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ZÁSADY PRO ÚPRAVY SILNIC

ZÁSADY PRO ÚPRAVY SILNIC
1 PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK

2 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Technické podmínky (dále jen TP) platí pro zatřídění,
sběr a vyhodnocení závad snižujících užitnou hodnotu
pozemních komunikací a k navrhování údržby, oprav, rekonstrukce, odstranění závad a návrhu organizace provozu na pozemních komunikacích.

2.1 ZÁVAZNOST TP

Cílem technických podmínek není vytvořit rozsáhlou
celostátní databázi závad s pořadníkem, ale přispět k
urychlenému zjištění a efektivnímu odstranění některých
závad i dlouhodobě opomíjených.
Využití TP je určeno zejména pro:
navrhování úprav silnic I., případně II. třídy, vyvolaných programem plánovaných oprav vozovky nebo
rozsahem závad, u nichž se v horizontu 15 až 20 let
nepředpokládá změna významu, zásadní rekonstrukce nebo přeložka. Přitom je hlavní důraz kladen na
současné zjištění, vyhodnocení a odstranění bodových či úsekových závad, pokud není plánována
souvislá přestavba, jejíž investiční náročnost oddaluje termín realizace zvýšení užitné hodnoty komunikace.
 soustavnou péči a systematické zjišťování závad
komunikací, vyhodnocení jejich závažnosti, náročnosti odstranění a operativní nebo plánované odstranění s cílem zlepšit užitnou hodnotu komunikace.



TP úzce souvisí s následujícími předpisy:
TP 82 Katalog poruch netuhých vozovek
TP 87 Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek
TP 62 Katalog poruch vozovek s CB krytem
TP 91 Rekonstrukce vozovek s CB krytem
TP 92 Navrhování údržby oprav vozovek s CB krytem
TP xx Zásady pro navrhování úprav průtahů silnic
obcemi
 ČSN 736101 až 33
 Technické a kvalitativní podmínky staveb pozemních
komunikací,
s rozšířením záběru zejména na provozní podmínky
užívání komunikací 1.







Zodpovědnost za zajištění plynulosti provozu na provozovaných pozemních komunikacích je uložena následujícími právními předpisy a dokumenty:
 Zákon č. 12/1997 Sb. o bezpečnosti a plynulosti
provozu na pozemních komunikacích
 Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
 Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997
Sb. kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
 Vyhláška Federálního ministerstva vnitra č. 99/1989
Sb. o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu), ve znění pozdějších předpisů. (Vyhláška se orientuje zejména na
účastníky silničního provozu a stanoví pouze kompetence při umisťování dopravního značení.)
 Dopravní politika ČR (přijata vládou ČR dne
17.6.1998)

Pro silnice I. třídy jsou tyto TP závazné, pro ostatní
silnice (zejména pro silnice II. třídy) a místní komunikace
jsou tyto TP doporučené.
Technické podmínky jsou určeny zejména:
silničním správním úřadům
orgánům zodpovědným za bezpečnost a plynulost
silničního provozu
 správcům a investorům
 projektantům
 dopravním inženýrům a osobám pověřeným provést
zjištění a vyhodnocení závad na PK dle těchto TP



2.2 ROZSAH PLATNOSTI
TP platí pro sběr, zatřídění a zhodnocení závažnosti
závad, zejména u komunikací neurčených k novostavbě,
které se po užijí pr o n avrhování údržby, oprav, rekonstrukcí, organizačních opatření a úpravy provozních
podmínek v rámci připravovaného Systému hospodaření
s komunikací (dále SHK). Zatřídění a klasifikace závažnosti závad se také využívají pro rozhodnutí o doplňkových měřeních a analýzách, které jsou u řady závad nezbytné k účinnému a ekonomickému způsobu odstranění.
Jsou to např.:
 posouzení stavebně – technického stavu objektů na
PK
 měření intenzit a plynulosti dopravního proudu v
profilu
 měření plynulosti dopravního proudu plovoucím vozidlem
 stanovení dopravní prognózy
 zjišťování a analýza příčin nehod
 zjišťování chování řidičů, respektive dalších účastníků silničního provozu, reakcí na závadu a příčin vzniku nehodových situací
V souladu s povinnostmi danými zákony 12/1997 Sb.
a 13 /1997 Sb. a vyhláškou 104/1997 Sb. musí správce
pozemní komunikace dbát, aby v souladu s do pravním
významem komunikace byla přednostně zachována dopravní funkce komunikace (zejména u průjezdních úseků
silnic) při respektování funkcí přímé obsluhy a funkcí parkování krátko nebo dlouhodobého a nezbytné míry pobytové funkce.
2.3 PŘEDPOKLADY POSTUPU



⇒
⇒
⇒

1

TP vychází z následujících předpokladů postupu:
při plánované údržbě, opravě a rekonstrukci komunikace bude správce postupovat podle těchto TP
vždy tak, aby do programu opravy / rekonstrukce
bylo zařazeno odstranění všech v rámci opravy / rekonstrukce odstranitelných či závažných zjištěných
závad.
mimo program plánované údržby, oprav a rekonstrukcí slouží tyto TP k systematickému vyhledávání
závad a jejich zařazení:
k okamžitému odstranění
k provedení dočasných opatření
k zařazení do programu oprav

Podrobný seznam souvisejících předpisů a norem je uveden v
kapitole 8.

CityPlan spol. s r.o.
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⇒

k plánování a nárokování potřebných prostředků
na investice (případně neinvestiční prostředky),
podložené řádným zdůvodněním.

Při systematickém sběru se doporučuje (u I. tříd
ukládá) správci postupovat následovně:
 podle zhodnocení dopravního významu (současného
i výhledového) komunikací (od nejvýznamnějších k
nejméně významným PK)
 zjištění a zatřídění závad a zhodnocení jejich závažnosti budou provádět příslušně kvalifikované a zkušené osoby (pracovníci poskytující požadované služby v silničním hospodářství a stavitelství, pracovníci
dálniční a silniční správy, dopravně inženýrských
pracovišť apod.)
 rozhodnutí o odstranění závad bude provedeno na
základě platných TP a dalších předpisů
 před návrhem opravy nebo zlepšení současného stavu (rekonstrukce) bude použito doplňujících informací nebo průzkumů (v rámci SHK nebo mimo něj)
a rozhodnutí bude učiněno po ekonomickém (a bezpečnostním) vyhodnocení různých opatření
 o periodické a kvalifikované prohlídce komunikace a
vyhodnocení závad bude vždy pořízen protokol (viz
příloha č. 5) včetně příloh, přiměřeně dokumentujících a hodnotících zjištěné závady ve smyslu těchto
TP
 použití nástrojů a postupů uvedených v těchto TP a
míra podrobnosti sběru a vyhodnocení závad budou
stanoveny rovněž podle významu komunikace a
schopnosti správce zabezpečit soustavný (a periodicky opakovaný) sběr na jím spravované síti PK, s
cílem sběr postupně zkvalitnit.
2.4 TERMÍNY A ZNAČKY
2.4.1 Termíny a definice
Názvosloví týkající se pozemních komunikací a silniční
dopravy je uvedeno v ČSN 73 6100, ČSN 73 6101, ČSN
73 6102, ČSN 73 6110, v zákoně č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, vyhlášce MDS č. 104/97 Sb. a
dalších citovaných a souvisejících normách a předpisech.
Doplňují se nebo upřesňují se tyto definice:
Užitná hodnota pozemní komunikace je vícekriteriálním hlediskem plnění základní úlohy komunikace,
zejména přenesení dopravního výkonu. Užitná hodnota
pozemní komunikace je tím vyšší, čím spolehlivěji komunikace uspokojuje dopravní poptávku bez poklesu cestovní rychlosti, při zachování plynulosti jízdy při co nejnižším počtu nehod a nehodových situací za normálních a
ztížených povětrnostních podmínek. Přitom v intravilánu
musí být zohledněna i další kriteria, zejména míra ovlivnění přilehlého osídlení a vliv na životní prostředí obyvatel. Bariérový účinek komunikace na křižující dopravní
proudy má být co n ejnižší. Z ákladním k riteriem u žitné
hodnoty pozemní komunikace je měřítko kvality (M k )
Funkce komunikace je úloha, kterou musí komunikace s ohledem na svůj význam, na své zapojení do komunikační sítě a na svou polohu vůči zástavbě plnit. Přitom některé komunikace musí plnit více funkcí současně.
Překryv funkcí je kumulace více úloh kladených na
komunikaci současně tak, že nelze žádné úloze vyhovět
ideálně, aby nebyla potlačována úloha jiná.
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Konflikt (střet) funkcí nastává tehdy, jsou-li současné požadavky na komunikaci (zpravidla v intravilánu)
natolik protichůdné, že musí být buďto některá z funkcí
potlačena, nebo musí dojít ke kompromisu.
Vizuální prohlídka komunikace je činnost směřující k objevení a záznamu viditelných závad. Je prováděna
buď z vozidla v dopravním proudu nebo pochůzkou.
Závada je nevyhovující hodnota (charakteristika), respektive absence součásti (příslušenství) komunikace
vzhledem k požadavkům stanoveným v ČSN, TP nebo
dalších předpisech. Může být stavebně - technického,
provozního a organizačního charakteru (nebo jejich kombinace) a je definována a kategorizována základním tříděním. Její posouzení musí být vztaženo k dopravnímu
významu komunikace. Údaje o větší části sledovaných
hodnot jsou vedeny v evidenci silniční sítě (pasportu) Metodický pokyn pro vedení evidence o silnicích v ČR
(vydalo MDS s účinností od 1.7.1998). Sledování dalších
hodnot a provozních stavů ukládají tyto TP.






Vada konstrukce nebo díla je nedostatek, způsobený:
chybným návrhem
chybným provedením
použitím vadných hmot
použitím nevhodné kombinace hmot
zabudováním vadných výrobků

Bezpečnostní závada je taková závada (ať již
vzniklá chybným návrhem, provedením, užíváním, údržbou, poškozením díla nebo podstatně zvýšenými nároky
na přenesení dopravního výkonu), která se projevuje:
 zvýšeným výskytem dopravních nehod
 zvýšenou závažností nehod
 zvýšeným rizikem nehod (přednehodové situace, rizikové chování řidičů)
 nebezpečím závažných důsledků při nahodile vzniklé
nehodě
Bodová (úseková) závada je taková závada, která
je lokalizovatelná v konkrétním staničení nebo délkové
omezeném úseku komunikace ( do 1 00 m ), k terá j e
vzhledem k předchozí užitné hodnotě komunikace z hlediska řidiče zhoršením obtížně předvídatelným. Odstranění bodové závady homogenizuje užitnou hodnotu komunikace.
Za bodovou závadu se nepovažuje záměrné snížení
rychlosti zúžením, zpomalovacím prahem, ostrůvkem, šikanou a jinými opatřeními, která mají donutit řidiče respektovat na průjezdních úsecích silnic rychlost 50
km/hod (v odůvodněných případech nižší), pokud jsou
tato opatření provedena řádně dle předpisů, dostatečně
vyznačena a viditelná i za zhoršených podmínek viditelnosti a sjízdnosti.
Porucha označuje poškození existující součásti (příslušenství) komunikace. Je definován její rozsah, závažnost, respektive způsob odstranění (údržba, oprava, rekonstrukce).
Porucha v ozovky vzniká kumulací poškození a
ovlivňuje provozní funkce vozovky a únosnost konstrukce
vozovky.
Sběr závad je systematický a organizovaný postup,
směřující k zjištění závad, které snižují užitné vlastnosti
komunikace z hlediska účastníka silničního provozu, tedy
kvalitu služby, bezpečnost a plynulost silničního provozu.
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Vyhodnocení závad je organizovaný proces, který
vyhodnocuje závažnost závady a nejvhodnější způsob
odstranění.

VSHV
SHK
MK

Měřítko kvality M K je kriterium, jak plní komunikace a její součásti (křižovatky, průplety) svoji dopravní
funkci (viz TP 123 Zjišťování kapacity pozemních komunikací a návrhy na odstranění kongescí). Pro ucelené tahy mezi zdrojem a cílem je měřítkem kvality cestovní
rychlost v období denní dopravní špičky.

ID
I ZZ
IT
I SDI
I VDI
IU
IB
IŽ
IP
IR
I DV
I VDF
I SF
K
ZKS

Index d opravního v ýznamu I DV označuje významnost komunikace z dopravního hlediska, je odvozen
z dalších indexů – viz kapitola 4.5.
Index z ávažnosti z ávady I ZZ hodnotí z ávadu z
hlediska její závažnosti, vychází z dalších kritérií – viz kapitola 3.4.
Standard kvality služby je definován podílem provozu bez kongescí na celkové době sledování (v procentech). Definice tří stupňů: stav bezkongesční, nestabilní a
s kongescemi je definován v TP 123 Zjišťování kapacity
pozemních komunikací a návrhy na odstranění kongescí.
Kongesci lze d efinovat ja ko k olonu s tojících nebo
popojíždějících vozidel, kde kolona je řada vozidel v jízdním pruhu bez možnosti předjetí, ovlivněná prvním vozidlem.
Kongescí pro zjednodušení rozumíme kolonu 20 a
více vozidel, jejichž rychlost kolísá až po případné zastavení.
Křivolakost úseku je součet úhlových změn na 1 kilometr délky úseku.

∑γ

K=

i

(i )

3 DOPRAVNÍ VÝZNAM KOMUNIKACE
3.1 DOPRAVNÍ VÝZNAM
Dopravní význam komunikací lze posuzovat z řady
hledisek, avšak teprve součinnost těchto hledisek dává
reálný pohled na skutečný dopravní význam komunikace. Někdy může být i uzavírka místní komunikace
dopravně významnější než uzavírka úseku dálnice. Proto
je dále provedeno z ákladní h odnocení do pravního v ýznamu komunikací z následujících hledisek:
 dle tříd komunikací
 dle dopravních intenzit
 dle dopravní funkce
 dle mezinárodního významu
3.2 ROZDĚLENÍ KOMUNIKACÍ DLE TŘÍD

L

kde K (gon/km) je křivolakost
γ ι (gon) je úhlová změna směrového oblouku
L (km) je délka úseku
Systém hospodaření s komunikací je souborem
činností, směřujících k optimalizaci užitné hodnoty pozemní komunikace za použití daných finančních prostředků.
Kolonou rozumíme řadu vozidel v jízdním pruhu bez
možnosti předjetí, ovlivněnou prvním vozidlem.
Fronta je kolona vozidel, která z provozních důvodů
byla nucena zastavit.
2.4.2 Značky a označování
ŘSD ČR
SDB
SÚS
TP
SHV
MSHV

velký - víceparametrový - systém hospodaření s vozovkou, pro silnice I. třídy
systém hospodaření s komunikací
měřítko kvality plnění dopravní funkce
komunikace
index dopravní důležitosti komunikace
index závažnosti závady
index třídy komunikace
index současné dopravní intenzity
index výhledové dopravní intenzity
index ovlivnění uživatelů
index vlivu bezpečnosti
index ovlivnění životního prostředí
index ovlivnění plynulosti
index vlivu jízdní rychlosti
index dopravního významu
index významu dopr. funkce spojovací
index střetu funkcí
křivolakost trasy (gon/km)
základní komunikační systém (města)

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Silniční databanka
Správa a údržba silnic
Technické podmínky
systém hospodaření s vozovkou
malý - jednoparametrový - systém hospodaření s vozovkou, pro silnice II. a III.
třídy

CityPlan spol. s r.o.

Základní dělení komunikací stanovuje zákon o pozemních komunikacích. Pro účely těchto TP se rozlišují:
 dálnice
 rychlostní silnice
 ostatní silnice I. třídy (včetně průjezdních úseků)
 silnice II. třídy (včetně průjezdních úseků)
 silnice III. třídy (včetně průjezdních úseků)
 místní komunikace
 veřejně přístupné účelové komunikace
Podskupiny dopravní důležitosti:
síť mezinárodních silnic dle evropské dohody AGR (2
644 km ke dni 1.1. 1999, ŘDS ČR)
 vybraná silniční síť ČR dle ČSN 73 6101 čl. 2 (9 017
km dle výroční zprávy ŘSD ČR k 31.12. 1992) – vybraná síť se od roku 1996 nesleduje


Program investiční výstavby 1997 – 2005 Ředitelství
silnic ČR 1996 uvádí členění:
 Vybraná silniční síť
⇒ dálkové tahy (jsou doloženy mapkou, bez dálnic)
⇒ zbytek vybrané silniční sítě
 Ostatní silniční síť
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Tab. 1 Rozdělení pozemních komunikací dle zákona č. 13/1997 Sb, ČSN 736101 a ČSN 736110
Zákon č. 13/1997 Sb.
ČSN 736101
ČSN 736110
Kategorie

Třída

a) dálnice

-

b) silnice

I. třída

Další rozlišení
extravilán
průjezdní úsek
extravilán
průjezdní úsek
rychlostní

II. třída

extravilán

III. třída

průjezdní úsek
extravilán

c) místní
I. třída
komunikace

průjezdní úsek
rychlostní
ostatní

Návrhová kategorizace
D 27,5; D 26,5
D 27,5; D 26,5
S 24,5; S 22,5; S 11,5;
(S 10,5;S 9,5)
R 27,5; R 26,5; R 24,5; R
22,5; R 11,5
S 22,5; S 11,5; (S 10,5; S
9,5; S 7,5)
S 11,5; S 10,5; (S 9,5; S
7,5; S 6,5)
-

II. třída

sběrná

-

III. třída

obslužná

-

IV. třída

nemotoristická

-

veřejně přístupná

-

d) účelová
komunikace
-

neveřejná

Pro účely klasifikace komunikací neurčených k novostavbě se tyto TP dále nezabývají dálnicemi ani r ychlostními komunikacemi, případně silnicemi I. třídy, které byly nebo budou vybudovány v souladu s platnými normami.
Tím není řečeno, že se na nich nemohou vyskytovat
různé druhy závad, ale cílem těchto TP je umožnit zvýšení užitné hodnoty komunikací neurčených k
souvislé rekonstrukci na normové parametry vyhledáním typických závad, posouzením jejich závažnosti
vzhledem k jejich charakteru, četnosti, významu komunikace a možnosti odstranění a návrhem programu racionálního odstranění.

Funkční třídy
A
-

-

Návrhová kategorie
MR
-

A, B1
-

MR, MS
-

-

-

B1
-

MS
-

B2
A1
A2 2

MS
MR (26,5; 25,5)
MR (26,5; 25;
24,5)(MS)
MS 25; 21,5; 14
MS 20; 16,5; 12; 9
MO 25; 21,5; 14
MO 8; 18,5; 12
MO 8; 7; 5
(MOK)
-

B12
B22
C1
C2
C3
D1-zklidněná
D2-cyklistická
D3-pěší
dle ČSN 736101
ČSN 736110
ČSN 736108
informační list
polní cesty

3.3 ROZDĚLENÍ KOMUNIKACÍ DLE DOPRAVNÍ
INTENZITY
3.3.1 Kategorie dopravního zatížení
Pomineme-li variace denního průběhu hodinových intenzit a vlivy rekreačních návratových špiček, pak základním kriteriem pro členění je roční průměr denních intenzit
(RPDI) dle celostátního sčítání, připadající na 1 jízdní
pruh:
I. nad 30 000 voz/24h/pruh (30 000< Ipr)
II. nad 20 000 voz/24h/pruh (20 000 < Ipr ≤ 30 000)
III. nad 15 000 voz/24h/pruh (15 000 < Ipr ≤ 20 000)

Některé závady se však mohou týkat i komunikací, jejichž příčné uspořádání a geometrické vedení trasy je
provedeno jako normové v kategoriích dle ČSN 736101
(nyní 39% délky I. tříd a 12,8% délky II. tříd), respektive
ČSN 73 6110, a jako takové jsou v Silniční databance vykazovány.

IV. nad 10 000 voz/24h/pruh (10 000 < Ipr ≤ 15 000)

V plném rozsahu se však týkají nenormového stavu a
průběhu komunikací, který v silniční síti převažuje.

IX. 0 –500 voz/24h/pruh (0 - 500 ≤ Ipr)

2
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V. nad 5 000 voz/24h/pruh (5 000 < Ipr ≤ 10 000)
VI. nad 2 500 voz/24h/pruh (2 500 < Ipr ≤ 5 000)
VII. nad 1 500 voz/24h/pruh (1 500 < Ipr ≤ 2 500)
VIII. nad 500 voz/24h/pruh (500 < Ipr ≤ 1 500)
Kategorie nevycházejí z třídy dopravního zatížení
podle ČSN 736114, neboť rozhodující pro posouzení závažnosti a důsledků závad není počet těžkých nákladních
vozidel, ale počet uživatelů komunikace - zejména řidičů,

Terminologie zatřídění MK do funkčních tříd není zcela identická s terminologií zákona č.13/1997 Sb. a umožňuje posuny.
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kteří jsou výskytem závady ovlivněni, omezeni nebo
ohroženi.
3.3.2 Míra uspokojení současné a výhledové dopravní poptávky
Potřeba zlepšení vybraných parametrů komunikací
závisí na velikosti převisu dopravní poptávky nad dopravní nabídkou před a po realizaci rozhodujících investic do
dopravní infrastruktury, to jest na straně nabídky po realizaci p rogramu výs tavby d álnic a rychlostních silnic a
realizaci investičních akcí zapsaných v „Bílé knize“. Na
zbylé (rozsahem převažující) komunikační síti je nutno
vytipovat komunikace, kde dopravní poptávka je vyšší
než odpovídá kategorii či průměrným intenzitám komunikace dané dopravní funkce či třídy. Rovněž je třeba vytipovat komunikace, na kterých disproporce mezi poptávkou a nabídkou jsou takového rázu, že je nutno přijmout
přiměřená opatření, i když ve výhledu bude dopravní poptávka na této komunikaci nižší. To platí rovněž pro komunikace, jejichž přestavba nebo náhrada je ohrožena
dlouhodobým časovým odsunem nebo zpochybněním
proti resortem navrhované koncepci.
Pro účely odstraňování dopravních závad je dalším
rozhodovacím kriteriem dopravní prognóza.





Dopravní zatížení komunikace může
růst stejně jako na ostatní silniční síti
růst rychleji (nebo skokově) než na ostatní silniční
síti
růst pomaleji (nebo i klesat)






V poptávce:
působící celoplošně v území a ekonomice
působící rozdílně v rozmístění zdrojů a cílů (rozvoj
bydlení, nárůst / pokles pracovních příležitostí a jiných aktivit)
V nabídce:
nabízející jiné uspořádání a jinou atraktivitu komunikační sítě

Dopravní prognóza musí tyto 3 základní faktory zohlednit
 v modelu dopravní poptávky (matice vztahů zdroj x
cíl)
 v modelu zatížení komunikační sítě
Podrobný model komunikační sítě, její zatížení a prognóza je součástí Přílohy č. 1.
3.4 ROZDĚLENÍ KOMUNIKACÍ DLE DOPRAVNÍ
FUNKCE
3.4.1 Stav dle platných norem
Platná ČSN 736100 dopravní funkci komunikace nespecifikuje kromě svého článku 24 - hospodářský a dopravní význam komunikace, kde definuje třídu pozemních
komunikací jako soubor základních rozlišujících znaků
společných pro určité pozemní komunikace z hlediska jejich správního, hospodářsko-politického, funkčního nebo
dopravního významu. Přitom články 24 a 25 ČSN 736101
stanovují nejnižší hodnoty požadované jízdní rychlosti Vp
následovně:

Dopravní prognóza proto musí zohlednit trendy v
poptávce a nabídce.
Tab. 2 Nejnižší hodnoty požadované jízdní rychlosti pro dálnice (km/h)
Dálnice Návrhová rychlost
Požadovaná jízdní rychlost
Ve zdůvodněných případech - v extrémních podmínkách 5

120
80
(60)

100
70
(60)

Tab. 3 Nejnižší hodnoty požadované jízdní rychlosti pro rychlostní silnice (km/h)
Rychlostní silnice
návrhová rychlost
120
100
80
směrově rozdělené
80
70
60
Ve zdůvodněných případech - v extrémních podmínkách
60
60
60
krátké horské úseky
50
50
50
dvoupruhové
80
70
60
Ve zdůvodněných případech - v extrémních podmínkách
50
50
50
Tab. 4 Nejnižší hodnoty požadované jízdní rychlosti pro silnice (km/h)
Silnice
směrově rozdělené
normální
zdůvodněné případy
extrémní podmínky
I. třídy
60
50
II. třídy
55
50
III. třídy
50

3

80
70 3 60 4
60

70
50
50
50
50

dvoupruhové
normální
zdůvodněné případy
extrémní podmínky
50
40
45
40 - 30
40
40 - 30

Platí pro mezinárodní dálnice

4

Na mezinárodních dálnicích se neuvažuje

5

V extrémních podmínkách: v horských oblastech a v průmyslových aglomeracích a příměstských oblastech v období rekreačních výjezdových a návratových špiček.

CityPlan spol. s r.o.
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Jízdní rychlost (109) 6 je podíl dráhy ujeté vozidlem k
celkové době jízdy zmenšené o dobu zastavení a jiných
zdržení podmíněných silničním provozem.
Návrhová rychlost (130) je rychlost pro stanovení
minimálních návrhových prvků silniční komunikace.
Požadovaná jízdní rychlost (131) je spodní mez
rychlosti osobního automobilu umožňovaná silničním
provozem.
Ve skutečnosti se uživatele pozemní komunikace dotýká cestovní rychlost (108), která je definována jako
podíl dráhy ujeté vozidlem k celkové době jízdy, včetně
všech zastávek a jiných zdržení (v tomto případě myšleno
vyvolaných stavem a zatížením dopravní cesty).
3.4.2 Dopravní a nedopravní funkce
Pozemní komunikace plní převážně více funkcí najednou, avšak překryv těchto funkcí je u jednotlivých druhů
pozemních komunikací rozdílný.

⇒
⇒

⇒
⇒

Rozlišujeme funkci:
Dopravní
spojovací
obslužnou
Nedopravní
pobytovou
břemennou 7 (zejména pro MK)

Poptávka po dopravní a nedopravní funkci komunikace je pro jednotlivé úseky odlišná. Pro spojovací funkci je
rozhodující uspořádání komunikační sítě, které určuje význam spojení. Dopravní poptávka závisí na poloze komunikace vůči osídlení (extravilán, intravilán), na obestavěnosti nebo neobestavěnosti komunikace, na míře obsluhy
přilehlého území a na míře pobytové funkce komunikace.
Míšení funkcí komunikace vede ke konfliktům. Míra
konfliktu je tím větší, čím je intenzivnější spojovací, obslužná i pobytová funkce současně. Proto je nutné zhodnotit všechny možnosti jak snížit míru konfliktu podporou
určité funkce a potlačením funkce opačné.
Cílem dopravní politiky je uspokojit poptávku po dopravě způsobem, který účelně snižuje konflikty dopravní
funkce spojovací s ostatními funkcemi komunikace.
3.4.2.1

Spojovací funkce komunikace (dopravní)

Hlavní funkcí komunikace je doprava osob a
zboží. Bezpečné a výkonné dopravní spojení je podmínkou dalšího udržení společenského života a výkonnosti
hospodářství v národním a mezinárodním měřítku. Pro
obyvatelstvo je kromě udržení zdravého životního prostředí důležitou podmínkou životní úrovně dostupnost infrastrukturních zařízení:
 pracovních míst
 vzdělávacích zařízení
 zařízení služeb
 rekreačních zařízení

Denní cesty do zaměstnání a za nákupem spolu s
cestami za zábavou a rekreací jsou celoplošně závislé na
dostupnosti dopravního spojení.
Kromě individuální motorizované dopravy a nemotoristické do pravy j e do bré do pravní spo jení nezbytnou
podmínkou i pro provoz veřejné hromadné dopravy osob,
vázané na pozemní komunikace.
Cílem organizovaného zlepšování silniční sítě je dosáhnout takového dopravního spojení, které odpovídá významu sídel jako zdrojů a cílů dopravy, jejich uspořádání
v území a požadované dostupnosti. Dopravní poptávka
musí být realizovatelná pro každého účastníka dopravy v
odpovídající kvalitě a výkonnosti. Při stanovení kvalitativní
úrovně musí být zohledněny:
 bezpečnost dopravy
 cestovní doba
 dopravní náklady
 ochrana životního prostředí
 význam cíle
V závislosti na významu dopravního spojení je třeba
jako měřítko kvality M k stanovit požadovanou cestovní
rychlost.
Vzhledem k rozmanitosti významu a vzdálenosti cílů
od sebe je tato požadovaná cestovní rychlost stanovena
jako pásmo.
3.4.2.2

Všeobecně
Ke stanovení požadavků na kvalitu spojení nepostačuje zařazení do kategorijní skupiny dle tabulky 5. Na komunikaci zajišťující významné dálkové spojení jsou kladeny podstatně vyšší kvalitativní požadavky (rychlost,
plynulost) než na spojení na krátké vzdálenosti.



7

V závorce je uvedeno číslo, pod kterým je daný termín uveden
v ČSN 73 6100.
Břemenná funkce komunikace znamená, že na komunikaci je
věcné břemeno ve formě umístění inženýrských sítí
v komunikaci. Dále se tímto pojmem TP nezabývají.

10

Významnost spojovací funkce komunikace závisí:
na významu sídel, které komunikace propojuje
na nabídce konkurenčního dopravního systému
Spojení mezi centry (obcemi a sídly)
Kategorizace center je provedena v kapitole 4.6.1.

Stupně významu dopravního spojení jsou definovány
v kapitole 4.6.2.
Dopravní význam spojení center je dán nejen kategorií centra, ale je kvantifikovatelný na základě:
 zeměpisné polohy (vzdálenosti)
 počtu obyvatel
 velikosti a počtu obyvatel spádového území
 ekonomického a výrobního potenciálu
 počtu pracovních příležitostí
Kvantifikace významu spojení je možná na základě
gravitačního modelu dopravní poptávky.
Vnitroměstská spojení


6

Druhy spojení a významnost


⇒
⇒
⇒

Dopravní význam komunikace uvnitř obce je dán:
významem tranzitní a cílové dopravy (zpravidla průjezdní úseky silnic)
významem vnitroměstských spojení
spojení centra a městských obvodů (čtvrtí)
spojení urbanistických obvodů
spojení urbanistických okrsků
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Vnitroměstská spojení musí uspokojit nároky individuální dopravy, hromadné dopravy vázané na pozemní
komunikace, pěší a cyklistickou dopravu v udržitelném
poměru dělby přepravní práce.

rok n a p lochy p ro d opravu v klidu. Čím je intenzivněji
komunikace obestavěna, tím je vyšší počet napojení
obytných budov, pracovišť nebo zařízení služeb a tím více
vystupuje význam obslužné funkce komunikace.

Napojení rekreačních a turistických center

Dalším znakem obslužné funkce je intenzivnější využívání p rostoru m ístní k omunikace nemotorizovanými
účastníky. Jejich počet vyžaduje vyhradit dostatečné plochy chodcům a cyklistům.

Toto napojení má významná specifika vlivem sezónnosti a víkendových nároků dopravní poptávky. Při hodnocení významu napojení se rozlišují rekreační cíle a oblasti:
 nadregionálního a mezinárodního významu, prázdninové cíle
 regionálního rekreačního významu, víkendové cíle
 lokální rekreační cíle
Napojení významných dopravních uzlů a terminálů

⇒
⇒
⇒
⇒

⇒
⇒
⇒

⇒
⇒

⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Toto napojení rozlišuje:
propojení dopravních systémů nadregionálního významu:
letiště
nádraží dálkových spojů
přístavy na vodních cestách
překladiště kombinované dopravy (logistická centra)
propojení dopravních systémů regionálního významu:
nádraží regionálních spojů
zařízení P + R (Park and Ride)
nakládací / vykládací stanice
propojení dopravních systémů městského významu:
nádraží místních spojů
P + R a B + R zařízení (Park and Ride, Bike and
Ride)
napojení významných městských cílů:
velká sportoviště
výstaviště
univerzitní areály
velké výrobní podniky
nákupní centra
Přeshraniční spojení

Mimořádný význam pro tranzitní a mezinárodní dopravu má přeshraniční propojení mezinárodně významných center. Regionální význam má přeshraniční propojení center okresního významu.
3.4.2.3

Obslužná funkce komunikace

Komunikace uvnitř zastavěného území slouží ve značné míře obsluze přilehlého území. Tato obsluha je buď:
 přímou obsluhou přilehlých nemovitostí
 nepřímou obsluhou přilehlých zón pomocí obslužných komunikací.
Obsluha znamená přístup osobních vozidel obyvatel
a návštěvníků a vozidel zásobovacích, servisních a záchranných.
V úseku komunikace vytváří obsluha území zdroj a cíl
dopravy. Tato zdrojová a cílová doprava má významný
vliv na rychlost.
Obslužná funkce je omezována a ztěžována průjezdnou dopravou, zatímco zdrojová a cílová doprava je
pro ni charakteristická. Komunikace plní obslužnou funkci
tím lépe, čím menší je nárok na její funkci spojovací. Se
zdrojovou a cílovou dopravou se bezprostředně váže ná-
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Pro křížení a průplet proudů nemotorizované dopravy
je nejdůležitější dobrá a bezpečná možnost křížení průjezdné dopravy.
Průjezdná a křižující doprava vytváří nejvážnější konflikt. Obslužná funkce vyžaduje rovněž rychlostní omezení
motorizované dopravy.
3.4.2.4

Pobytová funkce komunikace (nedopravní)

Pobytová funkce je typickou vlastností obestavěných
komunikací. Kromě přímé obsluhy přilehlých nemovitostí
zahrnuje i hru dětí, pobyt osob v prostoru místní komunikace, pobyt v předzahradách a ohraničených zelených
plochách, nákupní ruch, pobyt v pouličních kavárnách,
prohlížení pozoruhodností, procházky, přístup k významným budovám (radnicím, veřejným budovám, muzeím,
školám, nemocnicím, domovům důchodců a zařízením
pro zábavu a zotavení).
Významná pobytová funkce zvyšuje nárok na křížení
dopravních proudů na komunikaci a vytváří zvlášť silný
konflikt s průjezdnou dopravou.
Intenzivní pobytová funkce si vynucuje omezení dopravního zatížení komunikace a snížení rychlosti. V tomto
směru je pobytová funkce komunikace v příkrém
rozporu k spojovací funkci.
3.4.2.5

Překryv funkcí

Mezi pobytovou, obslužnou a spojovací funkcí stojí
konflikty, které lze zmenšovat pouze prostorovým uspořádáním komunikační sítě vůči zástavbě. Komunikace
mimo zastavěné území mají převládající funkci spojovací.
Obslužná funkce se omezuje na obsluhu zemědělských
ploch a rekreačních území. Rozšiřování obslužných zařízení podél komunikací zvyšuje konflikt obslužné funkce
komunikace s funkcí spojovací.
Uvnitř zastavěného území je překryv funkcí pravidlem. Překryv spojovací, obslužné a pobytové funkce je o
to problematičtější, pokud jsou na všechny 3 funkce kladeny zvýšené nároky současně. V takovém případě, nebo
při intenzivním využívání všech 3 funkcí současně, se
kvalita funkcí navzájem snižuje a je třeba docílit kompromisu nebo některou funkci cíleně omezit.
3.4.2.6

Kategorijní skupiny

Na základě rozdílných podmínek užívání je třeba provést zařazení úseku pozemní komunikace do kategorijní
skupiny.
Zejména obestavěné komunikace jsou citlivé na zařazení podle míry obestavění, způsobu a intenzity využívání, stanovení rozhodující funkce.
Na základě stanovených kritérií je definováno 5 kategorijních skupin a – e (viz Tab. 5).
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Kategorijní skupina a:

ce však již významně ovlivňuje kvalitu funkce spojovací.
Projevuje se sníženou cestovní rychlostí a značným rušením plynulosti dopravního proudu. Pobytová funkce musí
být maximálně usměrňována do jiných ploch.

Neobestavěný úsek pozemní komunikace v extravilánu, sloužící převážně k spojení obcí nebo městských částí. Rozhodující je spojovací funkce. Obslužná nebo pobytová funkce jsou zcela výjimečné.

Kategorijní skupina d:

Kategorijní skupina b:

Obestavěné komunikace sloužící přímé obsluze přilehlého území. Spojovací funkce je potlačena. Dochází ke
konfliktu obou funkcí, střetům s pěší a cyklistickou dopravou. Cestovní rychlost klesá, narůstá význam pobytové funkce.

Neobestavěné úseky komunikace v příměstském
nebo městském prostoru s převládající spojovací
funkcí. Podíl obslužné funkce není zanedbatelný, prioritou je však zajištění spojovací funkce. Vzhledem k omezeným možnostem daným zástavbou jsou parametry vedení trasy zhoršené.

Kategorijní skupina e:
U těchto komunikací převládá pobytová funkce, která
je v konfliktu s funkcí obslužnou. Spojovací funkce je nežádoucí a je potlačována.

Kategorijní skupina c:
Obestavěné úseky komunikace v městském prostoru s převládající spojovací funkcí. Obslužná funkTab. 5 Kategorie komunikací dle převládající funkce
Poloha

Uvnitř zastavěného území
(včetně přechodného pásma)

Mimo zastavěné
území

Přilehlé území

Obestavěné

Nezastavěné

Rozhodující funkce

Spojovací

Kategorijní skupina

Obslužná

Pobytová

e

a

b

c

d

Vazba na

D

A1

B1

C1

D1

ČSN 73 6101

R (ČSN 736101)

A2

B2

C2

(C1)

ČSN 73 6110

S

(B3)

C3

3.5 INDEX DOPRAVNÍHO VÝZNAMU

indexy, rozsah výsledného I DV a příklady jeho výpočtu.

Celkový dopravní význam komunikace je základním
hlediskem pro posouzení závažnosti zjištěné závady komunikace, neboť pochopitelně závada stejného charakteru má na mezinárodní dálnici s vysokou intenzitou dopravy zcela jiný dopad, vliv a r iziko, než stejná závada na
místní komunikaci s intenzitou do 1 00 v ozidel z a den .
Proto je stanoven Index dopravního významu I DV 8, který
je součinem indexů jednotlivých kriterií komunikace.
I DV = I t x I D x I SDI x I VDI x I VDF x I SF
kde:
I DV
It
ID
I SDI
I VDI
I VDF
I SF

-

index
index
index
index
index
index
index

dopravního významu
třídy komunikace
dopravní důležitosti
současné dopravní intenzity
výhledové dopravní intenzity (10 let)
významu dopravní funkce spojovací
střetu funkcí

V následujících tabulkách jsou zpracovány jednotlivé
8

Zaokrouhluje se na tři desetinná místa.
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Tab. 6 Tabulka indexů dopravního významu komunikace
Index třídy komunikace

Třída komunikace
Dálnice
Rychlostní silnice
Silnice I. třídy
Průjezdní úsek silnice I. třídy
MK zařazené do ZKS
Silnice II. třídy
Průjezdní úsek silnice II. třídy
Silnice III. třídy
Průjezdní úsek silnice III. třídy
ostatní MK
Mezinárodní silnice 9
Ostatní vybraná silniční síť 10
ostatní
Kategorie

Index I t
1,5
1,3
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,5
0,4
Index I D
1,5
1,3
1,0
Index I SDI , I VDI

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

5,0
4,0
3,4
2,8
2,0
1,5
1,3
1,1
1,0

Kategorie
a
b
c
d
e

Index I VDF
1,0
0,9
0,8
0,6
0,4
Index I SF

Index dopravní důležitosti

Index dopravní intenzity (současné/výhledové)
dopravní intenzita na pruh 11
nad 30 000 voz/24 h/pruh (30 000 < Ipr) 12
nad 20 000 voz/24 h/pruh (20 000 <Ipr ≤ 30 000)
nad 15 000 voz/24 h/pruh (15 000 <Ipr ≤20 000)
nad 10 000 voz/24 h/pruh (10 000 <Ipr ≤ 15 000)
nad 5 000 voz/24 h/pruh (5 000 <Ipr ≤10 000)
nad 2 500 voz/24 h/pruh (2 500 <Ipr ≤ 5 000)
nad 1 500 voz/24 h/pruh (1 500 <Ipr ≤2 500)
nad 500 voz/24 h/pruh (500 <Ipr ≤1 500)
0 - 500 voz / 24 h / pruh (0 – 500 ≤Ipr)
Index významu dopravní funkce spojovací
Kategorijní skupina dle článku 3.4.2.6.

Index střetu funkcí
Střet dopravní funkce spojovací s

přímou obsluhou území (extravilán)

1,05

přímou obsluhou území (intravilán)

1,10

se zastávkami hromadné dopravy

1,15

s pěšími nebo cyklistickými proudy

1,20

s rušnou obchodní třídou

1,25

s pobytovou funkcí,
lázeňskou, zdravotní apod.
není střet

1,30

Tab. 7 Příklady stanovení indexu dopravního významu komunikace
Příklady
It
Id
dálnice D1 u Mirošovic
1,5
1,5
jižní spojka u Barrand. Mostu
1,3
1,5
silnice R35 u Mohelnice
1,3
1,5
dálnice D5 Svojkovice - Rokycany
1,5
1,5

9

Isdi
5
5
3,4
2,8

Ivdi
5
5
5
5

1,0
Ivdf
1
0,9
1
1

Isf
1
1
1
1

Idv
56,3
43,9
33,2
31,5

Mezinárodní silnice vedou výjimečně i mimo vybranou silniční síť (MK, silnice III. třídy).

10

Dálkové tahy. Rozsah vybrané silniční sítě se po roce 1996 dále nesleduje.

11

U křižovatky nejvíce zatížené rameno.

12

Městské autodráhy v Evropě dosahují RPDI až 30 000 voz/den/pruh (ECHT Paříž 1998)

CityPlan spol. s r.o.
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dálnice D2 Hustopeče - Velké Bílovice
průtah silnice I/35 Vys. Mýtem
průtah silnice I/20 Českými Budějovicemi
průtah silnice I/31 Hradcem Královým
průtah silnice I/13 Děčínem
magistrála na Hlávkově mostě
silnice I/48, obchvat Libhoště
silnice I/13 Chomutov - Jirkov
silnice I/15 Terezín - Litoměřice
silnice II/333 za Uhříněvsí
průtah silnice I/58 Ostravou
průtah silnice I/23 Telčí
silnice I/14 Ústí n. Orl. - Č. Třebová
silnice I/11 před Chlumcem
silnice I/3 Soběslav - Planá n. Lužnicí
silnice II/141 Prachatice - Bělečský mlýn
silnice II/406 Dačice - Telč
silnice II/451 Vrbno p. Prad. - Karlovice
silnice II/367 Prostějov - Bedihošť
silnice II/118 před Příbramí
průtah silnice II/174 Březnicí
průtah silnice II/292 Semily
silnice II/492 Biskupice - Luhačovice
silnice II/169 Sušice - Dlouhá Ves
silnice II/219 Pernink - silnice I/25
silnice III. třídy Jílové u Prahy - Kamenice
silnice II/263 Krásná Lípa - Rumburk
silnice II/174 před Tochovicemi
silnice II/203 Benešovice - Kladruby
silnice II/345 Chotěboř - Ždírec n. Doubravou
silnice III. třídy Světice - Vojkov
silnice III. třídy Byšice - Benátky n. Jizerou
silnice III. třídy Knovíz - Zvoleněves
Index dopravního významu komunikace I DV dosahuje
hodnot od 0,2 do 62.
Poznámka:
Při použití indexu výhledové dopravní intenzity I VDI je nutno v případech, kdy se nejedná o plynulý nárůst, ale skokovou změnu, zohlednit časový faktor působení I SDI a I VDI , například náhlým zapojením komunikace
do systému s vyšší intenzitou nebo naopak potlačení dopravní funkce náhradou jiným prvkem komunikačního systému.
Ve výhledovém horizontu je nutno zohlednit schválené rozvojové
záměry a koncepce zařazené do návrhového období územních plánů, Programů rozvoje silnic a dálnic a strategií rozvoje dopravních sítí.

4 KLASIFIKACE ZÁVAD
4.1 VÝZNAM KLASIFIKACE ZÁVAD
V následujících odstavcích je provedena kategorizace
závad, snižujících provozní způsobilost komunikace a její
provozní bezpečnost. Záměrně jsou hodnocena
zejména uživatelská hlediska a nikoliv správcovská.
Každá závada má svou závažnost z hlediska dopravních funkcí komunikace a negativně ovlivňuje:
 bezpečnost silničního provozu
 rychlost, plynulost, hospodárnost a pohodlí silničního
provozu
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1,5
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
1
1
1
0,7
0,9
0,9
1
1
1
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,6
0,6
0,7
0,7
0,7
0,5
0,7
0,7
0,7
0,7
0,5
0,5
0,5

1,5
1,5
1,5
1,5
1,3
1,3
1,5
1,5
1,3
1
1,3
1,3
1,3
1,5
1,5
1,3
1
1
1
1,3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1



2,8
4
4
4
4
5
3,4
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2
3,4
3,4
1,5
1,5
1,5
2
1,3
1,5
1,5
1,5
1,5
1,3
2
1,3
1,1
1,3
1,1
1,5
1,1
1,1

4
4
4
4
4
2,8
2,8
2,8
2,8
4
2,8
2,8
2,8
1,3
1,3
2
2
2
1,3
1,5
2
2
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,3
1
1,1
1
1
1

1
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
1
0,9
0,9
0,9
0,8
0,8
0,9
1
1
1
1,2
0,9
1
1
0,8
0,8
1
1
1
0,9
0,8
1
1
0,8
0,9
0,9
0,9

1
1,1
1,1
1,1
1
1,1
1
1
1
1,1
1,1
1,1
1
1
1
1
1
1
1
1
1,1
1,1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

25,2
19,0
19,0
19,0
15,0
14,4
14,3
10,6
9,2
7,8
8,1
8,1
6,6
6,6
6,6
2,7
2,5
1,9
1,8
1,8
1,6
1,6
1,6
1,6
1,4
1,4
1,1
1,0
0,9
0,7
0,7
0,5
0,5

životní prostředí
náklady na údržbu

Všechny závady vyvolávají finanční náklady:
ztrátami při dopravních nehodách
ztrátami hospodárnosti silničního provozu (zvýšení
nákladů na provoz, ztráty času a pohodlí)
 nedocílením potřebného standardu dopravní funkce
komunikace
 náklady na odstranění



Všechny dopravní závady komunikace jsou konfrontovány se závažností a nebezpečností závady ve vztahu k
jednotlivému uživateli a k dopravnímu významu komunikace, který je stanoven váženou hodnotou třídy komunikace, dopravní intenzity současné a výhledové, dopravní
funkce a mezinárodního významu.
Přitom důraz je kladem na ojedinělé bodové (či úsekové) závady komunikace proto, že:
 bodová závada je zpravidla snáze odstranitelná než
přestavba celé trasy
 bodová závada je zpravidla lokálním zhoršením
kvality komunikace
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bodová závada je zpravidla obtížněji předvídatelná
a může způsobit pro řidiče náhlé zhoršení kvality
komunikace (z hlediska bezpečnosti, plynulost, orientace, informace, pohodlí jízdy)

Plnění dopravní funkce komunikace je možno také
popsat kvalitativním a kvantitativním záznamem a vyhodnocením provozních podmínek komunikace.
Plnění dopravní funkce komunikace znamená, že komunikace je schopna uspokojit dopravní poptávku při zachování stabilního dopravního proudu a funkce všech dopravních zařízení na provozní úrovni A – D v šestistupňovém hodnocení provozní úrovně dle TP 123 Zjišťování

kapacity pozemních komunikací a návrhy na odstranění kongescí. Způsoby zjišťování jsou specifikovány v uvedených TP.
4.2 PŘÍPUSTNOST ZÁVAD A PODNORMOVÝCH
PARAMETRŮ
Pouze omezený rozsah dálniční a silniční sítě splňuje
svými parametry – stavebním stavem a dopravnětechnickým stavem – doporučené hodnoty, stanovené
technickými normami a technickými podmínkami.
Z hlediska závažnosti a důsledků závad se proto rozlišují parametry stavu pozemních komunikací:

Tab. 8 Parametry stavu pozemních komunikací
Stav
Klasifikace
normový
1.
doporučené, nadnormové 13, plně uspokojující
2.
povolené, splňující dolní hranici normy
3.
výjimečně povolené, připuštěné normou ve zdůvodněných případech v extrémních podmínkách
nenormový
4.
nenormové, přípustné na komunikacích do celkové přestavby
5.
zaručené parametry, pod které se stav komunikace daného dopravního významu smí dostat pouze krátkodobě
nepřípustný
6.
nepřípustné závady, které musí být na dané komunikaci ihned odstraněny nebo řádně vyznačeny dopravním značením na časově
(havarijní)
omezenou dobu
7.
havarijní stavy – závady, které bezprostředně ohrožují majetek,
zdraví a životy - nutné neprodleně odstranit
4.3 ČETNOST VÝSKYTU ZÁVAD
Dalším hlediskem hodnocení závažnosti závad je rozsah a četnost výskytu závad:
 závady ojedinělé (bodové nebo úsekové)
⇒ vytváří (podle významu) moment překvapení pro
řidiče
⇒ opakuje se s velkou četností
⇒ bez rozměru
⇒ s definovatelnou plochou (závady vozovky a krajnice)
⇒ vztahující se k objektu, křižovatce, zařízení, vybavení
 závady souvislé

13

⇒
⇒
⇒
⇒

Parametr
I. doporučený

II. přípustný
III. zaručený
IV. výjimečný
(časově
omezený)

identifikovatelné v souvislé délce dané staničením
komunikace nebo polohou dle GPS
s definovatelnou šířkou výskytu (závady vozovky a
krajnice)
s definovanou šířkou v % šířky jízdního pásu (závady vozovky a krajnice)
na celou šířku jízdního pásu (závady vozovky a
krajnice)

Pro posouzení závažnosti závady ojedinělé nebo souvislé nelze stanovit jednotný klíč, neboť některá ojedinělá
závada může mít fatální následky, některá souvislá závada může být „snesitelná“. Proto je v rozhodovacím procesu o odstranění závady nutno zdůraznit ojedinělé závady.

Nadnormové parametry se rozumí hodnoty nad dolní hranicí normy za normálních podmínek, tedy optimální z hlediska uživatele komunikace.
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4.4 TŘÍDĚNÍ ZÁVAD
4.4.1 Základní třídění závad
Tab. 9 Třídění závad

1. Prostorové uspořádání PK
1.1
Směrové prvky
(závady zásad směrového vedení trasy)

1.2

1.3

1.4

1.5

poloměry podnormové
vysoká směrová křivolakost trasy
náhlá změna směru - ojedinělá
Výškové prvky
poloměry podnormové
vysoký podélný sklon
dlouhý podélný sklon
Šířkové uspořádání včetně krajnice
(údaje v závorkách pro obce, v ≤ 50km/h)
nedostatečný počet jízdních pruhů vzhledem k dopravním nárokům
nedostatečný počet jízdních pruhů ve stoupání, klesání
volná šířka snižuje rychlost při míjení 15
(šířka jízdního pruhu)
Příčný sklon
chybné klopení
chybný výsledný sklon
chybný průběh vzestupnice
Vedení jízdních pruhů

směrový oblouk za vrcholovým – ztráta orientace
náhlá změna vedení jízdního pruhu
odbočení v místě směrového oblouku
1.6
Pevné překážky
v pasportizační šířce
v těsné blízkosti krajnice (stromořadí, sloupy, reklamní tabule)
omezená volná výška
1.7
Jiné
2. Vozovky
2.1
Netuhé vozovky (TP 82)
únosnost – zbytková životnost
ztráta drsnosti
rovnost – příčná
rovnost – podélná
deformace krytu

1.3-5, 2.1-2,
3.1,3.3-4, 4.1-4,
9.2,9.4

3

2

1

1

1.3-5,3.1,3.8,
4.1-4, 8.2-3

2

2

1

2

1.2,1.5-6, 3.2-3,
4.1-4, 8.2-5

3

2

1

1

1.2, 2.1-2, 5.1

3

2

1

1

1.1-3,3.1-2, 4.14, 8.2-3

3

3

1

1

1.3, 7.1-9

3

2

2

1

8.2-3, 9.3

3
1
3
3
2
3

2
1
2
2
2
3

3
3
3
3
3
3

2
1
1
1
1
1

14

Pohodlí uživatelů je určeno zejména plynulostí a rychlostí jízdy a kvalitou orientace řidiče (dočasné vozovky, objížďky).
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Viz podrobnější tabulka č. 17, neplatí pro provizoria (dočasné vozovky, objížďky).
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Ekologie

Činnost
správce

Pohodlí
uživatelů 14

Úzce související závady

Bezpečnost
uživatelů

Ovlivňuje
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ztráta hmoty z krytu
trhliny
konstrukční poruchy
výtluky
jiné
2.2
Vozovky s CB krytem
poruchy povrchů
poruchy na spárách bez destrukcí
poruchy na spárách s destrukcemi
trhliny
deformace nivelety
poruchy oprav
2.3
Technické vybavení ve vozovce
(sítě, šachty, poklopy a jiné povrchové znaky)
propadlé
vystouplé
špatně opravené, jiné vady
3. Vybavení pozemní komunikace
3.1
Svislé dopravní značení

3.2

3.3

3.4

3.5

zákazové, výstražné a příkazové
- chybí
- poškozené, chybně osazené
- systémově špatné (kumulace či nesprávné)
informativní a dodatkové
- chybí
- poškozené, chybně osazené
- systémově špatné (kumulace či nesprávné)
nesystematické uvádění cílů
Vodorovné dopravní značení
chybí
poškozené
v rozporu se svislým DZ
Bezpečnostní zařízení
záchytná bezpečnostní zařízení
- chybí
- poškozené, chybně osazené
- s nedostatečnou úrovní zadržení
vodící bezpečnostní zařízení
- chybí
- poškozené, chybně osazené
světelná signalizační zařízení
- chybí z hlediska dopravního nároku
- nejsou v provozu
- chybně osazena
- chybně seřízena
Zastávky hromadné dopravy
chybné umístění (v příčném směru)
chybné umístění (v podélném směru)
tramvajová zastávka bez nástupního ostrůvku
chybné označení
Osvětlení
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1
1
2

1
1
2

3
3
3

1
1
1

8.2-3, 9.3

3

2

3

2

2.1-2, 5.1

3

2

3

1

1.1-3,1.5-6, 4.14

3

3

3

1

1.1-3, 1.5-6,
4.1-4

3

2

3

1

1.1-3, 1.6, 4.1-4

3

2

3

1

1.1-3, 8.2

3

2

2

1

3

2

3

1
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chybí
oslňuje
poruchy
nerovnoměrnost
vadná realizace
3.6
Odpočívky
chybné umístění
intervaly mezi zařízeními
jednostranné s omezeným přístupem
chybná (pozdní) informace, špatná orientace
vadné odbočení, připojení
znehodnocení trasy
3.7
PHM, servisy
chybné umístění
intervaly mezi zařízeními
jednostranné s omezeným přístupem
omezená otevírací doba
chybná (pozdní) informace, špatná orientace
vadné odbočení, připojení
znehodnocení trasy
3.8
Únikové zóny
chybí
konstrukčně špatné
3.9
Jiné
4. Křížení a křižovatky
4.1
Úrovňové - řízené DZ

4.2

4.3

4.4

18

8.2

2

3

1

1

8.2

2

3

1

1

1.2, 8.3

3

1

2

1

1.1-3,1.5, 3.12,8.2

3

3

3

2

3

3

3

2

3

2

2

2

3

2

3

2

křižovatka hlavních tahů v extravilánu
ostrý úhel křížení
odsazená, hvězdicová (tvar)
chybí odbočovací a/nebo připojovací pruh
intenzity > dle ČSN 73 6102 - obr. 2
umístění křižovatky
přehled po křižovatce
pozdní vyznačení řazení před křižovatkou (vzhledem
k potřebě zařazení do pruhu)
Úrovňové světelně řízené + okružní
1.1-3,1.5, 3.1-3,
8.2
SSZ mimo provoz
SSZ chybně osazené
SSZ chybně seřízené
nespolehlivost a závady SSZ
další dle 4.1
intenzity > dle ČSN 73 6102 - obr. 2
Mimoúrovňové
1.1-3,1.5, 3.1-2,
8.2
krátké odbočovací a připojovací pruhy
malé poloměry větví
chybějící průpletové úseky
nevhodný, neúplný tvar
připojení větve přímo do jízdního pruhu
Křížení
1.1-3,1.5,
3.1,8.2
nechráněný železniční přejezd
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nekvalitní povrch železničního přejezdu
chráněný žel. přejezd při dopravním momentu přejezdu > 20000
nespolehlivost a poruchovost zab. zařízení
závady a poškození zab. zařízení
zúžený průjezdný prostor, snížená volná výška
4.5
Připojení
četná připojení sousedních nemovitostí
připojení důvodem pro zákaz předjíždění
špatné parametry připojení
4.6
Jiné
5. Odvodnění
5.1
Odvodňovací zařízení
chybí - neodvádí vodu z vozovky
má malou kapacitu
nefunkční
5.2
Jiné
voda vytéká na vozovku - možnost tvoření náledí
voda neopouští vozovku správně (vadné klopení)
voda vynáší na vozovku cizí materiál
6. Zemní těleso
6.1
Násyp
nerovnoměrné sedání
příčné poklesy
6.2
Zářez
sesuvy a eroze svahů
padání kamení
6.3
Odřez
příčné poklesy
7. Objekty na PK
7.1
Mosty

7.2

7.3

7.4

nerovná přechodová oblast
nerovný mostní závěr
zúžený průjezdný/průchozí prostor
snížená volná výška
nedostatečná zatížitelnost
nedostatečný stavební stav
možnost tvorby náledí
nedostatečné bezpečnostní zařízení
Propustky
deformace krytu vozovky
závady čel
zúžený průjezdný prostor
nedostatečné bezpečnostní zařízení
Zdi (opěrné, zárubní a obkladní)
nedostatečné bezpečnostní zařízení
zúžený průjezdný prostor
brání, stíní, padá
Tunely
špatné osvětlení, větrání
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3.1,8.1, 8.2

2

3

1

1

1.1-4, 2.1-2,6.2

3

2

3

2

6.2,3

3

2

3

2

1.1-3, 7.3, 9.2

2

1

3

1

1.1-3, 5.2, 7.3,
9.1

2

1

3

2

1.1-3, 5.2, 9.1,2

2

1

1

1

1.1-4,1.6, 2.1,
3.1

3

2

3

2

1.3, 1.6, 3.3

2

1

3

1

1.3, 6.1-3

2

1

2

2

1.3, 3.1, 3.3

2

2

3

1
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nedostatečné bezpečnostní a další technologické
vybavení
zúžený průjezdný prostor, snížená volná výška
nedostatečný stavební stav
nedostatečné bezpečnostní úpravy
výrony vody z ostění, z vozovky
7.5
Přejezdy – viz. Křížení
7.6
Přívozy
7.7
Brody
7.8
Galerie
špatné osvětlení
zúžený průjezdný prostor, snížená volná výška
nedostatečný stavební stav
výrony vody
7.9
Podjezdy
zúžený průjezdný prostor, snížená volná výška
nedostatečný stavební stav
zatékání vody z horní konstrukce
7.10 Protihlukové clony
nedostatečné
nestabilní
bez únikových východů
nedostatečná bezpečnostní zařízení
vytváří stinná místa (vlhko, náledí)
způsobují ukládání sněhu
8. Provozní podmínky a podmínky užívání
8.1
Rozhledové poměry
na trase komunikace

8.2

8.3
8.4

8.5

8.6

16

nezajištěna délka rozhledu pro zastavení
nezajištěna délka rozhledu pro předjíždění
nezajištěn rozhled v podjezdu
nezajištěn rozhled na žel. přejezdu
nezajištěn rozhled v křižovatce
nezajištěn rozhled ve vjezdu na komunikaci
Intenzita provozu
standard kvality služby 16
bezkongesční A – D
nestabilní dopravní proud E
dopravní proud s kongescemi F
Pohyb pomalých a velmi pomalých vozidel
podíl pomalých vozidel > 30 %
Chodci
vysoká intenzita chodců (> 50 / h)
absence chodníků
nedostatečná šířka krajnice
Cyklisté
vysoká intenzita cyklistů (> 50 / h)
absence cyklistické stezky
nedostatečná šířka krajnice
Jiné

1.1-3,1.5,3.1,8.2
8.2
8.2
1.3, 3.1, 3.3

3
2
3
2

2
3
3
2

1
3
3
3

2
2
3
1

1.1-3,1.5,3.1,8.2

2

2

3

1

1.1-3, 3.1-2,
4.1-4, 6.2-3,
8.2-3, 9.4

3

2

2

1

všechny

3

3

1

3

1.2-3, 8.2

2

3

1

3

1.3, 8.2-3

3

3

1

2

1.2-3, 8.2-3

3

3

1

2

1.2, 8.2

Definice viz. kapitola 2.4.1 Termíny a definice, parametry dle 4.4.2.
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9. Zhoršené povětrnostní podmínky
9.1
Sníh a závěje – náchylný úsek
9.2
Náledí - náchylný úsek
9.3
Zastínění přírodním prvkem (aleje, skály)
9.4
Časté mlhy
9.5
Jiné (pád stromů, větví, listí, sněhu ze střech)
10. Průtahy sídelními útvary
10.1 Střet s prostředky HD
neoddělené tramvajové těleso
jízda po tramvajovém pásu
křížení tramvajové trati
10.2 Střet s chodci a cyklisty
neřízený přechod pro chodce
přejezd cyklistické stezky
10.3 Střet s jinou než dopravní funkcí
intenzivní přímá obsluha nemovitostí
zásobování
parkování
pobytová
příčný pohyb chodců
10.4 Orientace
o cíli cesty
o vedení trasy
10.5 Jiné
absence informací
existence průtahu obcí
11. Kvalita spojení
11.1 Dostupnost centra (časová)
okresního
regionálního (kraj)
nadregionálního
11.2 Cestovní rychlost mezi centry
okresní – okresní
okresní – regionální
regionální - regionální
regionální - nadregionální
nadregionální – nadregionální
12. Ochrana přírody, tvorba krajiny
12.1 Chráněná území, objekty
průjezd ochranným vod. pásmem
průjezd CHKO
zdravotnické zařízení, škola
lázně a lázeňské území
rekreační zóna
pohyb zvěře – časté střety, úhyn
12.2 Znečištění
havárie - ropné látky
zimní údržba – sůl
hlukové emise
prachové emise
13. Ochrana zdraví a bezpečného pohybu
13.1 Vysoká nehodovost
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1.1-2, 6.2-3
1.1-2, 6.2-3, 7.1,
9.4
2.1-2
9.2

3
3

3
3

3
3

2
2

2
3

2
3

2
1

1
1

1.3, 3.3, 8.2

3

2

1

1

1.3, 3.3, 8.2-5

3

2

2

1

1.3, 3.3, 8.2-5

3

3

1

3

1

3

1

1

1

3

1

1

8.2

1

1

3

3

7.3, 8.2

3

2

3

3

3.4,8.4,8.5,10.2

3

3

1

1

3.1, 3.2, 3.5

11.2
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vozidel
vozidel s chodci respektive s cyklisty
13.2 Vysoká hladina dopravního hluku
7.10
13.3 Bariérový účinek – nemožnost přecházení
8.2, 10.2
14. Věcná břemena ve vozovce
14.1 Umístění poklopů šachet a šoupat
14.2 Umístění kabel. komor, kolekt. vstupů
14.3 Umístění podzemního vedení liniového včetně přípojek
14.4 Umístění výtahů, zvedacích poklopů, přístupů
do podzemních prostor
14.5 Umístění tratí kolejových a trakčních vedení 2.1, 2.3, 10.1

2
2

3
3

1
1

3
2

1-2

3

3

1

pro silnice I., případně II. tříd, neurčené k rekonstrukci. V
tomto případě je stanovena jako základní silniční kategorie S 11,5/70, případně S 9,5/60 a S 7,5/50, v městských
průtazích potom navazující MK funkční třídy B1, reprezentovaná kategoriemi dle současné ČSN 73 6110. Pro
sjednocení územních podmínek je zvolena oblast pahorkatina.

Legenda – stupeň ovlivnění:
1 - málo
2 - středně
3 - výrazně

4.4.2 Definování jednotlivých prvků
Požadavky na komunikaci jsou dány především jejím
dopravním významem, tedy jejím dopravním zatížením a
to jak současným, tak výhledovým. Ze zjištěné intenzity
dopravy je odvozeno kategorijní zařazení komunikace dle
ČSN 73 6101, respektive ČSN 73 6110. Každému úseku
silnice, respektive místní komunikace je přiřazena konkrétní výhledová kategorie, závislá především na intenzitě
dopravy a charakteru oblasti. Návrhová kategorie komunikace se nemá měnit v průběhu silničního tahu.
Údaje o požadované kategorii silnice jsou zpracovány
ŘSD ČR a mají být převzaty.

U všech sledovaných (hodnocených) jevů byly stanoveny požadované hodnoty ve čtyřech parametrech:
 I. doporučené
 II. přípustné
 III. zaručené
 IV. výjimečné, časově omezené
⇒ IV. a – na časově omezenou dobu (zpravidla do
nejbližší rekonstrukce)
⇒ IV. b – k neprodlenému odstranění

V těchto TP jsou prioritně stanoveny požadavky
(zejména šířkové uspořádání a geometrické vedení trasy)

Viz definice v kapitole 4.2 Přípustnost závad a podnormových parametrů.

Tab. 10 - 1.1 Směrové prvky - poloměry (m) 17
Hodnocení
Požadovaný kategorijní typ silnice (místní komunikace)
S7,5
S9,5
MS 9
I
> 190
> 240
> 125
II
190 – 120
240 – 170
125 - 85
III
120 – 90
170 – 135
85 - 70
IV a
90 – 70
135 – 80
70 - 50
IV b
< 70
< 80
< 50
Tab. 11 – 1.1 Směrové prvky – křivolakost trasy
Hodnocení
Křivolakost K (gon/km)
I
0 – 75
II
75 – 150
III
150 - 250
IV 18
> 250

S11,5
> 375
375 – 250
250 - 200
200 - 150
< 150

MS 14
> 180
180 - 130
130 - 100
100 – 60
< 60

Nemožnost předjíždění %
0 – 15
15 – 30
30 – 100
100

Tab. 12 - 1.2 Výškové prvky - poloměry vypuklé (m)
Hodnocení
Požadovaný kategorijní typ silnice (místní komunikace)
S7,5

S9,5

MS 9

S11,5

MS 14

I

> 1500

> 2500

> 1200

> 4000

> 2500

II

1500 – 1000

2500 – 1500

1200 - 600

4000 - 2500

2500 - 1200

III

1000 – 800

1500 – 10

600 - 450

2500 – 2000

1200 - 800

IV a

800 – 600

1250 - 1000

450 – 300

2000 – 1500

800 – 600

17

Vyjma toček v horském území.

18

do nejbližší rekonstrukce nejedná-li se o horské území nebo silnici III. třídy

22
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IV b

< 600

< 1000

< 300

< 1500

< 600

Tab. 13 - 1.2 Výškové prvky - poloměry vyduté (m)
Hodnocení
Požadovaný kategorijní typ silnice (místní komunikace)
S7,5

S9,5

MS 9

S11,5

MS 14

I

> 1200

> 1500

> 800

> 2000

>1300

II

1200 – 900

1500 - 1100

800 - 500

2000 - 1500

1300 - 800

III

900 – 750

1100 – 900

500 - 350

1500 - 1100

800 - 500

IV a

750 – 600

900 – 700

350 – 200

1100- 850

500 – 300

IV b

< 600

< 700

< 200

< 850

< 300

Tab. 14 - 1.2 Výškové prvky - podélný sklon (%)
Hodnocení
Požadovaný kategorijní typ silnice (místní komunikace)
S7,5

S9,5

MS 9

S11,5

MS 14

I

<7

<6

<6

< 4,5

<6

II

7 – 8,5

6 - 7,5

6 - 7,5

4,5 - 6

6-7

III

8,5 – 11

7,5 – 10

7,5 - 11

6-9

7 – 10

IV a

11 – 12

10 - 12

11 – 13

9 – 11

10 - 12

IV b

> 12

> 12

> 13

> 11

> 12

Tab. 15 - 1.2 Výškové prvky - výsledný sklon (%)
Hodnocení
Požadovaný kategorijní typ silnice (místní komunikace)
S7,5

S9,5

MS 9

S11,5

MS 14

I

< 7,5

< 6,5

< 6,5

< 5,2

< 6,5

II

7,5 – 9,5

6,5 – 9

6,5 - 9

5,2 – 6,5

6,5 – 7,5

III

9,5 – 12

9 – 11

9 – 12

6,5 – 10

7,5 – 11

IV a

12 – 13

11 - 12

12 – 13

10 – 11

11 - 12

IV b

>13

> 12

> 13

> 11

> 12

Tab. 16 - 1.3 Šířkové uspořádání - šířka jízdního pruhu (m)
Hodnocení
Požadovaný kategorijní typ silnice (místní komunikace) 19
S7,5

S9,5

MS 9

S11,5

MS 14

I

> 3,00

> 3,5

> 3,25

> 3,5

> 3,25

II

2,99 – 2,80

3,5 - 3,25

3,25 - 3,0

3,5 - 3,25

3,25 - 3,0

III

2,79 – 2,60

3,20 - 3,0

2,95 - 2,75

3,20 - 3,0

2,95 - 2,75

IV a

2,59 – 2,50

2,95 - 2,75

2,70 - 2,5

2,95 - 2,75

2,70 - 2,5

IV b
< 2,50
< 2,75
< 2,5
< 2,75
< 2,5
Požadavky na objekty dle ČSN 736201 - bez dalšího zařazení dle požadovaného kategorijního typu.

19

Zaokrouhleno na 5 cm.
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Tab. 17 Přehled šířek vozovek (vč. zpevněn. krajnic) a rychlostí pro bezpečné míjení vozidel a cyklistů
Možnosti míjení
Vyhovuje rychlosti míjení
Kategorie
Šířka zpevněné části 20
S 11,5

10,5 m

SO + A + A + SO

návrhovou rychlostí

S10,5

9,5 m

C+A+A+C

návrhovou rychlostí

S 9,5

8,5 m

C+A+A+C

sníženou rychlostí pod 40 km/h

S 7,5

7,0 m

S 7,5*

S 6,5

nekategorijní

6,0 m

5,5 m

4,75 m

C+A+O+C

návrhovou rychlostí

A+A+C

sníženou rychlostí pod 40 km/h

L+L+C

sníženou rychlostí pod 40 km/h

A+O+C

rychlostí 50 km/h

O+O+C

návrhovou rychlostí

O+O+C

rychlostí 50 km/h

A+A

sníženou rychlostí pod 40 km/h

N+O+C

sníženou rychlostí pod 40 km/h

A+A

sníženou rychlostí pod 40 km/h

N+N

sníženou rychlostí pod 40 km/h

N+A

rychlostí 50 km/h

O+O+C

sníženou rychlostí pod 40 km/h

O+O

sníženou rychlostí pod 40 km/h

N+O

sníženou rychlostí pod 40 km/h

L+L

sníženou rychlostí pod 40 km/h

4,35 m

L+O

sníženou rychlostí pod 40 km/h

4,00 m

O+O

sníženou rychlostí pod 40 km/h

3,25 m

O+C

sníženou rychlostí pod 40 km/h

Značky:
A – autobus
O – osobní automobil
N – střední nákladní
C – 1 cyklista (chodec)
L – lehké užitkové vozidlo
SO – stojící osobní automobil

Tab. 18 - 7.1 Mosty
Hodnocení

Stavební stav 21

Zatížitelnost normální (t)

I

1

>=32

II

2–3

32 – 25

III

4–5

25 - 18

IV a

6

10 - 18

IV b

7

< 10

Tab. 19 – 7.1, 4, 8 a 9 Mosty, tunely, galerie, podjezdy
Hodnocení
dálnice, rychlostní
silnice

Volná výška (m)

silnice I. a II. třídy
silnice III. třídy a
(včetně průj. úseků) MK rychlostní a
sběrné

MK obslužné a účelové, kt. jsou sil.
komunikacemi

I

4,95 – 5,2

4,95 – 5,2

4,65 – 4,9

4,35 – 4,8

II

4,8 – 4,95

4,8 – 4,95

4,5 – 4,65

4,2 – 4,35

III

4,5 - 4,8

4,5 – 4,8

4,2 – 4,5

3,8 – 4,2

IV a 22

4,2 – 4,5

4,1 – 4,5

3,25 – 4,2

3,25 – 3,8

IV b

<4,2

<4,1

<3,25

<3,25

20

Pro míjení se zastavením jednoho z vozidel lze uvedené hodnoty snížit o 0,25 m.

21

Také tunely, galerie, podjezdy

22

zpravidla do nejbližší rekonstrukce

24
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Tab. 20 – 7.5 Přejezdy (železniční)
Hodnocení
Volná výška (m)

Zabezpečení

I

> 5,2

mimoúrovňové

II

4,8 – 5,2

mechanické závory

III

4,2 - 4,8

světelná signalizace

IV a

4,2 - 3,8

nechráněný

IV b

<3,8

nechráněný s nezajištěným rozhledem

Tab. 21 – 8.2 Standard kvality služby
podíl bezkongesčního provozu na
Hodnocení
celkové provozní době (24 h)







ovlivnění uživatelů (I U )
vlivu bezpečnosti (I B )
ovlivnění životního prostředí (I Ž )
ovlivnění plynulosti (I P )
vlivu jízdní rychlosti (I R )

1
3
2
1,5
1

I

< 1%

II

2% - 10%

III

11% - 30%

Každému indexu je přiřazena váha na výsledném indexu závažnosti, který má tento tvar:

30% - 40%

I ZZ = (1*I U ) + (3*I B ) + ∑(2*I Ž ) + (1,5*I P ) + (1*I R )

IV a
IV b

> 40%

Jednotlivým indexům jsou přiřazovány tyto hodnoty
podle zadaných kritérií.

4.5 INDEX ZÁVAŽNOSTI ZÁVADY
Index závažnosti závady se stanovuje jako součet
jednotlivých indexů ovlivnění se zadanou váhou. Index je
závislý na:

Tab. 22 Indexy ovlivňující závažnost závady
Index ovlivnění uživatelů
ovlivnění všech uživatelů

IU
3

ovlivnění pouze nákladních nebo rozměrných vozidel
ovlivnění skupiny uživatelů – motocyklisté, cyklisté, chodci
žádné ovlivnění

2
2,5
1

Index bezpečnosti

IB

bezprostředně ohrožuje skupinu uživatelů (velmi nebezpečné)

5

ohrožuje uživatele za zhoršených podmínek (středně nebezpečné)

4

ohrožuje uživatele v nestandardních situacích (nebezpečné)

3

zhoršuje “bezpečnostní situaci” (málo nebezpečné)

2

nemá vliv na bezpečnost (bezpečné)

1

Index ovlivnění životního prostředí

IŽ

zvyšuje hladinu hluku a emisí v zástavbě

2

zvyšuje hladinu hluku a emisí mimo zástavbu

2

zvyšuje prašnost v zástavbě

2

ohrožuje vodní zdroje

2

ohrožuje okolí komunikace (přilehlou zástavbu)

2

ohrožuje CHKO

2

ohrožuje životní prostředí následky dopravních nehod

2

neohrožuje životní prostředí

1

Pozn.: Tento index je možno použít několikrát.
Index ovlivnění plynulosti
vyvolává časové ztráty ze zastavení

IP
3

vyvolává časové ztráty ze zpomalení

2

neovlivňuje plynulost

1
Index vlivu rychlosti

rychlostní komunikace (110 – 130 km/h)

CityPlan spol. s r.o.
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silnice bez omezení rychlosti (80 – 90 km/h)

4

silnice s omezením rychlosti (60 – 70 km/h)

3

uzavřená obec (50 km/h)

2

uzavřená obec s omezenou rychlostí (30 – 40 km/h)

1

Vysvětlivky:
Index ovlivnění uživatelů
Všemi uživateli se rozumí veškerá motorová vozidla,
cyklisti a pěší.
 Rozměrná vozidla jsou, kromě návěsů a jízdních
souprav i např. osobní vozidla s obytným nebo jiným
rozměrným přívěsem, jejichž způsob jízdy je ovlivněn směrovými a šířkovými podmínkami komunikace
podstatně více než je u osobních automobilů.


Index bezpečnosti
Zhoršenými podmínkami se rozumí mlha, náledí,
hustý déšť, tma.
 Nestandardními situacemi se rozumí stav, kdy jeden
z uživatelů nezvládne své vozidlo nebo poruší pravidla silničního provozu.
 “Bezpečnostní situací” se rozumí stav, kdy musí být
uživatelé pozornější než je obvyklé


Index ovlivnění životního prostředí
Životní prostředí může být ovlivněno
opakovaně – závažné závady v plynulosti dopravy
v dopravní špičce
⇒ nahodile - následky nehod: požár, výtok nebezpečných materiálů, únik výparů atd.


⇒

Index závažnosti závady může dosahovat hodnot v
rozmezí 8 – 49.
4.6 KVALITA SPOJENÍ
Hodnocení a zlepšování kvality spojení náleží k rozhodovacímu procesu na vrcholové (strategické) úrovni,
směřující k zařazení tahů silnic I., eventuelně II. třídy do
plánu celkové přestavby trasy včetně případného zařazení
mezi rychlostní komunikace tak, aby požadovaná kvalita
dopravního spojení byla rovnoměrně zabezpečena na
území státu. Proto je dále popsána celá hierarchie center
včetně center v sousedních zemích.
Kvalita spojení je specifickou závadou komunikace,
která se zkoumá na celém „tahu“, t.j. na spojení dvou
center. Rovněž napravení této závady musí probíhat z
hlediska celého tahu a nikoliv bodově, i když i odstranění
bodových závad na „tahu“ může přinést zlepšení kvality
spojení.
Kvalita spojení je obvykle hodnocena tzv. časovou
dostupností nebo průměrnou cestovní rychlostí, která je
oproštěna od vzdálenosti a naopak je ovlivňována typem
komunikace, jejím stavem, příčinami vzniku zdržení, intenzitou a kapacitou.
4.6.1 Určení typů center
Pro potřeby hodnocení kvality dostupnosti center byla
v České republice určena centra nadregionálního, regionálního a místního významu takto:
 centra nadregionálního významu
⇒ Praha
⇒ Brno
⇒ Ostrava
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⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒





⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

centra regionálního významu – krajská města
(Brno )
České Budějovice
Hradec Králové
Jihlava
Karlovy Vary
Liberec
Olomouc
(Ostrava)
Pardubice
Plzeň
(Praha)
Ústí nad Labem
Zlín
centra okresního významu – okresní města a města
počtem obyvatel jim na roveň postavená
centra obvodního významu – střediskové obce s vyšší vybaveností (SOOV – střediska osídlení obvodního
významu)
centra místního významu (SOMV – střediska osídlení
místního významu)
sídelní lokality, urbanistické obvody
centra nadregionálního významu v sousedních státech
Mnichov
Berlín
Varšava
Bratislava
Vídeň
Linec
přilehlá centra regionálního významu v sousedních
státech
Norimberg
Regensburg
Lipsko
Drážďany
Krakov
Wroclaw
Katowice
Žilina
Trenčín

4.6.2 Požadované stupně kvality spojení
Pro posouzení nároků na kvalitu spojení veřejnými
komunikacemi je definováno 6 stupňů významu spojení
označených I – VI:
I. Dálkové silniční spojení
 Spojení mezi centry nadregionálního významu (českými i v sousedních státech)
(zajišťuje se rychlostními komunikacemi)
II. Nadregionální a regionální silniční spojení
 Napojení center regionálního významu na centra nadregionálního významu
(zajišťuje se rychlostními komunikacemi)
 Propojení center regionálního významu
 Propojení městských částí center regionálního významu navzájem
 Napojení významných rekreačních a turistických ob-
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lastí na silniční spojení kategorie I.
Napojení významných dopravních uzlů s nadregionálním a regionálním významem na silniční spojení
kategorie I. (letiště, nádraží dálkové dopravy, přístavy vodních cest I. kategorie)

III. Silniční spojení mezi okresními městy a městy počtem
obyvatel jim na roveň postavenými
 Spojení okresních měst navzájem
 Spojení okresních měst s ostatními městy stejného
významu, která nemají statut okresního města
 Napojení okresních měst a obdobně významných
měst na sídla regionálního významu
 Napojení okresních a obdobně významných měst na
silniční spojení kategorie II. a vyšší
 Napojení dopravních uzlů nadregionálních a regionálních dopravních systémů (regionální letiště, přístavy na vodních cestách II. a III. třídy, nádraží nadregionálního a regionálního významu, parkoviště P +
R) na silniční síť spojovací funkce II. a vyšší
IV.




Silniční spojení mezi středisky obvodního významu
Spojení SOOV navzájem
Napojení obcí na centra okresního významu
Napojení obcí na silniční spojení kat. III. a vyšší

Tab. 23 Křížová tabulka významu spojení
Význam spojení a
nadregionální
regionální
jeho hierarchie
nadregionální
I
II
regionální
II
II
okresní
(III)
III
obvodní
X
(IV)
místní
X
X
Legenda
I – IV: stupně významu spojení
(IV):
tento typ přímého spojení je výjimečný
X:
tento typ spojení není realizován přímo

V. Silniční spojení zabezpečující plošnou obsluhu území
(Pozn.: Tímto a nižšími stupni kvality spojení se technické podmínky dále nezabývají.)
 Propojení obcí plnící funkci SOMV (střediska osídlení)
 Propojení center místního významu
 Propojení obcí bez významu centra, bez spádovosti
 Napojení místních rekreačních center
 Napojení místních dopravních systémů a zařízení (P
+ R apod.)
 Napojení místních dopravních cílů (výstaviště, školy,
sportovní zařízení, velké závody) na silniční síť, spojovací funkce IV. a vyšší
VI. Silniční spojení místního významu
 Spojení j ednotlivých sí del a n emovitostí s obcemi
nebo jejich částmi
 Napojení jednotlivých sídel a nemovitostí na silniční
síť spojovací funkce V. nebo vyšší
 Spojení cestami (účelovými neveřejnými komunikacemi) je mimo rámec hodnocení kvality spojení
 Spojení jednotlivých sídel se silniční sítí spojovací
funkce VI. nebo vyšší (zpravidla jen pro místní obsluhu)

okresní

obvodní

místní

(III)
III
III
IV
(V)

X
(IV)
IV
IV
V

X
X
(V)
V
V

Tab. 24 Vazba kvality spojení a kat. skupiny (dle 3.4.2.6) na překryv funkcí a funkční třídu komunikací
mimo zast.
v zastavěném území
Kategorijní skupiny
území
neobestavěné
obestavěné
Funkce spojovací
obslužná
Stupně významu spojení
a
b
c
d
dálkové silniční spojení
I.
D, R (aI)
A1 (bI)
(B1) (cI)
nadregionální a regionální II. D, R, S (I. tř.)
A2
B1
(B1)
silniční spojení
(aII)
(bII)
(cII)
(dII)
silniční spojení mezi
III. (R), S (II. tř.)
B1
B1
B1
okresními centry
(aIII)
(bIII)
(cIII)
(dIII)
silniční spojení mezi cent- IV.
S (III. tř.)
B2, C1
C1
C1
ry obvodního významu
(aIV)
(bIV)
(cIV)
(dIV)
silniční spojení zabezpeču- V.
S (III. tř.)
C2
C2
C2
jící plošnou obsluhu území
(aV)
(bV)
(cV)
(dV)
silniční spojení místního
VI.
S (III. tř.)
C3
C3
C3
významu
(aVI)
(bVI)
(cVI)
(dVI)
problematické
zvlášť problematické
nepřípustné
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pobytová
e

(C1)
(eIII)
C2
(eIV)
C3
(eV)
D1
(eVI)

4.6.3 Časová dostupnost a cestovní rychlost
Základním ekonomickým a kvalitativním požadavkem
na komunikační síť je přiměřená časová dostupnost. Pro
objektivitu posouzení přiměřené kvality komunikační sítě
se stanovuje následující časová dostupnost.
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Tab. 26 Časová dostupnost center navzájem – doporučený cílový standard
Zdroj - cíl
Časová dostupnost
v minutách
(individuální doprava)
Sousední Další centcentrum
rum
≤ 60
Okresní centra
≤ 40
Centra regionálního významu
≤ 120
≤ 80
Centra nadregionálního vý≤ 240
≤ 180
znamu

Tab. 25 Časová dostupnost center – doporučený cílový
standard
Cíl
Časová dostupnost v
minutách
(individ. doprava)
Okresní centrum
Centrum regionálního významu
Centrum nadregionálního významu

≤ 20
≤ 60
≤ 120

Stanovení a docílení rovné kvality komunikační sítě v
území je nezbytné proto, že některá centra mají výhodu
přímé vazby na síť dálnic a rychlostních komunikací a
ostatní musí mít zajištěnu přiměřenou kvalitu.

Vzhledem k rozdílné hustotě osídlení a aktivit v území
je třeba promítnout požadavek časové dostupnosti cílů i
do jejich kilometrické vzdálenosti a docílit časovou dostupnost odpovídající cestovní rychlostí.

Cílem modelování komunikační sítě ČR a současného
ověřování cestovní rychlosti plovoucím vozidlem je odhalit nevyváženost plošné kvality komunikační sítě a přispět
k jejímu zlepšení.

Pro posouzení kvality spojení j sou st anoveny t yto
průměrné cestovní rychlosti (platí pro osobní vozidla):

Tab. 27 Cestovní rychlosti mezi centry – doporučený cílový standard
Spojení mezi centry
Jízdní rychlost (km/h)
při zatížené síti
při nezatížené síti
okresní – okresní
≥50
≥ 60
okresní – regionální

≥60

≥70

okresní – nadregionální

≥70

≥80

regionální – regionální

≥80

≥90

regionální – nadregionální

≥90

≥ 90

nadregionální - nadregionální

≥110

≥ 120

Tab. 28 Požadovaná kvalita spojení v provozních podmínkách (stř. jízd. rychlost os. automobilu v km/h)
Cílové jízdní rychlosti km/h v provozu
Kategorie
spojení (viz
tab. 24)

Obvyklé
rozpětí vzdálenosti km

Pracovní den

aI

100 – 200

vzdálenost
menší než
průměrné
rozpětí
60 – 90

a II

50 – 100

50 – 80

60 – 90

70 – 90

50 – 80

50 – 70

a III

25 – 50

50 – 80

60 – 80

40 – 70

40 – 60

a IV

0 – 25

40 – 60
-

40 - 60

50 - 70

40 – 60

40 – 50

aV

__

30

30

a VI

__

30

30

30

b II

__

50 – 70

40 – 60

40 – 50

b III

__

40 – 60

30 – 50

30 – 40

b IV

__

30 – 50

30 – 40

30

c III

__

30 – 50

30 – 50

30 – 40

c IV

__

30 – 40

30 – 40

30

d IV

__

20 – 30

20 - 30

20 – 30

dV

__

15

15

15

eV

__

15

15

15

e VI

__

15

15

15

vzdálenost v
průměrném
rozpětí

vzdálenost
větší než průměrné rozpětí

Prázdninový
provoz

Víkendové
špičky

70 – 100

90 – 110

60 – 90

60 - 80

30

Tab. 29 Hodnocení kvality spojení z hlediska prodloužení
trasy 23

23

Platí pro spojení významu I až IV

28

Hodnocení
vyhovující
přijatelné
méně vyhovující

Faktor prodloužení cesty
1,0 – 1,25
1,25 – 1,5
1,5 – 1,75
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nevyhovující

> 1,75

Faktor prodloužení cesty se stanoví jako poměr mezi
silniční vzdáleností a vzdušnou vzdáleností mezi zdrojem
a cílem silničního spojení. Čím je faktor prodloužení trasy
vyšší, tím je vyšší potřeba záboru pozemků, vyšší stavební náklady (mimo terénních překážek), delší jízdní doba a
vyšší spotřeba energie.
Poznámka:
Pro silnice zařazené do Evropské sítě komunikací TEN je stanoven cílový požadavek jízdní rychlosti při zatížené síti:

pro osobní automobily 120 km/h

pro nákladní automobily 90 km/h
Splnění tohoto cílového požadavku znamená propojit všechna nadregionální centra sítí dostatečně kapacitních rychlostních komunikací s vyloučením průjezdů obcemi.
Základní minimální harmonizační požadavek EU stanovuje, aby na
všech hlavních osách spojujících evropská centra bylo zabezpečeno spojení železnicí při minimální rychlosti 120 km/h a silnicí rychlostí minimálně
90 km/h v přepravě osob a 80 km/h v přepravě nákladů.

5 SBĚR DAT
Sběr dat o závadách se doporučuje provádět systematicky a to buď v celé šíři možného výskytu závad, nebo specificky pro určitou skupinu závad, neboť sběr
vyžaduje specielní vybavení, soustředění na určité
specifické závady a vhodné podmínky.
Zásadně se ze sběru závad vyčleňuje sběr poruch na
vozovkách a krajnicích, prováděný dle velkého či malého
systému hospodaření s vozovkou dle TP 62, TP 82, TP
87, a prohlídky mostů prováděné dle ČSN 73 6221.
Sběr závad a poruch se základně třídí na zjišťování
závad ovlivňujících:
 bezpečnost uživatelů
 plynulost a rychlost jízdy
 pohodlí uživatelů
 potřebu údržby
 vliv na životní prostředí
Sběr poruch (vozovky) se může provádět:
vizuální prohlídkou se záznamem do formuláře
vizuální prohlídkou se záznamem do počítače
videokamerou (např. měřícím zařízením ARAN)

















Sběr závad se může provádět:
vyhodnocením z dat SDB Ostrava
ze statistik a analýz dopravní nehodovosti
plovoucím vozidlem s GPS 24 – plynulost, r ychlost,
zdržení, křivolakost trasy
měřením charakteristik dopravního proudu (např.
kamerovým systémem Telemat TD s mobilní snímací
stanicí 25) – intenzita x rychlost x hustota x skladba
záznamem z jedoucího vozidla (do formulářů nebo
programu počítače s lokalizací GPS)
fotodokumentací z jedoucího vozidla (upevněná kamera s rychlospouští a rychloostřením)
videodokumentací z jedoucího vozidla
pochůzkou a sledováním provozu
z údajů správce komunikace
ostatním měřením a zjišťováním

24

Prototyp CityPlan – vyvinuto v rámci těchto TP.

25

Prototyp CityPlan – vyvinuto v rámci výzkumného úkolu MDS
ČR (TP 123).
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5.1 ZJIŠŤOVÁNÍ ZÁVAD PLYNULOSTI





⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

Závady v plynulosti se projevují:
poklesem cestovní rychlosti v hodnoceném úseku
kolísáním rychlosti jízdy
vznikem zdržení v křižovatkách a při křížení
vznikem kolony vozidel (režimu stop + go)
Závady v plynulosti se zjišťují:
pozorováním
vizuálním zjišťováním míst, kde dochází ke zpomalení, zdržení, tvorbě kolon
sledováním
dlouhodobějším sledováním rozsahu a časového
výskytu poruch v dopravním proudu
měřením a zjišťováním
plovoucím vozidlem GPS, zaznamenávajícím plynulost průjezdu sledovanou trasou v různých
režimech dopravních intenzit (denní špička, denní
sedlo, noc) s cílem zjištění největšího zdržení
sledováním úsekových charakteristik dopravního
proudu a vyhodnocením intenzity, rychlosti a hustoty v čase
vyhledáním příčin
zjištění místa vzniku kongescí a jejich příčin
kvantifikací závady
kvantifikací rozsahu zdržení a kongescí z hlediska
úhrnné časové ztráty, počtu postižených denně
atd.

5.2 ZJIŠŤOVÁNÍ ZÁVAD V BEZPEČNOSTI
se provádí dvěma zásadními způsoby:
pasivní způsob – na základě vyhodnocení nehodovosti úseku a uzlu (lokality) a vyhodnocení uvedených příčin nehod se provede místní šetření respektive sledování provozních podmínek a vzniku nehodových situací a navrhnou se opatření k odstranění
příčin nehod
 aktivní způsob – několikanásobným průjezdem
trasy plovoucím vozidlem spolu se záznamem na
kameru se provede záznam a v yhodnocení r izikových situací a příčin





Průjezd se provede:
v dopravní špičce (tam a zpět)
ve ztížených podmínkách (noc, déšť)

a vyhotoví se záznam o místech a příčinách rizik nehod.
Následně se provede návrh možných opatření.
5.3 STATISTIKA A SLEDOVÁNÍ ROZSAHU
KONGESCÍ
Pro možnost objektivního informování, hodnocení a
čelení kongescím se zavádí systematický sběr a statistické
hodnocení rozsahu kongescí na silniční síti ČR.
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Obr. 1 Sběr a zdroj dat

SBĚR A ZDROJ DAT - SCHÉMA

ZÁVADY

DOPRAVNÍ VÝZNAM

z údajů Silniční databanky Ostrava

z podkladů ŘSD ČR

ze statistik a analýz nehodovosti

sčítání dopravy

plovoucím vozidlem GPS

z modelu silniční sítě ČR - prognóza

měřením charakteristik dop. proudu

záznamem z jedoucího vozidla

fotodokumentací

videodokumentací

pochůzkou a sledováním provozu

z údajů správce komunikace







Zpracované údaje o konkrétní frontě:
příčina
lokalita
počátek
délka
konec








Specifické příčiny:
hrdlo v dopravním systému (nedostatek kapacity)
uzavírka a dopravní omezení (redukovaná kapacita)
nehoda
mimořádné akce (zvlášť vysoká poptávka)
povětrnostní podmínky
veřejné akce, demonstrace






Vyhodnocení ze vstupních údajů:
průměrná délka
maximální délka
celková doba trvání
závažnost (časová ztráta účastníků odvozená z délky
fronty, trvání fronty a počtu postižených jízdních
pruhů)

Statistické vyhodnocení:
kategorizování lokalit opakujících se kongescí podle
četnosti a závažnosti
 celková četnost front, trvání a závažnost, utříděná
podle oblasti, typu komunikace, příčiny, dne v týdnu,
denní doby a ročního období
 silniční mapa znázorňující četnost výskytu kongescí,
závažnost a hlavní příčiny


ostatním měřením a zjišťováním
Na úrovni správců komunikací se dokumentují a předávají Ministerstvu dopravy a spojů ČR (nebo ŘSD na základě pověření) 3 typy statistických souborů o kongescích:
a) vznik front (lokalita, četnost, délka atd.)
b) provozní úrovně, pravděpodobnost kongescí
c) ztráty cestovního času a náklady
ad a) statistika vzniklých front
jednotkou hodnocení je dopravní fronta (stojící nebo
pomalu se pohybující kolona vozidel v režimu Stop and
Go, 0 – 10 km/hod). Statistika se zpracovává z různých
zdrojů (policejních hlídek, správců komunikací, údajů řidičů atd.)
30

ad b) statistika úrovně kongescí
Statistika vyhodnocuje roční kongesční charakteristiku
všech úseků silniční sítě na základě RPDI a parametrů
úseku. Jednotkou je úsek a směr.
Kalibrovaný statistický model kongescí vyhodnocuje
na základ typů a skladby dopravního proudu, denních,
týdenních a ročních variací pravděpodobnost výskytu
kongescí ve tvaru:
 roční průměrné procento denních intenzit postižených kongescí
 nárůst spotřeby času účastníků

CityPlan spol. s r.o.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

ZÁSADY PRO ÚPRAVY SILNIC

Model zohledňuje účinek proměnné kapacity a variací
v dopravní poptávce.
Grafické vyhodnocení zobrazuje, které komunikace
překračují podmínku přijatelné míry kongesce tj. výskytu
provozní úrovně F, která činí pro silnice zařazené do evropské sítě 2% a ostatní hlavní silnice 5% pravděpodobnosti výskytu (2% respektive 5% denního dopravního výkonu automobilové dopravy je postiženo kongescemi, z
hlediska společenských nákladů do infrastruktury a ekonomických ztrát přináší 2% míra nejnižší náklady - Prof.
Bovy – 110RT – ECMT Paříž 03/98).
ad c) statistika časových a ekonomických ztrát
Tato statistika vyhodnocuje časové ztráty a vzniklé
náklady, způsobené cestujícím a přepravovanému zboží
zdržením ve frontách podle účelu cesty a rozsahu kongesce.
Vyhodnocení je založeno na statistice ad a), intenzitách a skladbě dopravního proudu na základě měření a
charakteristikách cest, na základě poptávkového dopravního modelu.
Časové ztráty se počítají na základě výpočtu tvorby a
rozpuštění fronty s pomocí statistických metod. Náklady
spojené se zdržením ve frontě se stávají z ceny času, nákladů spojených s provozem stojícího vozidla a neproduktivním vázáním komerčního vozidla.
Výsledná statistika zpracovává časové a ekonomické
ztráty v členění dle denního období, druhu dne, druhu
vozidla a účelu cesty.
Zjišťování standardu kvality služby se provádí měřením, nejlépe automatickým záznamem intenzit s vyhodnocením každé čtvrtletí. Validační měření se provádí
dle rozhodnutí ŘSD ČR, nejdéle však jednou za 5 let.
5.4 ZJIŠŤOVÁNÍ ZÁVAD ORIENTACE
Zásadou tohoto zjišťování je průjezd hodnocené trasy
řidičem bez spolujezdce, který nezná hodnocenou trasu,
je odkázán na instalované vodící bezpečnostní zařízení a
směrové a výstražné dopravní značení, má kvalifikaci
zkušeného dopravního inženýra, schopného provádět dopravně bezpečnostní audit.



Hodnocení se provádí za:
normálních povětrnostních podmínek (denní světlo)
zhoršených povětrnostních podmínek (noc, sněhová
pokrývka apod.)

záznamem z jedoucího vozidla se zohledněním vlivu
protijedoucích i stejným směrem jedoucích vozidel na
orientaci (orientace osamělého vozidla).
5.5 ZDOKUMENTOVÁNÍ A EVIDENCE ZÁVAD
O všech zjišťováních závad a jejich zjištění se vede
evidence a pořizuje se záznam.
Záznam slouží jako:
podklad pro vyhodnocení závažnosti závady
podklad pro návrh odstranění nebo zmírnění závady
podklad pro stanovení časového pořadí naléhavosti
odstranění závady
 právní doklad pro správce komunikace při případné
nehodě vlivem závady




Sběr dat přednostně vychází z již existujících údajů,
které je však vzhledem k rozšíření sledovaných dat o kapitoly 4.1, 4.5, 6, 7.2, 8, 9, 10, 11 a 12 a dále v současnosti nenaplněnou datovou základnu kapitol 1.1 a 1.2
nutné vhodným způsobem doplnit.
V tabulce sběr dat jsou u jednotlivých kapitol označeny organizace, zajišťující sběr těchto dat. Zde může dojít
k rozdělení činnosti na více objektů. Kromě zaručeného
rozsahu dat, sledovaného ŘSD ČR – SDB (částečně prostřednictvím jednotlivých správců, respektive specializované firmy VIAGEOS) jsou jednotlivé organizace označeny stupněm vhodnosti. Správce komunikace může například doplňovat chybějící údaje o propustcích, poškozeném DZ a záchytném bezpečnostním zařízení a výskytu
mlh, není však objektivně schopen posoudit úroveň značení z hlediska orientace, směrové a výškové prvky, respektive v edení jízdních pruhů. Odborná firma naopak
těžko správně posoudí častý výskyt mlh nebo náledí.
Proto se sběr a hodnocení závad provádí specielně
vyškolenými osobami, čímž se zaručí objektivnost výběru
a maximální dohled pracovníky běžnou kontrolou daných
komunikací nezatíženými. Je třeba zajistit, aby sběr a
hodnocení prováděly osoby zkušené, nezávislé, poučené
a s velkou praxí.
Pro závady, jejichž sběr není zajištěn ani metodicky
podchycen, je vytvářena vlastní metodika sběru. Ta vychází především z jeho definice, podrobné lokalizace –
rozsahu, jeho stavu (stupni závažnosti) a vztahu k ostatním posuzovaným hodnotám.

Tab. 30 Sběr a zdroj dat pro sledované závady
Metodika existující - základní
zákon č.13/97 a vyhl. 104/97
1. Prostorové uspořádání PK
1.1 Směrové prvky
ČSN 736101, ČSN 736110
1.2 Výškové prvky
ČSN 736101, ČSN 736110
1.3 Šířkové uspořádání
ČSN 736101, ČSN 736110, SDB
1.4 Příčný sklon
ČSN 736101, ČSN 736110, SDB
1.5 Vedení jízdních pruhů
ČSN 736101, ČSN 736110, SDB
1.6 Pevné překážky
SDB
1.7 Jiné
2. Vozovka VL 1
2.1 Netuhé vozovky
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VM

V
V

SDB

BP*
BP*
P
BP*
P
P

CP

P
P
-

SÚS

P
P
P

F

M
M
M
M
M
P

ČSN 73 6114, 73 6121 – 33 TP
77,78, 96 Systém hospodaření s vo31
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zovkou
únosnost
protismykové vlastnosti
rovnost
poruchy
Vozovky s CB krytem

TP 87
ČSN 73 6177
ČSN 73 6175, TP 109
TP 82, 87, 52, 61, 67, 102, 115
2.2
ČSN 73 6123, 73 6177, TP 41, 62,
91,92
2.3 Technické vybavení ve vozovce (sí- ČSN 75 6101, ČSN 756230, ČSN 73
tě, šachty, poklopy)
6005, ČSN 73 7505 ČSN 75 5630, TP
83, TP 87, M9
3. Vybavení pozemní komunikace
3.1 Svislé dopravní značení
ČSN 01 8020, TP 65, 66, 100, 108, V
117, 118, VL 6.1
3.2 Vodorovné dopravní značení
ČSN 01 8020, ČSN P EN 1436, EN
V
1423, EN 1424, EN 1463, EN 1790,
EN 1824
3.3 Bezpečnostní zařízení
ČSN 736101, SDB, STŘ S 6
záchytná bezpečnostní zařízení
TP 63, 101, 106, 114, 128, 129
EN 1317 (73 7001)
vodící bezpečnostní zařízení
TP 58, 125
světelná signalizační zařízení
ČSN 36 5601, 73 6021, TP 81
3.4 Zastávky hromadné dopravy
ČSN 73 6425, SDB
3.5 Osvětlení
ČSN 360400, 360410, 360411, S 6.5,
M6
3.6 Odpočívky
ČSN 73 6056, SDB
3.7

PHM, servisy

ČSN 73 6059, SDB

3.8

Únikové zóny

TP 57

3.9

Jiné

V

P
P
P*
P

-

P
P

P
P
P
P
P

-

M

M

M

P/-

M

P

M

P

P

P

P

P

M

P

P

P
P
P
-

M
M
M
M

P
-

P
M
M
M

P

M

-

M

P

M

-

M

-

M

M

M

M
M

M
M

M
M

TP 119 Odrazová zrcadla,
TP 85 Zpomalovací prahy,
TP 130 Odrazky proti zvěři
4. Křížení a křižovatky - ČSN 73 6101, ČSN 73 6110, VL 3
4.1 Úrovňové řízené DZ
ČSN 736102, SDB
P
4.2 Úrovňové světelně řízené + okruž- ČSN 736102, ČSN 73 6021, SDB
P
ní
4.3 Mimoúrovňové
ČSN 736102, SDB
P
4.4 Křížení
ČSN 73 6380, SDB
V
P
4.5 Připojení
ČSN 73 6101
P
4.6 Jiné
S 6.4
5. Odvodnění – ČSN 75 6101, TP 51, 83, 107, VL 2.2
5.1 Odvodňovací zařízení
V
5.2 Jiné
6. Zemní těleso - ČSN 73 6133, TP 53, VL 2
6.1 Násyp
V
6.2 Zářez
V
6.3 Odřez
V
7. Objekty na PK - ČSN 73 6201, 73 6205 – 99, 73 6206 – 07, 09, 12, 13, 66, VL 4, VL 0
7.1 Mosty
ČSN 73 6203, ČSN P ENV 1991-3,
P
ČSN 73 6220, ČSN 73 6221
ČSN 73 6121, ČSN 73 6242, SDB, TP
42, 43, 54, 72, 79, 86, 88, 89, 107,
120, 121, 124
7.2 Propustky
SDB, TP 37, 72, 107
V
7.3 Zdi
SDB
P

M
M
M

M
M
M

M
M
M

M

M

P

M
M
M

M
M
M

M
M
M

M

P

M

M
M

M
P

M
M

7.4

M

P

M
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Tunely

ČSN 73 7501, ČSN 73 7507, TP 98,
SDB

P
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7.5
7.6
7.7
7.8

Přejezdy - viz. Křížení
Přívozy
Brody
Galerie

ČSN 73 6380, SDB
SDB
SDB
ČSN 73 7507, TP 98

V

7.9 Podjezdy
SDB
7.10 Protihlukové clony
TP 104, EN 1793, S 6.7, M6
V
8. Provozní podmínky a podmínky užívání
8.1 Rozhledové poměry
ČSN 73 6101, ČSN 73 6102, ČSN 73 V
6110
8.2 Intenzita provozu
TP 123
V
8.3 Pohyb pomalých a velmi pomalých TP 123
V
vozidel
8.4 Chodci
M 1, M 8, ČSN 73 6110, M 1.2.
V
8.5 Cyklisté
M 1, ČSN 73 6110
V
8.6 Jiné
9. Zhoršené povětrnostní podmínky
9.1 Sníh a závěje – náchylný úsek
V
9.2 Náledí – náchylný úsek
V
9.3 Zastínění přírodním prvkem
TP 99 – silniční vegetace
V
9.4 Časté mlhy
V
9.5 Jiné
10. Průtahy sídelními útvary - ČSN 73 6110
10.1 Střet s prostředky HD
10.2 Střet s chodci a cyklisty
M8
10.3 Střet s jinou než dopravní funkcí
TP 103 – navrhování obytných zón
10.4 Orientace
TP 100, TP 108, TP 117

V
V
V
V

P
P
P
-

M
M
M
M

P
P
P
M

M
M
M
M

P
-

M
M

P
M

M
M

-

M

M

M

P
-

P
P

M
-

M
M

-

M
M

M
M

M
M

-

M
-

M
M
M
M

M
-

-

M
M
M
M

-

M
M
M
M

-

M
M

-

M
M

-

M
M

M
M

M
M

-

-

M
-

M
M
M

-

-

-

M
M

-

-

-

M

-

-

-

M

-

-

-

M

10.4 Jiné
11. Kvalita spojení
11.1 Dostupnost centra
V
11.2 Cestovní rychlost mezi centry
V
12. Ochrana přírody, tvorba krajiny - ČSN P ENV 1793,TP 99, 116, MP - IMOS 99
12.1 Chráněná území, objekty
V
12.2 Znečištění
V
13. Ochrana zdraví a bezpečného pohybu
13.1 Vysoká nehodovost
V
13.2 Vysoká hladina dopravního hluku
V
13.3 Bariérový účinek
V
14. Věcná břemena ve vozovce
14.1 Umístění poklopů šachet a šoupat
V
14.2 Umístění kabelových komor, kolekV
torových vstupů
14.3 Umístění podzemního vedení linioV
vého včetně přípojek
14.4 Umístění výtahů, zvedacích pokloV
pů, přístupů do podzemních
prostor
14.5 Umístění tratí kolejových a trakčV
ních vedení
Legenda:
VM vlastní metodika – rozumí se metodika opřená o
postupy těchto TP
SDB Silniční databanka Ostrava - Ředitelství silnic a dálnic ČR
CP CityPlan s.r.o.
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F
P
BP
M

ostatní firmy
provádí
bude provádět (připravuje se)
neprovádí, ani nepřipravuje (není vhodné, aby prováděla)
sběr dat je možný
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*
M
SDB
V

spolupráce VIAGEOS
sborníky M – technické předpisy pro MK
metodické pokyny ŘSD ČR – SDB Ostrava
vlastní (pro účel těchto TP vytvořené) metodické
pokyny – příloha č. 4 a 5

Metodika sběru:
Protože na silniční síti přetrvává řada závad či potencionálních nebezpečí, jejichž odstranění není podmíněno
dostatkem finančních prostředků, ale tím, že zůstávají
nepovšimnuty, je třeba zajistit periodické nezávislé vizuální posouzení každé komunikace ve státní správě zodpovědnou a odborně způsobilou osobou, alespoň jednou
ročně s tím, že opakované prohlídky se soustředí na nastalé změny.
Výstupem sběru a vyhodnocení závad je protokol
zpracovatele s doporučením prioritních opatření, zejména
s ohledem na zjištěný výskyt nehod na hodnocené komunikaci.
Vzor protokolu o prohlídce komunikace, sběru a vyhodnocení závad a doporučení pořadí odstranění závad je
v příloze č. 5.

6 ROZHODOVACÍ PROCES –
EKONOMIKA
6.1 PRAKTICKÉ POSTUPY - DOPORUČENÍ
Technické podmínky předpokládají a u silnic I. třídy
požadují zavedení systematického (a periodicky opakovaného) vyhledávání všech závad na síti pozemních komunikací celého státu s tím, že:
 při sběru závad se bude postupovat od komunikací
dopravně významných ke komunikacím dopravně
méně významným
 při odstraňování závad se bude postupovat od závad
závažných k méně závažným
 řada zjištěných závad může (měla by) být odstraněna okamžitě (drobné závady, závady příslušenství,
vybavení, dopravního značení)
 při plánované rekonstrukci či obnově krytu komunikace se sběr a vyhodnocení závad provede vždy s cílem zahrnout odstranění závad do investiční akce
 tyto technické podmínky poskytují správcům komunikací vodítko, jak mají postupovat při vyhledávání,
posuzování a stanovování pořadí k postupnému odstraňování závad
 technické podmínky současně upozorňují na opatření, která vedou ke zlepšení užitné hodnoty pozemních komunikací. Tato opatření jsou popsána formou
výčtu a námětů a nemohou ve své podrobnosti nahrazovat jednotlivé technické normy a předpisy

Naopak, vytvořením programu průběžného systematického sledování a hodnocení komunikací z hlediska závad působících na bezpečnost, plynulost, pohodlí a další,
má být dosaženo cíle:
 že některé komunikace nebudou dlouhodobě přehlíženy
 že správce komunikace sám (respektive na základě
provedených odborných prohlídek) odstraní řadu finančně nenáročných závad v pořadí dle závažnosti
závady a významu komunikace, aniž by vytvářel jakékoliv složité hodnocení
 že správce komunikace vytvoří program soustavného
odstraňování závad, které jsou dlouhodobějšího charakteru, vyšší investiční náročností a vyžadují dokumentaci stavby, zábor pozemků, majetkoprávní řízení, územní řízení atd.
 přitom bude správce komunikace informovat příslušné orgány státní správy o výskytu závad, které není
schopen z přidělených ročních provozních prostředků odstranit. Takové závady zhodnotí a zargumentuje s použitím nástrojů popsaných v rozhodovacím
procesu.
Následující graf, který má na vodorovné ose vynesenu náročnost odstranění (investiční, projednatelnost,
nároky na demolice a zábory) a na svislé ose součin dopravního významu komunikace a závažnosti závady, zobrazuje jednoznačné priority postupů:
 zaměřit pozornost na vyhledávání a odstranění závažných závad na dopravně významných komunikacích s malými nároky na jejich odstranění
 postupovat systematicky:
⇒ od významných komunikací k méně významným
⇒ od velmi závažných závad k méně významným
⇒ od investičně nenáročných k náročnějším
⇒ neponechat žádné závady bez povšimnutí a bez
zhodnocení jejich vlivu na:
⇒ bezpečnost
⇒ plynulost
⇒ ekologii
⇒ pohodlí a kvalitu



⇒

6.2 ROZHODOVACÍ PROCES
Graficky naznačený rozhodovací proces vysvětluje postupy a kritéria, která je třeba zohlednit při posuzování
důležitosti odstranění závady.
Přitom se nepředpokládá, že správce komunikace bude převádět všechny zjištěné závady na srovnatelnou
technicko-ekonomickou bázi a vytvářet „pořadník“ odstraňování závad, nekrytý finančními zdroji.
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⇒
⇒
⇒

Rozhodovací proces lze rozdělit do dvou úrovní.
vrcholová (strategická) slouží k orientačnímu informování o stavu pozemních komunikací ČR. Zavádění bylo řešeno v SDB - Výkonnost ko munikací.
Tento úkol je v současné době pozastaven, mimo jiné z důvodu neexistence komplexních údajů o směrovém a výškovém vedení trasy.
lokální (odborná) úroveň slouží k detailnímu posouzení jednotlivých silničních tahů, nebo jejich částí.
Podnětem může být:
informace z vrcholové úrovně, existující vstupní
údaje jsou doplňovány dle zásad, uvedených v kapitole 5
vyhodnocení významu komunikace ve správním
území
zhodnocení nehodovosti nebo závad plynulosti
systematické provádění bezpečnostního auditu
provozované komunikační sítě
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Obr. 2 Rozhodovací proces
třída komunikace
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výhledová intenzita
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dopravní význam komunikace

závažnost závady
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náročnost odstranění závady

přínos

ZHODNOCENÍ

pořadí důležitosti

ODSTRANĚNÍ ZÁVADY

správcem komunikace

Přitom speciální postupy uvedené v přílohách č. 1 a č.
2 se používají ve specifických případech rozhodování o
přestavbě komunikace nebo uplatnění opatření ke zvýšení kapacity a plynulosti jízdy.
Model pro získání výhledových zátěží je průběžně udržován a aktualizován pro potřeby Ředitelství silnic a dálnic ČR – použije se vždy, hodnotí-li se vliv změn v síti
komunikací nebo změn v dopravních aktivitách v území.
Schopnosti modelu pro provozní a ekonomické analýzy
jsou popsány v příloze 2., kapitola 5.
Pro hodnocení kapacitních rezerv komunikací náchylných k výskytu kongescí se po užijí postupy dle TP 123

CityPlan spol. s r.o.

vyžaduje investici

Zjišťování kapacity pozemních komunikací a návrhy na
odstranění kongescí.
Pro hodnocení závad v plynulosti, časové dostupnosti
a cestovní rychlosti za různých provozních podmínek se
použije plovoucí vozidlo dle přílohy č. 1.
Lze předpokládat, že podle požadavku EIB (úvěry na
opravy silnic I. a II. třídy) bude v ČR v nejbližší době
uplatněno hodnocení efektivnosti úprav silnic podle metodiky (případně upravené) světové banky, t.j. HDM – 3,
4. Pokud se tak stane, bude nutné postupovat dle této
směrnice.
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Obr. 3 Priority odstraňování závad
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6.3 EKONOMICKÉ ASPEKTY ODSTRAŇOVÁNÍ
ZÁVAD
Jako v každé rozhodovací analýze každé opatření má
své náklady a přínosy. Náklady na odstranění závady se
člení na:
 jednorázové
⇒ z prostředků na investice
⇒ z prostředků na údržbu
 opakované – provozní
⇒ udržovací
⇒ energie
⇒ odpisy

⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

⇒
⇒
⇒
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V nákladové analýze nutno hodnotit:
technické varianty odstranění závad
příklad:
rekonstrukcí
novostavbou
opravou
údržbou
doplněním vybavení
osvětlením, značením, signalizací
účinnost odstranění závady z dlouhodobého hlediska, např.:
závada definitivně eliminována
závada dočasně zmírněna
závada vyznačena, riziko zmírněno
Ve výnosové analýze nutno hodnotit:
úspory přímé, vznikající provozovateli komunikace
(zpravidla zanedbatelné, nejedná-li se o odstranění
energeticky a údržbově náročného řešení řešením
nenáročným)
úspory nepřímé

⇒
⇒

úspory uživatelů komunikace (úspora času, úspora
provozních nákladů, snížení opotřebení vozidla,
úspory ve vozovém parku dopravce)
úspory celospolečenské
⇒ snížení ekologického zatížení
⇒ snížení nehodovosti

Právě úspory vznikající snížením nehodovosti (cost –
benefit analysis - opatření na zvýšení bezpečnosti) musí
být prioritou při hodnocení naléhavosti a pořadí odstranění závad.
Při hodnocení snížení nehodovosti hraje významnou
roli:
 míra rizika vzniku nehody (z dané příčiny nebo spolupůsobení příčin)
 společenská hodnota důsledků nehody
Při hodnocení důsledků nehod se započítávají:
socio-ekonomické společenské náklady silničních nehod
 internalizace externích nákladů silniční dopravy
 kompenzační platby za bolestné a strádání


Následky nehod se promítají do řady (ekonomicky
hodnotitelných) důsledků:
 ztráta zdrojů
⇒ ztráta produkční kapacity
⇒ ztráta lidských zdrojů
 ztráty na životech
 ztráty na zdraví
 léčebné výlohy
 rehabilitace poškozených
 poškození majetku
⇒ přímé škody
⇒ záchranné práce
 administrativní náklady
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⇒
⇒
⇒
⇒

⇒
⇒

7.2.1 Prostorové uspořádání trasy PK

vyšetřování
náklady pojišťoven
právní
záchranné služby
vyvolané ekonomické ztráty
vznik dopravních kongescí
náklady na potrestání a vězení

Navržená opatření a jejich časovou realizaci je třeba
posuzovat v časovém horizontu min. 20 roků s ohledem
na výhledově převáděnou dopravu.
7.2.1.1

Poznámka: Ekonomické hodnocení EU 26
EU oceňuje:

průměrné náklady na nehodu se smrtelným následkem
682 000,- ECU

průměrné náklady ztráty produkční kapacity na nehodu se smrtelným následkem:
409 000,- ECU

lidské následky
486 000,- ECU
celkem

1 577 000,- ECU

Tyto hodnoty se musí diskontovat započtením časových vlivů.
Průměrné náklady vážného zranění bez smrtelných následků (ocenění
EU):
lékařské a rehabilitační náklady
7 500,- ECU
ztráta produkční kapacity
23 000,- ECU
lidské ztráty a újmy
33 000,- ECU
celkem
63 500,- ECU
Dtto pro lehká zranění:
lékařské a rehabilitační náklady
500,- ECU
ztráta produkční kapacity
950,- ECU
lidské ztráty a újmy
1 650,- ECU
celkem
3 100,- ECU
Tyto konkrétní údaje dokladují nejen obtížnost exaktní cost-benefit analýzy, ale nutnost přisoudit naprostou prioritu odstranění všech závad, které
mohou vést (i souhrou nesouvisejících náhod) ke vzniku dopravní nehody
se závažnými následky. Uvedená čísla jsou podporou pro úvahu o nákladnosti opatření a jejich návratnosti.

Není předmětem těchto TP předložit metodický pokyn
pro provádění srovnatelné ekonomické analýzy návratnosti vkladu do zvýšení bezpečnosti komunikace. TP upozorňují na závažnost a možné důsledky často opomíjených závad v bezpečnosti. Je však cílem těchto TP připomenout pracovníkům hodnotícím závažnost závad a
náklady na jejich odstranění i přínosy, plynoucí z odstranění a zejména ze snížení potenciálního vzniku závažné
nehody.

7 MOŽNOSTI ZLEPŠENÍ UŽITNÉ
HODNOTY PK
7.1 ZÁSADY ZLEPŠENÍ
Cílem zlepšení užitných vlastností komunikace je odstranit z ávady, kt eré b yly kat egorizovány v kapitole 4.
Klasifikace závad.
Přínosy provedených úprav jsou v oblasti:
plynulosti provozu, snížení časových ztrát
zvýšení bezpečnosti provozu
zvýšení pohodlí jízdy a to i za zhoršených povětrnostních podmínek
 zvýšení pocitu jistoty řidiče (vedení vozidla v jízdním
pruhu k vytčenému cíli)
 snížení vlivu komunikace a provozu na životní prostředí




7.2 MOŽNOSTI ZLEPŠENÍ OBECNĚ
Dále uvedené náměty reflektují předchozí třídění závad a vztahují se ke komunikacím v extravilánu i intravilánu.

26

Zdroj: Transport Research – COST 313, Socioeconomic cost
of road accidents, 1994
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Směrové prvky

Novostavba, spojená s přestavbou zemního tělesa a
objektů umožňuje odstranit nedostatky ve sledu směrových prvků, absenci přechodnic a vazbu na výškové vedení trasy a nepřiměřenou křivolakost 27.
V oblasti směrových prvků je třeba se soustředit na
nehomogenitu trasy, tj. zejména:
 malý poloměr směrového oblouku po delší přímé
trase (nutnost lokálního snížení jízdní rychlosti)
 směrový oblouk “utahující”, tj. zmenšování poloměru, je třeba odstranit některým z následujících opatření:
⇒ lokální rekonstrukce – odstranění závady
⇒ vyznačení závady standardní – dopravní značení
⇒ vyznačení závady nadstandardní - značky s vnitřním světelným zdrojem, zvýrazněné značení pomocí přerušovaných světel, světelné soupravy, zábrany a vodící tabule (TP 65, 66), značka reagující
na rychlost vozidla apod.
7.2.1.2 Výškové prvky
 podélný sklon
⇒ snížení podélného sklonu (vyžaduje rekonstrukci
nebo novou trasu)
⇒ zvětšení počtu jízdních pruhů ve stoupání a v klesání
⇒ vybudování únikových zón
⇒ odstranění výškových oblouků s nepřijatelně malými poloměry
⇒ vyznačení neodstranitelných závad výškového vedení (snížení rychlosti, zákaz předjíždění apod.)
7.2.1.3 Šířkové uspořádání
 počet jízdních pruhů má odpovídat dopravním nárokům
 jízdní pruhy musí být zbaveny překážek (stojící vozidla, kontejnery, popelnice, sloupy V.O.)
 zvětšení počtu jízdních pruhů
 ve stoupání a klesání je třeba zvýšit počet jízdních
pruhů dle požadavků ČSN tak, aby se za pomalými
vozidly nevytvářela kolona
 zajistit šířku jízdních pruhů, umožňující míjení i nákladních vozidel a autobusů požadovanou jízdní
rychlostí
 odstranění lokálních závad – zúžení volné šířky
 při vyšší intenzitě chodců (zhoršená dopravní obslužnost HD) mezi obcemi zajistit krajnici nebo pěší
stezku
 při vyšší intenzitě cyklistů (cesty za prací, rekreační
cyklistika) vybudování souběžné cyklistické stezky
 organizační opatření vzhledem k šířce vozovky omezení rychlosti, vjezdu těžkých vozidel, cyklistů,
chodců
 zkvalitnit vyznačení šířkové závady
7.2.1.4 Příčný sklon
 musí zajistit bezpečný průjezd směrovým obloukem
požadovanou rychlostí
27

Křivolakost trasy se hodnotí jako úhlová změna na km délky
komunikace – viz tabulka v kap. 4.4.
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⇒
⇒

musí zajistit řádné odvodnění – odtok srážkové vody
změny příčného sklonu musí být plynulé a musí respektovat maximální a minimální strmost vzestupnic
je třeba odstranit zejména:
směrové oblouky s opačným nebo nedostatečným
klopením
úseky komunikace se zvlněným příčným sklonem,
který vede k příčnému kymácení vozidla a za zhoršených podmínek součinitele tření může vést k sjetí vozidla z vozovky

7.2.1.5

Vedení jízdních pruhů

Aby řidič bezpečně sledoval (při povolené nebo přiměřené rychlosti jízdy) vedení jízdního pruhu, musí toto vedení na dostatečnou vzdálenost rozpoznat. Proto je třeba
odstranit (nebo řádně vyznačit) náhlé změny vedení jízdních pruhů za vypuklými výškovými oblouky, či jinými
překážkami rozhledu. U křižovatek je třeba vyloučit změnu počtu nebo polohy jízdních pruhů před a za křižovatkou.
Při zřizování řadících pruhů (zejména pruhů pro levé
odbočení) je třeba nepřipustit strmé lomy ve vedení průběžných jízdních pruhů, které vedou zejména při souběžné jízdě ve více pruzích k bočním střetům při vyhlazování
nepřiměřeně lomeného průběhu pruhů.
Řadící, respektive odbočovací pruhy a jejich vodorovné značení musí být viditelné i ve vypuklých obloucích
tak, aby řidič mohl reagovat včas na potřebu změny jízdy
v pruzích. Při nepřehlednosti vodorovného značení je vyznačení pruhů třeba podpořit svislým značením.
7.2.1.6

Pevné překážky

Ve volné šířce komunikace a v šířce koruny pozemní
komunikace, respektive do vzdálenosti 0,5 m za zvýšený
obrubník, je třeba odstranit všechny pevné překážky
(sloupy veřejného osvětlení, zasahující konstrukce, přečnívající střechy apod.). Výjimkou jsou dopravní značky a
zařízení osazené ve zvýšených ostrůvcích, řádně vyznačené a osvětlené. (Dodržování zákona č. 13/97 Sb., §29
Pevné překážky, ČSN 73 6101.) Dělící (ochranné) ostrůvky zejména mimo obec nebo mimo oblast kvalitního veřejného osvětlení musí být řidiči avizovány tak, že nejdříve najede na akustické značení, poté na zvýšenou dlažbu
a teprve následně na pevnou překážku v podobě dopravní značky, svodidla s náběhem apod.

Přesto je třeba zmínit základní požadavky, které musí
splňovat kryt vozovky a krajnice bez ohledu na druh krytu.
 Vozovka nesmí mít výtluky, příčné vlny, podélné vyjeté koleje a zejména hluboké prosedliny z nesprávně hutněných přechodových oblastí za opěrami mostů.
 Vozovka nesmí být znečištěna nánosy štěrku, bláta,
prachu.
 Krajnice musí být bezpečně sjízdná pro cyklisty.
Krajnice musí výškově navazovat na vozovku a
umožňovat odtok vody, pokud není vozovka odkanalizována a krajnice není záměrně zvýšena jako cyklistický pás.
 Technické vybavení ve vozovce (šachty, poklopy) a
zásyp kolem nich nesmí vytvářet propadliny, prosedliny, nesmí být špatně výškově osazeno, vyvrácené,
vystouplé, klapající, prolomené, nesmí mít chybějící
poklopy.
Hodnocení užitných vlastností vozovky se provádí nezávislým odborným posuzovatelem, který při jízdě návrhovou nebo povolenou rychlostí zaznamenává lokalizované (GPS) závady ve sjízdnosti, projevující se:
 nestabilitou a vlněním vozu
 ranami do podvozku na nerovnostech
 nutností náhle brzdit z důvodů stavu vozovky
 nutnosti náhle měnit směr jízdy z důvodů stavu vozovky
 nutností užívat levý pruh místo pravého z důvodů
plynoucích ze stavu vozovky
7.2.3 Vybavení pozemní komunikace
7.2.3.1

Svislé dopravní značení

Pevné překážky mimo volnou šířku jsou příčinou závažných důsledků nehod při vyjetí vozidla z vozovky. Takové překážky, pokud nemají hladký líc ve směru jízdy
nebo nemohou být odstraněny, je třeba chránit záchytným bezpečnostním zařízením. Jedná se zejména o betonová vystupující čela propustků, opěry nebo pilíře mostů,
příhradové konstrukce sloupů vysokého napětí, konstrukce reklamních tabulí, které mohou nepřímo způsobit smrtelné následky nehod.

V zájmu bezpečnosti silničního provozu, jeho regulace
a p oskytování d opravních informací je nejdůležitější
správné vyznačení přednosti v jízdě, poté příkazy a zákazy. Základním požadavkem na svislé dopravní značení je:
 správnost a úplnost dopravního značení
 správné osazení v podélném a příčném směru (mimo
průjezdní a průchozí prostor)
 dodržení schváleného provedení dle ČSN 01 8020 a
Vídeňské a Ženevské konvence
 zajištění požadované retroreflexivity, nepoškození
značek a čitelnost z požadovaného úhlu a vzdálenosti dle povolené rychlosti jízdy na komunikaci
 poskytnutí úplné informace o směru jízdy a způsobu
dosažení vybraného cíle a čísla komunikace
 poskytnutí dodatečné informace o základních službách při komunikaci
 vyloučení informačního přetížení
 vyloučení záměny dopravního značení s reklamními
panely a obchodními směrovkami, zejména za snížené viditelnosti
 eliminování překážek zakrývajících značky (stojící
vozidla, větve stromů, stavební konstrukce)

Překážky musí být buď odstraněny nebo jejich konstrukce musí být snadno deformovatelná (příhradové
konstrukce ze štíhlých prvků), nebo opatřeny záchytným
bezpečnostním zařízením absorbujícím energii.

Svislé dopravní značení musí odpovídat podmínkám
uvedeným v TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích a TP 66 Zásady pro přechodné
dopravní značení na pozemních komunikacích.

7.2.2 Vozovky

Přitom největší technologické inovace nastaly v oblasti přechodného, zvýrazněného a proměnného dopravního
značení.

Převážná část zásad pro odstranění závad vozovky a
zlepšení sjízdnosti je obsažena a vyhodnocena v TP 62,
TP 82, TP 87, TP 91 a TP 92.
38

Příklady zvýrazněného dopravního značení:
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symbol značky je zvýrazněn LED diodami, a to zásadně jak orámování tak piktogram
značka je zvýrazněna přerušovaným světlem oranžovým nebo žlutým
značení je doplněno blikající světelnou soupravou
vytvářející postupný světelný řetězec, postupný světelný bod nebo současně blikající
značení reaguje na blížící se vozidlo
značení reaguje na překročení povolené rychlosti

Použitá zařízení nesmí být v rozporu s platnými právními ustanoveními - zákonem č. 13/97 o pozemních komunikacích, zákonem o provozu na pozemních komunikacích, pravidly provozu na pozemních komunikacích (v
návrhu) a vyhláškou MDS ČR o pravidlech provozu na
pozemních komunikacích (v návrhu).
Proměnné dopravní značení poskytuje na rozdíl
od dopravního značení trvalého informace, omezení nebo
výstrahy, které reagují na aktuální dopravní a povětrnostní situaci v bezprostřední blízkosti, dále ve směru
jízdy, nebo obecně na síti komunikací nebo situaci v parkování či hromadné dopravě s cílem zvýšit výkonnost dopravního systému, bezpečnost a plynulost jízdy a pohodlí
uživatelů.
7.2.3.2

Vodorovné dopravní značení

Doplněním vodorovného značení – dělících čar a vodících proužků, se výrazně zvyšuje bezpečnost vedení vozidla a orientace řidiče zejména za snížené viditelnosti.
Značení dopravních stínů, řadících pruhů, stop čar, zastávek, stání, významně zvyšují komfort jízdy a vedení vozidel zejména na širších plochách vozovek a v prostoru křižovatek.
Vysoce reflexní, plastické znějící (profilované) vodící
proužky a dělící čáry zvyšují ukázněnost řidičů a snižují
riziko nehody z nepozornosti a únavy.
Značkovací knoflíky (trvalé, přechodné, plužitelné,
nalepené, zapuštěné, lité, případně i svítící) zvyšují nejen
jistotu vedení vozidla v noci i při oslnění protijedoucím
vozidlem, ale nepříjemným drnčením při přejíždění zvyšují i kázeň ve směrových obloucích.
7.2.3.3

Bezpečnostní zařízení

Záchytná bezpečnostní zařízení
brání nárazu vozidel do pevných překážek
brání pádu vozidel, osob a cyklistů z vozovky nebo
mostu do hloubky nebo vodoteče
 brání přejetí vozidla do protisměru
 chrání vymezená místa před ohrožením vozidlem




Osazením záchytného bezpečnostního zařízení se snižuje riziko vážných nehod, pokud nejsou porušeny základní zásady a předpisy pro užití a osazení jednotlivých
schválených typů svodidel.
Vodící bezpečnostní zařízení
Významně zlepšuje orientaci řidiče za snížené viditelnosti a při oslnění protijedoucím vozidlem a tím snižuje
nehodovost a zvyšuje bezpečnost a plynulost jízdy.
Světelná signalizační zařízení
Osazují se na signalizovaných kříženích se železnicí,
vlečkou, na signalizovaných křižovatkách, přechodech,
výjezdech požárních vozidel a v dalších případech signali-
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zace k řízení provozu v jízdních pruzích a stabilizací optimální rychlosti vozidel (rychlostní signály).
Provozní doba světelné signalizace musí vycházet především z podmínky bezpečnosti manévru průjezdu po komunikaci bez přednosti v jízdě a nikoliv podmínky poklesu hodinové intenzity. Signalizace na 4
a vícepruhových ko munikacích nesmí b ýt v ypínána,
pokud intenzita na hlavní silnici neklesne prokazatelně
pod 1000 voz/h.
Signalizační zařízení musí nastavením signálního cyklu
a doby efektivní zelené maximálně odpovídat dopravní
poptávce z jednotlivých směrů. Proto se přednostně instalují dynamicky ovládané světelné signalizace detekující
čekající vozidla, délku fronty a přibližující se skupinu vozidel ( tvorba zelené vlny) včetně detekce vozidel hromadné dopravy.
Odrazová zrcadla (viz TP 119)
Musí být soustavně osazována na všech místech, vyžadujících zvýšení bezpečnosti manévru:
a) bezpečná jízda na průběžné komunikaci – zrcadlo
zajišťuje rozhledové poměry do nepřehledných směrových oblouků, zejména se zúženou volnou šířkou
b) bezpečný výjezd do křižovatky nebo křížení
zrcadlo zlepšuje podmínky nevyhovujícího rozhledového trojúhelníku pro uskutečnění manévru vjetí do
křižovatky či křížení
 vždy je třeba provést posouzení bezpečnosti délky
rozhledu, doby pro uskutečnění manévru a rozhledu
pro zastavení vozidel přijíždějících po křižované komunikaci i z hlediska jejich nedodržení povolené
rychlosti
 dle posouzení je třeba provést i opatření donucující
snížit rychlost na křižované komunikaci



c) bezpečný výjezd z napojené nemovitosti
zrcadlo zlepšuje podmínky nevyhovujícího rozhledu
u výjezdů, kde je jinak třeba si přizvat pomocníka,
nebo (i při řídkém výjezdu) dochází k rizikovým, nehodovým situacím
 osazení zrcadla musí být uloženo vlastníkovi napojené nemovitosti a musí být kontrolována řádná údržba zrcadla


d) bezpečné přecházení – dopravní zrcadla je třeba
osadit i na přechodech pro chodce, kde rozhled potřebný
k bezpečnému přejití je zastíněn překážkou – budovou,
stěnou. Přitom je třeba hodnotit i rozhledové poměry z
hlediska školní mládeže (např. – žák 1. třídy – osobní automobil zakrytý svodidlem New Jersey)
7.2.3.4

Zastávky hromadné dopravy

Tyto zastávky musí nejen zajišťovat požadované služby uživatelům hromadné dopravy, ale nesmí na komunikacích s převažující dopravní funkcí spojovací vytvářet
překážky plynulosti dopravního proudu a jeho bezpečnosti. U zastávek je třeba prioritně řešit umístění mimo jízdní
pruh v samostatném zastávkovém pruhu ve smyslu ČSN
73 6425, pokud intenzity vozidel neopravňují ponechání v
jízdním pruhu. Dále je třeba zohlednit potřebnou délku,
hledisko intervalu a typu nasazených vozidel, délku vyřazovacího a zařazovacího úseku, otázku vyznačení zastávky, přístupu (zejména přechodu) chodců a umístění z
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hlediska rozhledu (zejména v křižovatce) a přestupních
vazeb k ostatním zastávkám.
Zastávky m usí m ít z výšenou n ástupní h ranu, ab y
usnadnily nástup starším, nemocným, dětem a osobám s
kočárky. Zastávky tramvají bez nástupního ostrůvku jsou
nežádoucí a mají být důsledně nahrazovány nástupními
ostrůvky, které spolu s nízkopodlažními vozidly usnadňují
nástup. Řešení zastávky musí zohlednit funkci komunikace, význam, třídu, umístění, intenzitu hromadné dopravy
a frekvenci pěších.
Na komunikacích, kde význam hromadné dopravy výrazně převažuje nad významem dopravy individuální, lze
zřizovat nástupní prostor zastávek na úkor jízdního pruhu
(tzv. zastávkový mys). Vozidla individuální dopravy pak
musí čekat na odbavení vozidel hromadné dopravy. Tento způsob je vhodný zejména tehdy, je-li k dispozici souběžná komunikace, u níž je upřednostněna dopravní
funkce spojovací nad ostatními funkcemi. Jedná-li se tedy
o cílené rozdělení hromadné a individuální dopravy do
dvou souběžných komunikací. Není-li toto rozdělení možné, je nutno individuálně posoudit poměr intenzit hromadné a individuální dopravy a pokles kvality funkce komunikace, plynoucí ze zdržení vozidel IAD.
Zastávky je vždy nutno řádně vyznačit jak pro cestující, tak pro ostatní uživatele komunikace.
7.2.3.5

Osvětlení

Osvětlení pozemních komunikací výrazně zvyšuje
bezpečnost provozu za snížené viditelnosti. Osvětlení se
zřizuje zpravidla (z ekonomických důvodů) pouze v obci.
Přitom lze zvýšit bezpečnost provozu:
osvětlením nehodových míst a křižovatek
odlišným osvětlením (barevně, intenzitou, umístěním) přechodů pro chodce
 osvětlením všech ostrůvků usměrňujících dopravní
proudy a zpomalujících vjezd do uzavřené osady 28.



Přitom osvětlení nesmí oslňovat.
Z okolí komunikací je třeba odstranit osvětlení, které
je určeno pro plochy ležící mimo komunikace, ale oslňuje
řidiče z hlediska dalšího průběhu trasy. Rovněž je třeba z
blízkosti komunikace odstranit instalované blikače (poutače), které jsou zaměnitelné s vyznačením speciálních
vozidel (modré nebo oranžové blikače).
7.2.3.6

Odpočívky

Zařízení motoristických služeb je třeba povolovat a
zřizovat tak, aby byla zajištěna možnost přerušení jízdy a
odpočinku pro všechny druhy vozidel mimo komunikaci.
Při zřizování odpočívek je třeba zajistit včasnou informaci řidiče o rozsahu poskytovaných služeb, řádné vyznačení výjezdu do a z odpočívky. Umístění odpočívky na
směrově nedělených komunikacích je třeba volit tak, aby
nevyžadovalo nevhodně umístěné levé odbočení a nevyžadovalo snížení rozsahu úseků vhodných pro předjíždění. Zařízení má být schopno poskytovat aktuální dopravní
informace.

28

Osvětlení ostrůvků ve vozovce může být řešeno mimo dosah
přípojek NN solárním zdrojem nebo užitím vysoce reflexní odrazové fólie na dopravní značce nebo směrovací desce.

40

Kromě odpočívek a parkovišť je při komunikaci třeba
zřizovat krátké zálivy, zejména před směrovým dopravním značením pro možnost zastavení vozidla, a nouzové
pruhy.
Na trasách silnic evropského významu (E) je nutno
prověřit četnost, případně zřídit další parkovací plochy
parkoviště pro odstavení kamionů a autobusů, povinných
dodržovat bezpečnostní přestávky. Kontrola dodržování
tohoto předpisu bude zpřísněna s povinným vybavením
vozidel digitálním tachografem po vstupu do EU.
7.2.3.7

Čerpací stanice pohonných hmot, servisy

Tato zařízení mají být po trasách rovnoměrně přiměřeně rozmístěna, neboť poskytují významné motoristické
služby. Pro umístění platí shodná doporučení jako v kap.
7.2.3.6. Odpočívky. Na komunikacích s vyšší intenzitou
dopravy mimo město mají být zásadně s jednostranným
přístupem.
7.2.3.8

Únikové zóny

Únikové zóny (TP 57) pro zastavení nezvládnutelných
vozidel je třeba zřizovat na všech úsecích komunikací,
kde se vzhledem k délce a strmosti klesání výrazně zvyšuje pravděpodobnost přehřátí brzdového systému a jeho
následného selhání. Přitom toto zařízení je třeba umístit
na základě pečlivé analýzy místa pravděpodobného přehřátí brzdového systému a zrychlení nebržděného vozidla. Únikové zóny pak musí být zřizovány hustěji, aby bylo možno neprodleně po zjištění závady vozidlo zastavit.
Vhodné rozmístění únikových zón je třeba navrhovat na
základě jízdního pokusu a směrového vedení trasy. Únikové zóny až na úpatí klesání jsou zpravidla neúčinné a
nedostatečné, neboť k nezvládnutí vozidla dochází již dříve.
7.2.4 Křížení a křižovatky
Křížení a křižovatky jsou místa, kde dochází k významnému snížení výkonnosti jedné nebo více komunikací, dochází ke zdržení a zvýšenému počtu nehod. Proto
pozornost věnovaná zlepšení způsobu křížení a odstranění nedostatků či zlepšení podmínek průjezdu je při zvyšujících intenzitách na pozemních komunikacích klíčovou
úlohou. Jedná se o posouzení střetných bodů křižovatky,
tady bodů křižných, přípojných a odbočných z hlediska
podmínek, intenzity rozhledu a zejména bezpečnosti manévru.
Křižovatky, které by při nízkých intenzitách provozu,
dodržení pravidel silničního provozu a přiměřené opatrnosti vyhovovaly, jsou dnes často zdrojem vysokých rizik
nebo dlouhých zdržení. Křižovatky je třeba s ohledem na
zjištěné intenzity a jejich prognózu postupně a cíleně
přestavovat nebo provoz řídit tak, aby vyhověly z hlediska bezpečného průjezdu a vzniku vhodných mezer.
V souladu s ČSN 73 6102 je třeba posoudit dopravní
intenzity na vstupujících komunikacích a s výhledem 20 30 roků navrhnout odpovídající druh a typ křižovatky.
 v intravilánu preferovat okružní křižovatky správné
velikosti dle dispozičních a kapacitních možností
 v extravilánu je vhodné rovněž preferovat okružní a
mimoúrovňové křižovatky před návrhem křižovatek
se světelnou signalizací
 omezit počet kolizních (střetných) bodů a četnost
křižovatek
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(Křížené body (a počet křižujících vozidel) nezabezpečené řízením SSZ omezovat rekonstrukcí křižovatek ve
prospěch manévrů připojení, odbočení a průpletu, které
jsou podstatně bezpečnější.)
 omezit počet sjezdů a přímých napojení přilehlých
nemovitostí
 zlepšit rozhledové poměry
(Dostatečný rozhled pro zastavení, předjíždění, křížení
a připojení je základní podmínkou bezpečné funkce komunikace, umožňující co nejvyšší využití dovolené rychlosti jízdy. Je však skutečností, že někdy nekázeň vede k
tragické nehodovosti na velmi přehledných křižovatkách z
důvodů neodhadnutí drah vozidel ve vyšší rychlosti.)
 při vyšších intenzitách dopravy vybudovat pruhy pro
odbočení vlevo a pruhy pro připojení zleva do dopravního proudu
(Pruhy pro připojení zleva se budují zejména na
městských sběrných komunikacích vytvořením středního
pruhu se smíšenou funkcí zeleň – bariéra – vyčkávací
prostor pro chodce, pruh pro levé odbočení – pruh pro
připojení zleva a znamenají v podstatě vyčkávací prostor
na mezeru v dopravním proudu.)
 upravit (zvýšit) délky zařazovacích pruhů
Dále je poukázáno na některé aspekty, které kvalitu
průjezdu křižovatkou zvyšují.
7.2.4.1 Úrovňové křižovatky neřízené
(s přednostmi v jízdě dle pravidel silničního provozu
nebo předností upravenou dopravními značkami)
V obcích u obslužných komunikací je třeba v zájmu
omezení počtu dopravních značek a v zájmu zpomalení
dopravy preferovat (tam kde tomu nebrání jiná hlediska
bezpečnosti provozu) úpravu dle ustanovení o přednosti
v jízdě vozidel předjíždějících zprava. Jedná se o formu
dopravního zklidnění.
Neřízené křižovatky s vyznačením přednosti v jízdě
musí být důsledně vyznačeny na obou křižujících komunikacích. Přitom je třeba respektovat i psychologický účinek komunikace, která svým stavebním stavem navozuje
předpoklad, že je komunikací s předností v jízdě.






Rozhodující pro řádnou funkci křižovatky jsou:
rozhledové poměry
intenzity, které zaručují vznik potřebné mezery pro
bezpečné provedení křižovatkových pohybů
taková rychlost jízdy na hlavní silnici, která umožňuje řidičům z vedlejší silnice provedení požadovaných
pohybů (Přitom k vynucení potřebného snížení rychlosti zejména v extravilánu zpravidla nestačí osazení
dopravních značek, ale je třeba křižovatku stavebně
upravit – usměrnit)
vedení jízdních pruhů v křižovatkách tak, aby kolizní
body byly jasně definovány (umístění křižovatky)

Usměrnění jízdních pruhů v křižovatce by mělo být
prováděno fyzicky, zvýšenými ostrůvky:
 Zvýšené ostrůvky mají být provedeny se šikmými obrubníky, které zajišťují vedení vozidla bez poškození
a bez vyvrácení. Zejména u dělících u ostrůvků ve
vozovce a bočních ostrůvků sloužících ke směrovému vychýlení jízdního pruhu, je účelné, aby vozidlo,
které náhodně najede na hranu ostrůvku:
⇒ bylo účinně vychýleno
⇒ nepoškodilo si geometrii řízení
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⇒
⇒
⇒

nepoškodilo si disky kol
nevyvrátilo obrubník
neohrozilo osoby nebo zařízení, ostrůvkem chráněné

Proto je účelné tyto obrubníky provádět s náběhem,
zvyšující se, výšky 20 – 25 cm s lícní plochou 1: 1 nebo
konkávní.
 Ostrůvky musí odpovídat dopravním nárokům.
 Ostrůvky mají zvyšovat bezpečnost přecházejících
chodců (umožňovat bezpečnější dělené přecházení).
Kvalita funkce křižovatky se posuzuje úhrnným zdržením uživatelů.
7.2.4.2

Křižovatky úrovňové světelně řízené a
křižovatky okružní

Zabezpečují bezpečný průjezd vozidel i z komunikace
bez přednosti v jízdě, který průsečná nebo styková neřízená křižovatka již nezajišťuje.
Při volbě druhu křižovatky je vždy třeba dát přednost okružní křižovatce před světelně řízenou křižovatkou, pokud prostor umožňuje navrhnout velikost této
křižovatky tak, aby vyhověla z hlediska kapacity vjezdu
příp. kapacity průpletu u velkých okružních křižovatek
(umožňujících průplet).






Kladem je, že:
okružní křižovatka nemá ve srovnání s řízenou SSZ
energetické nároky a poruchovost
okružní křižovatku nelze vyřadit z činnosti jako SSZ
okružní křižovatka má výrazný zpomalovací účinek
okružní křižovatka zrovnopravňuje vozidla ze všech
směrů
okružní křižovatka snižuje nehodovost

Světelně řízené křižovatky se zřizují přednostně na
městských třídách s více pruhovými vozovkami v případech, kdy sevření zástavbou neumožňuje zřízení okružní
křižovatky odpovídající kapacity a dále tam, kde okružní
křižovatka realizovatelné velikosti již kapacitně nevyhovuje (světelně řízená okružní křižovatka). Dalším argumentem může být i vedení tramvajové trati.
Světelně signalizované křižovatky je vhodné vybavit
zařízením s potřebnou inteligencí:
 sběr dopravních dat z indukčních smyček nebo infradetektorů
 memory card pro uložení dopravních dat
 možnost přenosu dat do a z řídící ústředny
 dynamicky ovládané provozním nárokem
 schopné preference prostředků hromadné dopravy
Zařízení musí být instalováno v odpovídající kvalitě s
kontrastními rámy, antifantomovými mřížkami, stínidly
proti slunci, přednostně nízkovoltové nebo s LED diodami
a nízkou poruchovostí.
Indukční smyčky mají (alespoň z hlavních směrů) být
3 za sebou – přibližovací, na délku fronty a před stopčárou.
Signalizace v extravilánu musí být nastaveny na povolenou přibližovací rychlost.
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7.2.4.3

Mimoúrovňové křižovatky



Mimoúrovňové křižovatky jsou nejkvalitnějším způsobem vzájemného vykřížení nejsilnějších dopravních proudů, snižujícím počet nebo odstraňujícím křižné body.
Zvláštní péči je třeba věnovat mimoúrovňovým křižovatkám s křižnými body a provést co nejvyšší usměrnění
dopravních proudů, s vysokými ostrůvky se zaoblenými
obrubníky konkávního tvaru, působícími jako svodidlo.
Těmto ostrůvkům musí předcházet dostatečně dlouhý
stín profilovaného vodorovného značení s akustickou výstrahou a zvýšená dlažba. Ostrůvky musí být vyznačeny
standardním způsobem, v případě možnosti mají být vyznačeny reflexními majáčky nejlépe nerozbitného typu,
nejlépe s osvětlením.
Je potřebné rekonstruovat křižovatky bez usměrnění,
s rozlehlými plochami asfaltového povrchu, s neobnoveným vodorovným značením.
Připojovací a odbočovací pruhy musí být dostatečné
délky. Rampy s nízkou odbočovací rychlostí musí být řádně vyznačeny.
Připojení vícepruhových ramp musí být řešeno v potřebné délce zejména s ohledem na intenzitu na průběžných jízdních pruzích. Připojení ramp 2 dálnic může být i
několikakilometrovým průpletem až k dalšímu odbočení
rampy.
Na průběžné trase musí dopravní značkou vyznačeno
místo připojení větve nebo kolektoru a uspořádání připojovacích pruhů.
Na připojovací rampě musí být zřejmé, zda se připojuje do zrychlovacího úseku připojovacího pruhu nebo
přímo do průběžného jízdního pruhu. Tento případ je
velmi nebezpečný a je třeba jej urychleně odstranit nebo
výrazně vyznačit svislou dopravní značkou.
7.2.4.4

Křížení s železničními tratěmi, vlečkami a tramvajovými tratěmi

Cílem je urychleně odstranit úrovňová křížení ze
všech silnic mezinárodního významu a poté silnic I. třídy.
Budováním obchvatů měst je třeba eliminovat střety dopravních proudů tranzitní dopravy s tramvajovými tratěmi. U úrovňových přejezdů, které nelze v dohledné době
odstranit, je třeba:
 provést ú pravu po vrchu ( nahradit ocelogumovou
výplní)
 provést vyrovnání nivelet obou kolejí u dvoukolejných tratí do jedné roviny
 provést kontrolu spolehlivosti zabezpečovacího zařízení
 nezabezpečené přejezdy zabezpečit signály, nebo
závorami
 prověřit rozhledové trojúhelníky
U vlečkových přejezdů prověřit úpravu povrchu a
způsob vyznačení a zabezpečení 29.
7.2.4.5

Připojení

Při připojovaní komunikací nižší třídy a přilehlých pozemků je třeba dbát následujících zásad, které je třeba
zejména uplatňovat pro zlepšení současného stavu:
29

Nutno uplatnit u vlastníka dráhy prostřednictvím drážního
správního úřadu – zákon č. 266/1994 Sb. o drahách.
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sjezdy nebo nájezdy na sousední nemovitosti a připojení účelových a místních komunikací slučovat (s
využitím souběžné komunikace) tak, aby se připojování uskutečnilo v souladu s požadavky vyhl. MDS
104/1997 Sb. a v dopravně bezpečném místě.
na sjezdech s vyšší intenzitou provozu doplnit dopravní značení, určující jednoznačně přednost v jízdě
pro sledovanou silnici.
průběh komunikace zejména vyznačit tam, kde vzniká rozlehlá zpevněná plocha (náměstí, parkoviště,
návsi, odbočení) a řidič zejména za zhoršené viditelnosti ztrácí jistotu o průběhu jízdních pruhů. Vyznačení provést zvýšenými pásy s jasně definovaným
místem odbočení a připojení.

U všech připojení je třeba dbát dopravně bezpečnostního hlediska, zajistit rozhled, zrcadla, snížení rychlosti,
zákaz předjíždění nebo i zrušení a přemístění připojení.
Přitom musí být brán ohled na intenzitu na průběžné komunikaci a četnost výjezdu a druh vyjíždějících vozidel.
7.2.5 Odvodnění
Z hlediska uživatele a jeho bezpečnosti je třeba dbát
o kvalitní odvodnění vozovky
 za sucha (odvodnění pláně)
 za deště
 při tání sněhu
Je třeba prověřit a odstranit všechny výtoky, vývěry a
výrony vody na vozovku, ať už z podloží, přilehlé vodoteče nebo z hydrantu a ucpané kanalizace.
Je třeba vytipovat a při jarním tání označit místa, kde
shrnutý sníh přes den taje a voda teče přes jinak suchou
vozovku a večer zamrzá. U odvodu srážkových vo d j e
třeba zajistit funkčnost všech odvodňovacích zařízení –
přečistit propustky, příkopy a rigoly a seříznout zvýšené
krajnice, vyčistit kanalizace, zejména vpusti, jejich mříže
a koše.
Je třeba prověřit, evidovat a urychleně odstranit
všechny louže, které zasahují do jízdních pruhů komunikací:
 u komunikací s po volenou r ychlostí v yšší n ež 5 0
km/hod z důvodu bezpečnosti (aquaplaning)
 u komunikací s povolenou rychlostí nižší – v obci postříkání chodců a budov
Je třeba odstranit vyjeté koleje, ve k terých se dr ží
vrstva vody – neprodleně u všech druhů komunikací.
Je třeba odstranit plochy s chybně vyprojektovaným a
chybně realizovaným odtokem vody z vozovky – velmi
ploché vzestupnice v oblasti překlopení z + 0,5% do –
0,5%.
Je třeba zabezpečit příkopy a r igoly všechna místa,
kde přívalové deště vynášejí na vozovku bláto, písek,
štěrk.
7.2.6 Zemní těleso
Kvalita zemního tělesa bezprostředně ovlivňuje pohodlí a bezpečnost jízdy vozidla.
Je třeba pravidelným měřením podle významu komunikace změřit stabilitu vozidla jedoucího navrhovanou
nebo povolenou rychlostí a eliminovat vyrovnáním (eventuelně i sanací příčin) všechny příčné nebo podélné po-
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klesy od požadované geometrie jízdního pruhu (podélný
a příčný sklon, rovinatost).
Dále je třeba odstranit příčiny podélných trhlin a poklesů krajnic a jízdních pruhů z důvodů ujíždění svahů
násypu, případně i celého násypu nebo odřezu.
U zářezů a odřezů je třeba prověřit stabilitu svahů a
zajistit eliminaci sesuvů a erozí, zanášejících odvodňovací
zařízení, krajnici nebo i vozovku. Je třeba zabránit erozi a
pádu stromů z nadzářezových hran pravidelnou prohlídkou svahů.
U skalních a poloskalních zářezů je třeba provádět
prohlídky svahů, pádu uvolněného materiálu je třeba zabránit očištěním, sanací, závěsnými sítěmi a záchytnými
zábranami.
7.2.7 Objekty pozemních komunikací
Všeobecné a společné požadavky na zlepšení užitných
vlastností objektů na PK
 na základě prohlídek objektů určit stav a nezbytné
opravy, úpravy, rekonstrukce či dočasná omezení
 při rekonstrukcích objektů dbát na pokud možno
plynulé začlenění do trasy komunikace (směrové a
šířkové uspořádání)
 při opravách objektů doplňovat chybějící bezpečnostní zařízení
 vhodnou formou informovat uživatele o změněných
podmínkách v prostoru objektu (náledí a nárazový
vítr na mostě, zajištění ventilace vzduchu v tunelu,
viditelnost, osvětlení apod.)
 odstranit nebo vyznačit neprodleně ty závady, které
ovlivňují uživatele, plynulost jízdy a bezpečnost
7.2.7.1

Mosty

Kromě geometrie, průjezdního prostoru, stavu krytu
vozovky, mostních závěrů a přechodové oblasti je třeba
dbát zejména na:
 zvyšování zatížitelnosti mostních objektů
 eliminování případů, kdy z důvodu snížené zatížitelnosti je povolen průjezd jediného vozidla, nařízené
odstupy vozidel nebo omezení počtu jízdních pruhů
 zajištění bezpečnosti průchodu chodců (cyklistů) po
mostě
 možné zvýšení úrovně zadržení záchytného zařízení
 odstranění všech dalších závad, které snižují použitelnost mostu z hlediska bezpečnosti a plynulosti (tj.
bez omezení rychlosti, případně s omezením rychlosti)
7.2.7.2

Propustky

Pro propustky platí všeobecná h lediska i spec ifická
hlediska pro mosty přiměřeně. Specifické závady, které je
třeba cíleně (z hlediska uživatele) zlepšovat jsou:
 řádným čištěním zabránit vylití vody z příkopů na vozovku
 čela propustků a vtokové šachty udržovat a budovat
– šířkově mimo řádnou šířku krajnice nebo chodníku,
výškově v úrovni chodníku nebo krajnice a níže, nikoliv výše
 čela propustků a sjezdů opatřit zábradlím a svodidlem takové délky, aby byla eliminována možnost
přímého nárazu do betonové konstrukce, čela nebo
šachty.
 Tento náraz je četnou příčinou tragických havárií při
sjetí z vozovky.
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7.2.7.3

Zdi (opěrné, zárubní a obkladní)

Kromě vlastního stavebně-technického stavu těchto
konstrukcí a jejich prostorového umístění vůči průjezdnímu prostoru je třeba zajistit, aby:
 nepadaly žádné hmoty nebo porosty ze zdí
 odvodnění nevytvářelo výrony nebo náledí, krápníky
apod.
 případné dopravní značení nezasahovalo do průjezdního prostoru
 zastínění vozovky nevytvářelo místa se zhoršenou
sjízdností
 bylo řádně osazeno záchytné zařízení
7.2.7.4

Tunely

Tunely musí splňovat zcela specifické předpoklady dle
toho, zda se jedná o tunely horské přístupové s velmi
nízkou intenzitou d opravy ne bo t unely na r ychlostních
komunikacích.
Základním požadavkem je, aby tunely přiměřeně k
významu komunikace a intenzitě provozu nesnižovaly
plynulost a bezpečnost jízdy a přiměřeně snižovaly rychlost jízdy ve vztahu k přilehlým úsekům komunikace. S
tímto požadavkem souvisí nároky na:
 šířkové uspořádání proti návazným úsekům (shodné,
redukované)
 zajištění pohybu chodců a cyklistů
 osvětlení
 požární zabezpečení
 větrání
 kvalita odvodnění, izolace, povrchu vozovky
 rozsah bezpečnostních stavebních úprav
 rozsah bezpečnostního vybavení a technologického
vybavení
 rozsah a technologická úroveň dopravního značení
 rozsah a technologická úroveň řídícího systému
Je zjevné, že (s ohledem na délku tunelu) musí být
nejvyšší nároky plněny na rychlostních komunikacích,
městských okruzích a radiálách (či jiných prvcích ZKS nebo HUS) a silnicích zařazených do sítě E nebo silnicích I.
třídy.
7.2.7.5

Přejezdy – viz 7.2.4.4 Křížení

7.2.7.6

Přívozy

Přívozy jsou v České republice pouze doplňkovou
součástí sítě komunikací.
Přívoz musí svou přepravní kapacitou odpovídat poptávce. Přívozy zajišťují dopravu přes rekreační nádrže a
vodní toky. Zatímco přemostění vodních nádrží je ekonomicky neúměrně náročné, u přívozů přes vodní toky je
třeba s ohledem na dostupnost dalších přemostění zvažovat urychlenou náhradu mostem. To se týká zejména
případů, kdy osídlení je na obou březích toku a přívoz zajišťuje zejména místní propojení.
U přívozů je dále třeba prověřovat nosnost, technický
stav, způsob pohonu a rampy, umožňující bezpečný nájezd při různých vodních stavech.
7.2.7.7

Brody

Brody se vyskytují na místních a účelových komunikacích, polních, lesních a vojenských cestách. Nezbytnou
podmínkou bezpečného užívání je zpevněné, upravené
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dno, vyznačení vjezdu a výjezdu, zpevněné části, hloubky
a odstranění nánosů a naplavenin.

kaci rychlostí vyšší, než která odpovídá rozhledu a času
potřebnému k provedení požadovaného manévru.

7.2.7.8

Z tohoto hlediska je třeba prověřit celou komunikační
síť v pořadí podle významu a intenzit a odstranit nebo
stavebně-organizačními úpravami eliminovat všechna
připojení nebo křížení s nedostatečným rozhledem (za
směrovým nebo výškovým obloukem, podjezdem, budovou nebo jinou stínící překážkou).

Galerie

Galerie jako ochrana přes sněhem a lavinami na strmých úsecích se v České republice v podstatě nevyskytují
a v úvahu přicházejí tam, kde by hrozilo řícení skal
(Hřensko apod.). Pro jejich bezpečné užívání platí zásady
uvedené u mostů, zdí a tunelů přiměřeně.
7.2.7.9

Podjezdy

Kromě dříve uvedeného v kapitolách 7.2.7.1 Mosty a
7.2.7.4 Tunely je třeba u podjezdů zajistit:
 směrové vedení odpovídající trase pozemní komunikace (nejčastější závada u starých podjezdů železničních tratí)
 normové prostorové uspořádání včetně vodících
proužků a chodníků
 volná výška v podjezdu v celé šíři komunikace alespoň 4,2 m u všech silnic I. třídy, v ideálním případě
4,80 + 0,15 = 4,95 m
 podchodná výška alespoň 2,50 m
 řádné odvodnění, zejména tvoří-li podjezd nejnižší
místo trasy
 zabezpečení pevných překážek svodidlem ve vzdálenosti předepsané příslušnými předpisy
 osvětlení při větších délkách podjezdu
 ochrana před vjezdem vyšších vozidel než je přípustné s ohledem na:
⇒ volnou výšku v podjezdech
⇒ případné trakční vedení tramvaje a nebo trolejbusů (protinárazová zábrana signalizační nebo fyzická)
7.2.7.10 Protihlukové clony
Protihlukové clony musí být přiměřené vůči zdroji hluku a poloze, rozsahu a užívání chráněných objektů.
Protihlukové stěny musí být dostatečně stabilní vůči
větru, řádně ukotvené v násypu nebo římsách zdí a mostů:
 Ve stěnách musí být zajištěny únikové východy nebo
mezery (TP 104). Ty musí být řádně vyznačeny.
 Výška a umístění stěn musí být ověřovány z hlediska
ukládání sněhu, vytváření stinných míst (vlhko, náledí).
 Materiály protihlukových stěn nesmí být odrazivé, ale
pohltivé a rozptylující hluk (TP 104).
 Průhledné a skleněné konstrukce musí být opatřeny
symboly dravců k eliminování potlučení ptactva.
7.2.8 Provozní podmínky a podmínky užívání
7.2.8.1

Rozhledové poměry

Rozhledové poměry jsou základní podmínkou bezpečné jízdy a rozhodují o přípustné rychlosti na komunikaci.
Přitom nedostatek rozhledu na připojující se nebo křižující
komunikaci může vytvářet závažné bezpečnostní riziko,
jemuž nemůže uživatel komunikace při sebevětší opatrnosti zabránit, zejména jede-li vozidlo na hlavní komuni-

44









Nástroje, které mohou být vhodně použity jsou:
odstranění překážky v rozhledu
zrušení nebo přemístění křížení
omezení povolených manévrů dopravním zařízením,
případně osazením značky “STOP”
umístěním dopravního zrcadla
umístěním jiné výstrahy
umístěním signalizace nebo výstrahy na výzvu
zabezpečením (železniční přejezd)

Přitom je třeba si uvědomit, že ve vjezdu na komunikaci v křižovatce z vedlejší komunikace nebo pozemku
mimo komunikaci musí být zajištěny podmínky rozhledu
pro zastavení, neboť provozní podmínky (intenzita na
hlavní komunikaci) nutí převážně vozidla zastavit.
Rozhled pro předjíždění
Zajištění dostatečného rozhledu pro předjíždění je základní podmínkou uspokojivé funkce dvoupruhové komunikace s nižší intenzitou dopravy. Při nezajištění rozhledu
pro předjíždění v pravidelných intervalech a potřebné
délce pro bezpečné předjetí pomalých vozidel celou vytvořenou kolonou se zvyšuje pravděpodobnost riskantních manévrů řidičů a zvýšené pravděpodobnosti vážných
nehod.
Pokud intenzita provozu v protisměru neumožní využít
úseků s rozhledem k bezpečnému projetí, je třeba přestavět komunikace na kategorii 2 + 2 nebo 2 + 1.
7.2.8.2

Intenzita provozu

- hodnocení a uspokojení dopravní poptávky
Hodnocení kvality
Každá ko munikace d le s vého d opravního významu
musí plnit svoji dopravní funkci tj. službu v požadované
kvalitě této služby.
Měřítkem kvality této dopravní funkce mohou být
provozní podmínky dopravního proudu (MKDP = měřítko
kvality dopravního proudu):
 rychlost
 cestovní doba
 možnost předjíždění
 zdržení
 délka front
 počet zastavení
Pro všechny hodnocené situace byl důsledně uplatněn
šestistupňový koncept úrovně kvality dopravy.
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Tab. 31 Vztah přípustného dopravního zatížení k jednotlivým úrovním kvality dopravního proudu
Úroveň kvality (provozní úroveň)
Klasifikace
Měřítko kvality dopravy MKD
Dopravní zatížení
A
velmi dobrá
≥ MKD A
≤ příp q A
B

dobrá

C

uspokojivá

D

dostatečná

E

nedostatečná

F

kolaps, kongesce

Měřítko kvality dopravy je rozdílné pro různé segmenty dopravního systému a je vždy reprezentováno dopravním z atížením. V hodná kval itativní kr iteria s e vš ak pro

≥ MKD B
≥ MKD C
≥ MKD D
≥ MKD E
≥ MKD F

různé segmenty liší. Komunikace plní svoji funkci pouze
tehdy, může-li být úroveň kvality hodnocena nejhůře jako
dostatečná.

Tab. 32 Kvalitativní kritéria pro jednotlivé typické prvky dopravního systému
Prvek dopravního systému
Měřítko kvality dopravy
Dálniční úseky mimo vliv připojení a odbočení
Cestovní (jízdní) rychlost
Průpletové úseky a připojení ramp do jednosm. jízd. pásů
Dopravní zatížení průpletu
Dvoupruhové směrově nedělené komunikace
Cestovní (jízdní) rychlost
Dopravně významné komunikace
Cestovní (jízdní) rychlost
Světelně řízené křižovatky
Zdržení, počet zastavení
Neřízené křižovatky
Zdržení
Okružní křižovatky
Zdržení
Intenzita je kvantitativní ukazatel využití infrastruktury, v porovnání ke kapacitě, která je definována jako maximální intenzita vozidel, která může prvkem komunikace
za daných podmínek projet.

≤ příp q B
≤ příp q C
≤ příp q D
≤ příp q E
≤ příp q F

MKD
V C (km/hod)
q m (voz/hod/průplet)
V C (km/hod)
V C (km/hod)
t ZDR , s (sec, počet)
t ZDR (sec, minut)
t ZDR (sec, minut)

Šest stupňů kvality A - F odpovídá postupně se
zvyšující hustotě vozidel na komunikaci a současně klesající rychlosti. Dále jsou nazvány „provozní
úrovní“.

Tab. 33 Základní jednotky pro stanovení měřítka kvality – provozní úrovně (anglický ekvivalent LoS)
Typ zařízení
Měřítko kvality
Dálnice a rychlostní silnice
Hustota (voz./km/pruh)
 mezikřižovatkové úseky
Hustota (voz./km/pruh)
 průpletové úseky
Intenzita (voz./hod)
 rampy
Vícepruhové komunikace
Hustota (voz./km/pruh)
Referenční rychlost (km/hod)
Časové zdržení (%)
Dvoupruhové silnice
Průměrné zdržení – zastavení (s/voz)
Signalizované křižovatky
Průměrné celkové zdržení (s/voz)
Nesignalizované křižovatky
Průměrná cestovní rychlost (km/hod)
Městské třídy
Z ročního rozdělení hodinových intenzit lze odvodit
výskyt intenzit, které vedou k nedostatku výkonnosti dopravního systému proti poptávce a vzniku stupně kvality
F. Je tedy důležité stanovení intenzity n-té hodiny k
úsudku, zda a v jakém časovém rozsahu z ročního úhrnu
8760 hodin dojde na komunikaci ke kongesčním podmínkám. Pro měření výskytu a závažnosti kongescí je
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třeba zjistit časový rozsah špičkových intenzit, ve kterých
dochází k zhroucení dopravního proudu na úroveň F, to
znamená k vyčerpání vybudované kapacity, aby mohla
být k vantifikována ztráta času a nárůst provozních nákladů (včetně spotřeby pohonných hmot a
nárůstu emisí).
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Tab. 34 Kritéria pro hodnocení výskytu a závažnosti kongescí
Kriterium
Odhady na intervalu
T = 15 min.
Průměrné intenzity a míra využití kapacity
Intenzita
Poměr mezi kapacitou a intenzitou ve špičkových
Intenzita a
hodinách a obsazenost komunikace
obsazenost
Počet hodin v roce, kdy obsazenost překračuje
Obsazenost
stanovenou mez
Počet dotčených (ovlivněných) vozidel
Intenzita a obsazenost
Časová ztráta dle stupně kongesce
Intenzita a obsazenost
Ztráta z poklesu intenzit vlivem stupně kongesce Intenzita, obsazenost

Význam

Absolutní a relativní využití infrastruktury
Nesoulad mezi špičkovou intenzitou a špičkovou poptávkou
Časové rozšíření špičkových hodin
Rozsah dopadu kongescí na dopravu
Určení časových ztrát podle typu dopravních
podmínek: plynulá, vysoká hustota, saturace
Určení velikosti funkční nedostatečnosti

Tab. 35 Makroekonomické zatřídění dopravních podmínek
Dopravní podmínky
% ovlivněných vozidel
% ztrátového času z
z celkového počtu vočasu stráveného na
zidel v proudu
komunikaci
plynulé
nízké
nízké
silné
vysoké
nízké
husté
vysoké
vysoké
saturované
vysoké
vysoké
Zlepšení nabídky výstavbou infrastruktury
Jednou ze základních forem uspokojení dopravní poptávky je zvýšení kapacity dopravních zařízení a služeb
tak, aby komunikační systém poskytoval své služby na
požadované úrovni služby.
Výstavba prvků dopravního systému vedoucí k tomuto cíli zahrnuje
 budování nových tras rychlostních komunikací
 rozšiřování stávajících tras rychlostních komunikací
 budování nových tras, přeložek a obchvatů silnic I.,
II. a III. třídy
 rozšiřování stávajících tras a odstraňování závad snižujících kvalitu dopravních služeb (viz Systém hospodaření s komunikací)
 budování nových místních komunikací
 rozšiřování, resp. odstraňování závad a konfliktů na
stávajících místních komunikacích
 přestavbu křižovatek nevyhovujících z hlediska kapacity, bezpečnosti a zdržení vozidel
 stavební odstranění dalších závad snižujících úroveň
služeb komunikace:
⇒ odbočení
⇒ připojení
⇒ průplet
 stavební odstranění promítání kongescí do předchozího uzlu
 zvýšení kapacity úseku před křižovatkou
 zvýšení kapacity připojovacích ramp
 omezování střetů s jinými druhy dopravy
⇒ úrovňové železniční přejezdy
⇒ přechody a přejezdy
⇒ pěší a cyklistická doprava na jízdním pásu (budování chodníků a cyklistických stezek)
⇒ zastavení, stání a parkování v jízdním pásu (budování dostatečně dimenzovaných parkovacích kapa-
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⇒




% ztráty kapacity v porovnání s nabízenou kapacitou
nízké
nízké
nízké
vysoké

cit), budování ploch pro nakládku a vykládku mimo
komunikace
zastávky hromadné dopravy (budování zastávkových pruhů mimo jízdní pás)
omezování střetů s přímou obsluhou přilehlého území (budování servisních komunikací mimo hlavní dopravní provoz, odstranění jednotlivých vjezdů na pozemky, zřizování připojovacích a odbočovacích pruhů
a to zejména pro levé odbočení a připojení)
zvýšení podílu trasy s možností předjíždění (budováním třípruhových komunikací, směrově rozdělených
komunikací, likvidací vjezdů k zařízením mimo uzavřenou obec, omezováním délky obce podél komunikace vyššího dopravního významu).
Zlepšení řízení provozu na pozemních komunikacích

Jednou z forem zlepšení funkce pozemních komunikací mimo novou výstavbu a rekonstrukci je zlepšení řízení silniční dopravy.
Řízení dálniční a silniční dopravy
Zahrnuje všechny druhy opatření, které umožňují a
podporují co nejefektivnější dopravu. Výsledkem má být
optimální dopravní proud s minimálním zdržením. Taková
opatření jsou aplikována již dlouhodobě, avšak v omezené míře a tím vznikají často místní nebo dočasné účinky.
Jedná se o jednotlivé aplikace ITS – inteligentních způsobů řízení dopravy, zahrnovaná do souboru TMS – Traffic
Management Systems.
Možná speciální opatření k zvýšení propustnosti sítě
komunikací jsou specifikována dále.
Řízení vstupů a vjezdů – tzv. ramp-metering
Jedná se o světelnou signalizaci umístěnou na vjezdových rampách dálnic a městských rychlostních komunikací, která reguluje vjezd na dálnici na určitou míru.
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Měřiče hodnotí hustotu a plynulost dopravy na dálnici a
regulují vjezd tak, aby nevznikl nestabilní dopravní proud.
Tím, že zůstává zachována bezkongesční provozní úroveň
na komunikaci, je maximálně využita výkonnost komunikace, rychlost zůstává stabilní a nedochází k nehodám
vznikajícím v souvislosti se ztrátou stability dopravního
proudu.
Dopravní informační systémy
Poskytují rozmanité informace, které napomáhají cestujícímu d osáhnout p ožadovaného c íle automobilem,
hromadnou dopravou nebo jejich kombinaci. Některé
systémy poskytují informace motoristovi vztažené ke skutečné poloze vozidla (pomocí navigačních systémů, např.
GPS - Global Positioning System), a průběžné rady týkající se do pravních podmínek, alternativních tras, povětrnostních podmínek, podmínek sjízdnosti, varování a parkovacích možností. Jedná se o informace v průběhu cesty
(nikoliv předcestovní informace).
Zlepšení dopravní signalizace
Zlepšení systému dopravní signalizace má tři zásadní
okruhy:
 koordinace skupin signalizací použitím velmi přesné
časové koordinace
 systematická optimalizace délek jednotlivých fází a
dob
 řízení dopravy komplexním sledováním příjezdu
skupin vozidel
Systém řízení dopravy na dálnicích, rychlostních silnicích a dalších dopravně významných komunikacích
Cílem systému je zajistit rovnováhu dopravní poptávky mezi rychlostní silnicí a systémem přilehlých silnic a
sběrných městských komunikací s použitím
 kontrolních technologií (řízení vjezdových ramp, sledování dopravního proudu v hlavní trase)
 dopravních informačních systémů.
Základem je předvídat poptávku, sledovat provozní
podmínky celého systému a přenášet informace v reálném čase o kongescích a jiných dopravních omezeních.
Dynamické řízení dopravy reaguje na měnící se dopravní podmínky podle stanovených pravidel o typu komunikace s cílem minimalizovat zdržení v dopravě. Dynamické řízení hraje významnou roli při omezování kongescí a snižování nehodovosti formou:
 snížení poptávky
 změna organizace dopravy
 změna řízení dopravy
 změna způsobu užívání
 včasné výstrahy
 omezení rychlosti
 vymezení způsobu užití jízdních pruhů
⇒ jízdní pruhy s proměnným směrem jízdy
⇒ jízdní pruhy vyhrazené v určitou dobu pro určitá
vozidla
 strategického přesměrování dopravních proudů
Systém řízení dopravy (TMS) v sobě integruje řízení
různých funkcí, včetně řízení vjezdových ramp, ovládání
světelné signalizace, omezování rychlosti a naváděcího a
informačního systému pomocí proměnného dopravního
značení.

CityPlan spol. s r.o.

Tento koncept je v zahraničí běžně praktikován při řízení provozu v tunelech a na velkých viaduktech (dílčí
české aplikace Strahovský tunel v Praze, D8 – Rozvadov,
tunel na Pražské v Brně).
Řízení nehod a mimořádných událostí
Zahrnuje celé spektrum aktivit od detekce incidentu,
správné reakce na incident až po odstranění incidentu a
uvolnění komunikace. Řízení musí být koordinováno a
naplánováno zejména v nasazení lidských a technologických zdrojů tak, aby co nejrychleji po incidentu mohla
být obnovená plná kapacita komunikace, aby byly řidičům poskytnuty aktuální informace a nabídnuta objízdná
trasa, dokud nebude dopravní omezení odstraněno. Trvání incidentu musí být minimalizováno okamžitou detekcí a rychlou reakcí na incident včetně co nejrychlejšího
odstranění překážek z jízdních pruhů. Obnovení plné kapacity je docíleno odstraněním vozidel nejen z jízdních
pruhů, ale i z dohledu motoristů. Obnovení kapacity zahrnuje rovněž úplné rozplynutí kolony vzniklé incidentem.
Z řady důvodů, včetně existujících technologických omezení a omezenosti finančních zdrojů k zjišťování nehod,
je množství informací o možnostech objízdné trasy poskytované motoristům omezené. Nejlepší běžná praxe informuje motoristy o vzdálenosti od nehodového místa a
předpokládaném zdržení. Zlepšení poskytnutých informací vyžaduje velké úsilí. Stejně významným prvkem regionálního úsilí k zvládnutí dopravních kongescí je mobilizace dostatečných zdrojů k realizaci dostatečně účinných
zlepšení bezpečnosti dopravy a tím i snížení počtu nehod.
Snížení poptávky po už ívání d opravní i nfrastruktury
Strategie snížení poptávky po užívání silniční dopravní
infrastruktury je významným nástrojem spolupůsobícím s
opatřením na zkvalitnění nabídky.




⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Jedná se o následující nástroje a opatření:
způsob využití území a nástroje územního plánování
náhrada dopravy telekomunikací
dopravní informační služby
ekonomické nástroje:
zpoplatnění jízdy v období kongesce
zpoplatnění parkování
náhrady jízdného
zvýhodnění předplatných jízdenek
finanční podpora hromadné dopravy
organizační a finanční podpora spolujízd
administrativní nástroje:
dopravní partnerství
programy redukce cest
alternativní a klouzavá pracovní doba
zóny s omezením automobilové dopravy
řízení parkovacích příležitostí

Podrobnější vysvětlení uvedených strategií je předmětem TP 123 – Zjišťování kapacity pozemních komunikací
a návrhy na odstranění kongescí.
7.2.8.3

Pohyb pomalých a velmi pomalých vozidel

Na vícepruhových a směrově rozdělených komunikacích musí být s ohledem na dopravní poptávku podíl pomalých a velmi pomalých vozidel a vlivy stoupání zajištěn
takový počet jízdních pruhů, aby vozidla ostatní mohla
vyjma intenzit přesahujících týdenní dopravní špičku jet
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požadovanou jízdní rychlostí. U komunikací dvoupruhových pomalá a velmi pomalá vozidla zásadně ovlivňují
kvalitu služby komunikace v závislosti na podílu trasy s
rozhledem na předjíždění a vznik bezpečné mezery mezi
protijedoucími vozidly. Je-li počet pomalých vozidel vysoký k podílu mezer a rozhledu pro předjíždění vznikají za
pomalými vozidly kolony jedoucí rychlostí nejpomalejšího
vozidla (50 – 60 km/hod, u zemědělských a stavebních
strojů i 20 – 30 km/hod).
Četnost výskytu kolon, délka kolony a doba jízdy v
koloně se zjišťují měřením plovoucím vozidlem. Pokud
není možné předjetí pomalého vozidla nejdéle po 2 km
nebo 2 – 3 minutách jízdy, odhodlávají se řidiči k riskantním manévrům, vedoucím často k závažným nehodám s
čelním střetem.
Proto je třeba budovat pravidelně přídatné pruhy a to
formou vozovek 2 + 1, kde se pravidelně střídají úseky s
přísným zákazem předjíždění s úseky s přídatným pruhem vymezené délky. Podmínkou je řádné svislé a vodorovné značení, zejména úseků střídání funkce středního
jízdního pruhu, větším počtem jízdních pruhů.

pečování sjízdnosti zajišťováno preventivně nebo neprodleně.
Proto musí být zejména na rychlostních a mezinárodních silnicích zajištěn:
 sběr dat o podmínkách sjízdnosti a meteorologických
podmínkách s krátkodobou a dlouhodobou předpovědí (meteostanice měřící teplotu vzduchu, povrchu
vozovky, podloží, srážky dešťové, sněhové, vznik
černého ledu, viditelnost, vítr)
 zjištění stavu, ošetření povrchu vozovky (koncentrace preventivního solení)
 zajištění preventivního i následného zásahu zabezpečení sjízdnosti (solení, plužení, metení, posyp
inertním materiálem)
 zajištění výstrahy o stavu sjízdnosti (dopravní informace v rozhlasu, proměnné dopravní značení výstražné a snížení rychlosti, ITS systémy – dopravní
informace do vozidla v různých jazykových mutacích
dle volby řidiče, podávané preferenčně dle polohy
vozidla)

Zvláštní pozornost musí být věnována bezpečné cestě
dětí do školy.

Současně musí být prováděna preventivní opatření na
úsecích náchylných ke zhoršeným podmínkám:
 zásněžky
 hustší směrové sloupky
 osvětlení
 preventivní ošetření posypem nebo rozstřikem soli
 automatický rozstřik rozmrazovacích prostředků na
zvlášť nebezpečných místech
 ošetření stromů (prořez, odstranění větví a nestabilních stromů)
 zábrana padání sněhu a rampouchů ze střech apod.
 volba trasy s využitím přírodních podmínek lokality
 vybudování vhodných objektů (tunely, galerie,..)
 udržování konstrukce vozovky a odvodňovacího zařízení v technicky dobrém stavu
 organizační opatření (omezení rychlosti, zákaz vjezdu nákladních vozidel)

7.2.8.5

7.2.10 Průtahy sídelními útvary

7.2.8.4

Chodci

Na pozemních komunikacích se kromě motorových
vozidel a prostředků hromadné dopravy pohybuje tím více chodců, čím je z droj a c íl je jich c esty b ližší, s lužby
hromadné dopravy řidší a dražší.
Chodci jsou nejen závažnou překážkou plynulosti dopravy, ale jejich bezpečnost je závažně ohrožena se zvýšenou intenzitou dopravy a sníženou viditelností. Při vyšší
intenzitě chodců a v uzavřené osadě při silnicích I. a II.
třídy vždy je třeba zřídit alespoň jednostranný chodník.
Ten musí chodce bezpečně chránit i v místech zúžení –
nároží.

Cyklisté

Vzhledem k žádoucímu nárůstu cyklistické rekreační
dopravy a k nárůstu cyklistické dopravy do zaměstnání a
její systémové podpoře jako ekologického druhu dopravy
je třeba soustavně vytvářet podmínky pro oddělení cyklistické a motorové dopravy minimálně na barevně odlišené
pásy, fyzicky oddělené nebo zvýšené pruhy. V obcích je
přitom nutné řešit střet cyklistů s parkujícími vozidly a
pohyb a řazení cyklistů na křižovatkách.
V extravilánu je nejvhodnějším řešením samostatná
pěší a cyklistická stezka, která volně sleduje trasu komunikace.
Na rychlostních komunikacích je pohyb pěších a cyklistů zakázán.
Na silnicích E a I. třídy je třeba pohyb cyklistů soustavně řešit a střety vyloučit.
7.2.9 Zhoršené povětrnostní podmínky
Mají významný vliv na bezpečnost a plynulost dopravy. I když za nepříznivých povětrnostních podmínek intenzita provozu z pravidla klesá a opatrnost řidičů stoupá,
mají nepříznivé povětrnostní podmínky závažný vliv na
bezpečnost provozu a nehodovost zejména dojde-li ke
zhoršení sjízdnosti nenadále bez výstrahy a není-li zabez-
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Specifika dopravy v intravilánu
Na komunikacích v intravilánu se mohou vyskytovat
v podstatě stejné závady jako na komunikacích v extravilánu. Specifické možnosti zlepšení průjezdních úseků silnic v obcích:
Při uplatňování jednotlivých opatření je třeba pečlivě
zvážit míru konfliktu mezi:
 dopravní funkcí spojovací
 dopravní funkcí obslužnou
 nedopravní funkcí pobytovou
a dále podíl dopravy tranzitní
 zdrojové
 cílové
 vnitřní
vzhledem k řešenému dopravnímu okrsku (části obce, celé obci).
Dopravu okrskem projíždějící (zbytnou) je podle základních dopravně - urbanistických zásad třeba vymístit
na nadřazenou komunikační síť na základě dobrovolné
výhodnosti, tedy rychlosti a plynulosti. Tuto nadřazenou
síť tvoří:
 dálnice a rychlostní silnice
 obchvaty komunikací mimo nebo po obvodě obcí
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průtahy komunikací vedoucí po obvodech jednotlivých urbanistických obvodů (okrsků) bez střetu s
obslužnou funkcí

Teprve pro zbylou dopravu, tedy značně zredukované
intenzity vozidel je vhodné soustavně zavádět opatření
snižující míru a nebezpečnost konfliktu funkcí.
Přehled opatření na průtazích sídelními útvary



Opatření se dělí na:
opatření před vjezdem a na vjezdu
opatření na vlastním průtahu obcí

7.2.10.1 Střet s prostředky hromadné dopravy
Střety s prostředky hromadné dopravy mají 2 základní
aspekty.
Individuální doprava způsobuje zdržení dopravy hromadné (a naopak), přičemž hromadné dopravě musí být
poskytována přiměřená preference.
Hromadná doprava přitahuje na zastávky proudy pěších, které se pak střetávají s dopravou individuální.
K omezení těchto negativ je třeba podporovat následující opatření a zásady.
 kolejovou dopravu vést přednostně
⇒ na zvláštním tělese (zvýšený tramvajový pás)
⇒ v samostatné trase (zvýšený tramvajový pás)
⇒ mimo průjezdní úseky silnic
 nástupní ostrůvky nesmí zmenšovat počet jízdních
pruhů
 autobusy mají mít zásadně zastávky v zálivu mimo
jízdní pruh, s vyřazovacím a zařazovacím klínem
 v místech zastávek je nutno zabránit neřízenému
přebíhání cestujících
 výchozí a konečné stanice linek budovat důsledně
mimo prostor komunikace
 při vysoké intenzitě hromadné dopravy vytvořit vyhrazený pruh pro autobusy a více obsazená vozidla
(tzv. HOV – lanes)
 při tramvajovém tělese ve vozovce znemožnit souběžné parkování, zajistit volný pruh mimo tramvajový průjezdný průřez
 oddělení jízdního pruhu a tramvajového tělesa vodícím prahem
7.2.10.2 Střet s chodci a cyklisty
Pro eliminaci střetů s dopravou podélnou je třeba
provádět následující opatření:
 zřídit chodníky, nejlépe oddělené od jízdních pruhů
⇒ zeleným pásem
⇒ zábradlím
⇒ jinou barierou
 zřídit:
⇒ cyklistické stezky
⇒ cyklistické pruhy na chodníku
⇒ cyklistické pruhy na vozovce
⇒ výškově odlišené
⇒ materiálem a barvou odlišené
⇒ vodorovným značením odlišené
 vést cyklistickou dopravu přilehlými parky nebo
zklidněnými dopravně nevýznamnými komunikacemi
 zakázat jízdu (chůzi) cyklistů po jízdním pásu
Pro eliminaci střetů s dopravou příčnou je třeba provést následující opatření:
 řešit křížení chodců a cyklistů
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⇒
⇒
⇒
⇒

⇒
⇒
⇒

mimoúrovňově (podchod, lávka)
řízeným přechodem
děleným nebo zúženým přechodem (ochranné ostrůvky pro podporu přecházení)
zvýrazněným přechodem, se snížením rychlosti vozidel
vedení cyklistů v jízdním pásu
v řadících pruzích spolu s vozidly
v řadících pruzích vedle vozidel
podél hranice křižovatky v souběhu s chodci

7.2.10.3 Střet s jinou než dopravní funkcí (pobytovou funkcí)
Podrobněji viz TP Zásady návrhu dopravního zklidňování na místních komunikacích a TP Zásady pro navrhování úprav průtahů silnic obcemi.
Obsluha přilehlých nemovitostí vyžaduje k omezení
střetů:
 snížit počet sjezdů ke přilehlým nemovitostem
 u sjezdů s vyšší návštěvností řešit souběžnou komunikací v přidruženém dopravním prostoru nebo
prostřednictvím místní obslužné komunikace
 neprodlužovat hranice uzavřené obce výstavbou dalších zařízení napojených na silnici
 zřizovat odbočovací a připojovací pruhy, a to zejména levé
 zřizovat dělící ostrůvky pro ochranu levého odbočení
a připojení z leva
 znemožnit zastavení a stání v jízdních pruzích
Střet s dopravou v klidu a zásobováním vyžaduje:
znemožnit zastavení v jízdních pruzích komunikace
omezit stání v zastavovacím pruhu (vyjíždění a zajíždění vážně zhoršuje plynulost jízdy v jízdních pruzích)
 vytvořit garantovaná vyhrazená místa pro zásobování s režimem složení zboží do 10 minut v donáškové
vzdálenosti od obchodů
 znemožnit parkování v řadících pruzích před křižovatkou a v jízdních pruzích za křižovatkou
 nepreferovat krátkodobá stání (zvyšují obrat a rušení
dopravního proudu)




Střet s pobytovou funkcí:
Jak je vysvětleno v kapitole 3.4.2.4. je střet dopravní
funkce komunikace s funkcí pobytovou nejzávažnějším
funkčním střetem, který je třeba cíleně odstranit nebo
omezit. Přitom je třeba provést řešení, které je schůdnější:
 převést dopravní proudy na obchvat
 převést dopravní proudy na vhodnější trasu
 při nabídce více tras (dopravně vhodnějších) provést
stavebně-organizační opatření zpomalující průjezd


nebo:
omezit pobytovou funkci – vymístěním, nepovolením
nebo oddělením zařízení a ploch, vedoucích ke
shromažďování a pohybu osob a zejména dětí
Záchytná parkoviště a zařízení služeb:

Politika parkování je nedílnou součástí dopravní politiky a nástrojem k ovlivnění chování řidičů a k ovlivnění
dělby přepravní práce. Avšak i tento nástroj je nutno užívat uvážlivě a přiměřeně, s rovnováhou regulace a nabídky, neboť v opačném případě se doprava v klidu vymkne
z rukou orgánů odpovědných za dopravní politiku ve
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městech. Základem je vyvážení výhodnosti, ceny a spotřeby či úspory času.

Tyto úpravy nutí řidiče adaptovat se z rychlosti povolené v extravilánu do rychlosti povolené v intravilánu.

Zatímco vlastníci vozidel musí mít kam vozidlo dlouhodobě odstavit (přednostně mimo komunikace), musí
být vytvořeny podmínky pro krátkodobé i dlouhodobé
parkování, neboť každá jízda musí někde končit a někde
být přerušena. Nástrojem dopravní politiky je umístění
těchto parkovišť, informace o nich, aktuální informace o
jejich obsazenosti a vazbách na služby hromadné dopravy a službách při parkovišti. Na všech vstupech silnic do
obce, k teré m ají buď v pracovní den nebo o víkendu
omezení nebo kapacitní potíže s parkováním, mají být informace o legitimním a kapacitním parkování

Organizace průjezdu, regulace průjezdu nákladních vozidel (opatření na vlastním průtahu)
 průjezdní trasa silnice musí být řádně vyznačena
dálkovým a nejbližším cílem a číslem silnice
 pro průjezd nákladních vozidel nad vyznačenou mez:
(vymezeno druhem vozidla, hmotností vozidla,
hmotností na nápravu, šířkou, výškou, délkou nebo
nebezpečností nákladu) je třeba vyhledat vhodnou
trasu, která zajišťuje plynulost a bezpečnost průjezdu, odstraňuje nežádoucí kontakt s historickým jádrem, obytnou zónou a vede převážně výrobní a
skladovou zónou. Přitom je třeba (modelováním dopravních proudů a jejich úseků) kvantifikovat případné důsledky na nárůst dopravních výkonů a spotřeby času při nepřiměřeně dlouhé nebo nevhodně
navržené objízdné trase. Přitom objízdná trasa musí
být kvalitně vyznačena i s vyznačením druhů vozidel,
pro která je určena.
 při peáži či odsazené křižovatce musí být průběh trasy jednoznačný
 plynulost průjezdu musí být přiměřeně preferována
následujícími opatřeními:
⇒ silnice s předností v jízdě
⇒ preference na světelné signalizaci
⇒ dynamicky ovládaná signalizace
⇒ průběh komunikace (zejména náměstí a větší
zpevněné plochy) musí být zvýrazněn vodícími čarami)
⇒ optimalizace šířek jízdních pruhů
 kapacita průjezdné komunikace musí být taková, aby
přes veškeré neodstranitelné střety s křižujícími
proudy a j inými f unkcemi n evznikaly o pakované
kongesce. Nedaří-li se plnit tuto podmínku je třeba
zvýšit kapacitu průtahu, nebo lépe zajistit kapacitní a
rychlejší obchvat a nebo převést zbytnou část průjezdné dopravy na nadřazenou síť rychlostních komunikací.

Informace, informační systémy
Jsou nezbytnou podmínkou r ychlého do sažení c íle,
nalezení vhodného parkoviště, přestupu na hromadnou
dopravu. Informační systém omezuje zbytečné jízdy, hledání, nejistotu a změnu směru jízdy v křižovatce, stání
před křižovatkou dotazy kolemjdoucích, hledání v mapě
nebo plánu. Aktuální informace poskytuje možnost omezení kongescí.
7.2.10.4 Jiné
TP xx Zásady pro navrhování úprav průtahů silnic obcemi (v návrhu) poskytují základní orientaci v oboru průtahů, uvádějí přehled nejdůležitějších stavebních prvků,
které jsou k dispozici, stanoví základní kritéria (podmínky) jejich aplikace a prezentují příklady možností skutečných řešení.
Regulace rychlosti na vstupu do uzavřené osady (opatření před vjezdem a na vjezdu)
 prvořadým řešením je zajištění obchvatu
 průjezdní úseky silnic je třeba dle možnosti oddělit
od obsluhy přilehlého území tak, aby mohla být povolena rychlost 70 km/h
 přechod z extravilánu z rychlosti 90 km/h do rychlosti 50km/h je třeba regulovat důsledně stavebními
nebo psychologickými úpravami. Mezi tyto úpravy
patří:
⇒ okružní křižovatka na vstupu do obce
⇒ pouze s motivem zpomalení (2 jízdní směry
jsou dočasně zaslepeny a tvoří základ budoucího obchvatu nebo napojení budoucího rozvojového území)
⇒ s napojením přilehlého území
⇒ s napojením obchvatové komunikace
⇒ s převedením nákladové dopravy na objízdnou
trasu
⇒ zúžení fyzické boční
⇒ zúžení fyzické vytvořením ostrůvku (pro snížení
rychlosti)
⇒ zpomalení deformací směrového vedení (šikana)
⇒ zúžení optické tabulemi
⇒ změna povrchu vozovky
⇒ zpomalení optické příčnými čarami, čarami tvaru
V, atd. (optické psychologické brzdy)
⇒ zpomalení výškovými úpravami (zpomalovací prahy, zvýšené přechody)
⇒ zpomalení dopravním značením, proměnným značením, zvýrazněným značením, světelnou signalizací, měřením rychlosti (jedete rychlostí... km/h),
signalizací (rozsvítí se červená na přechodu, jede-li
vozidlo rychleji než 50 km/h)
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Opatření na průtazích obcemi
Zbylé objemy dopravy, které již (vzhledem k významu
komunikace a míře střetu s nedopravní funk cí) ne lze
úspěšně vymístit na obchvat nebo nadřazenou komunikační síť, musí být z hlediska způsobu a rychlosti jízdy
usměrněny tak, aby míra ohrožení a ovlivnění života obce
byla co nejmenší. Zlepšení se musí zaměřit na následující
problémy:
 vysoká nehodovost
 vysoká hladina dopravního hluku
 absence stavebních prvků pro usnadnění přecházení
 úzké nebo chybějící chodníky
 parkující automobily







Cílem opatření je:
zvýšení bezpečnosti
poskytnutí prostoru pro nemotorizované účastníky
dopravy
Zaváděná opatření:
utvoření bezpečného dopravního prostoru
opatření pro regulaci rychlosti
opatření pro podporu přecházení
Způsoby řešení:
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při průjezdu historickými jádry (různé profily) nutno
průjezd rozdělit do dvou jednosměrných větví
modifikace okrajů vozovky
modifikace příčného uspořádání
střední dělící pás
ostrůvky na okraji vozovky
vysazené chodníkové plochy

Malé okružní křižovatky (snižují rychlost jízdy, zrovnopravňují příčný směr jízdy).
Změny povrchu vozovky (zejména v prostoru křižovatek, rušného provozu pěších).
Potlačení přímých linií (směrové změny průběžného
pruhu zpomalují rychlost průjezdu).
Oddělení protisměrných pásů dělícím pásem zeleně
(alej, jednotlivé stromy).










Střet dopravní funkce s křižujícími komunikacemi
omezit počet křižovatek
zřídit řadící, odbočovací a připojovací pruhy pro
usnadnění manévrů v hustém provozu
zjednosměrněním příčných komunikací omezit počet
křižovatkových pohybů
křižovatku kanalizovat, vyznačit průběh jízdních pruhů a přednosti ve vodorovném značení křižovatky
vytvořit podmínky pro plynulý, kapacitní průjezd křižovatkou bez časových ztrát
vytvořit podmínky pro bezpečné křížení hlavního
směru
z kapacitních a bezpečnostních důvodů přestavět
křižovatku na mimoúrovňovou, řízenou nebo okružní
komunikaci rozdělit širokým pruhem tak, aby mohla
být křižována po částech (vyšší pravděpodobnost
dostatečných mezer)
odstranit úrovňové železniční přejezdy včetně vleček

7.3 KVALITA SPOJENÍ
Základní funkce komunikace je funkce dopravní spojovací. Ta je naplněna tím, že uživatel komunikační sítě
dosáhne svého cíle za normálních podmínek sjízdnosti a v
běžné týdenní dopravní špičce v přiměřené cestovní době. Cestovní doba se různí podle vzdálenosti a využitelné
komunikační sítě (místní nebo rychlostní komunikace).
Přitom struktura a hustota komunikační sítě musí respektovat požadavky na přiměřenou časovou dostupnost.
Rovněž spojení center mezi sebou musí splňovat přiměřený evropský standard, odpovídající hustotě sídel a infrastruktury. Požadavky na kvalitu spojení jsou popsány v
kapitole 4.6.3.
Kvalitu spojení je pro různé scénáře rozvoje sítí
(zejména rychlostní komunikace) prověřovat na dopravním modelu ČR a na něm dosáhnout takovou hustotu a
kvalitu sítě, aby požadavky na kvalitu sítě a velikost faktoru prodloužení cesty byl v přijatelných mezích (do 1,5)
7.4 OCHRANA PŘÍRODY, TVORBA KRAJINY
Trasování a provedení pozemních komunikací musí
být nejen uživatelsky přátelské, ale musí respektovat i zájmy ochrany přírody a životního prostředí člověka.
Proto musí být těmto hlediskům věnována potřebná
pozornost a to hned z řady hledisek:
 vliv výstavby komunikace
 vliv realizované trasy
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vliv intenzit provozu
vliv údržby a oprav

Tato hlediska musí být řešena zejména při vedení
komunikace:
 ochranným pásmem vodních zdrojů
 chráněnou krajinou oblastí
 podél zdravotnických, školních a sociálních zařízení
 při průjezdu lázněmi a lázeňským územím
 v rekreačních oblastech
 v místech s výskytem divoké zvěře
V těchto případech je třeba užívat speciální opatření –
protihlukové stěny, průchody pro zvěř, zakryté trasy pro
biokoridory, koridory pro migraci žab a další.
Výše uvedená území jsou zvláště citlivá na znečištění,
které je třeba maximálně omezit.



Havárie – ropné a chemické látky
pasivní opatření – zákaz průjezdu, omezení rychlosti
aktivní opatření – bezpečné trasy, oddělené odvodnění tělesa komunikace přes nepropustná koryta do
usazovacích nádrží a odlučovačů
Hlukové a prachové emise, zplodiny

Kvalitní, čistá komunikace umožňující plynulou jízdu a
omezení velmi vysoké rychlosti snižují hodnoty emisí hluku, prachu i výfukových zplodin.
7.5 OCHRANA ZDRAVÍ A BEZPEČNÉHO POHYBU
Toto hledisko je nejdůležitějším hlediskem provozu na
pozemních komunikacích. Závady, které jsou vyhodnoceny jako potencionálně ohrožující bezpečnost účastníků
silničního provozu musí být odstraňovány s prvořadou
prioritou, podle míra rizika, které uživatelům komunikace
vytvářejí.
Zvyšování bezpečnosti na PK má řadu aspektů, včetně výchovných a donucovacích. Vliv pozemní komunikace
na nehodovost musí být eliminován:
 aktivně – bezpečnostním auditem pozemní komunikace, tj. aktivním vyhledáváním a odstraňováním závad, které mohou ke vzniku nehody přispět
 pasivně – analýzou příčin a podmínek vzniklých nehod a odstraněním závad, které:
⇒ byly příčinou nehody
⇒ při vzniku nehody spolupůsobily
⇒ důsledky již vzniklé nehody významně zhoršily
V první řadě je nutno odstranit (nebo řádně vyznačit) závady, které řidič vzhledem k předchozímu charakteru a kvalitě komunikace neočekával a nepřizpůsobil se
jim.
Dále je třeba zabezpečit všechny pevné překážky a
hloubky s možností nárazu a pádu a prověřit stav svodidel, pružidel a zábradlí.
V třetím pořadí je nutno prověřit všechna křížení a
křižovatky prověřované trasy z hlediska rozhledových
poměrů a výskytu bezpečné mezery pro provedení manévru i pomalým vozidlem, rozměrným vozidlem nebo méně zdatným řidičem.
Ve čtvrtém pořadí je nutno prověřit podíl úseků
vhodných pro předjíždění, délku těchto úseků a intenzitu
a protisměru a učinit opatření k eliminaci riskantních manévrů.
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V pátém pořadí je nutno prověřit stav vodorovného
a svislého značení a směrových sloupků.

cími normami (ČSN 75 4030, 73 7505, 75 5630, 75
6230) znamená zřízení věcného břemene dle § 6 zákona.

Střety vozidel s jinými účastníky dopravy (chodci, cyklisty) je třeba eliminovat zřízením chodníků a oddělených
stezek. Křížení s těmito druhy dopravy je třeba zejména
při vyšších intenzitách provozu a větším počtu pruhů zabezpečit:
 signalizovanými přechody
 dělenými přechody (ochranné ostrůvky)
 zvýrazněnými přechody
 zvýšenými přechody
 případně podchody nebo lávkami

Pro vyu žití p ozemní ko munikace k z ákladní, t j. d opravní funkci má však toto břemeno pouze negativní
účinky, které se projevují:
 ztíženou údržbou a opravami
 zhoršeným pohodlím jízdy (šachty, vstupy, poklopy,
šoupata) nerovnostmi v povrchu vozovky
 zvýšenou pravděpodobností výkopů a překopů při
výměně a opravách – částečné nebo úplné uzavírky
 zvýšenou pravděpodobností poklesů a poruch vozovky z důvodů nesprávně hutněných rýh a kolem
šachet
 činností správců sítí při jejich údržbě (proplachování
kanalizace, zatahování dalších kabelů do kabelových
tras, údržba šoupat, práce v kabelových komorách)

Vysokou hladinu dopravního hluku je nutno ze zdravotních důvodů eliminovat v blízkosti budov k bydlení,
vzdělávání, léčbě a rekreaci opatřeními:
 na zdroji – vozovka, vozidlo
 u zdroje – bariera v šíření
 u příjemce – dvojitá, trojitá okna
Prvořadým úkolem je kvalitním povrchem vozovky
(asfaltový koberec drenážní) a zabezpečením plynulé
jízdy bez náhlého zpomalování a zrychlování zajistit minimální vznik hluku.
Teprve následně je vhodné provádět opatření podél
vozovky.
Bariérový účinek komunikace
Historicky procházejí komunikace centrem lidských sídel. Komunikace a náměstí je středem všeho dění v obci
a kolem a podél nich se komunikace rozvíjely. Se zvyšující se rychlostí vozidel, intenzitou dopravy, vznikem násypů, zářezů a jiných umělých staveb se komunikace více a
více stávají bariérou.
Pro odstranění bariérového účinku komunikace je třeba aplikovat (v závislosti na míře bariérového účinku) některé z následujících opatření:
Extravilán:
převedení biokoridorů podél vodotečí
zakryté komunikace v zářezových partiích pro migraci zvěře a organismů
 respektování příčných cest turistických a zemědělských
 propojení lesních komplexů




Intravilán:
převedení hlavních objemů dopravy na obchvat
zahloubení rychlostních tras nebo tras s vysokou intenzitou v místě křižovatek nebo vedení po estakádě
 zpomalení dopravního proudu pomocí okružních křižovatek
 vytvoření dostatečně četné sítě přechodů a křížení (s
ohledem na intenzitu dopravy a její plynulost) ve
formě podchodů, nadchodů, přechodů



Přechody je třeba vybudovat bezpečné, tj. dělené s
ochranným ostrůvkem, zvýrazněné, osvětlené a vyznačené, v nezbytném případě signalizované na výzvu.
7.6 VĚCNÁ BŘEMENA VE VOZOVCE
V souladu se zákonem č. 13/1997 Sb jsou v komunikaci nebo podél ní umístěna zařízení, která nejsou součástí ani příslušenstvím komunikace (§ 14 odst. 3). Umístění těchto zařízení v souladu s ČSN 73 6005 „Prostorové
uspořádání sítí technického vybavení“ a dalšími souvisejí52

Všechna t ato hl ediska z horšují funk ci komunikace,
plynulost a bezpečnost provozu, a proto je třeba v maximální míře požadovat:
 umístění sítí a jejích vstupů mimo volnou šířku komunikace
 umístění v chodnících a přilehlých zelených pásech
 v krajních případech ve vozovce za podmínky, že
veškeré povrchové znaky inženýrských sítí budou:
⇒ umístěny tak, že nebudou v pravděpodobné stopě kol vozidel, tj. budou důsledně v ose komunikace nebo v ose jízdního pruhu
⇒ provedeny tak, že zajistí v maximální možné míře
rovinatost povrchu vozovky tím, že:
⇒ bude s maximální péčí proveden hutněný obsyp kolem objektu (šachty) a zásyp rýh
⇒ materiál a provedení šachet, vyrovnávacích
prstenců, zdícího materiálu a malt bude spolehlivě odolávat dynamickým účinkům dopravy a posypovým solím
⇒ způsob osazení rámů poklopů bude přednostně plovoucí v krytu vozovky
⇒ poklopy ve vozovce budou odolávat vyvrácení,
uvolnění nebo zapadnutí provozem a nesmí
mít výplň, která se vytluče
⇒ udržovány tak, aby neomezovaly provoz na komunikacích s vyšší intenzitou než 1500
voz/pruh/den. Údržba má být prováděna v nočních
hodinách a uzavírka se musí omezit na max. 1
jízdní pruh.

8 SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY
Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
Vyhláška MDS č.104/97, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
soubor ČSN 736121 až 31 Stavba vozovek
ČSN 01 8020
Dopravní značky na pozemních komunikacích
ČSN 36 0400
Veřejné osvětlení
ČSN 36 0410
Osvětlení místních komunikací
ČSN 36 0411
Osvětlení silnic a dálnic
ČSN 36 5601
Světelná signalizační zařízení
ČSN 73 6005
Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
ČSN 73 6021
Světelná signalizační zařízení - Umístění a použití návěstidel
ČSN 73 6056
Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel
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ČSN 73 6059

Servisy a opravny motorových vozidel - Čerpací stanice pohonných
hmot - Základní ustanovení
ČSN 73 6100
Názvosloví silničních komunikací
ČSN 73 6101
Projektování silnic a dálnic
ČSN 73 6102
Projektování křižovatek na silničních
komunikacích
ČSN 73 6108
Lesní dopravní síť
ČSN 73 6110
Projektování místních komunikací
ČSN 73 6114
Vozovky pozemních komunikací - Základní ustanovení pro navrhování
ČSN 73 6133
Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací
ČSN 73 6175
Měření nerovnosti povrchů vozovek
ČSN 73 6177
Měření a hodnocení protismykových
vlastností povrchů vozovek
ČSN 73 6192
Rázové zatěžovací zkoušky vozovek a
podloží
ČSN 73 6201
Projektování mostních objektů
ČSN 73 6203
Zatížení mostů
ČSN P ENV
1991-3 Zatížení mostů dopravou
ČSN 73 6220
Zatížitelnost a evidence mostů pozemních komunikací
ČSN 73 6221
Prohlídky mostů pozemních komunikací
ČSN 73 6242
Navrhování a provádění vozovek na
mostech pozemních komunikací
ČSN 73 6380
Železniční přejezdy a přechody
ČSN 73 6425
Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky
ČSN 73 7507
Projektování tunelů pozemních komunikací
ČSN P ENV 1436 Vodorovné dopravní značení- Požadavky na dopravní značení
ČSN P ENV 1793 Zařízení pro snížení hluku silničního
provozu
ČSN 75 4030
Křížení a souběhy melioračních zařízení s dráhami, PK a vedeními
ČSN 75 5630
Vodovodní podchody pod dráhou a
PK
ČSN 75 6101
Stokové sítě a kanalizační přípojky
ČSN 75 6230
Podchody stok a kanalizačních přípojek pod dráhou a PK
TP 51 Odvodnění silnic vsakovací nádrží
TP 57 Speciální bezpečnostní zařízení na PK - únikové
zóny
TP 58 Směrový sloupek
TP 62 Katalog poruch vozovek s CB krytem
TP 63 Ocelová svodidla na pozemních komunikacích
TP 65 Zásady pro dopravní značení na PK
TP 66 Zásady pro přechodné dopravní značení na PK
TP 72 Diagnostický průzkum mostů PK
TP 77 Navrhování vozovek pozemních komunikací
TP 78 Katalog vozovek pozemních komunikací
TP 81 Navrhování SSZ pro řízení silničního provozu
TP 82 Katalog poruch netuhých vozovek
TP 83 Odvodnění PK
TP 85 Zpomalovací prahy
TP 87 Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek
TP 91 Rekonstrukce vozovek s cementobetonovým
krytem
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TP 92 Navrhování údržby oprav vozovek s cementobetonovým krytem
TP 98 Technologické vybavení tunelů
TP 99 Vysazování a ošetřování silniční vegetace
TP 100 Zásady pro orientační dopravní značení na PK
TP 101 Výpočet svodidel
TP 103 Navrhování obytných zón
TP 104 Protihlukové clony podél PK
TP 106 Lanová svodidla na PK
TP 107 Odvodnění mostů PK
TP 114 Svodidla na PK
TP 116 Použití ovoce, trávy a zeminy ze silničních pozemků
TP 117 Zásady pro informačně orientační značení na
PK
TP 119 Odrazová zrcadla
TP 120 Údržba, opravy a rekonstrukce betonových
mostů PK
TP 121 Zkušební a diagnostické postupy pro mosty a
ostatní konstrukce PK
TP 123 Zjišťování kapacity pozemních komunikací a
návrhy na odstranění kongescí
TP 124 Základní ochranná opatření pro omezení vlivu
bludných proudů na mostní objekty a ostatní
betonové konstrukce PK
TP 125 Vodící zařízení – vodící retroreflexní prvky
TP 128 Ocelové svodidlo NH 4
TP 129 Zkoušení a schvalování svodidel
TP 130 Odrazky proti zvěři
Materiály ŘSD ČR – SDB Ostrava
Katalog zjevných závad mostních objektů PK
STŘ S 6 Vybavení a příslušenství silnic (Dopravoprojekt Brno)
Sborník M Technické předpisy pro místní komunikace
(Dopravoprojekt Bratislava)
MP Hodnocení variant tras PK z technického, dopravního a ekonomického hlediska (MDS)
MP Metodický pokyn pro vedení evidence o silnicích v
ČR (ŘSD ČR- SDB)
MP Ekologie při údržbě a opravách PK (IMOS)
VL Vzorové listy staveb PK
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PŘÍLOHA 1

MĚŘENÍ PLOVOUCÍM VOZIDLEM
1 APLIKACE GPS PRO DOPRAVNĚ
INŽENÝRSKÉ STUDIE
GPS je klíčová a podmiňující technologie pro inteligentní dopravní systémy (ITS). GPS umožňuje řadu
aplikací v reálném čase. Významnou aplikací GPS je
sledování rychlosti a cestovní doby. GPS data jsou
podstatně výhodnější než data sbíraná tradičně manuálně. Tyto výhody byly prokázány na praktických výsledcích.
Klíčová slova: Global Positioning System, Speed
and Travel Time Survey, Speed Run - průběh rychlosti.

2 ÚČEL VÝZKUMU
Výzkum rychlosti a cestovní doby je prováděn pro
zhodnocení různých typů dopravní infrastruktury. Při
tomto průzkumu je zaznamenávána rychlost, čas,
vzdálenost a zdržení, kterých dociluje vozidlo na definované trase.
Tato d ata m ají r ozmanitý u žitek. Lze j e v yužít pro
zjišťování provozních nebo infrastrukturních nedostatků, které způsobují kongesce.
Průběh rychlosti je rovněž využíván pro zhodnocení
účinku nápravných (zlepšujících) opatření porovnáním
měření "před" a "po".
Dalším využitím těchto dat je nastavení zelené vlny
na sběrných třídách tak, aby časový posun signalizací
umožňoval maximálně plynulou jízdu a rovněž stanovení "normálních" provozních podmínek jako základu
pro odlišení špičkového provozu nebo nehody tak, aby
organizace řídící dopravu mohla provést odpovídající
opatření.
Aplikace ITS potřebují rovněž data o rychlosti jízdy.
Přesné informace o každém úseku komunikace v různé
denní době podstatně zvyšují účinnost plánování cest a
navádění na trasu. Jakmile jsou zjištěna přesná data o
spotřebě času a rychlosti, automatizace výběru optimální trasy a optimálního druhu dopravy se stává
efektivní.

3 TRADIČNÍ ZPŮSOB MĚŘENÍ
Tradiční způsob sběru dat o rychlosti a cestovní
době je manuální. Obyčejně 2 až 3 lidé se stopkami a
zápisníkem zaznamenávají údaje z tachometru. Zaznamenávají se definované body (křižovatky) a úseky
se zásadní změnou dopravního proudu. Přesnost je
omezena odečtením ze stopek a rychloměru a v různých denních časech se vytváří průměrná hodnota.
Přesnost se ztrácí není-li k alibrován t achometr a
dále ojetím pneumatik. Dále je nebezpečí chyb a nebo
chybějícího čtení a záznamu, která se nedají následně
odstranit nebo doplnit. Ruční zpracování dat je náročné, a proto se tyto průzkumy rutinně neprovádějí.
Provádějí se zcela ze specifických důvodů a jsou archivována bez následného využití.
Pokrok nastal v nedávných létech i v automatickém
sběru a záznamu těchto dat. Zařízení dostupná na trhu
jsou napevno připojena k vozidlu a jeho převodům.
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Zaznamenávají čas a vzdálenost v intervalech určených
operátorem. Tato čtení jsou zpracována počítačem.
Takto se snižuje rozsah chyb a potřeba obsluhy.
Vzhledem k vyšší přesnosti není třeba měření opakovat
vícekrát.
Zařízení však není levné, vyžaduje instalaci, napojení, kalibraci a proto není vhodné k přenášení do
jiného vozidla.

4 POUŽITÍ GPS DAT PRO ZKOUMÁNÍ
PRŮBĚHU RYCHLOSTI A SPOTŘEBY
ČASU
Použití gl obálního po lohového systému pro a utomatický sběr dat nabízí řadu předností, zejména zvýšenou přesnost, přenosnost, snadnou instalaci v jakémkoliv vozidle, nízké pořizovací náklady a zvýšenou
produktivitu.
Ostatní rozšířené aplikace v silniční dopravě zahrnují:
 navigační systémy
 dynamické trasování
 sledování polohy flotily vozidel
 elektronický výběr mýtného
 nouzové volání
Pokusná aplikace:
To však není příklad využití GPS pro výzkum průběhu rychlosti a cestovní doby.
Proto F ederal H ighway A dministration ( FHWA) v
USA po věřila firmu MITRE výzkumem možnosti použít
GPS pro tento účel. Základem bylo, zda GPS data mohou dávat spolehlivé výsledky, srovnatelné s ručně
získanými, při odstranění všech nevýhod ručního sběru
dat.
MITRE po stavila pr ototypový sy stém sestávající z
přijímače GPS a laptopu. K tomu byl vypracován software o cca 3 300 řádkách. Software umožňuje uživatelské interface, ukládání dat a následné zpracování
dat (tisk a vyčíslování požadovaných dopravních parametrů).
Prototyp využil standardní komerční komponenty
TRIMBLE Placer GPS 400 přijímač s magneticky
montovanou anténou určoval polohu vozidla a
rychlost v reálném čase a byl napájen ze zásuvky
vozidla
 interface tvořil Compag LTELITE/25E laptop


Počítač přijímal GPS polohu, rychlost a čas každou
sekundu přes sér iový port. N ebyly využívány ž ádné
korekce. Byla zpracována data a zobrazována v reálném čase a zaznamenávána pro následné přehrání a
analýzu.
Měření s prototypem byla prováděna 5. - 7. června
1995 na dálnicích a sběrných třídách metropolitní oblasti Washington DC. Během jízd byla shromažďována
data, následně vyhodnocována, která byla kontrolně
porovnávána s daty získanými tradičním způsobem.
Srovnání prokázala, že data získaná GPS úzce korespondují s manuálně naměřenými. Na př. na 11 měření
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rozdíl r ychlosti b yl do 1 m íle za h odinu, r ozdíl v zdálenosti byl do 0,1 míle. Rychlost spočítaná GPS souhlasila s rychlostí na tachometru na 1 míli.
Záznam GPS dává daleko bohatší výsledky, neboť
zaznamená každé zastavení vozidla na dopravních
signálech nebo frontě vozidel. Ruční sběr tato zastavení eliminuje. Testy dokázaly spolehlivost měření rychlostních změn GPS nad 3 mil/hod, trvání a místo přerušení jízdy u signalizace a front. Zato se prokázalo jako
nepoužitelné měření nadmořské výšky pro získání
podélného profilu komunikace, neboť odchylky byly
značné.
Proud dat GPS umožňuje rozlišit každou akceleraci,
deceleraci a zastavení a pořízení řady dalších statistických hodnot, jako průměrnou rychlost, variace rychlosti, zrychlení, počet zastavení a jejich trvání.
Tyto parametry mohou reflektovat frustrace řidičů,
jedoucích za silně kongesčních podmínek.
Průměrná rychlost a cestovní doba nejsou dostatečně určující pro podmínky nerušeného proudu (free
flow) v kombinaci s podmínkami kongesčními. Manuální sběr dat však žádné další údaje neposkytuje.

5 SHRNUTÍ VÝHOD POUŽITÍ GPS PRO
PRŮZKUM CESTOVNÍ DOBY A
PRŮBĚHU RYCHLOSTI
Zkušební měření potvrdila, že:
Data získaná GPS mají srovnatelnou přesnost s
ručně měřenými. Kromě toho má GPS další výhody
 eliminaci chyb v záznamech.
 sběr dat je daleko méně pracný a může probíhat i
při jízdách, jejichž základním účelem je něco jiného.
 průběžná data GPS jsou daleko bohatší vzhledem
k kr átkému i ntervalu ( až 1 s) t akže d ávají daleko
preciznější průběh jízdních podmínek. To umožňuje identifikaci úzkých míst a vznik kongescí může
být přesně lokalizován na základě náhlé ztráty
rychlosti. Manuálně získaná data zprůměrují volnou jízdu a kongesci do 1 zprůměrovaného úseku.
 GPS data poskytují průběžný záznam všech úseků
zkoumané silnice. To poskytuje možnost flexibility
výběru hodnocených úseků. Úseky mohou být definovány následně podle zjištění změn rychlosti.
Historická data mohou být přehodnocena na odpovídající nové úseky. Tak lze následně vyhodnotit
úsek volné jízdy a úsek v kongesčních podmínkách. Tyto změny u manuálního záznamu dat
nejsou možné.
 GPS data poskytují větší škálu možných hodnocení. Kromě času stání před křižovatkami lze snadno
zhodnotit celkové zdržení.
GPS da ta umožňují zhodnotit všechna data v reálném čase, v průběhu měření.
 GPS hardware je přenosný a snadno instalovatelný. Nastavení vyžaduje pouze vteřiny. Sestává z
umístění magnetické antény na střechu a zapojení
přijímače do zásuvky. Po měření může být zařízení
stejně snadno demontováno. Zařízení nevyžaduje
žádné úpravy na vozidle.
 zařízení je cenově dostupné a továrně vyráběné.
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Další potenciální uplatnění GPS dat v dopravně inženýrské praxi:
 GPS data m ohou posloužit p ro a nalýzu em isí a
spotřeby pohonných hmot. Poskytují totiž podrobný záznam rozjezdů / zastavení a zrychlení / zpomalení, tedy důležitých faktorů pro emise a spotřebu. Analýza těchto dat je velmi důležitá pro ITS
úkoly. Přesměrování vozidel mimo kongesční oblast znamená delší trasu, avšak za určitých podmínek vede ke snížení emisí a spotřeby, když je čas
stání a počet rozjezdů snížen. S GPS daty je možno lépe charakterizovat vztahy mezi emisemi, spotřebou a provozními charakteristikami sítě.
 GPS data mohou pomoci odpovědět na otázku
způsobu získání údajů zkušebními vozidly. Zkušební vozidla předávají data o své cestě do centra
řízení dopravy. Tak poskytují informace v reálném
čase o dopravní situaci. Otázkou je kdy a kde mají
být hlášení o dopravní situaci vytvářena. Zda se
má jednat o úseky od křižovatky ke křižovatce,
nebo zda údaje mají úseky začít a končit mezi křižovatkami, z da údaje mají b ýt vz taženy k délce
nebo k času? Jaké dodatečné údaje mohou být
hlášeny jako doplnění standardních údajů. Pomocí
následné analýzy GPS dat mohou být vyřešeny
různé alternativy na jednom souboru dat. Výzkumníci nemusí shromažďovat další data pro
každou zkoumanou alternativu.
 GPS data mohou být využita pro zjištění a analýzu
kongescí rozličným způsobem. Na příklad histogram cestovní doby prokáže podíly jednotlivých
rychlostí na spotřebě času na 1 jízdě.
 Například při jízdě městskými třídami může být
více jak 50% cestovní doby stráveno rychlostí nižší
než 10 km/hod. Tyto histogramy mohou být statisticky v yhodnocovány a m ohou p opisovat ko ngesce novým způsobem. Dále lze pomocí GPS dat
zobrazit graf rychlost / čas, který zjevně ukáže
dobu, po kterou bylo vozidlo zablokováno dopravou (v tradičním grafu rychlost / vzdálenost se zastavením v ozidla pr ojeví j ako bod, bez o hledu n a
to jak bylo dlouhé). Dále jsou možné statistické
analýzy akcelerace a decelerace. Žádné z těchto
hodnocení nemůže být provedeno ze samotných
manuálních dat. Nepochybně v budoucnu budou
nalezeny další možnosti využití bohatých dat GPS,
z nichž některé povedou k novému pohledu na
dopravní kongesce. Sledování vývoje naměřených
hodnot umožní lepší způsoby prognózy, týkající se
potřeby nových dopravních kapacit.
 GPS data mohou být výhodně využita pro kalibrování dopravních modelů. V minulosti byla data potřebná pro tento účel pouze obtížně nebo nákladně získatelná.
Další možnosti využití GPS dat jsou v oblasti studií
letecké dopravy, podrobnosti však neuvádím.
Federal Highway Administration a MITRE Corporation Washington doporučují dopravním inženýrům a
plánovačům využití GPS pro výše uvedené úlohy.
(Zpracováno dle prezentace na 75. výroční konferenci
TRB ve Washingtonu v lednu 1996)
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6 PLOVOUCÍ VOZIDLO

Přitom kromě začátku/konce cesty (měření) jsou
všechny údaje nepovinné. Před začátkem měření se
doplňují vstupní údaje:
 auto/typ
 řidič
 způsob jízdy (dle předpisů, bezpečná, agresivní)

6.1 IDEOVÝ POPIS
Na základě zadání a technické specifikace řešitele
byla u firmy APEX, s. r. o. zajištěna dodávka zařízení
určeného ke sledování tzv. plovoucího vozidla, pohybujícího se po veřejných komunikacích na území České
republiky, který sestává z těchto subsystémů:
 subsystém určení okamžité polohy vozidla
 subsystém pro periodický záznam polohy pohybujícího se vozidla do datových souborů
 subsystém pro periodické vkládání omezené množiny dodatkových informací obsluhou při jízdě
 subsystém vyhodnocení a zpracování datových
souborů, vytvoření protokolu o jízdě
 subsystém zobrazení průběhu jízdy a dodatkových
informací na mapovém podkladě GIS
Subsystém určení polohy vozidla je tvořen přijímačem družicového systému GPS. Přesnost lokalizace
pohybujícího se vozidla touto metodou (odchylka standardně menší než 30 m v 90 % měření) je pokládána
za dostatečnou.
Subsystémy pro ukládání získaných dat a doplňkových informací při jízdě, dalšího zpracování datových
souborů a generace potřebných výstupů jsou realizovány pomocí přenosného počítače třídy PC (notebook)
a účelově vytvořeného programového vybavení. Uživatelské části dodaného programového vybavení a ovládání funkcí jsou podporovány operačním systémem
WINDOWS 95.
Subsystém zobrazení průběhu jízdy na mapovém
podkladě využívá počítačových programů GIS.
Technické prostředky použité ve vozidle ke sledování plovoucího vozidla jsou napájeny z palubní vozidlové sítě, a to ze zásuvky zapalovače.
6.2 BLIŽŠÍ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ
6.2.1 Soubor zařízení obsahuje
 notebook
 GPS včetně antény
 spojovací a napájecí kabely
 InfoMapu od PJsoft, verze 4.0
 programové vybavení
 manuál
 napájení ze zásuvky zapalovače
6.2.2 Vstupy
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Obsluha notebooku zadává tyto parametry:
začátek/konec cesty
začátek/konec obce
začátek/konec omezené rychlosti + rychlost
začátek/konec jízdy v koloně
zastavení/rozjetí (krátkodobé přerušení jízdy)
předjíždění začátek/konec
železniční přejezd
křižovatka bez přednosti v jízdě
světelná signalizace
mlha
tma
déšť/mrholení
nebezpečí kluzké vozovky
kluzká vozovka

Všechny volitelné informace mají své políčko na obrazovce (ikonu) s uvedením klávesy, kterou se aktivuje/deaktivuje, přitom je jasně viditelné, který jev je
aktivní. Soubor měření je automaticky nazván datem,
hodinou a minutou začátku měření.
6.2.3 Výstupy
1. Datový soubor s e všemi v ýše u vedenými ú daji,
včetně data, času, souřadnic a rychlosti - pro každý
záznam jeden řádek, převoditelný do programu Excel, je vytvářen automaticky a automaticky ukládán
na disk pod pořadovým číslem a datem. Na začátku
jízdy (po spuštění programu a zadání časové sekvence) uvede program, jaká je zbylá kapacita disku
(na kolik hodin jízdy).
2. Výsledný protokol obsahuje přehled a vyhodnocení
všech zaznamenaných jevů:
 cesta z ... do ...
 délka cesty
 celková doba
 průměrná rychlost
 průměrná křivolakost (na 1 km) = úhrn úhlové
změny na délku cesty
 délka jízdy v obcích - absolutně a % z délky cesty
 délka jízdy v koloně - absolutně a % z délky cesty
 čas jízdy v obcích - absolutně a % z délky cesty
 čas jízdy v koloně - absolutně a % z délky cesty
 počet průjezdů obcí
 počet zastavení (eliminace přerušení jízdy)
 součet času stání - absolutně a % z délky cesty
 počet přejezdů
 počet světelných signalizací a úhrn zdržení
 úhrn zdržení v křižovatkách bez přednosti v jízdě
 doba trvání všech zadaných jevů
Výsledný protokol je možno zpracovat kdykoliv po
ukončení jednoho měření (jedné cesty) i opakovaně a
jednoduchým postupem.
Z každého měření je možno provést tisk trasy do
mapy PJsoftu v měřítku odpovídajícím rozlišení počátku
a konce cesty. Z každého měření (v závislosti na nastaveném intervalu) je možno vynést graf závislosti
rychlosti na čase a dráze. Pod grafy se do úseček
automatiky vynesou evidované jevy a je možno identifikovat z GPS názvy obcí a čísla silnic.
Zařízení je snadno instalovatelné a přenosné. Napájení je provedeno z vozidla (zásuvky zapalovače)
operovatelné při jízdě spolujezdce, který obsluhuje (na
klíně) notebook. Zadávání parametrů se provádí
funkčními klávesami.
Zařízení zaznamenává cestu na pevný disk s možností pozdějšího prohlédnutí a zároveň ji lze v reálném
čase zobrazovat v mapovém podkladu. Čestnost sběru
dat je nastavitelná od 1 s.

7 TEORETICKÉ ASPEKTY
Některé teoretické aspekty provádění a vyhodnocování měření „plovoucím vozidlem“.
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Srovnatelná měření musí být provedena dle možnosti:
 stejným vozidlem stejných dynamických vlastností
 stejným řidičem
 při
stanovení
určitých
pravidel
chování
v dopravním proudu
⇒ jízda se striktním dodržováním pravidel silničního
provozu
⇒ jízda agresivní či přizpůsobující se většinovému
chování
⇒ jízda defenzivní opatrná
Z hlediska r espektování t eoretických po dmínek pr o
„Provádění úsekových sledování charakteristik dopravního proudu na pozemních komunikací“ – literatura:
kandidátská práce I ng. P avel K arlický ( 12/1982) j e
třeba definovat následující podmínky - úseková sl edování vyhodnocují údaje měřícího vozidla, ztotožňují
tyto údaje s podmínkami dopravního proudu metodikou měření
Měření jedním vozidlem spočívá v opakovaných
jízdách určitým úsekem komunikace. Během jízdy se
sledují údaje o době jízdy a stání, počet vozidel
v protisměru a počty aktivních a pasivních předjetí.
Na základě údajů sledování, získaných na úseku
délky L při jízdě v protisměru a na základě údajů sledování získaných při jízdě ve směru, pro který se mají
získat výsledky, se vypočte pro posuzovaný směr jízdy:
 intenzita
 cestovní doba dopravního proudu
 cestovní rychlost dopravního proudu
Při úsekových sledováních se uplatňuje zásada o
vyrovnání počtu aktivních a pasivních předjetí měřícího
vozidla.

8 PŘEHLED PROVEDENÝCH MĚŘENÍ
síti






Celkem bylo naměřeno téměř 3700 km na silniční
České republiky v tomto členění:
dálnice a čtyřpruhové komunikace
1 490 km
I. třída
1 500 km
II. třída
310 km
III. třída
40 km
po větších městech
360 km

Celková doba měření dosahuje téměř 50 hodin čistého času.
Přehled provedených jízd
Datum
Odkud
14.1.1998
Praha
14.1.1998
Hradec Králové
15.1.1998
Roztoky
15.1.1998
Ústí nad Labem
5.3.1998
Praha
5.3.1998
Hradec Králové
7.3.1998
Praha
19.3.1998
Praha
19.3.1998
Hradec Králové
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26.3.1998
26.3.1998
2.4.1998
2.4.1998
9.4.1998
9.4.1998
9.4.1998
9.4.1998
15.4.1998
16.4.1998
16.4.1998
27.4.1998
27.4.1998
30.4.1998
30.4.1998
30.4.1998
14.5.1998
14.5.1998
14.5.1998
2.6.1998
2.6.1998
9.6.1998
9.6.1998
10.12.1998
10.12.1998
15.1.1999
15.1.1999
15.1.1999

Praha
Svitavy
Praha
Hradec Králové
Praha
Hradec Králové
Svitavy
Hradec Králové
Praha
Praha
Hradec Králové
Praha
Hradec Králové
Praha
Hradec Králové
Hradec Králové
Praha
Ústí nad Labem
Ústí nad Labem
Praha
Svitavy
Praha
Brno
Praha
Děčín
Skalka
Rožná
Měřín

Svitavy
Olomouc
Hradec Králové
Praha
Hradec Králové
Svitavy
Hradec Králové
Praha
Teplice
Hradec Králové
Praha
Hradec Králové
Praha
Hradec Králové
Praha
Hradec Králové
Ústí nad Labem
Praha
Děčín
Svitavy
Praha
Brno
Praha
Děčín
Praha
Skalka
Měřín
Praha

9 CELKOVÉ VÝSLEDKY
Podrobné výsledky měření každé cesty jsou
k dispozici u zpracovatele těchto TP. Průměrné rychlosti na jednotlivých typech komunikací udává následující
graf:
Průměrné rychlosti podle typu komunikace
(údaje z měření na 3 700 km silnic a dálnic)

120,00

100,00

80,00

km/h

Každé měření plovoucím vozidlem, má-li mít srovnatelnou v ypovídací schopnost výsledků, musí být
provedeno při stanovení určitých pravidel způsobu
jízdy dopravního proudu.

60,00

40,00

20,00

Kam
Hradec Králové
Praha
Ústí nad Labem
Roztoky
Hradec Králové
Praha
Kyjov
Hradec Králové
Praha

0,00

dálnice

I. třída

II. třída

III. třída

město

průměr

Celkové podíly doby jízdy v koloně, v obci a podíl
doby nutného zastavení vyjadřuje následující tabulka a
grafy:
absolutně
% z celkové doby
celková doba
49 h 15 min
100%
doba v koloně
13 h
26,5%
doba v obci
15 h 50 min
32,2%
doba zastavení
1 h 40 min
3,4%
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MODEL SÍTĚ ČR A PROGNÓZA INTENZIT
1 ÚVOD - DŮVODY MODELOVÁNÍ
DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ
V dopravně-inženýrské praxi nastává řada případů,
při kterých je třeba použít dopravní model:
1. Norma ČSN 73 6101 vyžaduje znát výhledové intenzity do pravního proudu p ro pr ojektování komunikací z výchozí intenzity zjištěné dopravním sčítáním, analýzou dopravních vztahů.
Silniční komunikace se navrhují popř. posuzují na
intenzitu uvažovanou pro 20. respektive 30. rok po
uvedení do provozu.
2. ČSN 73 6102 vyžaduje k návrhu křižovatky a posouzení výkonnosti prognózu intenzit jednotlivých
pohybů k časovým horizontům hodnocení.
3. ČSN 73 6110 vyžaduje k návrhu a posouzení místních komunikací a jejich provozních prvků prognózu
intenzit.
4. V rámci programu výstavby a přestavby sítě pozemních komunikací je třeba analyzovat:
 současnou dopravní poptávku promítající se do
skutečných intenzit dopravních proudů
 neuspokojenou dopravní poptávku (v případě, že
zjištěné intenzity jsou dosaženy ve stavu kongesce)
 výhledovou dopravní poptávku (při definované
nabídce sítě služeb hromadné dopravy, ekonomickém rozvoji, politickém vývoji atd.)
 výhledové dopravní zatížení budované sítě
1. Pro hodnocení technických variant (trasa, parametry, rozmístění křižovatek) je třeba provést hodnocení dopravní účinnosti jednotlivých variant
2. Pro posuzování vlivů na životní prostředí (EIA hlukové a rozptylové studie) je třeba analyzovat dopravní účinnost jednotlivých variant jako podklad
pro stanovení dopravního výkonu a produkci hluku
a exhalací.
3. Pro hodnocení postupu výstavby je třeba hodnotit
účinnost etapové výstavby, posoudit provozní důsledky etapizace.
4. Pro ekonomické studie, podklady pro poskytnutí
úvěrů zahraniční a fondové financování je třeba
hodnotit provozně-ekonomické přínosy v porovnání
s „nulovou variantou“, tedy stavem bez investice.
5. Pro hodnocení pravděpodobných prognostických
scénářů (uplatnění dopravní politiky, ekonomických
a jiných nástrojů) je třeba hodnotit citlivost růstu
dopravních výkonů a délky přepravní práce mezi
jednotlivými druhy dopravy.
6. Pro hodnocení závažnosti závad na komunikacích z
hlediska budoucího dopravního významu dle těchto
TP je třeba stanovit orientační dopravní prognózu.
K těmto všem otázkám dává základní nástroj (v
přiměřené míře podrobnosti) dopravní model silnic
I. a II. třídy ČR, se stávající ze:
 modelu dopravních vztahů (poptávka)
⇒ současný stav
⇒ výhled
 model dopravních sítí (nabídka)
⇒ současný stav
⇒ plánovaný rozvoj
které jsou podkladem pro zpracování prognóz, analýz a variantních scénářů.
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Model, z pracovaný v r ámci výz kumného ú kolu
„Zvyšování užitné hodnoty pozemních komunikací“ pro
MDS ČR je průběžně aktualizován v rámci spolupráce s
ŘSD (aby mohl být pro základní úkoly operativně použitelný). Průběžná aktualizace sestává z:
 konfrontace modelu současného stavu se zjištěním:
⇒ automatických sčítačů na silnicích I. třídy
⇒ sčítání na hraničních přechodech
 upřesnění postupu výstavby infrastruktury
 předpoklady prognózovaného scénáře stupně automobilizace a růstu dopravních výkonů
 případných dalších postupů
⇒ celostátní sčítání
⇒ územní plány VÚSC atd.
Dále je popsána metodika práce s dopravním modelem, zavedené předpoklady a jsou popsány základní
možnosti.

2 MODEL VÝCHOZÍHO STAVU
KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ ČR
Vytvoření výchozího modelu komunikační sítě České republiky a prognóza intenzit sestává z následujících
kroků:
(I)

Určení výchozí dopravní poptávky v zájmovém
území
(II) Vytvoření komunikační sítě výchozího roku, její zatížení a kalibrace
(III) Vytvoření matice výhledových dopravních vztahů
(IV) Vytvoření výhledové komunikační sítě a její zatížení – prognóza intenzit a dopravních proudů
V kapitole 1. je popsán postup kroků (I) a (II), v
kapitole 2. postup kroků (III) a (IV).
2.1 VÝCHOZÍ DOPRAVNÍ POPTÁVKA
2.1.1 Rozdělení území do zón
Pro účely modelování dopravních vztahů je nutné
rozdělit území a odpovídající charakteristiky (především
počet obyvatel) do přiměřeně velkých zón. Stanovení
tohoto rozdělení musí vycházet z požadovaných parametrů výsledné prognózy a celkové velikosti studovaného území. Je třeba vzít v úvahu, že cesty uskutečněné v rámci jedné zóny nejsou předmětem zatížení.
Česká republika byla rozdělena do 478 zón, které
vycházejí ze základního členění státu na okresy. Každý
okres byl dále rozdělen do 5 až 10 zón, odpovídajícím
hlavním spádovým střediskům daného okresu a obsahujícím v průměru 10 základních sídelních jednotek.
Grafické zobrazení zón je součástí příloh k modelu v
kapitole 2.5.
Zóny mimo Českou republiku, pokrývající okolní
státy E vropy, byly p ro z jednodušení u važovány ve
stejném členění jako jsou uvažovány v průzkumu dopravy na hraničních přechodech.
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Seznam zón mimo Českou republiku

10051
10052
10053
10054
10055
10056
10057
10059
10060
10061
10062
10063
10064
10065
10066

Mnichov
Landshut
Regensbug
Nurnberg
Arzberg
Wieden
Cham
Stuttgart
Frankfurt
Kolín
Hamburg
Erfurt
Leipzig
Berlín
Plauen

10067
10068
10069
10072
10073
10074
10075
10076
10077
10078
10079
10080
10081
10082
10083

Seznam zón v České republice

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Josefov
Centrum
Albertov
Malá Strana
Letná
Stromovka
Holešovice
Slovanka
Dolní Libeň
Karlín
Vinohrady
Kleovka
Flora
Vítkov
Chmelnice
Malešice
Strašnice
Eden
Bohdalec
Korunní
Nusle
Pankrác
Braník
Nádraží Smíchov
Radlice
Smíchov
Košíře
Břevnov
Střešovice
Červený vrch
Dejvice
Troja
Bohnice
Čimice
Chabry
Staré Ďáblice
Kobylisy
Sídl. Ďáblice
Prosek
Letňany
Čakovice
Vinoř
Satalice
Kbely
Vysočany
Horní Libeň
Černý Most
Hrdlořezy
Horní Počernice
Průmyslová
Štěrboholy
Dolní Počernice
Běchovice
Klánovice
Újezd n.Lesy
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56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113

Chemnitz
Drážďany
Bautzen
Linec
Švýcarsko
Itálie
Salzburg
Innsbruck
Klagenfurt
Vídeň
Krems
Wroclaw
Štětín
Varšava
Kielce

10084
10086
10087
10088
10090
10091
10092
10093
10094
10096
10097
10098
10110
10111
10112

Rzeszow
Pobaltské státy
Rusko
Ukrajina
Švédsko
Belgie
Anglie
Paříž
Francie
Maďarsko
Rumunsko
Balkán
Bratislava
Trnava
Trenčín

10113
10114
10115
10116
10117
10801
10802
10803
10804
10805
10806
10807
10808
10809
10810

Martin
Zvolen
Košice
Nitra
Žilina
Luban
Jelena Gora
Walbrzyc
Klodzko
Opole
Kedzierz
Rybnik
Bielsko-Biala
Katowice
Krakow

Koloděje
Dubeč
Uhříněves
Královice
Kolovraty
Pitkovice
Křeslice
Zahradní Město
Hostivař
Petrovice
Spořilov
Jižní Město
Roztyly
Šeberov
Újezd
Novodvorská
Lhotka
Kunratice
Písnice
Cholupice
Komořany
Modřany
Zbraslav
Radotín
Hlubočepy
Chuchle
Lochkov
Slivenec
Jinonice
Řeporyje
Třebonice
Stodůlky
Ruzyně
Řepy
Zličín
Letiště Ruzyně
Přední Kopanina
Nebušice
Liboc
Veleslavín
Sedlec
Suchdol
Roztoky
Klecany
Líbeznice
Radonice
Veleň
Šestajovice
Úvaly
Sluštice
Škvorec
Říčany
Mukařov
Jevany
Mnichovice

114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168

Mirošovice
Průhonice
Modletice
Velké Popovice
Jesenice
Kamenice
Vrané n.Vlt.
Dolní Břežany
Jílové u Prahy
Davle
Jíloviště
černošice
Rabyně
Řevnice
Ořech
Rudná
Hostivice
Hostouň
Tuchoměřice
Horoměřice
Buštěhrad
Kladno
Velké Přílepy
Libčice n.Vltavou
Kralupy n.Vltavou
Neuměřice
Odolená Voda
Vojkovice
Kojetice
Neratovice
Obříství
Kostelec n.Labem
Všetaty
Brázdim
Brandýs-St.Boleslav
Lhota
Sojovice
Čelákovice
Milovice
Lysá n.Labem
Semice
Český Brod
Tuklaty
Klučov
Kšely
Doubravčice
Kostelec n.Č.lesy
Černé Voděrady
Stříbrná Skalice
Ondřejov
Chocerady
Řehenice
Pyšely
Čerčany
Benešov

169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1031
1032
1033
1034
1035

Chrášťany
Krhanice
Týnec n.Sázavou
Netvořice
Štěchovice
Bratřínov
Mníšek p.Brdy
Karlštejn
Liteň
Loděnice
Beroun
Suchomasty
Zdice
Nižbor
Chýňava
Červený Újezd
Unhošť
Bratronice
Kamenné Žehrovice
Vinařice
Brandýsek
Stochov
Smečno
Slaný
Žižice
Zlonice
Velvary
Lužec n.Vltavou
Cítov
Mělník
Byšice
Mělnické Vtelno
Hradišťko
Kouřim
Sadská
Benátky n.Jizerou
Liběchov
Mšeno
Klobuky
Řevničov
Hostomice
Kublov
Divišov
Neveklov
Černošice
Hostivice
Jílové u Prahy
Mníšek p.Brdy
Roztoky
Rudná
Brandýs-St.Boleslav
Čelákovice
Odolená Voda
Říčany
Úvaly
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1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1071
1072
1073
1074
1075
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1091
1092
1093
1094
1101
1102
1103
1104
1111
1112
1113
1114
1115
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1131
1132
1133
1134
1135
1136
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2021
2022
2023
2024

60

Český Brod
Kolín
Kostelec n.Č.Lesy
Kouřim
Týnec nad Labem
Velký Osek
Zásmuky
Žiželice
Lysá n.Labem
Městec Králové
Nymburk
Pečky
Poděbrady
Rožďalovice
Sadská
Bakov nad Jizerou
Bělá pod Bezdězem
Benátky n. Jizerou
Dobrovice
Dolní Boušov
Mladá Boleslav
Mnichovo Hradiště
Kostelec n.Labem
Kralupy n.Vltavou
Mělník
Mšeno
Neratovice
Kladno
Klobůky
Slaný
Stochov
Unhošť
Velvary
Zlonice
Jesenice
Nové Strašecí
Rakovník
Roztoky
Beroun
Hořovice
Loděnice
Zdice
Březnice
Dobříš
Příbram
Rožmitál pod Tř.
Sedlčany
Benešov
Bystřice
Čechtice
Neveklov
Sedlec-Prčice
Týnec n.Sázavou
Vlašim
Votice
Čáslav
Kutná Hora
Sázava
Uhlířské Janovice
Vrdy
Zruč nad Sázavou
České Budějovice
Dolní Bukovsko
Hluboká n. Vltavou
Lisov
Nové Hrady
Trhové Sviny
Týn nad Vltavou
Zliv
Bechyně
Jistebnice
Mladá Vožice
Tábor

2025
2026
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2041
2042
2043
2044
2045
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2071
2072
2073
2074
2075
2081
2082
2083
2084
2085
2086
3011
3012
3013
3014
3021
3022
3023
3024
3025
3031
3032
3033
3034
3035
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3061
3062
3063
3064
3065
3071
3072

Soběslav
Veselí nad Lužnicí
Bernartice
Kovářov
Milevsko
Mirovice
Písek
Protivín
Blatná
Katovice
Strakonice
Vodňany
Volyně
Lhenice
Netolice
Prachatice
Vimperk
Vlachovo Březí
Volary
České Velenice
Dačice
Jindřichův Hradec
Kardašova Řečice
Nová Bystřice
Nová Včelnice
Studená
Třeboň
Humpolec
Kamenice n. Lipou
Pacov
Pelhřimov
Žirovnice
Český Krumlov
Horní Planá
Kaplice
Křemže
Velešín
Vyšší Brod
Plzeň 1
Plzeň 2
Plzeň 3
Plzeň 4
Břasy
Hrádek
Rokycany
Strašice
Zbiroh
Třemošná
Kaznějov
Královice
Manětín
Nýřany
Bochov
Jáchymov
Karlovy Vary
Nejdek
Ostrov
Teplá
Toužim
Žlutice
Habartov
Horní Slavkov
Chodov
Kraslice
Kynšperk nad Ohří
Sokolov
Aš
Františkovy Lázně
Cheb
Lubý
Mariánské Lázně
Bor
Černošín
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3073
3074
3075
3076
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3091
3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098
3101
3102
3103
3104
3105
4011
4012
4013
4014
4015
4016
4021
4022
4023
4024
4025
4031
4032
4033
4034
4035
4036
4041
4042
4043
4044
4045
4046
4047
4051
4052
4053
40541
40542
40543
40544
40545
4055
4061
4062
4063
4064
4065
4066
4071
4072
4073
4074
4081
4082
4083
4084
4085
4091
4092

Planá
Přimda
Stříbro
Tachov
Bělá nad Radbuzou
Domažlice
Holýšov
Horšovský Týn
Kdyně
Poběžovice
Horažďovice
Kašperské Hory
Klatovy
Nýrsko
Plánice
Sušice
Švihov
Železná Ruda
Blovice
Dobřany
Nepomuk
Přeštice
Starý Plzenec
Český Dub
Frýdlant
Hrádek nad Nisou
Chrastava
Liberec
Nové Město p. S.
Desná
Jablonec nad Nisou
Smržovka
Tanvald
Železný Brod
Česká Lípa
Doksy
Jablonné v.P.
Kamenický Šenov
Mimoň
Nový Bor
Benešov n. Pl.
Česká Kamenice
Děčín
Jílové
Rumburk
Šluknov
Varnsdorf
Chabařovice
Libouchec
Povrly
Ústí nad Labem 1
Ústí nad Labem 2
Ústí nad Labem 3
Ústí nad Labem 4
Trmice
Velké Březno
Bílina
Dubí
Duchcov
Krupka
Osek
Teplice
Havran
Litvínov
Meziboří
Most
Chomutov
Jirkov
Kadaň
Klášterec nad Ohří
Vejprty
Kryry
Louny

4093
4094
4095
4096
4101
4102
4103
4104
4105
4106
4107
50111
50112
50113
50114
50115
5012
5013
5014
5015
5021
5022
5023
5024
5025
5026
5027
5031
5032
5033
5034
5035
5036
5037
5041
5042
5043
5044
5045
5046
5051
5052
5053
5054
5055
5056
5061
5062
5063
5064
5065
5066
5067
5068
5071
5072
5073
5074
5075
5076
5077
5078
5079
5081
5082
5083
5084
5085
5086
5087
5088
5091
5092

Peruc
Podbořany
Postoloprty
Žatec
Libochovice
Litoměřice
Lovosice
Roudnice n. Labem
Štětí
Terezín
Úštěk
Hradec Králové 1
Hradec Králové 2
Hradec Králové 3
Hradec Králové 4
Hradec Králové 5
Chlumec n.C.
Nový Bydžov
Smiřice
Třebechovice p. O.
Holice
Chvaletice
Lázně Bohdaneč
Opatovice n. Labem
Pardubice
Přelouč
Sezemice
Heřmanův Městec
Hlinsko
Chrudim
Slatiňany
Třemošnice
Chrást
Skuteč
Golčův Jeníkov
Havlíčkův Brod
Chotěboř
Ledeč nad Sázavou
Světlá nad Sázavou
Přibyslav
Brněnec
Jevíčko
Litomyšl
Moravská Třebová
Polička
Svitavy
Česká Třebová
Choceň
Králíky
Lanškroun
Letohrad
Ústí nad Orlicí
Vysoké Mýto
Žamberk
Dobruška
Kostelec nad Orlicí
Opočno
Rokytnice v Orl. h.
Rychnov n. Kn.
Týniště nad Orlicí
Vamberk
Solnice
Deštné v Orl. h.
Broumov
Červený Kostelec
Česká Skalice
Hronov
Jaroměř
Náchod
Nové Město n. M.
Police n. Metují
Dvůr Králové n. L.
Hostinné
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5093
5094
5095
5096
5097
5101
5102
5103
5104
5105
5111
5112
5113
5114
5115
5116
6011
6012
6013
6014
6015
6021
6022
6023
6024
6025
6026
6031
6032
6033
6034
6035
6041
6042
6043
6044
6045
6051
6052
6053
6054
6055
6056
6057

Svoboda nad Úpou
Trutnov
Úpice
Vrchlabí
Žacléř
Jilemnice
Lomnice n. Pop.
Rokytnice n. Jizerou
Semily
Turnov
Hořice
Jičín
Kopidlno
Lázně Bělohrad
Nová Paka
Sobotka
Lhota
Mariánská skála
Slezská Ostrava
Polanka
Ostrava-město
Brušperk
Frýdek-Místek
Frydlandt n. O.
Jablůnkov
Šenov
Třinec
Bohumín
Český Těšín
Havířov
Karviná
Orlová
Hlučín
Hradec n. Moravicí
Kravaře
Opava
Vítkov
Bruntál
Krnov
Město Albrechtice
Moravský Beroun
Osoblaha
Rýmařov
Vrbno p. Pradědem
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6061
6062
6063
6064
6065
6066
6067
6068
6069
6071
6072
6073
6074
6075
6076
6081
6082
6083
6084
6085
6091
6092
6093
6094
6095
6096
6097
6101
6102
6103
6104
6105
6106
7011
7012
7013
7014
7015
7021
7022
7023
7024
7025
7026

Hanušovice
Mohelnice
Ruda nad Moravou
Šumperk
Velké Losiny
Zábřeh
Javorník
Jeseník
Zlaté Hory
Hlubočky
Litovel
Lutín
Olomouc
Šternberk
Uničov
Hranice
Kojetín
Lipník nad Bečvou
Přerov
Troubky
Bílovec
Bordovice
Kopřivnice
Nový Jičín
Příbor
Studénka
Odry
Francova Lhota
Karolínka
Kelč
Rožnov p. Rad.
Valašské Meziříčí
Vsetín
Staré Brno
Brno-Město
Černá Pole
Brno-východ
Komářov
Ivančice
Kuřim
Rosice
Šlapanice
Tišnov
Veverská Bitýška

2.1.2 Výchozí matice vnitřních cest (v ČR)
Matice vnitřních cest musí vycházet z demografických a dopravních údajů, známých pro území velikosti
zadaného z onálního členění. Demografické údaje
vhodné pro optimální tvorbu matice cest:
 počet obyvatel
 demografická struktura (ekonomicky aktivní, neaktivní, děti, žáci a studenti)
 počet pracovních, nákupních, sportovních, zábavních a jiných příležitostí
 počet míst v jednotlivých typech škol
Dopravní údaje vhodné pro tvorbu matic cest se
dělí na hodnoty odpovídající zóně, hodnoty územní a z
toho vycházející hodnoty maticové. Hodnoty odpovídající zóně:
 stupeň automobilizace
Hodnoty územní:
 kvalita komunikační sítě individuální dopravy
 kvalita hromadné dopravy
Hodnoty maticové:
 matice vzdáleností mezi jednotlivými zónami různými dopravními prostředky

7027
7031
7032
7033
7034
7035
7036
7037
7038
7041
7042
7043
7044
7045
7046
7047
7048
7051
7052
7053
7054
7055
7056
7057
7061
7062
7063
7064
7065
7071
7072
7073
7074
7075
7076
7077
7081
7082
7083
7084
7085
7086
7087
7091

Židlochovice
Břeclav
Hustopeče
Mikulov
Pohořelice
Valtice
Velké Bílovice
Velké Pavlovice
Klobouky
Dubňany
Hodonín
Kyjov
Strážnice
Velká nad Veličkou
Veselí nad Moravou
Vracov
Ždánice
Bojkovice
Buchlovice
Hluk
Strání
Uherské Hradiště
Uherský Brod
Uherský Ostroh
Bučovice
Ivanovice na Hané
Rousínov
Slavkov u Brna
Vyškov
Bystřice p. Host.
Holešov
Hulín
Chropyně
Koryčany
Kroměříž
Morkovice-Slížany
Brumov-Bylnice
Fryšták
Luhačovice
Otrokovice
Slavičín
Vizovice
Zlín
Konice

Kostelec na Hané
Němčice nad Hanou
Plumlov
Prostějov
Protivanov
Adamov
Blansko
Boskovice
Kunštát
Letovice
Lysice
Velké Opatovice
Bystřice n Perštejne
Měřín
Nové Město n. M.
Svratka
Velká Bíteš
Velké Meziříčí
Žďár nad Sázavou
Batelov
Brtnice
Jihlava
Luka nad Jihlavou
Polná
Telč
Třešť
Budišov
Jaroměřice n. R.
Jemnice
Mohelno
Mor. Budějovice
Náměšť n. Oslavou
Okříšky
Třebíč
Blížkovice
Hrušovany n. Jeviš.
Miroslav
Moravský Krumlov
Višnové
Vranov nad Dyjí
Znojmo

7092
7093
7094
7095
7096
7101
7102
7103
7104
7105
7106
7107
7111
7112
7113
7114
7115
7116
7117
7121
7122
7123
7124
7125
7126
7127
7131
7132
7133
7134
7135
7136
7137
7138
7141
7142
7143
7144
7145
7146
7147

matice časových vzdáleností mezi jednotlivými zónami různými dopravními prostředky
 matice cenových relací pro cesty mezi jednotlivými
zónami různými dopravními prostředky
Tyto vstupy lze zpracovávat pomocí gravitačního
modelu, nebo pomocí z něj vycházejícího nástroje,
programu VISEM pro kompaktní území města či regionu.


Gravitační model vychází ze známé gravitační funkce, závislé na objemu zdrojových a cílových jízd a matici odporů, která může být tvořena z matice vzdáleností nebo časů.

( )

Fij = k ⋅ Qi ⋅ Z j ⋅ f w ij

f (wij ) = a ⋅ wij b ⋅ e

kde funkce odporu

1

normovací funkce k =

n

∑ Z ⋅ f (w )
j

(−c⋅wij )

, která může vy-

ij

j =1

cházet rovněž ze

n

∑Q

i

i =1

a w ij = hodnota odporu mezi i a j (vzdálenost, čas)
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Qi =zdrojová doprava za zóny i
Zj = cílová doprava do zóny j

n = počet zón

Program VISEM lze charakterizovat následujícím schématem:
Tvorba cest

Skupiny obyvatel

Řetězce aktivit

Model aktivit

Matice kvality HD

Atraktivity zón

Rozdělování cest

Model výběru cíle

Odporová funkce

Matice všech
cest zdroj - cíl
Matice vzdáleností
Matice cen cesty

Matice časů cesty na zastávku

Dělba cest
Matice cestovních dob

Další charakteristiky

LOGIT model

Matice
pěších

Matice
spolucestujících

Výsledkem výše uvedeného postupu jsou matice
každodenních cest jednotlivými dopravními prostředky.
Záleží na zpracovatelově volbě, zda použije tyto předdefinované n ebo do systému z avede d alší do pravní
prostředky. Rovněž veškeré parametry výpočtu a řetězce cest lze měnit a doplňovat podle dostupných
charakteristik chování obyvatel.
Matice cest individuální dopravou mezi 478 zónami
v České republice byla tvořena s pomocí gravitačního
modelu, vzhledem k dostupnosti vstupních údajů a
vzhledem k typu zkoumané dopravy – nejedná se o
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Matice
HD

Matice
řidičů
IAD

Matice
cyklistů

typickou každodenní dopravu městskou či regionální,
naopak tyto objemy dopravy jsou v modelu potlačeny.
Pro každou zónu byl stanoven počet obyvatel ze
Statistického lexikonu obcí, počet ekonomicky aktivních
a pro okres stupeň automobilizace. Pro gravitační model určující objemy zdrojové a cílové dopravy byly jako
výchozí stanoveny jako 0,33 cesty na jednu osobu s
osobním vozidlem za den. Tato hodnota byla odhadnuta z celkového zatížení komunikační sítě zjištěného sčítáním a zkušebního zatížení modelu. Vzhledem k tomu,
že v ní nejsou zahrnuty vnitřní cesty v rámci jedné zó-
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ny, nelze ji porovnávat s průměrnou hybností individuální automobilovou dopravou.
Základem gravitačního modelu byla stanovena skutečná matice jízdních časů na výchozí komunikační síti.
Parametrem výpočtu byla odporová funkce následujícími parametry:
1

Odporová funkce

0,9
0,8

a=1, b=0

0,7
0,6

Ostatní vstupy ovlivňující výpočet zatížení jsou dále
předmětem zpřesňování a parametrizace sítě (viz. další
kapitola).
Rozsah nezbytné modelované sítě je závislý především na velikosti studovaného území a počtu zón (čím
menší území, tím menší zóny a tedy podrobnější model
sítě). Rovněž je nutné vytvořit síť zasahující i vně studované území (čím větší území, tím rozsáhlejší model
vnější sítě) z důvodu přetrasování dopravy výstavbou
nových úseků komunikací.
Byl zpracován výchozí model komunikační sítě České republiky v rozsahu dálnic, rychlostních komunikací
a silnic I. a II. třídy. Zobrazení této sítě je přílohou č.
2.1. k modelu v kapitole 2.5.

c=0,02

0,5
0,4
0,3

Model byl vytvořen digitalizací mapového podkladu.

0,2
0,1
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Výsledkem gravitačního modelu byla matice cest
osobními automobily. Z této matice byla percentuelní
částí stanovena matice cest nákladními automobily. Tyto matice byly dále podrobeny kalibračnímu procesu v
dalších fázích postupu.
2.1.3 Matice vnějších cest (přes hranice)
Na základě směrového dopravního průzkumu na
hraničních přechodech lze vytvořit matici cest překračujících hranice republiky v členění na osobní a nákladní automobily. Při zachování shodné identifikace
vnějších zón je pouze nezbytné určit klíč dělení vnitřních zón, kterých průzkum používá 46, na příslušný
počet zón uvažovaných pro modelování. Poměr dělení
je nejvhodnější zpracovat na základě počtu obyvatel,
který je zjistitelný pro jakoukoliv územní jednotku (větší než zsj).
46 zón České republiky bylo rozděleno poměrem
dle počtu obyvatel na 478 zón používaných v modelu.
Tím byly vytvořeny matice vnějších cest osobních a
nákladních automobilů. Matice vnějších cest již byly
ponechány v tomto tvaru jako v konečném, tzn. nebyly
dále kalibrovány.
2.2 KOMUNIKAČNÍ SÍŤ VÝCHOZÍHO ROKU
2.2.1 Vytvoření sítě
Komunikační síť pro modelování dopravy je nezbytné vytvářet pomocí specializovaných programů pro
dopravní plánování. Jedním z nich je program VISUM z
balíku PTV VISION pro dopravní plánování, na němž je
založen celý postup prognózy.
Základní modelová komunikační siť je tvořena uzly,
jejich spojnicemi, zónami a jejich napojením. Vytvoření
sítě může probíhat různými způsoby, závislými na dostupnosti digitálních podkladů:
 transformací digitálního podkladu
 digitalizací
 převodem uzlů jako souřadnic atd.




Nezbytná data pro vytvoření sítě jsou:
čísla uzlů a jejich souřadnice
čísla úseků, čísla krajních bodů
čísla zón a jejich napojení

CityPlan spol. s r.o.

Ve vazbě na stávající hraniční přechody byla vytvořena zjednodušená síť středoevropských komunikací
mezinárodního významu, jejíž zobrazení je přílohou č.
2.2. k modelu v kapitole 2.5.
Digitální model komunikační (silniční + dálniční) sítě ČR v podrobnosti do silnic II. třídy (III. třídy výjimečně nebo lokálně) má tento orientační rozsah:







dálnice a 4pruhové komunikace
silnice I. třídy
silnice II. třídy
silnice III. třídy
městské komunikace
evropské dálnice a silnice

687 km
5 502 km
12 246 km
867 km
1097 km
65 000 km

2.2.2 Parametrizace sítě

⇒
⇒
⇒

⇒

⇒
⇒
⇒

⇒
⇒

Parametrizací sítě se rozumí:
Parametrizace úseků:
určení délky úseků, není-li možné zadat automatický výpočet délky ze souřadnic bodů
určení eventuální jednosměrnosti
určení výchozí rychlosti pro všechny úseky nebo
pro typy úseků. (Uvedená rychlost je dosažitelnou
jízdní rychlostí na daném úseku při nezatížené
komunikační síti.)
určení kapacity pro všechny úseky nebo pro typy
úseků
Parametrizace křižovatek:
určení kapacity křižovatek
určení zdržení při odbočování pro všechny směry
jízdy
eventuálně zákaz odbočení
Parametrizace napojení zón:
určení počtu napojení každé zóny a poměr rozdělení cest na tato napojení
určení zdržení napojení

Jízdní rychlost je v modelu spolu s kapacitním omezením (stupněm čerpání výkonnosti komunikace) rozhodujícím kritériem pro volbu trasy a tím zatížení komunikační sítě. Každému úseku komunikace ve výchozím modelu komunikační sítě České republiky byl přiřazen výchozí typ, rychlost a kapacita. Proti podrobným
modelům zahrnujícím širokou škálu místních komunikací různé funkce a kategorijního uspořádání se tento
model v uzavřených osadách omezuje pouze na průjezdní úseky silnic I. a II. třídy.
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⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Další předpoklady:
kapacita ú seku vyjadřuje maximální intenzitu
dosažitelnou na daném úseku, která je při procesu
zatížení porovnávána se skutečnou intenzitou a
pomocí CR (capacity restrain = kapacitně omezené) funkce je vypočítávána skutečná rychlost dopravního proudu
vstupní r ychlost je postupně výpočtem zatížení
snižována na rychlost v zatížené komunikační síti
jedná se o rychlost docilovanou osobními vozy při
dodržování pravidel silničního provozu
rychlost konkrétních úseků je dále snižována:
nenormovým šířkovým uspořádáním
nenormovým směrovým vedením
trasou s vysokou křivolakostí vedení
trasou s překonáváním výškových rozdílů
podílem trasy v uzavřené osadě
podílem trasy se sníženou rychlostí v extravilánu
podílem trasy s povolenou zvýšenou rychlostí v
uzavřené osadě
zdrženími v světelně signalizovaných křižovatkách
počtem úrovňových přejezdů se železnicí
počtem křižovatek bez přednosti v jízdě
intenzivní přímou obsluhou území mimo uzavřenou
osadu

Na všech úsecích byla na základě výše uvedených
charakteristik rychlost upravena. Výše uvedeným
výčtem je rovněž ovlivňována kapacita úseku.
Je třeba poznamenat, že tyto zadávané rychlosti
jsou rychlosti dosažitelné na daném úseku při úplně
nezatížené komunikační síti. S ohledem na toto by na
některých silnicích I. třídy měla být zadána rychlost
dokonce vyšší než 90 km/h, protože tento limit často
není dodržován ani při normálním provozu na komunikacích. Naše předpoklady však respektují hranici 90
km/h.
Veškeré parametry sítě byly jako výchozí zadávány
podle osobní zkušenosti, dostupných podkladů a podkladů mapových. Model je v průběhu trvání úkolu
zpřesňován na základě klasifikace silniční trasy (rychlost, zdržení, kapacita). Prováděná typizace nenormové
silniční sítě je postupně konfrontována srovnávacími
měřeními "plovoucím vozidlem".
2.3 KALIBRACE A VÝCHOZÍ INTENZITY
DOPRAVY
Zatížení v ýchozího st avu m usí bý t po drobeno k onfrontaci se skutečnými hodnotami intenzit nasčítanými
při dopravním průzkumu. Vzhledem k tomu, že pravidelný celostátní průzkum dopravy se provádí jednou za
pět let, je třeba přizpůsobit i výchozí rok a stav komunikační sítě. Porovnáním sčítání a modelového zatížení
lze zjistit koeficient korelace a při malé korelaci dále
kalibrovat matici cest zvlášť pro osobní a nákladní vozidla. Přesnost korelace závisí rovněž na celkovém počtu úseků, které jsou porovnávány. Při malém počtu
úseků by měl být koeficient korelace téměř roven 1,
pro větší počet úseků lze tolerovat větší odchylku.
Zatížení a kalibrace výchozího roku bylo prováděno
zvlášť pro osobní a nákladní automobily. Kalibrace byla
provedena porovnáváním vypočteného a nasčítaného
zatížení na jednotlivých úsecích sítě v roce 1995.
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Matice vnějších cest, které byly pouze převzaty a
přepočítány ze sčítání na hraničních přechodech nebyly
dále kalibrovány. Proto byla síť nejprve zatížena pouze
maticí vnějších cest a intenzity na jednotlivých úsecích
byly odečteny od intenzit ze sčítání dopravy. Na tyto
snížené intenzity ze sčítání dopravy byly teprve kalibrovány matice vnitřních cest mezi zónami v České republice. Celý tento proces probíhal zvlášť pro osobní a
nákladní automobily.
Po přiměřené kalibraci byla matice vnitřních a vnějších cest sečtena a výchozí síť zatížena celkovou maticí. M atice c est o sobními vo zidly b yla kal ibrována n a 4
828 ú secích a vý sledný ko eficient kal ibrace byl 0 ,87.
Matice cest nákladními automobily byla kalibrována na
4 377 úsecích a výsledný koeficient kalibrace byl rovněž 0,87.
Je třeba konstatovat, že modelové zatížení je v
průměru nižší než intenzity ze sčítání dopravy, protože
model nezahrnuje cesty uvnitř jedné zóny, které však
jsou součástí sčítání.
Výsledná matice představuje objemy průměrného
pracovního dne.

3 PROGNÓZA
3.1 PROGNÓZA DOPRAVNÍCH VZTAHŮ
Objemy mezinárodní přepravy osob a nákladů a jejich trendy, včetně dělby mezi různé druhy dopravy,
závisí na velkém množství různých faktorů, které předpovídat v horizontu 25 let je velice obtížné.
Přesto lze některé procesy probíhající v EU, zejména procesy rozšiřování EU a odstraňování celních bariér
a vývoj hrubého domácího produktu jednotlivých zemí,
považovat za signifikantní pro další vývoj ve střední a
východní Evropě.
Proto byla shromážděna řada poznatků o tomto vývoji i předpokládaných vývojových trendech, aby bylo
možno velmi zjednodušenou formou extrapolovat pro
vztahy, které se dotýkají území ČR.
Probíhající ekonomická a sociální integrace v Evropě jako celku je jedním z nejzávažnějších politických
záležitostí současného desetiletí. Moderní a efektivní
dopravní infrastruktura je významným elementem v integraci okrajových zemí a zemí v přechodu k tržní ekonomice.
Jednou z nezpochybnitelných priorit je zlepšit kvalitu infrastruktury. Tento požadavek vyžaduje odpovídající veřejné vícezdrojové a privátní financování. Dopravní zácpy na silniční síti v Evropě se stále a stále
rozšiřují. Stávají se problémem na více než 5000 kilometrech sítě, z toho 3800 km dálnic, z 54000 km silnic
a dálnic mezinárodního významu v Evropském společenství. Ekonomické důsledky těchto kongescí a nedostatečností dopravní infrastruktury jenom v Evropském
společenství vzrostly ze 4 miliard ECU v roce 1990 na
14 miliard ECU v roce 2010. Stále více a více je zřejmé,
že Evropské dopravní sítě, zejména ve směru k východoevropským a středoevropským zemím, jsou nedostatečně integrovány.
Mezinárodní doprava je stále nejdynamičtější součástí celkové dopravy. I v Evropském společenství, kte-
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ré lze považovat za stabilizované, vzrostla mezinárodní
silniční doprava za poslední desetiletí o 84,4%, zatímco
mezinárodní železniční doprava o 12,8%. Jenom
transalpská doprava ve všech druzích společně narůstá
ročně o 5%. Německá spolková republika prognózuje v
sedmiletém období v nákladní dopravě 46% nárůst
mezinárodní dopravy a 51% nárůst pro čistě tranzitní
dopravu, zatímco domácí doprava naroste méně než o
1%. Podobné trendy jsou předpokládány i v Rakousku,
Francii, Holandsku a Švýcarsku.
Předpokládá se, že ekonomickým propojením Evropského společenství se střední a východní Evropou
vzroste mezinárodní doprava mezi těmito společenstvími 7 - 8 krát.
Základním politicko-ekonomickým úkolem propojení
Evropy je zlepšit dopravní infrastrukturu při zachování
multimodálního přístupu k řešení. K tomu, aby toho
bylo dosaženo, je třeba zajistit koordinovaný přístup k
plánování mezinárodní infrastruktury a urychlit vybrané
investiční projekty. K tomu, aby rozhodnutí o významných investičních projektech byla učiněna na solidních
a srovnatelných scénářích, je třeba získat více statistických informací a podrobněji monitorovat dopravní
proudy. Investice do infrastruktury představují buďto
vybudování nových spojů nebo zvýšení kapacity stávajících.
Druhou možností je měnit provozní podmínky změnou dělby přepravní práce, efektivnější regulací v čase
a prostoru a racionálnějším využitím vozidel. Třetí
možností je ovlivnit přímo požadavky na dopravu a více kontrolovat mobilitu. Z hlediska správného stanovení dopravních proudů v mezinárodní dopravě je důležité stanovit a harmonizovat budoucí scénáře, které reflektují národní i regionální pohledy.
Investice do infrastruktury a mezinárodních sítí se
týkají zejména:
 doplnění sítě v okrajových zemích
 výstavby chybějících spojnic
 zabezpečování terminálů pro překládky železnice silnice, země - moře a země - vzduch
 odstraňování míst dopravních kongescí výstavbou
obchvatů a alternativních tras
 přijímání regulačních opatření ve využívání hraničních přechodů
 zřizování obchvatů a objezdů území s vysokou
hustotou obyvatel a průmyslu
Jedná se o o kružní silnice a n ebo o bchvaty a d ále
investice do vysoce zatížených koridorů zvýšením počtu jízdních pruhů, výstavbou souběžných dálnic nebo
stavbou alternativních tras. Pokud se týče opatření k
eliminaci dopravních kongescí na mezinárodní silniční
síti, mezinárodní doprava není prvořadým důvodem
pro vznik těchto kongescí, neboť vytváří pouze malý
podíl c elkové do pravy. Avšak stává se podstatně významnějším v případě vybudování obchvatu ve větší
vzdálenosti od zastavěného území a nebo pokud se
trasa s kongescí nachází blízko hraničního přechodu.
Zlepšení provozu na dopravních sítích musí být sledováno z pozice modální koordinace a prostorové a časové regulace s cílem vytvořit větší rovnováhu mezi
druhy dopravy a mezi hlavními trasami, aby se vytvořilo rovnoměrnější rozložení dopravních proudů v čase.
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Vytvoření nové rovnováhy mezi druhy dopravy však
je podmíněno větším tlakem na výstavbu překládacích
center, vytváření multimodálních technik a zejména na
zcela jinou organizaci dopravy.
Zatím však výhody silniční dopravy od dveří ke dveřím ve své operativnosti jednoznačně převyšují kvalitu
služeb ostatních druhů dopravy jako železnic, vnitrozemských vodních cest a příbřežní dopravy, které
nejsou se silniční dopravou schopny konkurovat.
Jediný způsob jak snížit vysokou atraktivitu silniční
dopravy by byly změny v daních na vozidla a pohonné
hmoty a v m ýtu. Z t oho p lyne, ž e současná situace v
atraktivitě silniční dopravy nemůže být reálně změněna
jinak než politickým rozhodnutím na mezinárodní úrovni, které by znevýhodnilo mezinárodní silniční dopravu
a zvýhodnilo jiné druhy doprav.
Takováto opatření by však znamenala zásadní
změnu scénářů přijímaných jednotlivými zeměmi a jiný
pohled na budoucí trendy v dělbě přepravní práce. Citlivost a vy soká politická z ávažnost t akovýchto o tázek
bude znamenat dlouhodobý odklad řešení v přijímání
rozhodnutí a povede jednoznačně k nárůstu dalších
disproporcí na mezinárodním dopravním trhu.
Existuje řada různých dopravně-organizačních
technik, které mohou ovlivňovat průběh proudů mezinárodní tranzitní dopravy a mohou je separovat od
místní dopravy, od dopravy osob atd. Z hlediska možnosti ov livnit rostoucí poptávku po dopravě je možné
vypíchnout z tohoto celého problému některé závěry:
Mezinárodní mobilita a její nárůst reflektuje
ekonomickou a sociální integraci stejně jako aspiraci provádět cesty na dlouhé vzdálenosti za
zábavou a rekreací, jejíž objemy jsou v současnosti
stále ještě malé. Je samozřejmě možné pomýšlet na
snižování objemů dopravy vhodnějším územním plánováním, podporou hromadné dopravy a nahrazováním
důvodů cest telekomunikačními technikami. Tyto metody lze však převážně stáhnout po uze k e k aždodenním cestám, které mají svůj důsledek na dopravu pouze v aglomeracích a nemají nic společného s dopravou
na dl ouhé v zdálenosti. V e sn aze snižovat m obilitu l ze
uplatnit metody zpoplatnění, které by přinášely prostředky a účinky na ochranu životního prostředí, redukci zdrojů znečištění atd.
Přes všechny tyto zatím jen čistě teoretické úvahy
je nutno konstatovat zásadní nárůst mezinárodní dopravy a z toho plynoucí rozsáhlé nároky na rozšíření
mezinárodní sítě dopravní infrastruktury. Existují dva
zásadně rozdílné pohledy na vývoj podílu silniční mezinárodní dopravy proti železniční mezinárodní dopravě.
První pohled předvídá každoroční nárůst mezinárodní silniční dopravy o 4,8%, zatímco u železniční dopravy o 1,9%.
Zcela odlišný pohled naopak předpokládá nárůst
železniční dopravy o 6% ročně, zatímco nárůst mezinárodní silniční dopravy snižuje na pouhých 2,7 %. Závažnost splnění jednoho nebo druhého scénáře je
podpořena tím, že plynulost dopravních proudů napříč
Evropou a vůbec mezinárodní doprava se stává stále
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větším komponentem ekonomických a sociálních aktivit
a zvyšují svůj podíl na celkové dopravě.
Cílem homogenní evropské sítě komunikací je, aby
bylo n a v šech h lavních o sách ev ropských c enter z abezpečeno spojení, na kterém by byla vzdálenost překonána železnicí rychlostí 120 km/hod a silnicí 90
km/hod v dopravě osob a 80 km/hod v dopravě nákladů.
Přitom je třeba předpokládat, že ve sledovaném
horizontu budou odstraněny hranice natolik, že se nestanou důvodem ke zdržení nákladů, jak je tomu dosud. Tím se hlavním zdržením v mezinárodní přepravě
stane nedostatečná kvalita komunikační sítě ve střední
a východní Evropě a nedostatečná kapacita komunikační sítě v některých kritických oblastech v Evropském společenství. Podobná kapacitní nedostatečnost
se však již dnes projevuje i v kapacitách letišť a leteckých koridorů. Nárůsty v železniční dopravě jsou stále
velmi nízké a na dopravním trhu dochází ke ztrátě,
zejména v případě mezinárodní dopravy. Určitou změnu přinese širší zavádění vysokorychlostních vlaků,
čímž bude časová dostupnost v hlavních urbanizačních
centrech v hlavních evropských trasách významně snížena. Tyto projekty se zatím úspěšně realizují pouze ve
Francii, Německu, Itálii, Španělsku a Velké Británii.
Dalším prostorem pro zavedení vysokorychlostních železnic na mezinárodních trasách bude sever Evropy.
Protože objemy dopravy domácí i mezinárodní ve východoevropských a středoevropských zemích budou s
jistými ko rekcemi ko pírovat d osažený vývo j v z emích
Evropského společenství, je třeba shrnout stručně zásadní trendy, kterým Evropské společenství prošlo v
minulých dekádách.
Z nich můžeme konstatovat:
Zatímco procentní nárůst v milionech tunokilometrů
vzrostl za pětileté období 1980 - 1985 o 4,5%, v období 1985 - 1990 to bylo 20,4%. U osobní dopravy tento
nárůst v období 1980 - 1985 vzrostl o 8% a v letech
1985 - 1990 o 22,6 %. V tunokilometrech v ES mezi
rokem 70 a 91 vzrostly objemy na silnicích na index
2,2, v potrubní přepravě na index 1,35, na vnitrozemských vodních cestách 1 a na železnicích 0,95. Za stejné období osobokilometry v osobní dopravě prokázaly
index v osobních automobilech 2,05, v autobusech a
autokarech 1,50, na železnici 1,30.
V nárůstu dopravy ve všech modech dohromady lze vysledovat jednoduchou, téměř lineární závislost průmyslové produkce, hrubého domácího produktu, osobokilometrů a tunokilometrů. Tuto závislost lze vyjádřit tak, že, je-li v ýchozí h odnota v šech k ritérií 1 00 v ro ce 1970,
potom v r oce 1 991 d osáhne ob jem os obokilometrů hodnoty 187, o bjem h rubého d omácího
produktu hodnoty 168, objem tunokilometrů
hodnoty 160 a objem průmyslové produkce
hodnoty 159.
Otevírání a sjednocování Evropy je jedním z nejzávažnějších faktorů, které ovlivnily trendy v nákladové a
osobní dopravě v průběhu osmdesátých let. Toto otevření bylo výsledkem integrace nových členů k ES, a z
toho vyp lývající intenzifikace a r eorientace o bchodu.
Po vstupu Velké Británie, Irska a Dánska, vstup Řecka,
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Španělska a Portugalska v roce 1986 daly silný impuls
severojižnímu obchodu. Otevírání se neomezilo jenom
na země ES. Rozvoj obchodu a pohybu osob je znatelný i mezi zeměmi ES a zeměmi volného obchodu
(ESVO) a v dlouhodobém měřítku i mezi evropskými
zeměmi a ostatními zeměmi kontinentu. Tento proces
internacionalizace obchodu je nyní konstantní a je charakterizován dynamikou e vropských e konomik a v ysvětluje i vývoj mobility.
Významným počátkem změn v orientaci mezinárodního obchodu a mezinárodní dopravy byl pád Berlínské zdi. Pád Berlínské zdi a postupné připojování východoevropských zemí k evropskému hospodářskému
společenství znamená reorientaci dopravy. Avšak
kvantitativní z hodnocení p odílu m ezinárodní
dopravy stále zůstává velmi nesnadné, hlavně z
důvodů spojených s nedostatky ve statistických
šetřeních, které je třeba podrobit analýze.
Přesto přese všechno není pochyb, že podíl mezinárodní dopravy bude pokračovat ve velice dynamickém nárůstu, jak naznačují trendy mezinárodní nákladní dopravy. Jedná se o velice dynamickou součást
v celkových dopravních objemech, jejíž dopad nebyl v
minulosti brán dostatečně v potaz, a který zřejmě povede i k vysvětlení nárůstu, ke kterému došlo při plánování evropských tras.
Vycházíme ze dvou výše uvedených pohledů na
dělbu přepravní práce mezi silniční a železniční dopravou:
První p ohled (A) je 4,8% ročního nárůstu mezinárodní dopravy na silnicích a 1,9% téhož nárůstu na
železnicích nebo druhý pohled (B) 2,7% ročního nárůstu mezinárodní nákladové dopravy na silnicích a 6%
téhož nárůstu na železnicích.
Při hodnocení důsledků stejného nárůstu osobní
dopravy jako nákladové dopravy se předpokládá, že
dva přidané pruhy na dálnici znamenají roční
kapacitu nákladu cca 25 miliónů tun a dvojkolejná železniční trať cca 15 miliónů tun.
Analýza vývoje nákladové dopravy a její extrapolace do roku 2000 dovedla ES k závěru, že proti stávající
provozované dopravní infrastruktuře je třeba do roku
2000 povýšit na mezinárodních osách počet dálničních
pruhů o tyto následující páry dálničních pruhů:
 Mezi Německem a regiony západu o 5 párů
 mezi Francií a zeměmi východu o 3,5 páru
 mezi Beneluxem a Německem o 3 páry
 mezi Beneluxem a Francií o 1,5 páru
 mezi Německem a Itálií o 2 páry
 mezi Itálií a regiony severu o 2,5 páru
 mezi Francií a alpskými zeměmi směrem k Řecku,
Jugoslávii a Turecku o 1,5 páru
 mezi Francií a Iberským poloostrovem o 1,5 páru
V železniční dopravě podle pohledu (B) je nutno
doplnit v dvojkolejné železniční spojení mezi:
 Beneluxem a Německem o 2,5 páru
 Beneluxem a Francií o 4 páry
 Německem a regiony západu o 5 párů
 Německem a jihem o 3 páry
 jihem a regiony severu o 3,5 páru
 severem a Německem o 1 pár
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Francií a Iberským poloostrovem o 1,5 páru
alpskými zeměmi a Iberským poloostrovem o jeden pár

a i při tomto pohledu je nutno zbudovat přídavné
dálniční pruhy.
Podle statistiky ES v členských zemích narostla vnitrostátní doprava nákladů v tunokilometrech mezi lety
1984 - 1989 o 39,5%, zatímco mezinárodní doprava
stejných zemí o 44%. Z toho pro silniční dopravu odpovídající nárůst byl 50,1% a 84,4% pro stejné roky v
mezinárodní dopravě, zatím co pro železniční dopravu
to bylo pouze 7,3% pro vnitrostátní dopravu a 12,8%
pro mezinárodní dopravu. V druhé polovině osmdesátých let byl tedy meziroční nárůst mezinárodní silniční dopravy přes 12% a mezinárodní železniční dopravy pouze 2,4 %.
Úroveň mezinárodní dopravy dosáhla v roce 1990
hodnot, které byly nedávno předtím prognózovány pro
rok 2000, a to zejména v silniční dopravě. Je p roto
možné tvrdit dva hlavní jevy, které významně
ovlivnily d opravu v p osledních d vaceti le tech:
Podstatně rychlejší nárůst mezinárodní dopravy
než domácí dopravy a podstatný nárůst podílu
silniční dopravy v dělbě přepravní práce.
Na základě tohoto vývoje podíl mezinárodní silniční
dopravy z d opravy v E S n arostl d o r oku 1 989 n a
19,6% měřeno v tunokilometrech. Tento poměr samozřejmě kolísá od jedné země k jiné. Např. od 6% ve
Velké Británii ke 14% až 20% v zemích, jako je Itálie,
Španělsko, Německo a Řecko. Nejvyšší úroveň je v
zemích jako Francie, kde mezinárodní doprava stále
prudce stoupá, díky tranzitní dopravě z 14% v roce
1986 n a 21, 5% v r oce 1989, a v m enších z emích e vropského pobřeží, které mají významný loďařský průmysl - Portugalsko 28,4%, Dánsko 34,7%, Holandsko
56,3% a Belgie 61,2%.
Přes rostoucí význam mezinárodní dopravy
je statisticky prokázáno, že dvě třetiny celkové
přepravy jsou na vzdálenost menší než 50 km a
85% na v zdálenost m enší ne ž 1 50 k m. Je však
zjištěno, že v údajích jednotlivých zemí existuje statistická chyba tam, kde doprava zboží využívá několika
dopravních módů, tak že jsou objemy dopravy počítány v každém z těchto módů, na rozdíl od přepravy jedním módem od zdroje k cíli.
V roce 1989 mezinárodní obchodní výměna mezi 12
zeměmi ES v tunách činila 550 mil. tun pro tři druhy
dopravy. Z toho:
 silnice 272 mil. tun
 železnice 72 mil. tun
 vodní cesty 207 mil. tun.
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nejsou vhodné pro tyto cesty na střední a dlouhé vzdálenosti.
Dalším problémem je, že v osobní dopravě cesty
na krátké vzdálenosti mají dokonce daleko větší
váhu než v případě dopravy nákladů. Hovořit o
podílu mezinárodní dopravy na všech cestách není užitečné. Zdá se daleko realističtější nazývat tyto cesty
meziregionálními a mezistátními. A i tak se jedná o velice c itlivá k ritéria, k terá n erozlišují t yto c esty p odle
minimální vzdálenosti 50, 80 nebo případně 100 km.
Mezinárodní turistika v Evropě roste rychleji
než domácí turistika. A i domácí turistika roste daleko
rychleji než hrubý domácí produkt. Při tom se mění i
významné proudy turistů v průběhu let. Tyto změny se
projevují v oblasti Středozemního moře. Čísla ročních
příjezdů turistů nebo návštěvníků dosáhla extrémně
vysokých hodnot, překračujících 50 mil. ve Francii, Itálii a Španělsku a 10 až 20 mil. v zemích, jako je Velká
Británie, Portugalsko, Švýcarsko a Řecko.
Statistiky však nejsou příliš homogenní a je nesnadné zhodnotit důsledky těchto příjezdů na dopravu,
neboť je zde vysoký podíl denních návštěvníků a nebo
návštěvníků, kteří cestují na velice krátkou vzdálenost,
často pouze v hraniční oblasti. Vývojovou tendencí je
věnovat větší výdaje na turistiku a volný čas a na rozdělování prázdnin do více částí, což znamená nárůst
dopravy v evropském měřítku.
Tento druh dopravy je relativně nestabilní, neboť
dochází k velké soutěživosti mezi cíli a je zde velká
fluktuace v průběhu času. Jsou sezónní špičky a dokonce superšpičky na infrastrukturní síti, takže jsou
trendy, jak se pokusit odstranit kumulaci špiček turistických cest a současně nákladové dopravy v určitém
období.
S ohledem na relativní ztrátu atraktivity středozemních zemí pro turisty, která se objevila v posledních
několika letech také v důsledku politické a vojenské
nestability, není pochyb, že to má vliv na dopravní objemy a kongesce na hl avních s everojižních t rasách.
Nedošlo však tím k vyřešení kapacitních problémů na
severojižních trasách, neboť ve stejnou dobu se projevil velký nárůst rezidentů ze zemí j ižní E vropy, kt erý
býval velice nízký, ale má vzestupnou tendenci návštěvníků v Evropě severní. Tyto poznámky k fluktuaci
osobní dopravy na mezinárodních spojích osvětlují
problematičnost zhodnocení a prognózy dopravních
proudů. Největší nárůsty i absolutní o bjemy m ezinárodní do pravy s e o dehrávají mezi Beneluxem, S polkovou republikou Německo a Francií.
3.1.1 Základní předpoklady prognózy

Průměrná délka cesty v mezinárodní dopravě v ES
je nyní na silnici i železnici cca 600 km, zatímco po
vodních cestách 450 km.

Pro prognózu dopravních vztahů je nejprve třeba
určit výhledový rok, ke kterému se bude prognóza
vztahovat a ke kterému se budou vztahovat i veškeré
vstupní charakteristiky.

Pro nárůst mezinárodní osobní dopravy v podílu
dopravního zatížení infrastruktury je doposud velice
nesnadné získat jakákoliv globální čísla pro silniční dopravu, neboť nejsou k dispozici žádné evropské statistické systémy, schopné měření a zjišťování těchto
proudů. Prováděné odhady jsou všeobecně extrapolovány ze starých čísel a užívají modely, které převážně

Dopravní prognózu lze opět zpracovávat dvěma
postupy v závislosti na typu zpracování výchozí matice
cest. V případě použití programu VISEM pro tvorbu
matic c est ko mpaktního ú zemí j sou vs tupy c harakterizovány nezbytnými vstupy do programu (viz. kap.
1.1.2.). Pro tvorbu matic cest vnějších, či pro rozsáhlejší území, pro které nejsou známy veškeré podrobné
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demografické ú daje, s e po užívá m etoda k ombinace
mnoha charakteristik se zadanými koeficienty elasticity, případně nejjednodušší metoda růstových koeficientů. Rovněž je třeba rozlišovat, dochází-li k přesunům
počtu obyvatel a pracovních příležitostí mezi zónami,
dochází-li k nerovnoměrnému ekonomickému vývoji
jednotlivých regionů či se celé zájmové území vyvíjí v
průměru shodně.

(např. kvalita, rychlost a cena HD nebo vyšší podíl cest
na delší vzdálenost a průměrná délka cest).

Při nerovnoměrném vývoji je třeba uvažovat nárůsty, respektive poklesy dopravy v každé zóně zvlášť
a vhodnější je znovu použít gravitační model nebo
VISEM, protože se tím výrazně mění struktura zdrojů a
cílů dopravy. Pro homogenní území můžeme uvažovat
jednotný koeficient nárůstu.
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Vstupní charakteristiky prognózy:
Demografické údaje:
Počet obyvatel
Složení obyvatel
Pracovní příležitosti
Školní, nákupní, sportovní a další příležitosti
Kvalita hromadné dopravy
Rychlost prostředků hromadné dopravy
Cena jízdy
Dělba HD a IAD
Charakteristiky IAD
Stupeň automobilizace (i v okolních státech)
Cena benzínu
Proběh osobního vozidla a výkony
Délka cesty
Ostatní
Změna chování obyvatel, např. ve větší ochotě dojíždět za prací
Vývoj turistiky
Vývoj HDP
Navíc pro nákladní dopravu
Podíl železniční a silniční dopravy
Změna struktury dopravovaného zboží
Změna vozového parku
Vývoj obchodních vztahů s cizinou
Vývoj obchodních vztahů vně ČR (tranzit)
Dopravní náročnost na vytvoření jednotky HDP

Koeficienty el asticity nelze určit explicitně. Koeficienty je nutné určit v závislosti na počtu použitých charakteristik pro prognózu dopravy a proto určení příslušných koeficientů je vždy samostatná úloha pro
každý případ. Vzhledem k tomu, že některé jevy jsou
na sobě navzájem částečně závislé a mohou se tedy
násobit, musí být do koeficientu elasticity zahrnut i
tento vliv.
3.1.1.1
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Osobní doprava

Základní prognóza byla zpracována pro výhledový
rok 2020, kdy očekáváme horizont dokončení významných investičních akcí v komunikační síti České republiky.
Prognóza přepravních vztahů sestává ze dvou základních scénářů, které se liší zejména ve stupni automobilizace a celkových výkonů. Ostatní charakteristiky
zůstávají pro oba scénáře totožné, pokud není uvedeno jinak.
Koeficienty el asticity byly určeny s ohledem na to,
že se některé charakteristiky svým vlivem násobí
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Předpoklady shodné pro oba scénáře jsou:
demografické umístění a složení obyvatel, pracovních příležitostí zůstává stejné, dochází pouze k
celkovému mírnému poklesu počtu obyvatel České
republiky z 10 330 759 obyvatel v roce 1995 na 9
851 000 1 v roce 2020
koeficient
0,95
elasticita
0,9
kvalita spojení hromadnou dopravou zůstane stejná, tzn. nedojde ani k celkovému úpadku hromadné dopravy ať už železniční nebo silniční, ani
k jejímu výraznému zkvalitnění založenému na zintenzivění spojů až na úroveň např. městské hromadné dopravy (10 až 20 minut interval) - změní
se pouze cena a průměrná rychlost HD
koeficient
1
elasticita
1
průměrná rychlost dopravního prostředku hromadné dopravy se zvýší z 18 km/h na 22 km/h na
základě kvalitnějších silničních i železničních cest
ve výhledovém roce
koeficient
0,82
elasticita
1,2
nárůst ceny 1 k m j ízdy h romadnou do pravou se
předpokládá z cca 0,6 Kč na 2 Kč za km
koeficient
3,33
elasticita
0,45
nárůst ceny 1 km jízdy osobním automobilem se
předpokládá z cca 1,5 Kč na 3 Kč za km
koeficient
0,5
elasticita
1,5
nárůst průměrného proběhu vozidla se předpokládá z 10 700 km/rok na 15 300 km/h
koeficient
1,43
elasticita
0,85
nárůst průměrné délky cesty automobilem je uvažován ze současných cca 14 km na 20 km
koeficient
1,43
elasticita
0,01
vzhledem ke změnám v nabídce pracovních míst a
možností bydlení dojde k vyššímu podílu cest za
prací na větší vzdálenosti
koeficient
1,15
elasticita
0,7
pro mezinárodní dopravu osob má významný vliv
rovněž vývoj v obchodně turistických vztazích mezi jednotlivými zeměmi; vzhledem k neexistenci
globálních statistik o vývoji obchodně turistických
vztahů v Evropě byl použit přístup s vlivem vývoje
HDP n a m ezinárodní c esty i ndividuální do pravou
(předpokladem je, že státy střední a východní Evropy nejprve “doženou” vyspělé ekonomiky a potom bude meziroční nárůst HDP shodný)
ČR
2,40
elasticita
0,7
(pro vnější dopravu 0,65)
Polsko
2,73
Slovensko
2,38
ost. záp. státy
1,85
ost. vých. státy
2,60

Podle projekce obyvatelstva dle ČSÚ.
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⇒
⇒
⇒

⇒
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elasticita
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0,7
(pro vnější dopravu 0,7)

Předpoklady odlišné pro scénář A a B:
průměrný nárůst stupně automobilizace z 300
voz./1000 ob. v roce 1995 na 460 voz./1000 ob. v
roce 2020, respektive na 580 voz./1000 ob.
scénář A
1,53
scénář B
1,93
elasticita
0,8
(pro vnější dopravu 0,5)
pro výše uvedené stupně automobilizace a průměrný proběh vozidla 15 300 km za rok lze předpokládat nárůsty celkových výkonů
scénář A
2,1
scénář B
2,7

Vzhledem k tomu, že se jedná o přímou závislost
na stupni automobilizace a průměrném proběhu vozidla, není tato charakteristika započítána.
 odpovídající dělba mezi HD a IAD oproti roku 1995
– 49,4 : 50,6 se v roce 2020 změní na 32,6 : 67,4,
resp. 29,6 : 70,4 ve prospěch IAD
⇒ scénář A
2,04
⇒ scénář B
2,32
⇒ elasticita
0,5
 pro mezinárodní osobní dopravu je dále ovlivňující
vývoj stupně automobilizace v ostatních zemích,
především v zemích z rozvíjející se ekonomikou,
proto byl u těchto zemí zahrnut do prognózy (elasticita koeficientu nárůstu uvažována 0,4)
scénář A
scénář B
Polsko
2,18
2,42
Slovensko
2,05
2,32
ost. východ 2
2,5
ost. západ
1,3
1,4
elasticita
0,5
K největším nárůstům dochází ve vnější dopravě a
k relativně nejmenším v cestách mezi zónami České
republiky. Je důležité připomenout, že vnější cesty mají
v současné době řádově nižší objemy než cesty uvnitř
ČR, a proto i menší koeficient nárůstu přinese větší nárůst objemu cest vnitřních.
3.1.1.2

Nákladní doprava

Prognóza nárůstu nákladní dopravy je rovněž zpracována pro rok 2020 ve dvou scénářích A a B. Tyto
scénáře se liší především v nárůstu objemu dopravy
vyjádřeném v závislosti na růst HDP.


⇒
⇒


⇒
⇒


Předpoklady shodné pro oba scénáře:
v dělbě přepravní práce se projeví další pokles podílu dopravy železniční na delší vzdálenosti,
zejména v dopravě kusových zásilek a spotřebního
a potravinářského zboží
koeficient
1,2
elasticita
0,9
v dopravě na střední vzdálenosti (40 km a výše)
se bude projevovat slabý nárůst vozových jednotek přechodem z těžkých nákladních vozidel na
nákladní vozidla střední třídy (nárůst 15%)
koeficient
1,15
elasticita
0,9
v mezinárodní dopravě bude proti výraznému nárůstu mezinárodní obchodní výměny probíhat korekce počtu vozových jednotek důsledným pře-
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⇒
⇒


⇒
⇒


chodem na návěsové soupravy a vozidla na přepravu kontejnerů (pokles 15%)
koeficient
0,85
elasticita
1,0
česká ekonomika vykazuje přetrvávající vysoký
objem dopravy na vytvoření HDP, tento podíl se
bude se zvyšující se výkonností ekonomiky snižovat a ovlivňovat tím i cesty nákladní dopravy o cca
1% ročně, tedy k horizontu roku 2020 je to snížení o 22%
koeficient
0,78
elasticita
1,0
Předpoklady odlišné pro scénář A a B:
s nárůstem HDP souvisí nárůst objemu dopravy,
protože celkový nárůst HDP do roku 2020 je předpokládán shodně s předchozí kapitolou, odlišíme
objem dopravy různými vlivy nárůstu HDP na nárůst dopravy – ve scénáři A to bude nárůst 0,7%
na 1% HDP, ve scénáři B 0,75% na 1% HDP
scénář A
scénář B
koeficient
1,68
1,8
elasticita
0,9



mezinárodní nákladní doprava je dále ovlivňována
rozvojem obchodních vztahů mezi Českou republikou a ostatními zeměmi. Předpokládejme následující nárůsty obchodních vztahů:
scénář A
scénář B
2,0
ČR – Slovensko
1,5
ČR – Polsko
4,5
6,3
ČR – ost. vých. státy 5,1
7,3
ČR – ost. záp. státy
7,1
9,4
elasticita
1,0



nejvýraznější bude nárůst mezinárodní dopravy,
který bude největší u dopravy tranzitující; např.
Německo, které je již dnes zemí s největšími objemy tranzitní dopravy předpokládá nárůst v n ásledném d esetiletí o c ca 5 0%, E vropská U nie
předpokládá nárůst mezinárodní dopravy 7mi až
8mi násobný po propojení východu a západu a
odstranění bariér, studie firmy GIBB předpokládá
nárůst o 1059%
scénář A
scénář B
koeficient
7,0
10,0
elasticita
1,0

U nákladních vozidel dochází k výraznému nárůstu
také u cest přes hranice, zatímco v rámci České republiky odpovídají koeficienty nárůstu řádově koeficientům
pro osobní vozidla. Opět je třeba zdůraznit, že objemy
současné nákladní vnější dopravy jsou relativně malé a
proto celkový koeficient nárůstu nebude tak výrazný,
jak na první pohled vypadá – viz kapitola 2.1.2. a
2.1.3.
3.2 VÝHLEDOVÁ KOMUNIKAČNÍ SÍŤ
Výhledová síť komunikací se vytváří se sítě výchozího stavu:
 Přidáním nových úseků a uzlů
 Změnou typu komunikace a tím jeho atraktivitou
 Změnou rychlosti a kapacity komunikace, resp jejího úseku
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Časový horizont pro zprovoznění nových a změněných úseků musí odpovídat časovému horizontu, pro
který je zpracovávána prognóza matice cest.
Výhledová síť musí zahrnovat všechny změny podstatné pr o do pravu v ú zemí, pr o k teré j e pr ognóza
zpracovávána, a podstatné pro příslušnou délku cest z
hlediska měřítka.
Výhledová síť komunikací České republiky (a okolních států) byla zpracována pro horizont roku 2020,
tedy za předpokladu, že jsou veškeré důležité dálniční
a silniční tahy vybudovány a v provozu.

PŘÍLOHA 2

R35
R43
R48
H1
R4
R6
R7
R34
R52

- Hrádek n. N. – Mohelnice; Křelov – Lipník
- Brno – Moravská Třebová
- Bělotín (obchvat); Příbor – Český Těšín
- Třebonice – Březiněves; Hloubětín – Satalice (R10); Českobrodská – Slivenec
- Skalka (I/18) – Nová Hospoda (I/20)
- Praha – Velká Dobrá; Nové Strašecí –
státní hranice se SRN
- Slaný – Údlice (I/7)
- České Budějovice – Třeboň
- Rajhrad – státní hranice s Rakouskem

Model stávajících komunikací České republiky byl
rozšířen o všechny zásadní investiční akce, ovlivňující
atraktivitu komunikací a rozdělení dopravního zatížení,
včetně programu výstavby dálnic, rychlostních komunikací a silnic I. třídy.

Mimo tyto dálnice a rychlostní komunikace byly do
výhledové sítě zavedeny změny dle „Programu investiční výstavby na síti silnic v České republice na léta
1997 – 2000 s výhledem do roku 2005“ a změny v
Pražském regionu a u Hradce Králové, kde již zpracovatel vytvářel podrobnější dopravní modely.

3.2.1 Výhledová síť v okolních státech

3.3 PROGNÓZA DOPRAVNÍCH INTENZIT

Přehled evropských dálnic a rychlostních komunikací, které byly doplněny do výhledové sítě:

Standardní technikou modelování dopravního zatížení bylo provedeno kapacitně závislé dopravní zatížení
ve 2 mezích dopravní prognózy (nižší A, vyšší B).

Maďarsko
M1
- Győr – Heggeshalom
M2
- Budapest – Vác
M3
- Győngyős – Mátészalka
M5
- Lojosmisze – Kiskunfélegykóza
M43 - Szeged – Magylak
Slovensko
D61 - Piešťany – Povážská Bystrica
D1
- Povážská Bystrica – Užgorod (Ukrajina)
D16 - Žilina – Čadca
D2
- Bratislava – Budapest
Polsko
A1
- Gdaňsk – D47 Bohumín
A2
- Berlín – Moskva
A3
- Szczecin – D11 Královec
A4
- Dresden – Kyjev
A12 - Tuplice – Boleslavice
Německo
A6
- Nürnberg – DS
A4
- Görlitz – Polsko
A94 - München – Passau
A93 - Regensburg – Rosenheim; Werden - Hof
Rakousko
A7
- Linz – Dolní Dvořiště (D3)
R7
- Wien – Mikulov (R52)
A4
- Wien – Maďarsko

Grafický digitální model dopravního zatížení zobrazil
přesměrování dopravních zátěží v území atraktivity budované komunikační sítě. Dopravní model umožňuje
hodnocení operativních změn v postupu výstavby sítě.

4 PROGNÓZA INTENZIT NA
PRŮTAZÍCH OBCEMI
Pro potřeby zjištění výhledových intenzit na průtazích obcemi není model komunikační sítě České republiky dostačující, protože jednotlivé zóny zahrnují skupinu obcí, jejichž vnitřní cesty nejsou v profilových intenzitách zahrnuty a rovněž napojení zón na komunikační
síť vykazuje jisté zkreslení.
Z tohoto důvodu je třeba k prognóze intenzit na
průtazích obcemi přistupovat individuálně. V následujících kapitolách jsou popsány dva možné způsoby této
prognózy.
4.1 PODROBNÁ PROGNÓZA
Podrobná prognóza intenzit na průtahu obcí spočívá ve vypracování:
 detailnější komunikační sítě obce a blízkého okolí
 rozdělení územních zón na podrobnější členění,
které bude odpovídat velikosti obce a typu zkoumané komunikace
 zatížení nově zpracované sítě

Podkladem pro uvedený seznam investičních akcí v
sousedních státech byly především národní zprávy o
stavu komunikační sítě přednesené na konferenci
Roadware95 v Praze a podklady od ŘSD ČR.

Při dostatečně podrobném zpracování nabízí
podrobná prognóza kvalitní odhad výhledových dopravních intenzit jak na průtazích obcí, tak na hlavních
obslužných komunikacích obce.

3.2.2 Výhledová síť v ČR

4.2 ZJEDNODUŠENÁ PROGNÓZA

Přehled akcí v síti dálnic a rychlostních komunikací,
zavedených do modelu výhledového stavu:

Zjednodušená prognóza vychází ze skutečnosti, že
vzhledem k velikosti obce se mění členění dopravy na
vnitřní, zdrojovou a cílovou a tranzitní. K prognóze intenzity dopravy v obci se tedy připočte podíl vnitřní
dopravy odpovídající počtu obyvatel.

D1
D3
D5
D8
D11
D47
70

-

Vyškov – státní hranice se Slovenskem
Praha – státní hranice s Rakouskem
Plzeň (Ejpovice) – státní hranice se SRN
Úžice – státní hranice se SRN
Libice – státní hranice s Polskem
Chropyně – státní hranice s Polskem

Pro zjištění závislosti vnitřní dopravy na počtu obyvatel bylo vytipováno cca 50 profilů v obcích, ze kterých vyplývá tento graf:
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Podíl vnitřní dopravy podle počtu obyvatel v obci
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5 PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE MODELU
Model d opravního z atížení m usí bý t n eustále pr ůběžně aktualizován, a to jak současná a výhledová
komunikační síť, tak dopravní poptávka ve tvaru matice přepravních vztahů.
Model výchozího stavu byl proto v roce 1999 aktualizován s pomocí výsledků sčítání na hraničních přechodech a sčítání na stanicích automatického sčítání,
oboje zdroj ŘSD k roku 1998. Do modelu byly zavedeny všechny úseky zprovozněných komunikací k tomuto
horizontu, matice přepravních vztahů byla přenásobena zjištěným koeficientem růstu dopravy a kalibrována
na výše uvedená profilová sčítání.
Parametry komunikační sítě (kapacita, rychlost)
jsou předmětem úprav průběžně, tak jak jsou zjišťovány nové skutečnosti.
Na základě „Prognózy dopravních výkonů do roku
2030“ (ŘSD, 1999) byly vytvořeny prognózové stavy k
horizontům roků 2005, 2015 a 2025 (viz přílohy 3.2,
3.3 a 3.4). K uvedeným rokům byly vytvořeny odpovídající výhledové komunikační sítě, které obsahují veškeré známé investiční akce plánované k daným horizontům.
Nutnost pravidelné, periodické aktualizace modelu
vyplývá nejen z možných změn ve vstupních podmínkách, ale i z posunů plánovaných horizontů dokončování jednotlivých staveb.
Celostátní sčítání dopravy v roce 2000 bude důležitým podkladem pro další průběžnou činnost.

6 MOŽNOSTI MODELU
S po mocí m odelu do pravy l ze po suzovat veškeré
důsledky navrhovaných dopravních řešení v oblasti dopravně provozní, bezpečnostní, ekonomické a ekologické.
Statistické v ýstupy u i ndividuální do pravy j sou z ajišťovány tabulkovými výstupy, které poskytují infor-
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100000

1000000

mace o d élkách k omunikací, v ozohodinách, v ozokilometrech, hluku na km běžný a objemech CO a NOx v
kg. Z těchto statistických hodnot lze v programu vypočítat veškeré dopravně provozní a bezpečnostní charakteristiky.
 Hluk a znečišťující emise jako výsledek přidělení
dopravy na síť mohou být vypočteny na základě
výsledků přidělení dopravy na síť s využitím předdefinovaných švýcarských (EMISS) nebo německých směrnic (D_1985, MLuS). Jsou vyhodnocovány NOx, CO, HC, SO 2 , NO a Pb a hladina hluku.
 Na základě německé směrnice RAS-W s pomocí
stejnojmenného menu lze ekonomicky vyhodnotit
alternativní silniční síť a zajistit sumární informace
pro strategické plánování na vnitroměstské nebo
regionální úrovni.
 Analýza zatížení jednotlivých úseků sítě a vyjádření ná hradních c est při vyloučení nebo výrazném
omezení kapacity vybraného úseku sítě stanoví
důsledky dopravního přitížení v náhradních trasách.
 Za předpokladu určení vnitřních a vnějších zón lze
zobrazit pentlogram s rozlišením cest vnitřních,
tranzitních a zdrojových a cílových včetně číselných hodnot. Tyto hodnoty lze samozřejmě specifikovat číselně v tabulce.
 Předpokladem vytvoření rozdílového pentlogramu
dvou variant zatížení komunikační sítě je stejná
výchozí komunikační síť a rozdíly se potom zobrazují jak tloušťkou pentle s barevným označením
znaménka, tak číselně. Touto funkcí rozdílu lze
okamžitě získat hodnoty o dopravním přitížení náhradních tras.
 Stanovení vnějších dopravních nároků na řešení
dílčího prostorově vymezeného území a posouzení
i podrobně stanovené místní sítě řešeného území
lze s pomocí modulu „Generátor dílčích sítí“, kde
jednoduchým z adáním h ranice da ného ú zemí l ze
získat příslušný výřez z celé komunikační sítě a k
němu odpovídající matici přepravních vztahů s nově utvořenými vnějším vstupy dle předešlého zatížení celé sítě. S takto vytvořenou dílčí sítí a maticí
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přepravních vztahů lze dále pracovat stejně jako s
původní. Lze ji tedy zahušťovat, editovat a dále
posuzovat.
Rozhodování mezi individuální a hromadnou dopravou probíhá ve fázi tvorby matic přepravních
vztahů a tedy je součástí modulu VISEM. Dělba
přepravní práce je ovlivňována mnoha charakteristikami:
procento obyvatel vlastnící automobil v zónách
matice kvality spojení hromadnou dopravou (klasifikace 1 - 4)
průměrná cestovní rychlost individuální a hromadné dopravy
matice cestovních dob z jedné zóny do druhé jak
individuální, tak hromadnou dopravou
matice cen jízdy z jedné zóny do druhé jak individuální, tak hromadnou dopravou
další možné matice ovlivňující dělbu HD a IAD
z výše uvedeného vyplývá, že limitní podmínky pro
využívání HD lze zadat různým způsobem, záleží
na konkrétních podmínkách zadání.
Kombinované cesty jsou rovněž vytvářeny při
tvorbě matic cest. Takováto cesta automobilem s
přestupem na hromadnou dopravu se objeví jak v
matici IAD jako cesta ze zdroje do zóny s terminálem P+R, tak v matici MHD jako cesta ze zóny s
terminálem do zóny cílové. Samozřejmě, že k
tvorbě kombinovaných cest dojde pouze v případě
jejich časové (cenové, atd.) výhodnosti oproti
cestám HD nebo IAD.
Z modelu individuální dopravy v programu VISUM
lze získat následující grafické výstupy:
pentlogram zatížení vozidly s/bez číselných hodnot
zobrazení "odkud a kam" jedou vozidla z daného
úseku
pentlogram křižovatkových pohybů
barevné odlišení dosažitelnosti v členěìní max 10
čas. dob
zobrazení jednosměrných ulic
zobrazení napojení zón
zobrazení zákazů odbočení

PŘÍLOHA 2

⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

zobrazení nejvýhodnější cesty z jednoho uzlu do
druhého
rozdíl zatížení dvou variant
komunikační síť s/bez čísel spojnic
komunikační síť se vstupními daty (číslo spojnice,
délka, rychlost, kapacita)
pentlogram vnitřní dopravy
pentlogram tranzitní dopravy
pentlogram zdrojové dopravy
pentlogram cílové dopravy
pentlogram hladin hluku po spojnicích
pentlogram emisí NOx, CO, HC, SO2
pentlogram Additional Values (t.j. přídavných
hodnot náležejících ke každé spojnici), které lze
vytvořit z jakékoliv charakteristiky úseku a jeho
početní kombinací

Veškeré výstupy lze vytvářet na DXF - pozadí,
s/bez čísel či názvů zón, s/bez čísel či značek uzlů,
s/bez hranic zón, s možností přidání legendy, jakýchkoliv textů, grafických polygonů atd.

7 GRAFICKÉ PŘÍLOHY K MODELU
1. Zonální členění
1.1. Zonální členění ČR
1.2. Zonální členění Evropy
1.3. Centra nadregionálního, regionálního a okresního
významu v ČR
1.4. Centra nadregionálního, regionálního a okresního
významu v sousedních státech
2. Nezatížená síť
2.1. Síť dálnic, rychlostních komunikací, silnic I. a II.
třídy
2.2. Návazná síť komunikací střední Evropy
3. Zatížená síť (aktualizované verze)
3.1. Intenzity na profilech používaných ke kalibraci
(sčítání 1995)
3.2. Model prognózového stavu, rok 2005
3.3. Model prognózového stavu, rok 2015
3.4. Model prognózového stavu, rok 2025
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1.3. Centra nadregionálního, regionálního a okresního významu v ČR

centra nadregionálního významu

Ústí nad
Labem

Liberec

centra regionálního významu - krajská města
centra okresního významu - okresní města
ostatní centra okresního významu

Karlovy
Vary
Hradec
Králové

Praha

Pardubice

Plzeň

Ostrava
Olomouc
Jihlava
České
Budějovice

Zlín

Brno

1.4. Centra nadregionálního, regionálního a okresního významu v sousedních státech

Berlín

centra nadregionálního
významu
centra regionálního
významu - krajská města

Varšava
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Drážďany

Wroclaw
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2.1. Síť dálnic, rychlostních komunikací, silnic I. a II. třídy, rok
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2.2. Návazná síť komunikací střední Evropy
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3.1. Intenzity na profilech používaných ke kalibraci (sčítání 1995)

3.2. Model prognózového stavu, rok 2005 – aktualizovaná verze
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MODEL SÍTĚ ČR A PROGNÓZA INTENZIT

3.3. Model prognózového stavu, rok 2015 – aktualizovaná verze

3.4. Model prognózového stavu, rok 2025 – aktualizovaná verze
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PŘÍKLADY CHARAKTERISTICKÝCH ZÁVAD

Závady vozovky a krajnice - porucha krajnice. Závady v provozních podmínkách a užívání - intenzita provozu na komunikaci s předností v jízdě způsobuje zdržení a vzdouvání vozidel
na komunikaci bez přednosti. Závady ve vybavení komunikace-chybí vodorovné značení, doprava z vedlejší komunikace
není kanalizovaná.

Závady v geometrii trasy a jízdních pruhů - směrové vedení
jízdních pruhů a vedení trasy nedává jistotu nebo klame.
Chybí vodorovné značení. Nezřetelné pokračování komunikace. Závady vozovky a krajnice - není zřetelná krajnice, povrch
vozovky napomáhá omylu, že průjezdní úsek vede přímo.

Závady v geometrii trasy a jízdních pruhů - směrové vedení
jízdních pruhů a vedení t rasy n edává j istotu n ebo k lame.
Chybí jakékoliv značení kromě vodorovného. Nezřetelné
pokračování komunikace. Nejistota řidiče v pokračování směru jízdy (Železná).

78

Směrové i výškové vedení silnice II. třídy na dvoukolejném
železničním přejezdu. Závada snižuje pohodlí jízdy (jízda
krokem). Větší nebezpečí vytváří poruchovost zabezpečovacího zařízení (3500 voz/hod).

Souběh závad: 1.1 – Směrové vedení - 1.2 – Výškové vedení
- 1.3 – Šířkové uspořádání a to při mimoúrovňovém křížení
(6.1) na mostě (7.1), chybí vodorovné značení a záchytné
bezpečnostní zařízení. Šířka vozovky vyžaduje snížení rychlosti
při míjení osobního a nákladního vozidla. Závažnost závady
nutno hodnotit podle významu komunikace (II.třída, v obci).

Závady křižovatek – křižovatky úrovňové řízené. Příklady
nekázně a porušování pravidel plynoucí z dopravních kongescí
– dlouhodobě zanedbaná koncepce řešení dopravy, nabídka
ani v širším území nemůže u spokojit p optávku ( Praha – Letná).
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PŘÍKLADY CHARAKTERISTICVKÝCH ZÁVAD

Překážka ve vozovce. Dopravní závada ve vozovce silnice
II/242 v Roztokách vyskytující se již řadu let. Při zdi hluboký
příkop, do kterého při kluzké vozovce spadla řada aut.

Závady v geometrii trasy a jízdních pruhů, šířka vozovky
vyžaduje snížení rychlosti při míjení dvou nákladních vozidel.

Závady vo zovky a k rajnice - špatné odvodnění, kaluže v
jízdním pruhu ohrožují bezpečnost jízdy (Štětí).

Závada vodorovného značení – poškozené, není vidět I/8
Terezín za křižovatkou s I/15.

Závady v provozních podmínkách a užívání – nedokončený
stavební stav a šířky jízdního pruhu (Praha – Libuš).
Závada – chybně umístění světelné signalizační zařízení v
souvislosti se svislým dopravním značením. Vinoř, křižovatka
Mladoboleslavská – Živanická

Závada – směrové prvky – náhlá změna směru
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Závady vozovky a krajnice - nedostatečná ochrana chodců,
chybí chodník.

Závada vodorovného dopravního značení – chybí, n ejasné
vedení jízdních pruhů

Závada – neoznačená křižovatka s PK

Závada svislého dopravního značení – chybně umístěno,
nečitelné

Závada podjezdu – zúžený průjezdní prostor

Závada svislého dopravního značení (dočasného) – chybně
umístěno, nečitelné

80

Závada odvodnění – voda v ynáší n a v ozovku m ateriál z e
zemního tělesa

Závada vedení jízdních pruhů – náhlá změna
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LISTY ZÁVAD

LISTY ZÁVAD
List závady se vyplňuje pro každou zjištěnou závadu
a obsahuje tyto údaje:
1.

Název závady, skupina

2.

Lokalizace

3.

Nákres nebo fotografie a schéma

4.

Charakteristika závady

5.

Závažnost závady

6.

Dopravní význam komunikace

7.

Návrh na odstranění závady

8.

Zpracovatel listu a datum

9.

Poznámky
K jednotlivým bodům je nutno uvést:
1. Název závady, skupina

Obsahuje název závady a skupinu dle tabulky č. 9
Třídění závad.
2. Lokalizace
Závada musí být přesně lokalizována s určením čísla silnice, staničení a dalšího popisu, jako např. pravá
krajnice, střední dělící pás atp.
3. Nákres nebo fotografie, schéma

Podle typu závady lze použít černobílé nebo barevné fotografie nebo náčrtu. Schéma je třeba vypracovat
v případě složitější prostorové závady.
4. Charakteristika závady
Popisuje podrobněji závadu, upřesňuje její název
z hlediska rozsahu, vedlejších znaků a souvisejících
závad. Obsahuje rovněž možnou příčinu závady, je-li ji
nutné k odstranění závady znát. Popis závady má být
postupně upřesňován, pokud se jedná o závadu dlouhodobou.
5. Závažnost závady
Hodnotí se dle tabulky č. 22 Indexy ovlivňující závažnost závady.
6. Dopravní význam komunikace
Hodnotí se dle tabulky č. 6 Tabulka indexů
dopravního významu komunikace.
7. Návrh na odstranění závady
Obsahuje stručný návrh na odstranění závady, a to
jak krátkodobě, tak v dlouhodobém výhledu. U jednoduchých odstranění postačí krátkodobý návrh. Varianty
návrhů odstranění lze čerpat z kapitoly 7. Možnosti
zlepšení užitné hodnoty PK.
8. Zpracovatel listu a datum
Obsahuje jméno pracovníka, n ázev o rganizace a
kontakt.
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PROTOKOL A FORMULÁŘ
1 PROTOKOL O PROHLÍDCE KOMUNIKACE

Protokol o prohlídce komunikace a vyhodnocení závad

třídy

Komunikace
od pasportního km

číslo
do km

mezi uzlovými body
č. uzlu

název obce
počátek
konec
byla podrobena periodické prohlídce dle TP ….

ve dnech

a zjištěné závady byly dokumentovány a vyhodnoceny k termínu

Prohlídku provedla:
jméno způsobilé právnické osoby:
adresa:
IČO, DIČ:
tel.:
fax:
e-mail:
jméno osoby zodpovědné za provedení prohlídky a vyhodnocení:

kvalifikace, číslo autorizace nebo jiného oprávnění:

Protokol obsahuje:
vyhodnocení listů závad
stran formuláře pro sběr údajů
stran popisu metody sběru
stran dalších příloh
stran doporučení
počet závad výrazně ohrožujících bezpečnost k okamžitému odstranění silami
správce

Podpis a razítko hodnotitele
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2 FORMULÁŘ PRO SBĚR ÚDAJŮ
Formulář pro sběr údajů o zemním tělese, objektech, odvodnění a dopravním značení
Silnice číslo:...../........... Směr měření: 1 / 2

Měřeno dne: .....................

Měřil:..................

Počáteční uzlový bod:.................................

Koncový uzlový bod:............

List č.:.................

Staničení (km)

zemní
těleso

T
S

objekty

T
S

šířka
(m)

výška
(m)

odvodnění L

T
S

odvodnění P

T
S

protihl.
clony

svislé
DZ

vodorovné DZ

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
Legenda:
Směr měření
1
ve směru staničení
2
proti směru staničení
TS - technický stav
1
dobrý (I,II,III)
2
špatný (IV, V)
3
havarijní ( VI, VII)
ZT - zemní těleso
N
násyp
Z
zářez
O
odřez
OB - objekty
M
most
T
tunel
Z
zeď
P
propustek
G
galerie
U
úniková zóna
S
sjezdy na PK
C - protihlukové clony
CP
clona (protihluková) (v)pravo
CL
clona (protihluková) (v)levo
CO
clona (protihluková) oboustranná
OD - odvodnění
P
(v)pravo
L
(v)levo
PR
příkop
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RY
KA
DR

rygol
kanalizace
drenáž vsakovací

DZ - dopravní značení
S
svislé (označení dle ČSN 01 8020)
V
vodorovné (označení dle ČSN 01 8020)
PP
zákaz předjíždění vpravo
PL
zákaz předjíždění vlevo
PO
zákaz předjíždění oboustranný
Sběr dat je prováděn v souladu s metodami, uvedenými v kapitole 5. Jedná se především o:
 záznam z jedoucího vozidla
 pochůzka a sledování
 ostatním měřením a sledováním
Samotná metodika sběru je obdobná jako u ŘSD
ČR - SDB nebo systémů hospodaření s vozovkou.
Údaje jsou vztaženy k provoznímu staničení, které je
vhodným způsobem (měřič v autě, výjimečně kolečko)
měřeno s přesností na 1 m.
Měření je prováděno záměrně ve směru staničení,
proti němu se posuzuje stav dopravního značení,
rozhledové poměry a další vlivy na řidiče závislé na
směru jízdy.
Některé jevy (propustek, úniková zóna, sjezd na
PK a svislé DZ) jsou lokalizovány pouze bodově, u
ostatních je zaznamenán začátek a konec.
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DEFINICE ZARUČENÝCH PRVKŮ
Typ závady
1.1

Směrové prvky

1.2

Výškové prvky

Popis jevu, hodnota
2 levé oblouky R
200 a 100 m přímo
sklon 9%

1.3

Šířkové uspořádání

jízdní pruhy 3,1 m

1.4

Příčný sklon

1.5

Vedení jízdních pruhů
Pevné překážky

1.6
2.1
2.2
2.3

omezení rychlosti
náhlá změna
sloupy na krajnici

3.5

Netuhé vozovky
Vozovky s CB krytem
Technické vybavení
ve vozovce (sítě,
šachty, poklopy)
Svislé dopravní značení
Vodorovné dopravní
značení
Bezpečnostní zařízení
záchytná bezpečnostní zařízení
vodící bezpečnostní
zařízení
světelná signalizační
zařízení
Zastávky hromadné
dopravy
Osvětlení

3.6

Odpočívky

chybí

3.7

PHM, servisy

chybí

3.8

Únikové zóny

v táhlém klesání
chybí

4.1

Úrovňové řízené DZ

poškozené DZ

4.2

nefunkční

4.3

Úrovňové světelně
řízené + okružní
Mimoúrovňové

4.4

3.1
3.2
3.3

3.4

Krátkodobé
opatření
informace DZ,
omezení rychlosti
informace DZ,
omezení rychlosti
omezení rychlosti

informace DZ,
omezení rychlosti
informace DZ,
omezení rychlosti

Poznámka

nahrazení jedním
obloukem o větším R
zvýšení počtu jízdních
pruhů, změna trasy
rozšíření vozovky,
koruny
nadvýšení příčného
sklonu
napřímení trasy rekonstrukcí
odstranění sloupů

posuzovat v souvislosti s 1.2-1.6
posuzovat v souvislosti s 1.2-1.6
posuzovat v souvislosti s 1.2-1.6
posuzovat v souvislosti s 1.2-1.6

SHV
SHV
propadlé kanály

informace DZ,
omezení rychlosti

staré, nečitelné

výměna nejhorších

nesoulad se svislým odstranění
DZ

vyrovnání vpustí
včetně opravy vozovky
výměna za reflexní
na celém tahu
obnova v souladu se
svislým

poškozené zábradlí
v násypu
vytrhané směrové
sloupky
nefunkční

oprava

oprava

výměna za kvalitnější

nevhodné umístění

snížení rychlosti

chybí v obci

vybudování nové
zastávky
vybudování

informace DZ,
omezení rychlosti
informace o zaříze- vybudování
ní mimo trasu
informace o zaříze- vybudování
ní mimo trasu
organizace dopravy vybudování
– kolony vedené
policií
doplnění, oprava

předchází kontrola,
které DZ je správné

výměna za svodidla

obnova, doplnění

Křížení

krátké připojovací
pruhy
nefunkční SSZ

oprava, kontrola
DZ
informace DZ,
případně STOP
oprava

4.5

Připojení

častá

informace DZ

5.1

Odvodňovací zařízení ucpaný příkop

6.1
6.2

Násyp
Zářez

erozní rýhy
ujetí svahu

lokální vyčištění,
posečení
provizorní zásyp
odstranění zeminy

6.3
7.1
7.2

Odřez
Mosty
Propustky

zatížitelnost 18 t
zanesený

informace DZ
vyčištění

7.3

Zdi

uvolňování mate-

informace DZ,
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Trvalé opatření

E tah vždy jako
hlavní

prodloužení pruhů
náhrada mimoúrovňovým křížením,
závory
souběžná obslužná
PK
prohloubení příkopu,
zpevnění stěn
zpevnění svahu
zmenšení sklonu
svahu, zdi

četnost provozu

viz. 6.1 a 6.2
rekonstrukce mostu
zvážit možnost rekonstrukce
oprava

v závislosti na četnosti zanášení

CityPlan spol. s r.o.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

PŘÍLOHA 6

7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9

Tunely
Přejezdy - viz. 4.4
Přívozy
Brody
Galerie
Podjezdy

7.10

Protihlukové clony

8.1

Rozhledové poměry

8.2
8.3

DEFINICE ZARUČENÝCH PRVKŮ

riálu z povrchu
volná výška 4,3 m

překrytí sítí
informace DZ

rekonstrukce tunelu
nepřipadá v úvahu
nepřipadá v úvahu

neexistují

rekonstrukce galerie
rekonstrukce podjezdu
výstavba

kongesční stav
častý výskyt zemědělské techniky

8.4

Intenzita provozu
Pohyb pomalých a
velmi pomalých
vozidel
Chodci

odstranění překážek,
změna křižovatky na
vyšší typ
nová výstavba
vybudování souběžné
obslužné PK

8.5

Cyklisté

100 cyklistů/h

9.1

Sníh a závěje – náchylný úsek

tvorba závějí

9.2

Náledí – náchylný
úsek

tvorba náledí

9.3

Zastínění přírodním
prvkem
Časté mlhy

průjezd hustým
lesem

10.1

Střet s prostředky
HD

provoz autobusů
MHD

10.2

Střet s chodci a
cyklisty
Střet s jinou než
dopravní funkcí
Orientace
Dostupnost centra

křížení cyklistické
stezky
trh na náměstí

9.4

10.3
10.4
11.1

volná výška 4,3 m
volná výška 4,3 m

omezení rychlosti,
provozu TNV
40 m na vedlejší PK DZ STOP

100 chodců/h

malá rychlost

11.2

Cestovní rychlost
mezi centry

malá rychlost

12.1

národní park

12.2

Chráněná území,
objekty
Znečištění

13.1

Vysoká nehodovost

13.2

Vysoká hladina dopravního hluku
Bariérový účinek

13.3
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informace DZ
informace DZ

zvýšené exhalace,
hluková hladina

omezení rychlosti
informace DZ,
časové omezení
pobytu na PK
informace DZ,
využití krajnice
informace DZ,
zákaz vjezdu
řádný výkon zimní
údržby, informace
DZ
řádný výkon zimní
údržby, informace
DZ
omezení rychlosti
informace DZ,
omezení rychlosti
DZ s předností
MHD (na křižovatkách)
informace DZ, SSZ
DZ, zákaz nebo
omezení vjezdu
informace DZ
dílčí úpravy křižovatek, přejezdů
atd.
dílčí úpravy křižovatek, přejezdů
atd.
omezení vjezdu
omezení rychlosti,
regulace vozidel,
zelená vlna
informace DZ
protihluková clona
„zelené“ mosty

dle hlukové studie

vybudování souběžné posoudit společně
stezky nebo chodníku
vybudování souběžné posoudit společně
stezky
přeložení trasy, tunel,
galerie
zamezení přístupu
vody, speciální systémy
odstranění některých
stromů, větví

zvýšená pozornost
souvislé údržbě

fyzické oddělení MHD
– zvláštní pruhy,
těleso
mimoúrovňové křížení
obchvat města
informace DZ
inteligentní řízení
dopravy, nová výstavba
inteligentní řízení
dopravy, nová výstavba
záchytná parkoviště,
náhradní doprava
obchvat, kvalitnější
povrch

elektromobily, lanovka, koně

odstranění příčiny
nehod
převedení dopravy
jinam
převedení dopravy
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