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Kapacitní silniční komunikace realizované v roce 2010 
 
Ing. Milan Dont, zástupce ředitele odboru pozemních komunikací a územního plánu  

 
 

V roce 2010 byly dopravní stavby velkého významu v České republice rozšířeny o několik nově 
zprovozněných úseků budované sítě dálnic a rychlostních silnic České republiky, která tvoří základní dopravní 
kostru čtyřpruhových komunikací. 
 

 D1  - úsek Kroměříž-východ – Hulín (4,8 km) 

 R1 - SOKP úsek Modletice – Slivenec (23,1 km) 

 R4 - úsek Mirotice – Třebkov (5,9 km) 

 R6 - úsek Jenišov – Nové Sedlo (5,1 km) 

 R55 - úsek Hulín – Skalka (13,6 km) 

 D1  - zprovoznění v plném profilu na Ostravu 
 
 

D1, úsek Kroměříž-východ – Hulín (4,8 km), uvedení do provozu 3. 12. 2010 
(spolu s částmi R55 napojení Zlína na dálniční síť) 

 
Trasa dálnice D1 v úseku Mořice – Kojetín, řešená v rámci stavby 0134.1, II. etapa, je jednou ze 

souboru staveb v úseku Vyškov – Hulín – Přerov. 
 

 
 

Dálnice D1 zde společně s rychlostními komunikacemi R35 a R55 dotváří dopravní kostru vyšší 
komunikační sítě střední Moravy. Stavba navazuje na předchozí úsek dálnice D1 0133 Vyškov – Mořice a na 
první etapu úseku 0134.1 před provizorním napojením dálnice na silnici I/47 u Vrchoslavic, za nadjezdem silnice 
III. třídy. Rozdělení stavby D1 0134.1 na dvě etapy vyplynulo z nutnosti ochrany obce Vrchoslavice, která by se 
po zprovoznění stavby D1 0133 Vyškov – Mořice stala spojnicí se silnicí I/47. Součástí II. etapy zprovozňované 
dálnice je také odstranění dočasného připojení dálnice D1. Tvar zemního tělesa dálnice v předmětných úsecích 
byl navrhován především s ohledem na rozsah zemních prací v konkrétním místě a na geologickou skladbu 
podloží. V oblasti mostů byly provedeny rozsáhlé sanační opatření ve formě pilot a sanačních vrstev pod 

http://www.ceskedalnice.cz/dalnice/d1
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násypy. Součástí stavby je také 14 mostních objektů (z toho tři přes vodní toky) a oboustranná dálniční 
odpočívka Křenovice.  
 
 

SOKP (R1), úsek Modletice – Slivenec (23,1 km), uvedeno do provozu 20. 9. 2010 
 

Pražský okruh (také Silniční okruh kolem Prahy – SOKP) je v současnosti největší a nejdůležitější 
dopravní stavbou, která po svém dokončení významně ovlivnila celý dopravní systém v Praze a okolních 
aglomeracích. Propojuje navzájem všechny silniční a dálniční tahy směřující radiálně do hlavního města Prahy. 
Stavba je rozdělena na 11 úseků (značených 510–520), které jsou po technické stránce na sobě nezávislé. Z 
hlediska mezinárodního má mít zprovoznění okruhu pozitivní vliv ve smyslu vymístění mezinárodní kamionové 
dopravy z intravilánu města. Estakáda přes údolí Berounky a Vltavy (délka 2,3 km) navíc umožňuje další 
propojení při velkých povodních. V současnosti jsou v provozu dvě souvislé části okruhu – na západě města 
úsek Slivenec–Ruzyně (úseky 515–517), kde se napojují D5, R6 a R7, a na východě úsek Satalice–Běchovice 
(úsek 510), který spojuje R10 a D11 s navazující Štěrboholskou radiálou. Tyto dva úseky měří dohromady 17 km. 
Plánovaná délka celého okruhu činí 83 km. V roce 2010 byly uvedeny do provozu stavby 512, 513 a 514, které 
spojují dálnici D1 se stavbou 515 ve Slivenci, odkud vede již provozovaný okruh až na Ruzyni – stavba 517.  

 
ÚSEK 512 D1–Vestec 
Délka úseku je 8750 metrů, přičemž šířkové uspořádání je navrženo v kategorii S 27,5/100 se středním 
dělicím pásem rozšířeným na 4 metry. Součástí jsou také tři kolektorové vozovky v křižovatce s D1 o 
celkové délce 5419 metrů. Stavbou byl dotčen také provoz na dálnici D1 v místě napojení na Pražský 
okruh, kde došlo k úpravám dálnice v délce přibližně 2800 metrů. 

 

Souhlas s 
EIA 

Vydání ÚR Vydání SP Vyhlášení 
výběr. ř. 

Zahájení 
stavby 

Uvedení do 
provozu 

01/2002 09/2007 10/2008 05/2007 09/2008 09/2010 

 

 
 

http://www.ceskedalnice.cz/rychlostni-silnice/r1


- 7 - 

 

ÚSEK 513 Vestec–Lahovice 
Délka úseku je 8337 metrů, šířkové uspořádání je navrženo v kategorii S 27,5/100.  

 

Souhlas s 
EIA 

Vydání ÚR Vydání SP Vyhlášení 
výběr. ř. 

Zahájení 
stavby 

Uvedení do 
provozu 

04/2001 11/2004 06/2006 09/2005 12/2006 09/2010 

 

 
 
ÚSEK 514 Lahovice–Slivenec  
Délka úseku je 6030 metrů, šířkové uspořádání je navrženo v kategorii R 27,5/100. Společně s 
realizovanou stavbou 513 a 512 a již provozovaným úsekem 515 Slivenec–Třebonice vytváří 
jihozápadní část celého okruhu. 

 

Souhlas s 
EIA 

Vydání ÚR Vydání SP Vyhlášení 
výběr. ř. 

Zahájení 
stavby 

Uvedení do 
provozu 

03/2001 02/2004 03/2006 05/2005 06/2006 09/2010 

 

 
 

R4, úsek Mirotice – Třebkov (5,9 km), uvedeno do provozu 16. 9. 2010 
 

Stavba R4 Mirotice–Třebkov je součástí souboru staveb doplňující rychlostní silnici R4 na křižovatku 
I/20 u Nové Hospody a pokračující silnici I/4 přes Strakonice a Vimperk až na hranici s Německem. Přestože 

http://www.ceskedalnice.cz/rychlostni-silnice/r4
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čtyřpruhová komunikace začíná již na křižovatce městského okruhu – R4 v Praze, rychlostní silnice R4 začíná až 
u Jíloviště za Prahou. Stavba je tedy důležitou součástí silnice I/4 a R4 Praha – Strakonice – Vimperk – Strážný – 
hranice Německo, která je v úseku Praha – mimoúrovňová křižovatka (MÚK) Nová Hospoda navržena k 
postupné přestavbě na rychlostní silnici R4. Zároveň umožňuje rychlé spojení Prahy a Českých Budějovic přes 
Písek. Předmětem stavby je silnice R4 v úseku od křižovatky u obce Radobytce, kde navazuje na obchvat 
Mirotic, k osadě Třebkov, kde navazuje na stavbu R4 –  křižovatka I/20 Nová Hospoda. Silnice R4 je postavena 
jako rychlostní čtyřpruhová směrově dělená komunikace s omezeným přístupem. Délka řešeného úseku je 5880 
metrů. Úsek je vybudován v kategorii R 22,5/100. Příprava celé stavby probíhala od roku 1970, kdy byla 
vypracována studie přeložky silnice I/4 řešící obchvat Mirotic a navazující úsek Mirotice – Nová Hospoda. 
Charakter zájmového území byl určen geomorfologií i funkčním využitím území. Velké plochy v okolí trasy jsou 
zemědělsky obdělávány a to znamenalo zvýšené nároky na řešení doprovodných obslužných komunikací.  

 

 
 

Souhlas s 
EIA 

Vydání ÚR Vydání SP Vyhlášení 
výběr. ř. 

Zahájení 
stavby 

Uvedení do 
provozu 

03/1998 04/2022 11/2007 09/2007 01/2008 09/2010 

 
 

R6, úsek Jenišov – Nové Sedlo (5,1 km), uvedeno do provozu 21. 8. 2010 
 

Úsek silnice R6 v Karlovarském kraji po svém úplném dokončení přispěje vzhledem k rozšíření 
komunikace z dvoupruhové na čtyrpruhovou k výraznému zvýšení plynulosti dopravy a dále také k 
podstatnému zkrácení přepravní doby mezi Chebem a Karlovými Vary. Stavba R6 Nové Sedlo–Sokolov patří do 
souboru staveb R6 v tomto kraji. Projektovaný úsek komunikace je součástí silnic evropské sítě E 48, která 

http://www.ceskedalnice.cz/rychlostni-silnice/r6
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zajišťuje spojení ve směru Praha –  Německo. Současně je částí spojení Praha – Karlovy Vary – Cheb – státní 
hranice, která je jako silnice I. třídy (I/6) součástí dopravního systému České republiky. Komunikace též zajišťuje 
nezbytnou dopravní obslužnost průmyslové aglomerace Karlových Varů, Sokolova a Chebu. Předmětem stavby 
je úprava stávající silnice první třídy I/6 v úseku od Nového Sedla až za Sokolov na čtyřpruhovou rychlostní 
komunikaci. Trasa je navržena v kategorii R 24,5/100, tedy střední pruh šířky 3 metry, šířka jízdního pruhu 2x 
3,75 metru a zpevněná krajnice 2 metry. V místech připojení mimoúrovňových křižovatek jsou navrženy 
připojovací a odpojovací pruhy. Pouze v části úseku, kde trasa překračuje Ohři je silnice v kategorii R 17,5/80.  
 

Souhlas s 
EIA 

Schváleno 
IZ 

Vydání ÚR Vydání SP Vyhlášení 
výběr. ř. 

Zahájení 
stavby 

Uvedení do 
provozu 

07/2000 08/2001 09/2005 10/2008 08/2008 04/2009 04/2011 

 

 
 

R55, úsek Hulín, východ – Skalka (10,8 km), uvedeno do provozu 3. 12. 2010 
 

Dokončená stavba je součástí souboru staveb rychlostní silnice R55 Olomouc – Břeclav. Stávající silnice 
I/55 je důležitým dopravním spojením vedeným ve směru Olomouc, Přerov, Hulín, Tlumačov, Otrokovice, 
Napajedla, Uherské Hradiště, Hodonín a Břeclav. V některých úsecích přesáhlo dopravní zatížení již dávno 
únosnou mez. Ve některých sídelních oblastech je současná doprava vedena středem města nebo obce, což má 
negativní vliv na život a zdraví obyvatel ve zmiňovaných městech a obcích (velká nehodovost – často se 
smrtelnými zraněními – hluk, exhalace, rozdělení obce). Realizací stavby rychlostní silnice R55 v úseku Skalka– 
Hulín (stavba 5503) došlo k dopravnímu uvolnění současné silnice I/55 a tím ke zmírnění negativních vlivů 
dopravy na život v řadě obcí, kterými procházel hlavní tah I/55. Po vybudování stavby 5503 rychlostní silnice 
R55 došlo k propojení s dálnicí D1 a tím i rychlostní silnicí R35. Zlepšilo se tím spojení mezi moravskými kraji, 
urychlila se osobní a nákladní doprava mezi Českou republikou a Polskem a došlo k napojení průmyslových zón 
na vyšší komunikační síť.  

Rychlostní silnice R55, úsek Skalka–Hulín, stavba 5503, navazuje na severovýchodní obchvat Otrokovic, 
který je v provozu od roku 2006. Konec stavby R 5503 rychlostní silnice R55 v km 10,800 tvoří rozhraní se 
stavbou D1 0135 Kroměříž–Říkovice. Stavba je postavena v kategorii R 24,5/120 v celkové délce 10 8000 metrů.  

http://www.ceskedalnice.cz/rychlostni-silnice/r55
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Souhlas s 
EIA 

Schváleno 
IZ 

Vydání ÚR Vydání SP Vyhlášení 
výběr. ř. 

Zahájení 
stavby 

Uvedení do 
provozu 

05/1999 06/2006 01/2001 10/2007 03/2008 07/2008 12/2010 

 

 
Vyjma výše uvedených staveb byl v roce 2010 převeden z polovičního do plného profilu úsek dálnice 

D1, Bělotín – Hladké Životice.  
I v letošním roce pokračuje výstavba dopravních staveb velkého významu v České republice v rámci 

budované sítě dálnic a rychlostních silnic. Mezi tyto významné komunikace, které jsou v roce 2011 v různé fázi 
rozestavěnosti, patří především dálnice D3, D8, VMO Brno (včetně obnovení výstavby tunelů Dobrovského), 
rychlostní silnice R6, R48 a také obchvat Nymburka a propojení okruhů v Českých Budějovicích. 
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Inteligentní dopravní systémy v souvislosti s jejich realizacím               
na dálniční a silniční síti ČR 

 

prof. Ing. Pavel Přibyl, CSc, Ústav Dopravní systémy ,  Fakulta dopravní ČVUT  
 

Inteligentní dálnice aneb o neexistenci koncepce 

Při přípravě tohoto příspěvku jsem se probíral svými minulými přednáškami na konferencích v Mikulově a snažil 
jsem se sledovat, jak se asi vyvíjelo myšlení ve vztahu k rozvoji dopravní telematiky na našem území. V roce 
2008 jsem v dokumentu „Dálniční a kooperativní systémy“ konstatoval (doslovná citace): „Navrhnout a 
vybudovat fungující dálniční systém je poměrně komplikovaná otázka, která dosud nebyla v našich podmínkách 
řešena. Při podrobnějším rozboru se ukazuje, že dokonce ani nemáme vhodnou terminologii a tak se často 
míchají pojmy, jako například „řízení dálnice“ s „informačním systémem dálnice“. Pak se čas od času publikují 
novinové články, které do problematiky vnáší ještě větší zmatky. Stejně tak neexistují normativní dokumenty, jak 
takovéto systémy navrhovat. V normě pro projektování dálnic, je problematice věnována jedna strana a v 
technických podmínkách TP182 „Dopravní telematika na pozemních komunikacích- silnice a dálnice; místní 
komunikace“ jsou alespoň představena vzorová řešení a základní architektura systému“. V článku, který 
ukazuje, jak by asi měl vypadat budoucí systém se v závěru konstatuje, že je nutné připravit detailní 
architekturu ITS systémů pro dálnice. 
V roce 2009 v příspěvku na konferenci „Historie, současnost a vize dopravní telematiky“ v závěru konstatuji: 
„Příspěvek ukazuje, že dopravní telematika je svébytnou disciplinou dopravního inženýrství a její význam stále 
roste a poroste, v souvislosti s nárůstem dopravních problémů. Dopravní telematika je i vědní disciplinou se 
samostatnou terminologií a předmětem zkoumání. 
Na druhé straně je nutné konstatovat, že rozvoj projektů není dobře metodicky podložen a vlastní projekty 
nezohledňují procesy, které má telematika řešit, ale jsou orientovány na vnější formu a na jednotlivá zařízení. Je 
to dáno tím, že se pro projektování používají stále „stavařské“ standardy“. 
Článek „Dopravní modely sítě pozemních komunikací aneb potřebuje Česká republika e-viněty?“ z  roku 2010 
na řadě měření prokazuje, jaký význam by měla integrace dat z plovoucích vozidel, jako například vozidel 
vybavených knihou jízd, do dopravního modelu a naopak, jak je zbytečné zavádět elektronické viněty pro 
osobní vozidla. Opět se konstatuje, že by měla být jasná koncepce, jak tohoto stavu docílit. 
Výsledkem toho dlouhodobého přesvědčování, které se  táhne od začátku tohoto desetiletí je, že se na 
Silničním okruhu okolo Prahy (SOKP) realizoval systém tzv. liniového řízení a dodatečně se řeší, jak připojit 
k systému meteo-hlásky, které sice stojí na stejné komunikaci, ale jejich výstupy jdou oklikami na NDIC 
v Ostravě, aby se informace o námraze s velkým zpožděním dostaly zpět do řídicího centra v Rudné. Následně 
se řeší, kdo by měl vlastně ovládat informační tabule (ZPI), zda Ostrava či Praha a jaká měřená data jsou vlastně 
v Ostravě potřeba. Tímto dodatečným projektováním se zabývají desítky lidí po řadu měsíců a to jenom proto, 
že na začátku realizace není jasně zpracovaná koncepce. To jak ji vytvořit je známo a je popsáno v metodice 

„Projektování dopravně-telematických aplikací“ vydaných ŘSD, lit. 1, bohužel její dodržování zadavatel 
zakázky nevyžaduje. 
V příspěvku pro letošní ročník se v úvodní části pokusím shrnout, co by měla nebo dokonce musí státní správa 
zajistit, aby se dopravně telematické systémy rozvíjely. Nejedná se jen o to, že zde budeme mít efektivně 
působící dopravní systém, ale jedná se i o podporu rozvoje inovací a souvisejícího průmyslu a začlenění naší 
republiky mezi země se znalostní ekonomikou. Země, jejichž výrobky mají vysokou přidanou hodnotu. 
Ve druhé části příspěvku budou uvedeny některé praktické výsledky měření na SOKP, které objasní, jak by 
takovýto systém měl pracovat. 

Evropská komise a její požadavky na rozvoj telematiky 
Z přezkumu bílé knihy Evropské komise z roku 2001 o dopravní politice v polovině období vyplývá, že inovace 
musí hrát významnou úlohu ve větší udržitelnosti silniční dopravy (tj. v její větší bezpečnosti a účinnosti), a to 
zvláště inovace využívající informační a komunikační technologie: inteligentní dopravních systémů. 

Přetížení silniční dopravy, lit. 2, se podle odhadů týká 10 % silniční sítě a roční náklady vznikající v důsledku 
tohoto problému představují v EU 0,9–1,5 % HDP. 72 % všech emisí CO2 souvisejících s dopravou vzniká v 
silniční dopravě, která v období let 1990–2005 vzrostla o 32 %. Přestože počet smrtelných obětí silničních 
dopravních nehod klesá (-24 % od roku 2000 v EU27), jejich počet (42 953 smrtelných nehod v roce 2006) stále 
ještě o 6 000 případů převyšuje plánovaný cíl snížení počtu smrtelných nehod v období let 2001–2010 o 
polovinu.  
Vzhledem k tomu, že se v období let 2000–2020 očekává zvýšení nákladní dopravy o 50 % a osobní dopravy o 
35 %, je zapotřebí tyto problémy řešit ještě naléhavěji. Zavádění řešení inteligentních dopravních systémů (dále 
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jen „ITS“) je však pomalejší, než se očekávalo, a obecně roztříštěné. Výsledkem je rozdrobená struktura 
vnitrostátních, regionálních a místních řešení bez jasné harmonizace, což ohrožuje celistvost jednotného trhu. 
Proto Evropská komise připravila několik dokumentů, které mají tento proces urychlit a harmonizovat. 
V následujícím výčtu jsou uvedeny jen vybrané dokumenty, s globálnějším obsahem, nejsou např. uváděny 
direktivy k mýtným systémům: 

1. Action Plan for the Deployment of Intelligent Transport Systems in Europe 
2. Framework for the deployment of Intelligent Transport Systems in the field of road transport and for 

interfaces with other transport modes 
3. 2010-2013 ICT standardization work programme 

Akční plán zavádění inteligentních dopravních systémů v Evropě 
Cílem tohoto akčního plánu je urychlit a koordinovat zavádění inteligentních dopravních systémů (ITS) v silniční 
dopravě, včetně styčných bodů s jinými druhy dopravy. Akční plán naznačuje šest prioritních oblastí činnosti. 
Pro každou oblast byl stanoven soubor konkrétních opatření a pevný harmonogram. 
V úvodu dokumentu se analyzuje, proč je nutný jednotný evropský přístup. Jedním z důležitých kritérií je i 
zvyšování konkurence schopnosti evropského prostoru. Velmi důležité zjištění je, že zavádění ITS by mělo být 
řízeno na politické úrovni a měly by při něm být jasně stanoveny povinnosti včetně úlohy spolupráce veřejného 
a soukromého sektoru. V těchto konstatováních je tedy jednoznačně požadováno, aby stát, v tomto případě 
ministerstvo dopravy, potažmo ŘSD vytvořilo koncepci rozvoje oboru. Ze šesti prioritních oblastí budou 
uvedeny jen ty, které bezprostředně souvisí s dálnicemi. 

Oblast činnosti 1: Optimální využití silničních, dopravních a cestovních údajů 

Řada aplikací potřebuje statické informace o vlastnostech dopravní sítě (uzávěry), jiné aplikace potřebují 
informace v reálném čase.  Zatímco v minulosti tyto informace většinou poskytovaly veřejné orgány, v 
současnosti se čím dál více využívají komerční zdroje. Jde-li ovšem o bezpečnost silničního provozu, je 
nezbytné, aby tyto informace byly ověřené a aby byly dány k dispozici všem účastníkům silničního provozu za 
spravedlivých podmínek s cílem zajistit bezpečné a systematické řízení provozu. Základní opatření jsou: 

 Vymezení postupů poskytování služeb dopravních a cestovních informací v reálném čase v rámci EU 
soukromým sektorem a dopravními orgány  

 Optimalizace sběru a poskytování silničních údajů o komunikacích, dopravních předpisech a 
doporučovaných trasách (zejména pro těžké nákladní automobily) 

 Vymezení specifikací týkajících se údajů a postupů bezplatného poskytování minimálních univerzálních 
dopravních informačních služeb 

 Podpora rozvoje vnitrostátních služeb plánování multimodálních cest ode dveří ke dveřím s náležitým 
zohledněním alternativ veřejné dopravy a jejich propojení v rámci Evropy 

Oblast činnosti 2: Kontinuita služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy v 
evropských dopravních koridorech a městských aglomeracích 

Technologie ITS jsou nezbytné pro zavádění systému „inteligentního nákladu“, v jehož rámci jsou v průběhu 
cesty bezpečným způsobem zpřístupněny online informace o místě a stavu přepravovaného zboží. V oblasti 
jsou navrhovány postupy pro výběr poplatků založených na různých parametrech. 
Vzhledem k odlišnosti témat v této doméně od problematiky inteligentní dálnice není dál rozvíjena. 

Oblast činnosti 3: Bezpečnost a zajištění silničního provozu 

V úvodu se konstatuje, že aplikace ITS pro zvýšení bezpečnosti a zajištění silničního provozu již prokázaly svou 
účinnost, ale jejich celkový přínos pro společnost je závislý na rozsahu jejich zavedení. Navrhují se opatření 
(výběr): 

 Podpora zavádění pokročilých systémů pro podporu řízení a systémů ITS týkajících se bezpečnosti a 
zajištění silničního provozu, včetně jejich instalace ve vozidlech;  

 Podpora prováděcí platformy pro harmonizované zavedení panevropského systému e-Call; 
 Vypracování vhodných opatření včetně pokynů pro osvědčené postupy týkajících se dopadu aplikací a 

služeb ITS na bezpečnost a pohodlí zranitelných účastníků silničního provozu 

Oblast činnosti 4: Zapojení vozidla do dopravní infrastruktury 

Zde se jedná o logické úvahy směřující k tomu, aby se různá palubní zařízení (mýto, navigace, digitální tachograf 
atd.) postupně integrovaly a dále o rozvoj systémů spolupráce založených na výměně informací mezi vozidly a 
silniční infrastrukturou. Některá vybraná opatření: 



- 13 - 

 

 Přijetí architektury otevřené palubní platformy pro poskytování služeb a aplikací ITS založených na 
standardních rozhraních; 

 Vymezení specifikací pro systémy spolupráce založené na komunikaci mezi infrastrukturami navzájem 
(I2I), vozidlem a infrastrukturou (V2I) a mezi vozidly navzájem (V2V); 

 Vymezení mandátu pro evropské normalizační organizace k vypracování harmonizovaných norem pro 
provedení ITS, zejména pokud jde o systémy spolupráce 

Oblast činnosti 5 se zabývá bezpečností údajů a jejich ochranou navrhuje dvě opatření a oblast 6 řeší požadavky 
na evropskou spolupráci a koordinaci v oblasti ITS. Konstatuje se, že „Členské státy by měly usilovat o dosažení 
dohody o společném programu ITS, jakož i o metodách praktického a koordinovaného provedení, například 
prostřednictvím vzájemně sladěných investic nebo harmonizačních iniciativ. 
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se stanoví rámec pro zavedení inteligentních 
dopravních systémů v silniční dopravě a jejich styčné body s jinými druhy dopravy 
Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zajistily koordinované zavádění a využívání interoperabilních 
aplikací a služeb ITS ve Společenství a to tím, že zejména: 

a) zajistí, aby uživatelům ITS a poskytovatelům služeb ITS byly zpřístupněny příslušné spolehlivé a 
pravidelně aktualizované údaje o silniční dopravě; 

b) zajistí, aby bylo možné vyměňovat silniční dopravní a cestovní údaje a jiné příslušné informace mezi 
příslušnými středisky dopravních informací a kontroly provozu v různých regionech nebo v různých 
členských státech; 

c) přijmou nezbytná opatření pro integraci systémů ITS souvisejících s bezpečností a zajištěním do vozidel 
a silniční infrastruktury a pro vývoj bezpečných rozhraní člověk/stroj, zejména u přenosných zařízení; 

d) přijmou nezbytná opatření pro integraci různých aplikací ITS, která zahrnují výměnu informací a 
komunikaci mezi vozidly a silniční infrastrukturou v rámci jedné platformy. 

Komise vymezí specifikace pro zavádění a využívání ITS, zejména v těchto prioritních oblastech: 
I. optimální využití silničních, dopravních a cestovních údajů; 

II. kontinuita služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy v evropských dopravních koridorech a 
v aglomeracích; 

III. bezpečnost a zajištění silničního provozu; 
IV. integrace vozidla do dopravní infrastruktury. 

Členské státy oznámí Komisi vnitrostátní subjekty zodpovědné za schvalování typu zařízení a softwarových 
aplikací ITS, na které se vztahuje tato směrnice. Komise sdělí tyto údaje ostatním členským státům. Členské 
státy Komisi nejpozději do dvou let po vstupu této směrnice v platnost poskytnou své plány pro vnitrostátní 
opatření ITS na následujících pět let včetně alespoň informací stanovených v příloze III. 3. Poté členské státy 
předloží každý rok zprávu o pokroku dosaženém v provádění těchto plánů. 
Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí 
nejpozději do 24 měsíců po vstupu této směrnice v platnost. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto 
vnitrostátních právních předpisů a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy a touto směrnicí. 
Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz 
učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy. 
V příloze k této směrnici jsou uvedeny detailní specifikace pro jednotlivé oblasti, které jdou do značných detailů 
a požadují např. definici potřebných požadavků pro sběr silničních a dopravních údajů, včasnou aktualizaci 
dopravních a cestovních informací v reálném čase poskytovateli služeb ITS nebo slučitelnost a integraci 
„univerzálních dopravních zpráv“ do služeb ITS pro dopravní a cestovní informace v reálném čase. 
Požadavky na Českou republiku, resp. Ministerstvo dopravy 
Ze směrnice vyplývají zcela konkrétní závazky, které musí stát, resp. ministerstvo dopravy naplňovat. Na tuto 

skutečnost upozorňuje řada odborníků, Sdružení pro dopravní telematiku k tomu vydalo dokument 5, dle 
kterého je zpracována i následující tabulka. 

Termín Akce Poznámka 

6.8.2010 Vyhlášení dané směrnice (L 207 08.06.2010 p1-13) 

26.8.2010 Směrnice vstoupila v platnost od tohoto data, jsou zahrnuty 
všechny milníky 

27.2.2011 EK zveřejňuje svůj pracovní program  

27.8.2011 Členské státy podávají zprávu o svých ITS 
aktivitách/projektech v prioritních akcích a oblastech 

Toto se poté opakuje každé tři roky 

27.2.2012 Členské státy mají přizpůsobit vnitrostátní právní a 
správní předpisy, směrnice 

 

27.8.2012 Zpráva států o svých ITS plánech a projekty pro příštích 5 
let 
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27.2.2013 EK ukládá čl. zemím přizpůsobit se specifikacím v prvních 
prioritních akcí. 

Do 12 měsíců po specifikacích ES 
může také navrhnout, aby Rada EU 
a Parlament EU rozhodly a závazné 
implementaci prioritních akcí 

27.8.2013 EK předkládá EU Parlamentu a Radě progress report opakuje se každé 3 roky 

27.8.2014 Členské státy podávají zprávu o svých pokrok s ohledem 
na prioritní akce 

opakuje se každé 3 roky 

 
Úprava národní legislativy: podle směrnice musí do 27.2.2012 (za půl roku!) členské státy uvést národní 
legislativu do souladu se platnou Směrnicí. Jednotlivé státy ke splnění této povinnosti přistupují různě. Zejména 
ty státy, které patří v implementaci ITS k evropské špičce (např. Švédsko, UK, NL, IT, Rakousko), poukazují na 
složitost procesu a deklarují, že termín stihnou „s odřenýma ušima“. Některé státy, např. Rakousko, uvažují o 
vzniku samostatného zákona o ITS. V ČR je otázka transpozice směrnice na počátku, zatím se diskutuje jen na 
pracovní úrovni MD mezi odborem Kosmických technologií a Legislativy. 

Plán normalizace informačních komunikačních technologií ICT 2011 – 2013 
Poměrně rozsáhlý dokument (42 stran) vydaný Evropskou komisí konstatuje, že Evropě vznikají velké škody tím, 
že zaostává normalizace důležitých technologií a procesů, které vznikly v rámci inovací. Komise vyjmenovává 14 
oblastí, ve kterých je nutné významně posílit a hlavně urychlit normalizaci. Kromě vlastní domény 3 - ITS, je 
zajímavá doména 4 – RFID a doména 13, která popisuje, jak by se měly standardy šířit do praxe. Velmi dobré je 
to, že se nejedná o žádné abstraktní úvahy, ale vždy jsou popsány aktivity, které se musí řešit, následuje 
zdůvodnění proč a seznam referenčních dokumentů. 
V oblasti ITS je standardizace cílena do oblastí, které jsou obsaženy i v Akčním plánu. Zvýšené úsilí se bude týkat 
norem architektury ITS, norem dopravních informací, mýtných systémů, kooperativních systémů, architektury 
vozidel a dalších několika oblastí. 
Doména 13, popisující implementaci norem stanovuje konkrétní požadavky na urychlenou normalizaci výstupů 
veřejně financovaného výzkumu a požaduje do celého hnutí zahrnout malé a střední podniky. Evropské 
normalizační orgány jsou povinny: 

 zvyšovat povědomost, propagovat normy, pořádat kongresy a vzdělávat veřejnost; 

 věnovat pozornost spolupráci s vědou a výzkumem a malými a středními podniky; 

 implementovat pilotní projekty a zkoušet interoperabilitu. 

Završení a kontrola proběhne do konce roku 2012 a práce musí sledovat i Sdělení (2008) 133 „Cesta ke 
zvýšení přínosu normalizace pro inovaci v Evropě“ 

Realizace liniového řízení na Silničním okruhu okolo Prahy 
Silniční okruh (oficiálně SOKP „Silniční okruh kolem Prahy“) bude obkružovat Prahu v délce cca 83 km, přičemž 
je v současné době v provozu pouze 18 km, převážně západní trasy a od loňského roku i jihozápadní část 
okruhu, propojující dálnici D5 a D1 a tvořenou stavbami: 

 stavba 514 Slivenec – Lahovice 

 stavba 513 Lahovice – Vestec 

 Stavba 512 Vestec – napojení na dálnici D1 

Z hlediska dopravního je počítáno s výhledovým zatížením 55 000 voz/den a pro tento výkon je přizpůsobena 
vozovka tvořená dvěma jízdními pruhy šířky 3,75 m s odstavným pruhem 3 m. V místech větších stoupání je 
vozovka rozšířena o třetí jízdní pruh široký 3,5 metrů. Veškeré vozovky jsou z asfaltového betonu, v tunelech 
je z důvodů ochrany před požárem cementobeton. 
Stavba 514 má celkovou délku 6,03 km a v jejím rámci se postavilo 17 mostních objektů, přičemž nejdelší je 
most přes údolí Berounky dlouhý 1606 metrů. Dále je zde jeden tunel se dvěma, resp. třemi jízdními pruhy. 
Stavba 513: celková délka hlavní trasy je 8,3 km a dále byl postaven přivaděč Vestec délky 1,5 km. Na hlavní 
trase je 7 mostů a jeden tunel. Objem zemních prací byl  2 400 000 m

3
. Jedná se o stavbu dopravně velmi 

významnou, kterou tradičně po jejím otevření provázela spíše mediální kritika, než aby se mluvilo o jejím 
nadnárodním významu. 
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Obr. 1: Most přes Vltavu a Strakonickou, foto: J. Sobotka 

Součástí staveb byla realizace liniového řízení na SOKP a části dálnice z Mirošovic do Prahy tvořeným 46 
portály s proměnnými značkami a vybavených dopravními senzory, měřícími intenzitu, rychlost a kategorie 
vozidel s agregací dat do 60 s vzorků. 

Algoritmus řízení byl navržen a detailně simulován v rámci projektu ministerstva dopravy INEP, lit. 5. Jeho 
zásady vychází  ze způsobu řízení na německých dálnicích. Přestože byly principy činnosti u nás publikovány 

již v roce 2001, lit. 6 a poté ještě mnohokrát, při diskusi se zodpovědnými pracovníky bylo patrné, že 
znalosti o tom, jak takovýto systém funguje nejsou dobré. 
Proč se systém liniového řízení zavádí 
Liniové řízení dopravy je založené na sběru a vyhodnocování dopravních dat (intenzita, rychlost, skladba 
dopravního proudu) na delším úseku komunikace a regulaci dopravního proudu změnou rychlosti pomocí 
aktorů - proměnných dopravních značek typu B20a „Nejvyšší povolená rychlost“ a pomocí značky B22 „Zákaz 
předjíždění pro nákladní automobily“. Systém bývá doplněn i varovnými značkami „Jiné nebezpečí“, „Práce 
na silnici“ apod.  
Při zvyšování hustoty dopravy dochází k nestabilitám, které se projevují jako tzv. „Stop and Go“ vlny. Tyto 
vlny jsou charakterizovány velkými změnami v rychlosti a tím i velkou směrodatnou odchylkou rychlosti. Obr. 
2 ukazuje typický průběh rychlosti měřený ve třech řezech vzdálených asi 1 km. V normálním režimu je střední 
hodnota rychlosti okolo 90 km.h

-1
 a je zde malý rozptyl v rychlostech. Dopravní proud se chová harmonicky a 

stabilně. V čase po 15 hod dochází na prvním senzoru (a následně i na dalších) k poklesu rychlosti dopravního 
proudu až na hodnotu 20 km.h

-1
 a opětovnému zvýšení rychlosti, doprovázeným dalším poklesem. Takto 

nestabilní stav, který je samozřejmě potenciálním zdrojem nehod, trvá až do 17,45 h. Liniové řízení dopravy 
by mělo tyto stavy eliminovat. 

 
Obr. 2: Velké změny rychlosti mezi 15 a 18 hodinou charakterizují „Stop and Go“ vlny 

Ukázka funkce na Silničním okruhu 
Tato kapitola na vzorku dat porovnává homogenitu dopravního proudu neharmonizovaného a 
harmonizovaného tím, že ukazuje, jak se projevuje spínání proměnných dopravních značek B20a. 
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Vyhodnocování se obecně týká obrovského vzorku dat a měření, na ukázku je uvedena pouze typická situace na 
km 13,9 ve směru na Prahu dne 21. 2. 2011. 
Následující graf ukazuje časovou řadu agregované intenzity dopravy v tomto řezu (spodní modrý graf) a nad 
ním průběh rychlosti. Po částech spojitými přímkami je znázorněn průběh automatického spínání značek. 

 
Obr. 3: Graf intenzity dopravy (dole) a rychlosti se zaznamenaným spínáním značek 

omezujících rychlost na 120, resp. 100 km.h
-1

 
 Z grafu lze vyčíst zajímavé údaje: po nočním útlumu rostla od 6,30 h intenzita tak, že řídicí systém sepnul 
nejprve značku „120“ a po chvilce ji přepnul na rychlost „100“. Znamenalo to, že rychlost klesla v průměru o 
asi 8 km.h

-1
, ale intenzita dosáhla svého vrcholu 5000 voz.h

-1
. Asi v 8,15 h automat vypnul omezení rychlosti, 

ta se sice zvedla nad 120 km.h
-1

, ale významně klesla intenzita a to až k hodnotě 3000 voz.h
-1

. Po cca 15 
minutách systém opět omezil rychlost, která klesla a zvýšila se opět intenzita až k hodnotám okolo 4 300. 
Celá výše uvedená úvaha říká – pokud by na dálnici nebylo liniové řízení, hustota dopravního proudu by byla 
omezena tím, že poptávka převyšuje nabídku. Navíc poměrně malé snížení rychlosti se projeví významným 
zvýšením intenzity a zvýšením propustnosti dálnice. 
Další grafy ukazují efekt harmonizace rychlosti. Průběh četnosti vozidel v závislosti na rychlosti ukazují modré 
histogramy (vždy vpravo), zatímco vliv zapnutí značky „100“ je na červeném histogramu. Pro oba stavy – 
značka vypnuta a zapnuta je histogram napočítán ze vzorku 200 vozidel. 

 
Obr. 6: Četnost vozidel v závislosti na rychlosti pro levý (vlevo) a střední jízdní pruh (obr. vpravo) 

Levý jízdní pruh: Pokud není B20 a sepnuta jede 39 vozidel rychlostí 135 km.h
-1

, 20 vozidel rychlostí 155 a 
devět vozidel 165 km.h

-1
. Po sepnutí značky B20a „100“ se sníží rozptyl rychlosti a její absolutní hodnota se 

posune k nižším rychlostem. Pouze 5 vozidel dodržuje přikázanou rychlost, ale 45 vozidel jede rychlostí 115 
km.h

-1
. Histogram ještě trochu vychyluje skupina 20 řidičů jedoucích rychlostí 135 km. 
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Výsledky pro střední jízdní pruh jsou ještě prokazatelnější: bez regulace existují dvě stejné skupiny řidičů, 
první jede rychlostí 115 a druhá 130 kilometrů. I v tomto pruhu jedou čtyři řidiči rychlostí 155 km.h

-1
. Po 

zapnutí značky se histogram zeštíhlí a 52 řidičů omezí rychlost na 110 km.h
-1

. 

Závěr 

První rozsáhlejší část článku je věnována shrnutí, jaké požadavky klade Evropská komise a další orgány na 
výstavbu „inteligentní“ infrastruktury. Obecně je známo, že investice do vybavení dálnice dopravně 
telematickými systémy tvoří zlomek stavebních nákladů, ale přitom efekt je velmi významný. 
Bohužel je nutno konstatovat, že po vzepětí z počátku tohoto tisíciletí, kdy se řešil například projekt ITS 
architektury, jsou poslední léta u nás poznamenána hlubokou stagnací a tápáním. V současné době neexistuje 
žádný strategický dokument, který by říkal, jak a kam se bude dopravní telematika dále rozvíjet. Dokonce 
nejsou vytvářeny ani normy či technické podmínky, které by orientovaly projektanty a dodavatele správným 
směrem. Přitom tabulka uvedená v tomto příspěvku přímo udává data, která musí každý členský stát splnit. 
Na praktickém příkladu ze Silničního okruhu okolo Prahy je uvedeno pouze velmi dílčí hodnocení, které však 
ukazuje, jak vlastně pracuje liniové řízení dopravy. Ukazuje se, že proměnné dopravní značky skutečně omezují 
rychlost a harmonizují dopravu. Při porovnání s výsledky, které byly publikovány v Německu dodržují naši řidiči 
rychlost méně, v průměru o 10 km.h

-1
. Patrně by bylo vhodné spustit informační kampaň a občas provádět 

měření rychlosti, pokud je systém v provozu. 
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Vliv otevření části Pražského okruhu v úseku Slivenec – Modletice 
(dálnice D1) na automobilovou dopravu 

 
Ing. Jan Adámek, Technická správa komunikací hlavního měst a Prahy –  úsek dopravního 

inženýrství,  tel.  724  216 935, email jan.adamek@tskpraha.cz  

 
Abstrakt: 
Dopravní sčítání provedená v souvislosti s otevřením nové části Pražského okruhu ukázala, že využití nové 
komunikace je značně vysoké. Zároveň se ukázalo, že uvolněná kapacita na původní trase Jižní spojky 
(přesunem zejména tranzitní nákladní dopravy na Pražský okruh) byla v krátké době využita vozidly pro 
vnitroměstskou dopravu natolik, že zatížení Jižní spojky nejen nekleslo, nýbrž se významně zvýšilo oproti 
původnímu stavu.  
Klíčová slova: dopravní inženýrství, dopravní sčítání, Pražský okruh 
Opening of Prague Motorway Outer Ring segment between Slivenec and Modletice (motorway D1) and its 
impact for automobile traffic, two months after – situation at about 30.11.2010   
Traffic countings carried out in coherence with opening of new part of Prague Motorway Outer Ring showed 
that use of new road is considerably high. Situation proved at the same time that released capacity on original 
route Jižní spojka (caused by transfer of chiefly transit freight transport towards Prague Ring) was shortly 
utilised by cars of inner-city traffic in so far that traffic volume on Jižní spojka not reduced but significantly 
increased in comparison with the previous situation. 
Key words: traffic engineering, traffic counting, Prague Motorway Outer Ring 
 
Dne 20. září 2010 byla uvedena do provozu jihozápadní část Pražského okruhu (PO) v úseku Slivenec – 
Modletice (dálnice D1) o délce 23 km (z toho je na území Prahy 12 km). V souvislosti s tím provedla Technická 
správa komunikací hlavního města Prahy – Úsek dopravního inženýrství (TSK-ÚDI) porovnání intenzit 
automobilové dopravy na vybraných úsecích dotčených otevřením PO. Pro porovnání byla použita data z 
dostupných stálých sčítacích stanovišť TSK, data z ručního sčítání na vybraných místech a data převzatá ze 
stálých sčítacích stanovišť Ředitelství silnic a dálnic Praha (ŘSD). Jako stav „před“ je uvedeno jaro 2010, jako 
stav „po“ údaje z listopadu 2010. Výsledky jsou uvedeny v následující tabulce.  
Výsledky jsou prezentovány i graficky v přiložených výkresech – tzv. pentlogramech intenzit. Šířka „pentle“ 
graficky znázorňuje množství projíždějících vozidel. Jsou uvedeny dva pentlogramy: jeden s hodnotami před PO, 
po PO a s rozdíly před – po, druhý znázorňuje pouze rozdíly před – po. 
 
Intenzity automobilové dopravy (pracovní den, 0-24 h, vozidla celkem, v tisících) 

  stav před stav po  
Číslo úseku úsek (od-do) jaro 2010 listopad 2010 Rozdíl 

4094-4101 Jižní spojka (Braník-Sulická) 100  122 + 22 
4016-4096 Jižní spojka (5.května-Chodovská) 96  111 + 15 
4096-
10065 

Jižní spojka (Chodovská-V Korytech) 109  121 + 12 

4007-4008 Spořilovská (Spořilov-Chodovec) 44  53 + 9 
4016-4093 5.května (Jižní spojka-Chodovec) 111  102 - 9 
4017-4018 Brněnská *dálnice D1+ (Chodovec – Chodov)  114 104 - 10 
5034-5035 Strakonická (Lahovičky-Pražský okruh) 52 53 + 1 
5120-5126 Dobříšská (Strakonická-tunel Mrázovka) 73 80 + 7 
5094-5094 K Barrandovu (Pod Habrovou-Geologická) 59 49 - 10 

5092-6076 Pražský okruh (Karlovarská-dálnice D5) 52 66* + 14 
5064-5101 Pražský okruh (Ořešská-K Barrandovu) 54 79* + 25 
5036-5908 Pražský okruh (Lochkov-Strakonická) 0 44* + 44 
4066-5036 Pražský okruh (Strakonická-přivaděč Vestec) 0 40* + 40 

* = údaje převzaty od ŘSD Praha 
 

Komentář k intenzitám automobilové dopravy 
Uvedené údaje charakterizují stav dva měsíce po zprovoznění PO, tzn. již po určitém ustálení nových 
dopravních poměrů, kdy si již řada řidičů postupně osvojila nabídku nové kvalitní a kapacitní komunikace a 
našla pro sebe nejvýhodnější spojení.  
Dva měsíce po zprovoznění jezdí po nově otevřené části PO na území hl. m. Prahy 40 až 44 tisíc vozidel za den. 



- 19 - 

 

Tím se nová část Pražského okruhu ihned zařadila mezi nadprůměrné zatížené rychlostní komunikace v Česku. 
Pro orientační porovnání: průměrná denní intenzita na dálnicích v Česku v roce 2009 byla 30 tisíc vozidel, na 
silnicích I. třídy v Česku pak 11 tisíc vozidel. 
Současně s tím se zvýšilo dopravní zatížení na již existujících navazujících úsecích PO: v úseku Ořešská – K 
Barrandovu o 25 tisíc vozidel za den, v úseku Karlovarská – dálnice D5 o 14 tisíc vozidel za den. 
Přesunem části zejména tranzitní dopravy na PO se snížilo zatížení ulice K Barrandovu o 8 až 10 tisíc vozidel za 
den a Brněnské *dálnice D1+ na území Prahy o 10 až 12 tisíc vozidel za den. 
Ze stejného důvodu se na Jižní spojce v Krčském údolí počet vozidel první týden po otevření nové části PO snížil 
o 21 tisíc vozidel (ze 100 na 79 tisíc).  
V následujících dvou měsících byla uvolněná kapacita postupně využita vozidly pro vnitroměstskou dopravu 
natolik, že se zatížení Jižní spojky v tomto úseku zvýšilo oproti původnímu stavu před otevřením nové části PO o 
22 tisíc (ze 100 na 122 tisíc). Zároveň se zvýšilo zatížení Jižní spojky i v navazujících úsecích. K nárůstu zatížení 
Jižní spojky přispělo jednak odstranění těžké nákladní dopravy, které dříve téměř trvale blokovalo pravý jízdní 
pruh, a jednak odstranění kapacitního hrdla na Barrandovském mostě ve směru na Smíchov – viz další bod.   
Pokles intenzity nákladní dopravy Jižní spojce v Krčském údolí (na Městském okruhu) a změna dopravních 
poměrů ve směrování dopravy na Barrandovském mostě umožnily snížit počet průpletů na mostě, změnit 
rozdělení jízdních pruhů a vypnout světelnou signalizaci na modřanské straně mostu, což dříve představovalo 
kapacitní hrdlo celého tahu ve směru východ – západ. To přispělo ke zrychlení provozu a zvýšení jeho plynulosti 
na Městském okruhu (jehož je Jižní spojka součástí), stoupla tak jeho atraktivita pro osobní dopravu a může 
lépe plnit svou základní funkci s důsledky uvolnění místní komunikační sítě v širším okolí jeho trasy (pokud 
k tomu ovšem v delším časovém horizontu opravdu dojde).  
Na ulici Spořilovské se zvýšilo zatížení o 9 tisíc vozidel za den, v navazujícím úseku Jižní spojky mezi Chodovskou 
a V Korytech pak o 12 tisíc vozidel za den. To bylo způsobeno jednak převedením těžké nákladní dopravy 
v relaci západ – východ na trasu PO – Modletice – dálnice D1 – Spořilovská – východ a změnou některých 
dopravních vztahů vyvolanou nabídkou nové dopravní cesty. 
Počet vozidel těžké nákladní dopravy (kamiony) se na ulici K Barrandovu snížil v důsledku odklonu na Pražský 
okruh o 5 tisíc vozidel za den a na Jižní spojce v Krčském údolí o 7 až 8 tisíc vozidel za den. Naopak na ulici 
Spořilovské počet těchto vozidel vzrostl o 2 až 3 tisíce za den, v důsledku převedení těžké nákladní dopravy 
v relaci západ – východ na trasu PO – Modletice – dálnice D1 – Spořilovská – východ. 

Na ostatních sledovaných úsecích v bližším i širším okolí se intenzita automobilové dopravy změnila v rozsahu  

1 až  7 tisíc vozidel za den (tzn. o 2 až 10 % oproti původnímu stavu). Tyto menší změny intenzit mohou 
souviset nejen s otevřením nové části PO, nýbrž i s běžným vývojem automobilové dopravy v čase. 
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Postup výstavby pozemných komunikácií na území Slovenskej 
republiky 

 
Pavol Kirchmayer,  Ministerstvo dopravy,  výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie 

slobody 6, P.O. BOX 100, 810 05 Bratislava, pavol.kirchmayer@mindop.sk  
 

 
Rozvoj cestnej infraštruktúry Slovenskej republiky zaostáva za potrebami ekonomického rozvoja, 

vyrovnávania regionálnych disparít a zabezpečenia udrţateľného rozvoja pri rešpektovaní verejných finančných 
zdrojov. Zmena štruktúry hospodárstva uberá z výkonov ţelezničnej dopravy a preprava osôb a tovaru na 
cestách neustále rastie. Od roku 2011 je zahájený program revitalizácie ţelezníc, ktorého cieľom v nasledujúcich 
rokoch je zvýšenie vyťaţenosti ţelezníc a spomalenie nárastu intenzít na cestnej sieti, cesty však budú naďalej 
dominovať v preprave tovarov i osôb a budú aj dôleţitým faktorom pri podpore ekonomického rozvoja a 
zamestnanosti v zaostávajúcich regiónoch Slovenska. Zámer je plne v súlade aj s novou stratégiou EÚ – Európa 
2020 v oblasti udrţateľného rozvoja, ktorá je orientovaná na pracovné príleţitosti a lepší ţivot.  

Snahou vlády SR je urýchliť výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest, vyuţiť prostriedky štátneho rozpočtu, 
fondov Európskej únie a prostriedkov získaných realizáciou projektov verejno-súkromného partnerstva tak, aby 
komplexným zabezpečením funkčnosti dopravného systému Slovenska bolo dosiahnuté jeho plnohodnotné 
začlenenie do európskych dopravných štruktúr.  

V Programovom vyhlásení vlády si vláda kladie za cieľ zabezpečiť do roku 2014 nadštandardné cestné 
spojenie Bratislavy a Košíc (v trase diaľnice D1 Bratislava – Ţilina – Prešov – Košice). Prioritou je pokračovanie 
prípravy výstavby úsekov diaľnice D1 ( obchvat Prešov – Košice – št. hr. SR / Ukrajina), diaľnice D3, postupná 
príprava výstavby rýchlostných ciest, ktoré nie sú súčasťou TEN-T (R1, R2, R5, R6, R7, R8) a R3 (je súčasťou TEN-
T), ktoré majú z hľadiska vyrovnávania regionálnych rozdielov značný význam.  

Medzi hlavné úlohy na najbliţšie obdobie patrí príprava návrhu na realokáciu finančných prostriedkov, 
aktualizáciu a zmenu Operačného programu Doprava (OPD) a príprava ďalšieho operačného programu pre 
nasledujúce programové obdobie. V oblasti cestnej infraštruktúry je hlavnou úlohou výstavba úsekov D1, ktoré 
mali byť pôvodne financované formou PPP a príprava úsekov rýchlostných ciest, ktoré majú byť financované z 
eurofondov. Zvýšená pozornosť je venovaná aj cestám I. triedy, kde sa v najbliţšej dobe očakáva implementácia 
projektov v Galante, Zvolene, Trenčíne, Prešove a na Kysuciach.  
Diaľničná sieť a sieť rýchlostných ciest Slovenska je budovaná v trasách európskych multimodálnych 
dopravných koridorov, definovaných na paneurópskych dopravných konferenciách na Kréte a v Helsinkách : 
  

Berlín/Norimberg – Praha – Kúty – Bratislava – Budapešť – Istanbul,  
– vetva „A“ Bratislava – Ţilina – Košice – Užhorod – (Ľvov),  
Gdaňsk – Katovice – Skalité – Ţilina.  

 

Vstupom SR do EÚ od 1. 1. 2004 sa časť siete diaľnic a rýchlostných ciest stala súčasťou Transeurópskej 
dopravnej siete Trans-European Transport Network (TEN-T), ktorá je definovaná v Rozhodnutí Európskeho 
parlamentu a Rady č. 884/2004/ES a č. 1692/96/ES o základných usmerneniach Spoločenstva pre rozvoj 
transeurópskej dopravnej siete. Súčasťou siete TEN-T sú diaľnice D1, D2, D3 v dĺţke 325 km a úseky 
rýchlostných ciest R3 a R4 v dĺţke 601 km, celkom 926 km. Zoznam diaľnic a rýchlostných ciest je od 1. 2. 2009 v 
prílohe č. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.  

Analýza súčasného stavu  
Slovensko má dnes 416 km diaľnic, 190 km rýchlostných ciest, 3 318 km ciest I. triedy, 3 643 km ciest II. triedy, 
10 408 km ciest III. triedy a vyše 25 942 km miestnych komunikácií. Moţno teda konštatovať, ţe Slovensko má 
pomerne hustú cestnú sieť, ale chýba ucelená sieť diaľnic a rýchlostných ciest, ktorá by prebrala väčšinu 
dopravných výkonov hlavne zo siete ciest I. triedy. Sieť diaľnic a rýchlostných ciest nedostatočne pokrýva 
územie Slovenska, stále tretina územia má dostupnosť k tejto sieti viac ako 45 minút.  
Program výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na roky 2007-2010 predpokladal, ţe do roku 2010 bude 
odovzdaných 165,2 km diaľnic a 85,7 km rýchlostných ciest. Program bol splnený len na 48,9 %, odovzdaných 
bolo do prevádzky len 87,6 km nových diaľnic (15,6 km v 1/2 profile) a 35,2 km nových rýchlostných ciest (16,9 
km v 1/2 profile). najmä z dôvodov nedostatočnej projektovej prípravy, rozhodnutiu zaradiť do programu 
Verejno-súkromného partnerstva (PPP) dobré pripravené úseky na D1 a R1 zo zásobníka projektov OPD. Do 
zásobníka projektov boli naopak zaradené úseky s výrazne niţšou projektovou prípravou, čo spôsobilo 
oneskorenie čerpania finančných prostriedkov z fondov EÚ.  
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Prehľad projektov cestnej infraštruktúry ukončených v roku 2010:  

 
D1 Sverepec – Vrtiţer 

 
 
1. úsek s estakádou v Povaţskej Bystrici získal cenu Stavba roka 2010. Na diaľničnom úseku v dĺţke 9,595 km 
bolo vybudovaných 27 mostných objektov, dominantným objektom je "Mestská estakáda" premosťujúca 
Povaţskú Bystricu vo výške 30 m. Úsek bol odovzdaný do predčasného uţívania dňa 30. mája 2010. Zdroj 
financovania: úver EIB, Kohézny fond 2007 – 2013 a štátny rozpočet ŠR. 3  
 

D1 Studenec - Beharovce  
Trasa diaľnice v úseku D1 Studenec - Beharovce je súčasťou medzinárodného dopravného koridoru č. V a. 
Celková dĺţka úseku je 3,326 km. Úsek bol odovzdaný do predčasného uţívania dňa 7. júna 2010. Zdroj 
financovania: ŠR, NDS, a.s. a Kohézny fond. 

 
 
D1 Jablonov – Studenec  
Úsek pravého jazdného pásu diaľnice D1 Jablonov – Studenec s dĺţkou 5,2 km bol odovzdaný do predčasného 
uţívania v júni 2010. Zdroj financovania: ŠR.  
D1 Svinia – Prešov, západ  
Ukončenie výstavby úseku diaľnice D1 s dĺţkou 7,95 km predpokladané v roku 2009 nebolo dodrţané z dôvodu 
nevysporiadaných pozemkov. Po rozhodnutí o spôsobe zabezpečenia sprejazdnenia stavby, bol poţiadaný 
stavebný úrad o zmenu stavby pred jej dokončením. Stavba bola odovzdaná do predčasného uţívania v máji 
2010. Zdroj financovania: EIB, ŠR  
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D1 Studenec – Beharovce  
Úsek diaľnice D1 Studenec – Beharovce s dĺţkou 3,5 km bol odovzdaný do predčasného uţívania v júni 2010. 
Zdroj financovania: ŠR, NDS, a.s. a Kohézny fond.  
R1 Ţarnovica – Šášovské Podhradie  
Rýchlostná cesta R1 v úseku Ţarnovica – Šášovské Podhradie je súčasťou rýchlostnej cesty R1 Trnava – Nitra – 
Ţarnovica – Ţiar nad Hronom – Zvolen – Banská Bystrica, cesty E 571 Bratislava – Košice. I. etapa bola 
odovzdaná do predčasného uţívania19. 11. 2009. Dĺţka úseku je 18 km v kategórii R22,5/100(80) a nachádza sa 
na ňom 21 mostných objektov a 1 mimoúrovňová kriţovatka. 

 
 
R3 Horná Štubňa – obchvat  
Odovzdanie 4,3 km dlhého obchvatu Hornej Štubne rýchlostnou cestou R3 do predčasného uţívania bolo v 
novembri 2010. Zdroj financovania: ŠR.  
R4 Svidník - preloţka  
Podľa programu mala byť výstavba preloţky s dĺţkou 4,6 km ukončená v roku 2008. Vzhľadom na technické 
problémy pri realizácii stavby , bola stavba do odovzdaná do uţívania v roku 2010. Zdroj financovania: 
Štrukturálny fond 2004 – 2006, NDS, a.s. a ŠR.  

Program prípravy, výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na roky 2011 – 2014  
Prioritou programu je začať realizáciu stavieb diaľnice D1 pôvodne zaradených do 1. balíka stavieb 
financovaných formou PPP v úsekoch D1 Dubná Skala – Turany, D1Turany – Hubová, D1 Hubová – Ivachnová, 
D1 Jánovce – Jablonov a D1 Fričovce – Svinia a úsekov diaľnice D1 z 3. balíka PPP D1 Hričovské Podhradie – 
Lietavská Lúčka, D1 Lietavská Lúčka – Višňové, D1 Višňové – Dubná Skala a privádzač Lietavská Lúčka – Ţilina. 
Na všetkých úsekoch sú vydané právoplatné stavebné povolenia. Úseky budú financované z fondov EÚ a 
štátneho rozpočtu. 
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Pri uvedených stavbách bude moţné začať s výstavbou po roku 2012 za predpokladu určenia zdrojov 
financovania, alebo budú zaradené do ďalšieho programovacieho obdobia fondov EU na obdobie 2014 -2020. 
 

 

Záver  
Program výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na roky 2011 – 2014 predstavuje z časového hľadiska program 
otvorený, ktorý reaguje na rozvojové tendencie, zmeny v príslušnej legislatíve, na aktuálny stav vo finančnom 
zabezpečení na schopnosti investora včas obstarať rozhodnutia v reţime zákona o posudzovaní vplyvov na 
ţivotné prostredie, stavebného zákona a úspešného výkupu pozemkov. Pri predpokladanom plnení programu 
bude do konca roka 2014 odovzdaných ďalších 54,6 km diaľnic a 75,8 km rýchlostných ciest. 
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II: SPRÁVA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 

Garant – Ing. Roman Nekula, Brněnské komunikace a.s. 
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Moderní trendy IT podpory pro správu komunikací 
 

Ing. Roman Nekula, Brněnské komunikace a.s.  
 
 
Současnou správu komunikací si lze dnes již jen těžko představit bez podpory informačních technologií. Zatímco 

geografické informační systémy (dále jen GIS) se postupně staly určitým standardem pro oblast veřejné správy 

a většina komerčních IT firem nabízí široké portfolio produktů a služeb, včetně pokročilejších analýz 

prostorových dat, běžný správce komunikací hledá pokud možno co jednodušší aplikace pro rutinní práci 

v terénu i kanceláři. Protože správce komunikací může spolupracovat podobně jako Brněnské komunikace a.s. 

s více vlastníky komunikací (stát, kraj, město) případně dalšími zainteresovanými subjekty, jeví se jako velmi 

účelné sdílení potřebných informací. Dostupným způsobem komunikace nevyžadujícím vlastnictví finančně 

náročných specializovaných informačních systémů jsou webové portály. Pro většinu techniků správců 

komunikací je prostředí GIS převážně parametrickým pokladem pro jeho vlastní práci při sběru provozních 

informací, ať už pro běžnou či zimní údržbu komunikací. Nutnou podmínkou pro následné vyhodnocování 

informací, plánování intervence a celkově efektivní údržbu silnic a místních komunikací je lokalizace těchto jevů 

převážně prostřednictvím GPS. Základem úspěšné práce správce je dostupnost aktuálních a věrohodných dat o 

stavu svěřených komunikací. 

Od roku 2009 je u Brněnských komunikací a.s. zaveden nízkonákladový systém HelpDesk správy komunikací. 

V první etapě šlo zejména o prověření možnosti náhrady papírové agendy jednoduchými digitálními formuláři 

přizpůsobenými potřebám obvodních techniků, tak aby bylo možno následně provádět sestavy s možností 

výběrů a třídění pro manažerské řízení. Třídění je možné provádět např. podle data ohlášení, stavu 

rozpracovanosti, typu poruchy, ulice, městské části či typu komunikace. Dostupnost aktuálních a věrohodných 

dat pro správné a včasné rozhodování je zajištěna dálkovým přístupem přes „tenkého klienta“ webovské 

aplikace do systému HelpDesk správy komunikací. Ten je zpracován v otevřené třívrstvé architektuře. Systém 

byl ve společnosti implementován ve spolupráci s externí IT firmou. Hlavním předmětem činnosti obvodních 

techniků je sběr dat v terénu o údržbě, haváriích a opravách komunikací ve městě Brně – viz. obr.č. 1., která 

následně slouží pro komplexní, centrální a jednotnou evidenci údržby, sdílení dat v rámci a.s. Brněnské 

komunikace a procesy organizace, kontroly a vyhodnocení údržby komunikací. Prostřednictvím technologie 

GPRS jsou do systému HelpDesk zapojeny malé mobilní zařízení typu PDA (Personal Digital Assistent) respektive 

komunikátory, jako hlavní nástroj sběru dat. Významným výstupem je kniha údržby, která obsahuje přehledný 

seznam požadavků na údržbu včetně mapových podkladů GIS a navigace GPS, určení polohy a dokumentace 

(včetně fotky z PDA). 

Další fázi projektu zahájila a.s. Brněnské komunikace na podzim 2010, a to spuštěním zkušebního provozu nové 

služby pro občany města Brna s názvem „Brňáci pro Brno“. Produkt byl veřejnosti prostřednictvím médií 

představen jako prostředek, kterým velmi jednoduše a účinně mohou občané informovat správce komunikace 

o závadách na městském majetku a přispět tak k jeho rychlé opravě. Služba navazuje na již zavedený a 

společností Brněnské komunikace a.s. běžně užívaný produkt HelpDesk správy komunikací a vhodně tak 

doplňuje zavedené postupy při správě komunikačních ploch svěřených městem Brnem do péče společnosti 

Brněnské komunikace a.s.  
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Princip je ve zjednodušené formě následující. Občan zaznamená závadu na komunikaci, např. výtluk. 

Prostřednictvím internetu (přes PC, mobilní telefon a pod.) potom na webové stránce služby „Brňáci pro Brno“ 

http://www.bkom/brnaciprobrno.cz označí výtluk v interaktivní mapě Brna (zdroj Google) – viz. obr.č. 2. a 

odešle – viz. obr.č.3. Druhý den po jeho označení se výtluk „objeví“ v HelpDesku příslušného technika 

společnosti Brněnské komunikace a.s. jako tzv. veřejný požadavek, se kterým technik dále pracuje. V prvé řadě 

musí určit, zda se závada nachází na ploše, kterou a.s. Brněnské komunikace spravuje. Poté je třeba přímo 

v terénu závadu prověřit. Je-li požadavek oprávněný, technik jej zařadí do plánu údržby a výtluk je následně 

opraven. Občan je informován o stavu zadaného požadavku prostřednictvím své e-mailové adresy nebo jej 

může sledovat na webové stránce služby „Brňáci pro Brno“ - obr.č. 4.  Na této stránce je v okně „Plán údržby“ 

prezentována činnost obvodních techniků. Toto okno je provázáno s HelpDeskem správy komunikací, kam 

technici zadávají svoje požadavky na opravu, které jsou díky tomu zpřístupněny široké veřejnosti. Občan si tedy 

před zadáním svého požadavku může ověřit, zda již závada nebyla předložena k opravě správcem komunikace a 

navíc má možnost sledovat a kontrolovat jeho práci. 

Pro zajímavost, po prezentaci služby „Brňáci pro Brno“ prostřednictvím TV Prima bylo během prvních 

dvou dnů zaznamenáno 150 podnětů občanů. Ukázalo se, že občany mnohdy trápí stav komunikací a 

městského mobiliáře, jejichž údržba není v kompetenci společnosti Brněnské komunikace a.s. Jedná se zejména 

o účelové komunikace nebo vnitrobloky, odpadkové koše, lavičky apod. Proto byla do aktuální verze služby 

„Brňáci pro Brno“ vložena informace o tom, co vše lze jejím prostřednictvím v této fázi projektu opravit.  

Situace je v současnosti stabilizována a denně je vyřízeno cca 5 -10 veřejných podnětů. V mnoha 

případech bohužel občanům nelze z kapacitních a finančních důvodů vyhovět bezezbytku. Produkt „Brňáci pro 

Brno“ byl během zkušebního provozu společností Brněnské komunikace a.s. vyhodnocen a připomínkován 

mnoha podněty, které softwarová společnost postupně implementuje do systému. Z hlediska správce 

komunikace je nová služba vnímána jako další způsob monitoringu terénu a to zejména v případě havarijních 

závad, jako např. poškozené dopravní značky, propady uličních vpustí apod. Technik nemůže každý den 

obsáhnout všechny komunikace svého obvodu a havarijní závadu zaznamená o den později než občan, který 

vedle závady bydlí a který tak prostřednictvím služby „Brňáci pro Brno“ závadu pohodlně a zdarma nahlásí 

správci a tím přispěje k zajištění její rychlejší opravy. 

Produkt „Brňáci pro Brno“ má dále ambici digitálně propojit správce komunikace s jednotlivými úřady 

městských částí a s městskou policií. Právě tyto dvě instituce jsou v mnoha případech zásadními nositelkami 

podnětů občanů. Do budoucna produkt otevírá nový prostor pro správu veškerého veřejného majetku - obr.č. 

5. Navíc je spolupráce městských organizací s veřejností, rychlá a jednoduchá, vzájemná elektronická 

komunikace nabízí využití v mnoha dalších směrech, např. k vyřizování nejrůznějších formulářů, povolení apod. 

V době masivního využití internetu je služba „Brňáci pro Brno“ logickým krokem, jak rozšířit možnosti 

spolupodílení se veřejnosti na správě svého města nebo obce. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bkom/brnaciprobrno.cz
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Obr.1 – Požadavek do HelpDesku - nákres 

 
 
 

Obr.2 - Lokalizace závady v interaktivní mapě 
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Obr. 3 - Odeslání závady - veřejného požadavku   

 
 
Obr. 4 - Zobrazení zadaného veřejného požadavku na stránce 
http://wwwbkom/.brnaciprobrno.cz 
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Obr. 5 – Návrh webové stránky pro společné sdílení informací 
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PODPŮRNÉ INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 
PRO ÚDRŽBU SILNIC V ČR 

 
Marian Cvrkal,  Správa údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53  Pardubice, 

tel. :466 052 726,  e -mail: marian.cvrkal@suspk.cz,  www.suspk.cz  
Ing. Tomáš Juřík, CROSS Zlín,  a.s. ,  Louky 397, 763 02 Zlín, Tel. : 577 110 211, e -mail:  

jurik@cross.cz,  www.cross.cz  

 

Vývoj a implementace nových informačních technologií používaných zejména při 
zimní údržbě silnic za účelem větší efektivity a optimalizace nákladů 
s konkrétními příklady a výzkumem v podmínkách Pardubického kraje. 

 
 
Vzhledem k tomu, že činnost zimní údržby silnic (dále jen ZÚ) se v zimním období primárně zaměřuje na 
potlačování nepříznivých projevů počasí na dopravu osob a zboží, je dostupnost kvalitních a ověřených 
meteorologických informací zcela zásadním aspektem pro plánování, řízení a výkon efektivní údržby silnic. 
 
Sledování meteorologických informací je dnes základní součástí práce správců komunikací a jejich dispečerů ZÚ. 
Údaje z profesionálních a silničních meteorologických stanic poskytují  historický a aktuální přehled o počasí na 
silnicích. Důležitý je přitom jak dostatečný počet meteostanic, tak i jejich optimální vybavení a rozmístění ve 
spravovaném území. Stanice umístěná v reprezentativní lokalitě obvykle popisuje meteorologickou situaci 
širšího okolí,  naopak stanice v rizikové lokalitě může s předstihem varovat před vznikajícím nebezpečím. 
Neméně významnou složkou meteorologických informací jsou předpovědi počasí, ať už obecné, nebo i 
speciální. 
 
Dalším nutným nástrojem pro efektivní výkon ZÚ je kvalitní systém sledování výkonů údržbových vozidel 
pomocí GPS s možností automatického vyhodnocení provedených činností a s následnou sumarizací výkonů 
jak do tiskových sestav, tak také přímo do jednotlivých účetních systémů a formulářů pro centrální sběr dat 
(ŘSD ČR, NDIC, ČHMÚ, CROSS Zlín). 
 
Jedním z nových podpůrných prvků údržby, ověřeným při provádění ZÚ v posledních dvou zimních obdobích, je 
používání vozidlového teploměru Surface Patrol (Obr. 1, 2, 3, 7), pro měření teploty vzduchu a povrchu 
vozovky. Obsluha takto vybavených vozidel kladně hodnotí funkčnost a bezporuchovou indikaci měřených 
hodnot na displeji v zorném poli řidiče a zejména přínos při rozhodování o provedení posypu při teplotách 
oscilujících kolem bodu mrazu. 
 
Úpravou aplikace na GPS sledování vozidel se podařilo implementovat měřené teploty do zobrazovaných údajů 
této aplikace tak, aby je měl on-line k dispozici i příslušný dispečer. Naměřená data zůstávají po verifikaci 
uchována v databázi pro jejich další využití, např. pro potřeby termálního mapování povrchu vozovek. V historii 
jízd lze také zpětně dohledat oprávněnost provedení posypu vozovky. U většiny vozidel jsou teploměry 
využívány také při letní údržbě vozovek (např. při výspravě vozovek tryskovou metodou nebo výspravě výtluků 
asfaltovou směsí za horka). Tímto měřením je okamžitě zřejmé, zda je teplota povrchu vozovky a vzduchu pro 
práci s emulzí optimální, a nejsou tedy porušovány příslušné TP a interní systém jakosti (další využití např. při 
letním posypu potících se vozovek apod.). 
 
Po doplnění vozidel mobilními teploměry byl v Pardubickém kraji již plně spuštěn ostrý provoz nového a zcela 
zásadního informačního systému pro podporu rozhodovacího procesu dispečerů. Vývoj Dispečerského modulu 
zimní údržby MDSS (angl. Maintenance Decision Support System) probíhal po dobu tří předchozích zimních 
sezón právě na území Pardubického kraje (Obr. 4, 5). Tato „předpovědní“ nadstavba silničního 
meteorologického informačního systému METIS byla spol. CROSS Zlín společně s klimatology se švédské spol. 
Klimator doplněna o aktuální GPS data z vozidel údržby. Předpovídané stavy povrchu komunikace tak již nyní 
mohou být aktualizovány o průjezdy a konkrétní činnosti údržbových vozidel, čímž došlo k výraznému zpřesnění 
předikovaných stavů povrchu vozovky. 
 
Předpovídané informace jsou vizualizovány grafickou formou nad mapovými podklady. Barvou jsou odlišeny 
stupně hrozícího nebezpečí pro jednotlivé 1 km úseky silniční sítě v předpovědi až na 12 hodin (rastr po 1 
hodině) s možností animace předpokládaného vývoje situace. 
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Předpokladem pro zavedení tohoto systému byl dostatečný počet meteostanic a instalace vozidlových 
teploměrů pro doplnění údajů z termálního mapování silnic. Díky zřejmým úsporám mzdových nákladů na 
pohotovostech pracovníků při používání tohoto systému o něj projevili zájem už i kolegové z Norska a Švédska. 
Zavedení systému MDSS v jejich podmínkách již probíhá v rámci testovacího provozu. V České republice byl 
systém MDSS rozšířen v roce 2010 i do krajů Olomoucký, Liberecký a Vysočina. 
 
Hnací silou a důvodem rozvoje těchto a dalších podpůrných technologií je zejména hledání dalších možností 
snížení nákladů, požadavek na větší efektivnost ZÚ silnic a samozřejmě zrychlení a automatizace sběru a 
zpracování dat o provedených výkonech s eliminací chyb lidského faktoru. SÚS Pardubického kraje nyní pracuje 
na projektu, který by na základě využití termálního mapování silnic a přímého měření aktuálních teplot povrchu 
vozovky a vzduchu umožnil automatickou úpravu posypové dávky chemických posypů. Předpokladem je 
samozřejmě dostupnost kvalitních meteorologických informací, jak předpovědí, tak také aktuálních dat 
z dostatečného počtu meteostanic a z vozidlových teploměrů, které doplňují a rozšiřují již provedené termální 
mapování vybraných úseků vozovek (Obr. 6, 7). 
 
V rámci Pardubického kraje byl v průběhu tohoto zimního období zahájen další výzkum v oblasti zpřesnění 
termálního měření vozovek, a to měření termální kamerou. Použití této technologie umožňuje velmi přesně 
definovat průběhy teploty povrchu vozovky při různých klimatických podmínkách, včetně jejího průběhu v celé 
šířce jízdních pásů, v přechodech na mostní objekty, náspy, zářezy a do trvale zastíněných úseků, a to 
s vyhodnocením a lokalizací konkrétních ploch a bodů s minimální a maximální teplotou. Přesnost měření je do 
0,1 °C. Těmito měřeními je také ověřována přesnost měření stabilních vozovkových čidel meteostanic v rámci 
silniční sítě Pardubického kraje (Obr. 8, 9, 10). 
 
Vývoj informačních technologií pro údržbu komunikací pokračuje velmi rychle, což je zřejmé nejen na nových 
aplikacích pro prognózu, vyhodnocování a analýzu provedených činností, ale zejména v oblasti hardwaru. Tento 
trend lze doložit na dostupnosti kvalitnějších kamerových systémů, jednotlivých komponent meteostanic 
(zejména čidel), vývoji a reálnému použití proměnných dopravních značek s technologií svitu bodů pomocí LED 
diod převážně v inverzním zobrazení jednotlivých symbolů, dostupnosti alternativních zdrojů energie, atd. 
 
Závěrem lze jasně konstatovat, že zavedení a používání nových podpůrných informačních technologií při zimní 
údržbě silnic její provádění nejen zkvalitňuje a zrychluje, ale také zefektivňuje, a tudíž i zlevňuje. Tato vazba je 
patrná např. na výsledcích monitorování výkonu zimní údržby silnic pomocí tzv. Indexu náročnosti zimní údržby 
WMI (angl. Winter Maintenance Index), který spravuje ČHMÚ a spol. CROSS Zlín. Meziročně je zde pozorována 
větší úspora oproti vypočtenému normovanému „ideálu“ výkonu ZÚ adekvátně k počasí. Dostatečnou sítí 
kvalitně vybavených meteostanic došlo k výraznému poklesu kontrolních jízd osobními vozidly i posypovými 
vozy. Díky zavedení předpovědního systému MDSS a jeho využití při dynamickém plánování režimu pohotovostí 
a služeb řidičů a dispečerů zimní údržby je pozorován další pokles nákladů ve mzdové oblasti. Zpracováním 
dostatečně přesné termální mapy (termálním mapováním a termogramy zejména mostních objektů) u 
chemicky udržovaných úseků je možné provést zavedení automaticky nabízené optimální posypové dávky, 
kterou lze snížit spotřebu chemických posypových materiálů. 
 
Z těchto výše uvedených aspektů jsou zřejmé a hmatatelné úspory nákladů při provádění zimní údržby, které 
lze dále využít v oblasti běžné údržby silniční sítě Pardubického kraje. 
 
Autoři jsou přesvědčeni, že získané zkušenosti a výsledky z těchto nových podpůrných systémů jsou snadno 
přenositelné a především že popisované systémy mohou být na základě pozitivních zkušeností aplikovány i 
v dalších krajích České republiky, příp. evropských regionech, a že jejich implementace výrazně přispěje 
k celkové optimalizaci výkonu zimní údržby komunikací. Na závěr je třeba zmínit, že vývoj těchto nových 
systémů a následná optimalizace ZÚ není a nemůže být motivována jen úsporou finančních prostředků 
a lidských zdrojů, ale také citlivým a šetrným přístupem k životnímu prostředí. 
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Obr. 1. Vozidlový teploměr Surface Patrol pro měření teploty vzduchu a povrchu vozovky (dodavatel spol. CROSS 
Zlín). 

 
 
 
Obr. 2. Vozidlový teploměr Surface Patrol pro měření teploty vzduchu a povrchu vozovky (dodavatel spol. CROSS 
Zlín) – fotografie po instalaci, plně funkční při běžné zimní i letní údržbě komunikací.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Za nárazníkem umístěny čidla 
teploty vzduchu a měřící infra 
trubice pro měření teploty povrchu  
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Obr. 3. Vozidlový teploměr Surface Patrol pro měření teploty vzduchu a povrchu vozovky (dodavatel spol. CROSS 
Zlín) – výstup měřených hodnot v kabině, plně funkční při běžné zimní i letní údržbě komunikací.  

 
 

Obr. 4. Systém MDSS (Maintenance Decision Support System) – rozhodovací modul dispečera v Pardubickém 
kraji (předpověď stavu povrchu vozovky na 10 hod dopředu) 
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Obr. 5. Systém MDSS (Maintenance Decision Support System) – rozhodovací modul dispečera v Pardubickém 
kraji (předpověď teploty povrchu vozovky na 10 hod dopředu) 

 

Obr. 6. Termálně zmapované úseky silnic v ČR (stav k 31.12. 2010, zdroj ŘSD ČR a CROSS Zlín, a.s.)  
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Obr. 7. Termální měření úseků silnic v Pardubickém kraji – minimální teploty za 24 hod (doplnění úseků 
Pardubického kraje vlastním měřením údržbovými vozidly ze zimní sezóny 2009-10) 

 

 

Obr. 8. Termální měření úseků silnic v Pardubickém kraji termální kamerou a infra teploměrem (doplnění úseků 
termálního mapování v Pardubickém kraji  vlastním měřením a kontrolní měření dat z meteostanic ze zimní 
sezóny 2009-10 a 2010-11) 
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Obr. 9. Termální měření úseků silnic v Pardubickém kraji termální kamerou (zpracování a výstup naměřených 
dat ze zimní sezóny 2009-10, křižovatka R 35 a sil. č. I/37 Opatovice nad Labem, most ev. č. 37-014.4 ). 

 

 

Obr. 10. Termální měření úseků silnic v Pardubickém kraji termální kamerou (zpracování a výstup naměřených 
dat ze zimní sezóny 2010-11, křižovatka R 35 a sil. č. I/37  Opatovice nad Labem most ev.č. 37-014.1) 
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SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP K ÚDRŽBĚ A OPRAVÁM POZEMNÍCH 
KOMUNIKACÍ 

 
Prof. Ing. Karel Pospíšil,  Ph.D.,  MBA,  Ing.  Josef Stryk,  Ph.D.  CDV,v.v. i.  

 

Vývoj a implementace nových informačních technologií používaných zejména při 
zimní údržbě silnic za účelem větší efektivity a optimalizace nákladů 
s konkrétními příklady a výzkumem v podmínkách Pardubického kraje. 

 
 

 

1. Úvod 
Při správě pozemních komunikací (PK) se uplatňují různí správci. Na nejvyšší úrovni je to stát, následně kraje a 
obce. S rostoucí intenzitou provozu a velikostí spravované sítě (měst), rostou nároky na jednotlivé správce. 
Správce PK by měl při plánování údržby a oprav zohlednit požadavky uživatelů a také globální (celospolečenské) 
požadavky. Pro účely plánování a optimalizace činností při správě PK by měl správce mít k dispozici nástroj, 
který mu umožní efektivní vynakládání přidělených finančních prostředků a provádění výpočtů potřeby těchto 
prostředků v následujících letech. 
V textu se budeme věnovat především správě vozovek pozemních komunikací, částečně také správě mostů. 
Problematika správy tunelů zde nebude rozebírána vůbec. 
Systém hospodaření s vozovkou je systém činností a počítačových programů, jimiž se získávají, zpracovávají a 
využívají neproměnné a proměnné parametry vozovek k hodnocení stavu vozovek a optimalizaci plánů údržby a 
oprav vozovek PK. Tento systém se rozděluje na síťovou úroveň (obecnější, která řeší celou spravovanou síť PK) 
a projektovou úroveň (konkrétní, pro úseky vybrané v síťové úrovni). 

2. Pohled správce PK 
Správce PK musí na svěřené síti pozemních komunikací zabezpečit především: 

- udržení vyhovujícího technického stavu (standardu) spravované sítě PK, 

- udržení nízkých nákladů na údržbu a opravy, 

- optimalizaci frekvence údržby/oprav v průběhu životnosti jednotlivých objektů sítě PK, 

- spokojenost uživatelů a obyvatelstva žijícího v dotčeném území. 
Poté co je nový úsek sítě PK uveden do provozu je důležité průběžně sledovat technický stav komunikací 
(především výskyt poruch a změny proměnných parametrů vozovek), vývoj intenzit dopravy na jednotlivých 
komunikacích a jevy, které na to mají vliv. 
Nesmí se podcenit význam pravidelných prohlídek, provádění běžné údržby (preventivní) a potřeby 
systémového plánování souvislé údržby, oprav či rekonstrukcí.  
Při plánování údržby a oprav PK mají své nezastupitelné místo systémy hospodaření. Každý takovýto systém by 
měl zahrnovat několik modulů: 

- inventarizační (záznam neproměnných parametrů vozovek),  

- inspekční (výsledky měření proměnných parametrů vozovek, provedené diagnostiky apod.), 

- údržbový (přehled a popis jednotlivých technologií údržby a oprav, včetně podmínek pro jejich použití a 
jejich ceny; evidence historie provedených zásahů), 

- finanční (optimalizace pro konkrétní úseky PK z hlediska výběru vhodné technologie a načasování jejího 
provedení, vyhodnocení různých scénářů zásahů a použití ověřených degradačních modelů - přístup LCCA, 
viz kapitola 6). 

Před provedením opravy úseku PK by neměla chybět podrobná diagnostika stavu konstrukce vozovky, která 
zajistí dostatek podkladů pro výběr vhodné technologie opravy. 

Mimo systémů pro hospodaření s vozovkami PK existují také systémy pro hospodaření s mosty, případně 
tunely. Pokud tyto systémy fungují samostatně, je důležité zajistit koordinaci při plánování zásahů v rámci 
jednotlivých systémů – tzv. asset management. Zvláštní režim má sledování a vyhodnocování zimní údržby. 
Náklady správce zahrnují pořizovací náklady (novostavba), udržovací náklady (běžná a souvislá údržba, opravy) 
a náklady na rekonstrukce. 
Hlavní problém, kterému čelí všichni správci PK, je nedostatek finančních prostředků. Pokud je však k dispozici 
systém, který se opírá o požadavky technických norem a předpisů a dostatečně průhledným způsobem dovede 
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prokázat oprávněnost požadovaných prostředků, je vždy snazší tyto prostředky obdržet. Zvláště, pokud tento 
systém umožňuje s dostatečnou přesností predikovat vývoj nákladů ve střednědobém a dlouhodobém 
horizontu a případně umí vyčíslit také následky toho, když se tyto prostředky na údržbu PK nepřidělí.  

3. Pohled uživatelů PK 
Z pohledu uživatelů pozemních komunikací je vyžadována především: 

- bezpečná, pohodlná a rychlá jízda z místa A do místa B, 

- doprava bez omezení rychlosti, vzniku kongescí a bez objížděk. 
Uživatelské náklady, které vznikají v souvislosti s prováděním údržby/oprav/rekonstrukcí se počítají na základě 
omezení rychlosti provozu a nutnosti objížděk. Vyjadřují se časové a materiální ztráty uživatelů. Pokud jsou 
k dispozici údaje o výskytu nehod v souvislosti s omezeními realizovanými při různých typech zásahů, mohou 
být tyto také vyčísleny. 
Při výpočtu se doporučuje použít hodnot definovaných v aktuální verzi programu HDM-4 kalibrovaného na 
podmínky ČR (CSHS - český systém hodnocení silnic), Tento datový soubor je užíván jako závazný podklad pro 
všechna ekonomická hodnocení investičních záměrů zadávaná ŘSD ČR. 
Důležitou skupinou uživatelských nákladů jsou náklady vzniklé zhoršeným stavebním stavem vozovky, a to jak 
z hlediska jejich velikosti, tak z hlediska jejich významu pro uživatele, kteří přispívají na udržení žádoucího 
stavebního stavu platbou mýtného, dálničních známek nebo daní. Zatím není k dispozici dostatek podkladů pro 
vyčíslení těchto nákladů. 
Nejčastěji používané uživatelské náklady, které se dají vyčíslit, jsou: 

- časové ztráty: 
- mzda posádek vozidel, 
- hodnota času cestujících, 
- hodnota času při přepravě zboží. 

- materiální ztráty: 
- pohonné hmoty, 
- mazadla, 
- opotřebení pneumatik, apod. 

- ztráty z dopravních nehod. 
Uživatelské náklady se přímo neprojeví v nákladech správce, ale přesto by se k nim mělo přihlížet při plánování 
údržby a oprav. Z tohoto pohledu pak mohou být v konkrétních situacích preferovány dražší technologie údržby 
a oprav, které buď zkrátí dobu zásahu, umožní snížit dopravní omezení nebo zaručí podstatně delší životnost 
jednotlivých objektů a jejich částí. 

4. Globální celospolečenský pohled 
Mimo uvedených nákladů správce a uživatelských nákladů existují další vlivy, které se sledují a kterým je, 
zejména v poslední době, věnována čím dál vyšší pozornost. 
Jde především o snížení potřeby přírodních zdrojů (materiálů) při provádění údržby/oprav/rekonstrukcí PK, 
tedy materiálů které mohou být nahrazeny materiály již jednou použitými (především recyklace konstrukčních 
vrstev vozovek) nebo částečně nahrazeny použitím druhotných surovin (struska, popílek, apod.). Těmito a 
dalšími opatřeními se také přispívá ke snížení celkové energetické spotřeby a snížení emisí C02. V nedávné době 
došlo k aktualizaci příslušných technických předpisů Ministerstva dopravy a vydání TP 208, TP 209 a TP 210. 
Další oblastí je hlučnost provozu na PK a jeho šíření do okolí (zejména v intravilánu měst a obcí). Preferovány 
jsou nízkotučné povrchy vozovek s co nejdelší životností. Tomuto proměnnému parametru vozovky se věnuje 
značná pozornost a provádí se jeho pravidelné sledování na nejvíce exponovaných místech. 

5. Síťová versus projektová úroveň plánování 
Nové technické podmínky Ministerstva dopravy TP 87 a TP 92 zavádí v oblasti systémů hospodaření s 
vozovkami pojmy síťová a projektová úroveň. 
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Proces měření a hodnocení proměnných parametrů a/nebo sběr poruch vozovek a navrhování údržby nebo 
opravy vozovek se provádí ve dvou odlišných úrovních: 

- síťová úroveň - pro účely plánování; jedná se o cyklicky opakovaný proces posuzování sítě PK vyhledávající 
úseky PK, které nesplňují požadavky provozní způsobilosti (proměnné parametry vozovek – protismykové 
vlastnosti, podélné a příčné nerovnosti, hlučnost) a/nebo výskytu poruch vozovky, a navrhující tyto úseky 
k provedení údržby/opravy/rekonstrukce s optimálním načasováním, 

- projektová úroveň - pro účely návrhu konkrétní technologie údržby nebo opravy úseků PK, které byly 
v předešlé úrovni vybrány; slouží jako podklad pro zpracování dokumentace. 

Odložení realizace údržby nebo opravy zpravidla vede ke zhoršení provozní způsobilosti a/nebo vývoji poruch 
co do významu a rozsahu. 

6. Analýza nákladů životního cyklu (LCCA) 
Analýza nákladů životního cyklu (LCCA Life-cycle cost analysis) je matematická metoda pro ekonomické 
vyjádření efektivnosti různých strategií používaných při správě majetku. 
Tato metoda je založena na analýze nákladů v průběhu životního cyklu majetku (v našem případě vozovek PK). 
Sledují se pořizovací náklady a následné budoucí diskontované náklady související s běžnou a souvislou údržbou 
vozovek, jejich opravami a následnou rekonstrukcí. Tato metoda se používá na projektové úrovni, tedy po té co 
se vyberou konkrétní úseky vozovek, které je potřeba opravit/zrekonstruovat. 
Postupné kroky analýzy LCCA jsou: 

- volba délky analyzovaného období (záleží na typu objektu – u vozovek obvykle 40 let), 

- volba jednotlivých variant (podle typu krytu vozovky, kategorie PK, intenzity dopravy apod.), 

- definice jednotlivých typů zásahů (údržba/opravy/rekonstrukce) a jejich načasování pro jednotlivé varianty, 

- výpočet jednotlivých nákladů za celé analyzované období (n. správce a uživatelské n.), 

- srovnání nákladů a výběr vhodné strategie. 

Zjednodušené vyjádření zásahů na pozemní komunikaci v průběhu její životnosti je uvedeno na obr. 1, včetně 
vazby na související náklady správce a uživatelské náklady. 
 

 
Obr. 1 Nabíhání nákladů v průběhu životnosti pozemní komunikace 

 
Systém LCCA byl použit také v metodickém pokynu Ministerstva dopravy zaměřeném na hodnocení výhod a 
nevýhod asfaltových a cementobetonových technologií z hlediska jejich použití na dálnicích, rychlostních 
silnicích a silnicích I. třídy. 
Při správě mostů v ČR se používá systém hospodaření s mosty BMS, vyvinutý firmou Pontex, který ve svém 
finančním modulu používá také metodu LCCA. 
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7. Používané systémy pro sledování stavu sítě PK a plánování 
Prohlídky pozemních komunikací zabezpečuje vlastník nebo správce dotčené komunikace a o jejich výsledku 
vede záznam dle vyhlášky 104/1997 Sb. 

Pro dálnice a silnice I., II. a III. třídy sbírá základní data Ředitelství silnic a dálnic, silniční databanka Ostrava. Ta 
spravuje datovou základnu informačního systému o silniční a dálniční síti ČR, kde jsou sledovány: 

- neproměnné parametry pozemních komunikací (pasportizační popis), včetně geometrického vedení trasy, 

- konstrukční vrstvy vozovek a podloží, 

- výsledky sčítání dopravy, 

- registr stavební činnosti (zahrnující dokončené stavby a akce oprav a souvislé údržby), 

- proměnné parametry pozemních komunikací (především protismykové vlastnosti, nerovnosti, únosnost  a 
poruchy sbírané na základě katalogů poruch TP 82 a TP 62). 

Co se týká plánování údržby/oprav a rekonstrukcí je nejdůležitějším sledovaným údajem zbytková doba 
životnosti, což představuje počet roků do vzniku potřeby provést opravu nebo rekonstrukci vozovky na 
homogenní sekci a z toho vyplývající požadovaná tloušťka zesílení vozovky potřebná k zajištění přenosu 
daného dopravního zatížení. Tyto údaje jsou k dispozici pouze pro některé vozovky, především pro ty ve 
vlastnictví státu. Plánování zásahů se provádí mimo tento systém. 

Pro silnice II. a III. tříd se používají další systémy, např. dánský RoSy
®
PMS, který již přímo zahrnuje některé 

plánovací funkce. 
Místní komunikace v rámci obcí mohou využívat různé systémy založené na podobném principu. 

Základem všech používaných systémů je inventarizační a inspekční modul, uvedený v kapitole 2, který je 
doplněn o evidenci historie provedených zásahů na síti PK. Lepší systémy dále nabízejí v rámci údržbového 
modulu přehled a popis jednotlivých technologií údržby a oprav, včetně podmínek pro jejich použití a jejich 
ceny. Pokročilé aplikace obsahují také finanční modul, který na základě přesně daných podmínek provádí 
optimalizaci z hlediska výběru vhodné technologie a načasování jejího provedení, včetně vyhodnocení různých 
scénářů zásahů. 

8. Závěr 
Dnešní trend je takový, že jednotlivé používané systémy hospodaření s vozovkami by měly být mezi sebou úzce 
propojeny a vycházet z podobných či stejných principů. Nestačí na základě aktuálního stavu vozovky navrhnout 
optimální řešení, ale také stanovit prognózu, jak se stav vozovky bude nadále vyvíjet a jaké náklady s tím budou 
spojeny ve střednědobém a dlouhodobém horizontu a jak moc se nedostatek finančních prostředků projeví ve 
vývoji stavu vozovek PK.  
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Město Brno – řešení nadměrného hluku z dopravy v období posledních 
5 let. 

 
 Ing.  Miloš  Havránek,  Brněnské  komunikace a.s. ,  Ing. Juraj Zemaník 

 
Řešení problematiky nadměrného hluku z dopravy na místních komunikacích ve městě Brně, probíhá ve 3 
časových a věcných etapách. Tuto činnost v převážné míře zajišťují pro město Brno, Brněnské komunikace a.s. : 
 

1. Etapa 
Probíhala v letech 2003 až 2007 a její náplní bylo určení rozsahu řešení t.j. vytypování 135 nejvíce hlukově 
zatížených místních komunikací. Pro tyto komunikace byly následně zpracovány jednotlivé hlukové studie, kde 
byly detailně zmapovány hlukové poměry, včetně grafických příloh a fotodokumentace. Součástí těchto studií 
byl i návrh protihlukových opatření. Podrobnější popis těchto studií není předmětem tohoto příspěvku. 
 

2. Etapa 
Probíhala v létech 2006 až 2009. V tomto období se dokončovaly hlukové studie, ale především se zpracovaly 
koncepční materiály sloužící jako podklad pro projednávání hlukové problematiky s Krajskou hygienickou stanicí 
Jm kraje a s orgány státní správy a samosprávy města Brna. Nejdůležitější dokument byla tzv. Studie 
proveditelnosti. 
 Účelem Studie proveditelnosti z roku 2008 bylo zpracovat ucelený materiál dávající přehled o 
stávajících hlukových poměrech na 135 nejvíce hlukově exponovaných místních komunikacích ve městě Brně a 
navrhující nutná opatření na snížení negativních vlivů nadměrného hluku z dopravy, včetně stanovení 
hlavních zásad pro realizaci těchto opatření a stanovení pořadí jejich naléhavosti. Vycházelo se přitom z výše 
uvedených podrobných studií, které byly převedeny do souhrnných příloh pro celé město a kde byla 
podrobněji doplněna protihluková opatření i pro venkovní prostředí i pro tramvajovou dopravu. Součástí 
studie je  i vyčíslení finančních nákladů na jednotlivá protihluková opatření a časové harmonogramy  jejich 
realizace. Tento podklady byly průběžně konzultovány s KHS Jm kraje.  
 
Přehled těchto opatření : 
 
Výměna oken – 16 000 ks          v letech 2010 až 2014   náklad 250 mil. Kč 
Výměna krytů vozovek za drenážní krytv v letech 2010 až 2024   náklad 900 mil. Kč 
Výměna tramvajového tělesa   v letech 2010 až 2024    náklad 2 275  mil.  Kč 
Krátkodobé úpravy tram. tratí                    letech 2010 až 2024  náklad 90 mil. Kč 
 
Orgány města Brna tuto studii projednaly a schválily její závěry. Tím převzaly zodpovědnost za realizaci jejich 
závěrů.  
Vzhledem k dopadům ekonomické krize na finanční situaci města Brna, bylo zahájení realizace protihlukových 
opatření posunuto z roku 2010 na rok 2011. 
 Vzhledem k finanční i věcné náročnosti protihlukových opatření tak, jak byla navržena ve Studii 
proveditelnosti, rozhodlo se město Brno počátkem roku 2009 využít možností, které umožňuje §31 zákona 
258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví, kdy žadatel v Žádosti o povolení provozování nadlimitního zdroje 
hluku prokazuje nemožnost okamžitého odstranění nadlimitní hlukové zátěže a navrhuje snížení této zátěže 
na rozumně dosažitelnou míru, v určitém časovém limitu. Navrhovatel v řízení předkládá příslušnému orgánu 
ochrany veřejného zdraví – KHS Jm kraje dokumentaci, ve které dokládá možnost provedení opatření, jejich 
účinnost a skutečnost, že jde o nejvhodnější technologii.  
Město Brno podalo v 1. pololetí 2009 4 žádosti o povolení časově omezeného provozování zdroje hluku 
z automobilové dopravy pro celkový počet 77 nejvíce hlukově postižených ulic. 
Podle zákona 258/2000 Sb. je nutno podat žádost pro každý druh dopravy zvlášť, takže i vlastník a správce 
tramvajových tratí DPMB totéž provedl pro tramvajovou dopravu a podal 4 žádosti pro 30 nejvíce hlukově 
postižených ulic. 
 
Na základě výše uvedených žádostí a po jejich náročném a detailním projednávání s KHS a doplňování ze 
strany žadatele, které zabralo polovinu roku 2009, vydala KHS Jm kraje pro každou ze  žádostí jednotlivá 
Rozhodnutí o časově omezeném povolení provozu na místních komunikacích. Zde jsou stanoveny podrobné 
podmínky za kterých se vydává časově omezené povolení – do kdy a v jakém rozsahu musí být realizována 
protihluková opatření o kolik  musí být snížena hluková zátěž a jakým způsobem toto snížení musí být 
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prokázáno. Jedná se o mimořádně náročný proces, který byl vydáním rozhodnutí teprve nastartován a bude 
znamenat pro město Brno značnou finanční i věcnou zátěž. Jinou možnost však zákon neumožňuje.  
Na druhé straně město Brno tím, že má vydána dočasná povolení na všech 77 nejvíce hlukově zatížených ulic 
z automobilové dopravy a na 30 nejvíce hlukově zatížených ulic z tramvajové dopravy, na určitou dobu vyřešilo 
riziko soudních sporů či stížností ze strany občanů nebo právnických osob.  
 

3. Etapa. 
Probíhá v letech 2009 až do současnosti. Týká se převážně přípravy realizace protihlukových opatření. 
 Po úspěšném absolvování  složitého administrativně technického procesu, nastává ve druhé 
polovině roku 2009 příprava realizace protihlukových opatření. Město Brno se rozhodlo zadat zpracování 
Technických podmínek (TP), aby bylo docíleno jednotného technického řešení protihlukových opatření na 
vozovkách a tramvajových tělesech na území města Brna. Samozřejmě všechna technická řešení musí 
vycházet z platných ČSN nebo EN. 
 Hlavní zásady studie proveditelnosti : 
 

1. Hluková zátěž pro jednotlivé ulice byla stanovena jako celková, bez rozdílu zda se jedná o hluk ze 
silniční, nebo tramvajové dopravy. 

 
2. Nejvíce hlukově zatížené místní komunikace jsou hlavní městské radiály s tramvajovou dopravou – 

Lidická, Štefánikova, Palackého, Milady Horákové, Merhautova, Cejl, Křenová, Pekařská, 
Hybešova, Veveří, Křížová, Vídeňská. Z komunikací bez tramvajové dopravy potom Koliště, Úvoz, 
Plotní. 

 
3. Jsou navrženy 4 typy opatření pro snížení hlukové zátěže : 
a) Výměna akusticky nevyhovujících oken obytných domů, zasažených nadměrným hlukem 

z dopravy, případně jejich oprava nebo dotěsnění. 
b) Výměna krytu vozovky za tzv. drenážní asfaltový koberec, zajišťující snížení hlukové zátěže. 
 
c)     Úprava tramvajových tratí 

krátkodobá opatření – broušení kolejnic 
oprava geometrické polohy kolejnic 
navařování opotřebených kolejnic 
výměna kolejnic 

 
dlouhodobá opatření – rekonstrukce nebo novostavba těles tramvajových tratí s  
využitím gumových tlumících prvků, nebo antivibračních rohoží. 

 
V roce 2010 až 2011 město Brno zpracovalo investiční záměr „Opatření před nadměrným hlukem 
z pozemní dopravy pro chráněné vnitřní prostory staveb“. 
V rámci technické pomoci Brněnské komunikace a.s. zpracovaly podrobné přehledy oken k výměně, 
s rozdělením podle ulic, jednotlivých objektů a jejich vlastníků, včetně finančních nákladů.  
V současnosti probíhá na úrovni jednotlivých odborů MMB tvorba systému financování  
protihlukových opatření. 
 
 
 Problémy při řešení nadměrného hluku z dopravy, vznikající aplikací Zákona č.258/2000 Sb, o 
ochraně veřejného zdraví a nařízení vlády 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací.  
 
Dlouholetá činnost Brněnských komunikací a.s. při řešení nadměrného hluku z dopravy byla 
komplikována některými spornými ustanoveními výše uvedené legislativy, které se ve většině 
vyspělých států EU nevyskytují :  
 
Převedení veškeré zodpovědnosti za hlukovou situaci na vlastníky a správce komunikací a opomenutí 
alespoň spoluodpovědnosti výrobce a provozovatele motorových vozidel. 
Rovněž neexistuje povinnost investorů nové bytové a občanské výstavby seznámit se s hlukovou 
situací na místě výstavby a v předstihu reagovat technickým řešením na event. překročení hlukových 
limitů. Podle současné legislativy řešení těchto problémů jde plně k tíži správci nebo vlastníkovi 
komunikací. 
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2. Direktivní stanovení hygienických limitů bez možnosti jejich modifikace vlivem posouzení celkové 
situace např. počtu postižených obyvatel, rozmístění okolní zástavby, ekonomické náročnosti 
protihlukových opatření atd. 
3. Problematika staré hlukové zátěže (SHZ), která vznikla před 1.1.2001 – Jedná se o  celkový stav 
hlučnosti ve venkovním prostoru v časovém období do 1.1.2001. Podle nařízení vlády č.148/2006, 
pokud má být komunikace zařazena do režimu SHZ tento stav nelze v současnosti měnit zhoršením, tj. 
prokazatelným navýšením hluku proti stavu k 1.1.2001, výstavbou nových chráněných objektů nebo 
dalších chráněných místností. Režim SHZ lze použít v případě opravy nebo rekonstrukce dopravní 
cesty, kdy nedojde k prokazatelnému navýšení hlučnosti, přičemž nezáleží na rozsahu prováděných 
prací.  Pokud budou splněny tyto podmínky  lze k základní hodnotě hladiny akustického tlaku z dopravy 
50 dB, přičíst korekci +20 dB. Pokud tyto podmínky nejsou splněny, t.j. stará hluková zátěž je 
navýšena, nelze pro hygienický limit použít korekci +20 dB a prakticky je tím znemožněno budování 
nové zástavby a nových komunikací 
4. Problematika spolupůsobení hluku z dopravy různých správců, nebo vlastníků dopravních cest – 
V městském prostředí dochází ke spolupůsobení hluku z dopravy různých správců nebo vlastníků. Na 
některých místech se vyskytuje nejen hluk ze silniční dopravy, ale také hluk z provozu tramvajové 
dopravy. V pozadí se může projevovat i hluk ze železniční dopravy, případně letecké dopravy. Aby 
situace byla ještě komplikovanější mají dálnice a silnice I. třídy jiného správce (ŘSD ČR), než silnice II. A 
III. třídy (SÚS příslušného kraje) a místní komunikace. V extrémním případě se může stát, že každá 
komunikace vstupující do křižovatky má jiného správce. Požadavek zákona, aby každý provozovatel 
zdroje hluku a případně vlastník, dodržoval hlukové limity samostatně pro svůj zdroj hluku a 
v případě překročení hlukového limitu řešil tento problém samostatně, např. podáním žádosti o časově 
omezené provozování pouze svého zdroje hluku, situaci značně komplikuje.  
 Stanovení přesného podílů příspěvků jednotlivých vlastníků je potom značně 
problematické. Vzhledem k výši povolených hlukových limitů se může stát, že samostatné hlukové 
příspěvky od jednotlivých zdrojů hluku (patřícím jiným správcům) jsou podlimitní, tudíž není nutno 
provádět protihluková opatření. Ve skutečnosti součtem jednotlivých hlukových příspěvků může dojít 
k překročení hlukového limitu v uličním prostoru, ale zákon nestanoví jakým způsobem tuto situaci 
řešit. 
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Srovnání uspořádání uličního prostoru starší městské zástavby 
Amsterodamu a Ostravy, především z pohledu městu přívětivější 

dopravy 
 

Ing. Josef Laža,  Ostravské komunikace, a.s.  
 
 

Amsterdam – město kanálů, cyklistů, multikulturnosti i coffe shopu, jsem si měl možnost projít, resp. 
projet při příležitosti dvoudenní návštěvy mezinárodní výstavy Intertraffic Amsterdam v roce 2010. Měl jsem 
tak jedinečnou šanci v rámci výstaviště poznat budoucnost silniční dopravy, která je postavena na zkušenostech 
a poznatcích současné silniční dopravy, kterou jsem mohl sledovat v ulicích Amsterdamu. A to přirozeně tíhlo, 
zvlášť pokud člověk pracuje v oboru intravilánové silniční dopravy ke srovnávání s českým prostředím, resp. 
městem Ostravou. 

Kritici můžou namítnout, že nelze srovnávat hlavní město Nizozemského království s 761 395 obyvateli 
(sčítání lidu květen 2009, zdroj: wikipedie.cz) s „hlavním“ městem Moravskoslezského kraje s 310 464 obyvateli 
(k 1. 1. 2011, zdroj: ostrava.cz). Protože však nemám možnost srovnávat podmínky norem či legislativy týkající 
se silničního provozu, chtěl bych obě města v bodech srovnat z pohledu pohybu Evropana a jeho přirozené 
touze žít život s minimem překážek a omezování. A z tohoto pohledu je srovnání možné. 

1. Tramvajové zastávky 
Co se vybavení týče, jsou zastávky v obou městech srovnatelné. Označník, přístřešek s reklamní plochou, 

lavička (pokud je prostor) a odpadkový koš, který je však v Amsterdamu umístěn daleko od přístřešku. Jedna 
z možností vysvětlení je, že se jedná o opatření, aby kuřáci nestáli poblíž nekuřáků. Informační tabule o době 
příjezdu další tramvajové soupravy se objevuje i v českých městech. V Ostravě se nyní čeká na schválení žádosti 
o finance z ROP na realizaci cca 30 zastávek. 

2. Výsuvné sloupky  
Stejně jako Amsterdam i Ostrava využívá výsuvné sloupky pro zabránění vjezdu motorových vozidel do 

oblasti centra. Rozdíly lze spatřit v obsluze, kde v Amsterdamu jsou sloupky ovládány elektronicky na kartu či 
čip, kdežto v Ostravě je nutné volat na zelenou linku městské policie. Dále v Amsterdamu jsou do davu místních 
a turistů vpuštěni i cyklisté, kdežto městský obvod Moravská Ostrava cyklisty v pěší zóně hlavního náměstí 
považuje za zájmovou skupinu ohrožující potřeby a práva chodců. Zatímco v Amsterdamu se sloupky zvedají 
přes noc, kdy turisté navštěvují blízké uličky červených luceren, Ostrava zvedá sloupky přes den od 10. do 18. 
hodiny. Je ale nutné poznamenat, že v současné době (cca měsíc) jsou sloupky v Ostravě opět využívány po pěti 
letech nečinnosti, kdy pěší zónou i v době zákazu projížděla vozidla dopravní obsluhy a dále vozidla různých 
skupin s vlivem na úřad městského obvodu. 

3. Doprava v klidu – parkování 
Stejně jako v centru Ostravy i Amsterdam řeší převis poptávky po parkovacích stání. Rozdíl je ovšem 

v druhu dopravy. Zatímco Ostrava povoluje rekonstrukci ploch v centru města pro zřízení parkoviště pro vozidla 
např. i ze dvou stran druhé největší katedrály na Moravě (Bazilika Svatého Spasitele). Amsterdam nabízí na 
nám. Beursplein zdarma hlídané parkoviště pro kola.  

Na motorová vozidla je samozřejmě myšleno také. Na stejném náměstí je zřízen parkovací dům, který 
nijak vizuálně nenarušuje ráz okolní zástavby (obr. č. 1). Z celého centra Amsterdamu mám pocit, že vozidla 
rušila chodcům (turistům) a popř. cyklistům pohodu atmosféry historické ulice, tak je schovali do parkovacích 
domů nebo do méně významných jednosměrných ulic podél kanálů.  
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Obr. č. 1 – ul. Beursplein – vlevo hlídané cykloparkoviště, od středu vpravo parkovací dům (zdroj: Google maps) 

Amsterdam i Ostrava mají problém s krádežemi jízdních kol. Oproti Amsterdamu, kde je zodpovědnost 
dána na bedra cyklistovi a jeho výběru dostatečně masivního zámku, ostravský magistrát umístil 
k nejvýznamnějším veřejným místům bezpečnostní stojany (cca 95 lokalit), kde lze kolo uzamknout ke 
konstrukci stojanu cylindrickým zámkem. Zde bych si dovolil přístup Ostravy před Amsterdamem s přihlédnutím 
k poměru cyklistů a parkovišť upřednostnit. 

4. Příčné prahy, zvýšené plochy  
Pokud je Amsterdam rájem cyklistů, tak poté je celé Nizozemské království rájem zvýšených ploch a 

příčných prahů. Příčné prahy lze najít v jednosměrných uličkách v centru města, na cyklistických stezkách i na 
předměstí před velkou světelně řízenou křižovatkou. Příčné prahy integrované s chodníkem podél hlavní 
komunikace umožňují plynulou chůzi i jízdu na kole, pokud je v přidruženém dopravním prostoru vedena 
cyklistická stezka, zároveň jasně ukazují přednost v křižovatce a informují o vjezdu většinou do zóny 
s omezenou rychlostí na 30 km.h

-1
. Příčné prahy jsou dlážděné, živičné či montované z betonových monolitů. 

Společným prvkem všech těchto umělých nerovností je jakási nenásilnost v uličním prostoru. Prahy jsou všude, 
mají vliv na jízdu vozidel, a přesto je člověk nepřijímá nijak výrazně negativně. 

V Ostravě se na místních komunikacích nižšího významu nejčastěji setkáte s montovanými prahy 
z recyklovaného materiálu. Po několika letech je tento prvek zaježděn do vozovky, různě potrhaný a okolí 
nevypadá o nic lépe (poježděná krajnice, výtluky). Řidiči i obyvatelé domů v blízkém okolí toto opatření vidí 
spíše neradi. Stavebně jsou prahy umísťovány spíše jako architektonický prvek při vstupu do obchodních center 
(např. Avion Schopping Park), výjimečně v podobě zvýšené plochy při vstupu do pěší zóny (ul. Zámecká).      

Rozdíl ve vnímání umělých nerovností může souviset s výběrem materiálu, kdy nizozemské prahy jsou 
zpravidla ze stejného materiálu jako okolní vozovka (dlažba), která pak umožňuje vodorovné dopravní značení 
vytvořit opět z dlažby. Obroušená a vybledlá barva naopak celý prvek degraduje. Velký počet prahů pak také 
může mít vliv na přijetí tohoto opatření u omezované skupiny účastníků silničního provozu jako správné 
opatření pro ochranu dalších účastníků (chodců) a celkové zklidnění provozu v rušném místě, jakým centrum 
hlavního města bezesporu je. 

5. Vodorovné dopravní značení 
Jak bylo uvedeno v předchozím odstavci, použití dlažby umožňuje využívat rozdílné tvary a barevné 

odstíny jednotlivých kostek/kamenů k tvorbě vodorovného dopravního značení s dlouhou dobou trvanlivosti. 
Např. většina cyklistických stezek je v prostoru křížení s ostatními komunikacemi osazena bílými trojúhelníky, 
které naprosto jasně a v přirozeném směru cyklisti cyklistovi dávají vědět jeho povinnosti dát přednost v jízdě. 
Lze vytvořit i směrové šipky, přechody pro chodce, podélné i příčné čáry (viz. obr. č. 2). Samozřejmě je nutné 
vzít v úvahu vliv počasí při srovnávání vhodnosti použití krytu vozovky v. Na druhou stranu nelze zanedbat i 
schopnost některých našich řemeslníků přenést představy projektanta z výkresu do reality. Stačí se rozhlédnout 
na podoby signálních a varovných pásů na našich chodnících. 

S vodorovným dopravním značením souvisí i dvě novinky, o kterých se nyní v Ostravě uvažuje. U 
v Amsterdamu běžných předsazených STOP čarách pro cyklisty (VDZ č. V 19) se nyní vede diskuze o české 
legislativě umožňující cyklistům řadit se v tomto prostoru vedle sebe a vůbec najetí do tohoto prostoru okolo 
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vozidel stojících ve více než jednom řadícím pruhu. (do uzávěrky pro zaslání příspěvku nebyl znám závěr 
„pracovní skupiny“ k této problematice, pozn. aut.).  

 

Obr. č. 2 – kř. Rokin x Dam – předsazená STOP čára, symbol kola, příčné čáry či přechod prochodce z použitím 
dlažby  

Druhou novinkou mající jakousi oporu v platné vyhlášce je nepřímé odbočení vlevo. V Ostravě je zatím 
jediné místo (viz obr. č. 3), na kterém je užito tohoto podobného manévru pro odbočení z vyhrazeného jízdního 
pruhu pro cyklisty vlevo na stezku pro cyklisty přes dělený cyklistický přejezd.  

  

Obr. č. 3 – ul. Výstavní – nepřímé odbočení vlevo před křižovatkou s využitím přidruženého dopravního 
prostoru 

 

Jako chodec či cyklista i cestující v tramvaji bych mohl vyprávět o dalších odlišnostech silničního provozu, 
o tom jak na sebe reagovali dva cyklisté, co do sebe vrazili při ranní dopravní špičce, jak se zachoval řidič 
naloženého nákladního vozidla při výjezdu na vrcholek mostu přes kanál, když se před ním do víceúčelového 
pruhu zařadil malý cyklista. Nicméně zkušenost se nedá plně ústně či textově předat. Proto doporučuji 
Amsterdam navštívit a nasát jeho mnohotvárnost nejen národností ale i uspokojování potřeb jednotlivých 
uživatelů společného uličního prostoru. Nebo lze zůstat v naší republice a začít pozorovat a snažit se pochopit 
potřeby ostatních účastníků silničního provozu a zvažovat, zda se neuskromnit z některých našich drobných 
potřeb na úkor zlepšení pohybu ostatních. 

Dvoudenní pobyt a sledování silničního provozu v Amsterdamu mě utvrdilo v názoru, že žádná 
provedená stavební opatření či organizační změny v dopravní síti nebudou mít takový vliv na zvýšení 
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bezpečnosti a pohody provozu v našich městech, dokud každý jednotlivý účastník silničního provozu nebude 
tolerovat handicapy a možnosti všech ostatních účastníků provozu.    
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Pasportizace majetku u společnosti Ostravské komunikace, a. s. 
 

Martin Venglář, Ostravské komunikace, a.  s. ,  oddělení dopravního inženýrství  
 

Komunikační síť na území města Ostravy je rozdělena mezi čtyři správce. K těmto správcům patří 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, které spravuje dálnici D1, rychlostní silnici R56 a silnice I. tříd, Správa silnic 
Moravskoslezského kraje, která obhospodařuje silnice II. a III. tříd, dále Ostravské komunikace, a. s. zajišťující 
správu místních komunikací I. a II. tříd a nakonec technické služby, popř. příslušné odbory správy jednotlivých 
městských obvodů, které zajišťují správu místních komunikací III. a IV. tříd. Pro potřeby správy místních 
komunikací I. a II. tříd a dalšího majetku města Ostravy jsou společností OK, a. s. vedeny příslušné pasporty 
mapující přehled a stav svěřeného majetku. Společnost OK, a. s. navíc zajišťuje, na základě úspěchu ve 
výběrových řízeních, také operativní správu na rychlostní komunikaci a silnicích I. – III. tříd. U těchto komunikací 
jsou pasporty (jejich rozsah) vedeny na základě domluvy s příslušným správcem majetku. Od roku 2005 jsou 
pak pasporty majetku vedeny s využitím speciálně zaměřeného software. Na základě zkušeností jiných měst, 
připravenosti řešení a kompatibilitě s příbuznými programy byl vybrán software společnosti CDSw, spol. s r. o. 

Data v software CDSw jsou rozdělena do dvou kategorií. V prvé kategorii jsou aktivní podkladové 
vrstvy, ve druhé kategorii jsou zařazeny pasivní podkladové vrstvy. Mezi pasivní podkladové vrstvy patří 
mapové podklady, ortofotomapa, vrstva adres, parcel, atd. Tyto vrstvy jsou do systému dodány a není možné je 
uživatelsky ovlivňovat. Výjimkou je vrstva liniové sítě, kterou může aktualizovat, přes pasport LINST, hlavní 
správce programu, a to na základě výkresové dokumentace skutečného provedení stavby, kterou lze do 
systému importovat. Vrstvu aktivních dat pak uživatelsky tvoří a ovlivňují jednotliví správci pasportů. 
V jednotlivých pasportech je každému evidovanému objektu přiřazena „karta“, která obsahuje informace o 
spravovaném objektu. Rozsah a druh informací uvedených na „kartě“ je dán typem pasportu. Dále je možno 
připojit fotodokumentaci objektu, případně navázat další databázi vedenou např. v aplikaci Excel, apod. Na 
jednotlivé úseky liniové sítě spravované oblasti lze navázat videopasport. Data z programu lze zpětně 
exportovat do aplikace Excel, grafické výstupy pak do aplikací pracující s příponami *.dgn. 

Přehled a stručný popis pasportů, které jsou vedeny v rámci činnosti OK, a. s. uvádíme v následujícím 
přehledu. Detailněji pak přiblížíme pasporty vedené oddělením dopravního inženýrství pro správu a údržbu 
dopravního značení a světelného signalizačního zařízení.  
LINSTS 

Jedná se o základní pasport, na nějž jsou pak navázány ostatní pasporty. Jsou v něm vedeny základní 
informace o komunikacích, jako jsou průběh komunikace, délka, plocha. Využívá se mimo jiného při zjištění 
skutečných délek spravovaných komunikací a identifikace správců (majitelů) komunikací.  
VEOSKOL 
 Obsahuje data pro vedení pasportu veřejného osvětlení, reklamy umístěné na sloupech veřejného 
osvětlení, SSZ a kolektorů.  
 
ELSCHEMA 
 Má úzkou vazbu na VEOSKOL, kdy slouží jako hlavní podkladová vrstva se zakreslením kabelových tras. 
PASPORT KOLEKTORŮ 

V rámci pasportu jsou vedena data týkající se: křižovatek kolektorů, zařízení kolektorů, úseků 
kolektorů, napájecích míst kolektorů, jistících míst kolektorů, napájecích kabelích kolektorů. 
TEPAOS  

Jedná se o hlavní pasport pro údržbu ploch komunikací, které jsou ve správě OK, a. s. Obsahuje data 
týkající se technického stavu komunikací, propustků, zastávkových zálivů, apod. Využívány jsou pasportní 
vrstvy: konstrukce vozovky, propustky, ložné vrstvy, mikrokoberce, obrusné vrstvy, zastávkový záliv, žlaby a 
skluzy. 
KANALIZ 

V pasportu jsou vedena data o kanalizaci ve správě OK, a. s. Využívá se k inventarizaci: uličních vpustí, 
odtokových potrubí, liniového odvodnění, stok, vstupních šachet stok, lapolů, nádrží. Obsahuje modul 
provozních a kapitálových událostí, v němž jsou evidovány provozní činnosti na inventárních objektech (např. 
čištění nebo výměna uličních vpustí, doplnění poklopu uličním vpusti, apod.) 
ZELEŇ 
 Slouží pro správu silniční vegetace. Rozlišení objektů je provedeno na trávník a skupinu keřů.  
PASIO 
 Slouží pro správu mostních objektů a lávek. 
DBZ 
 Pasport je užíván pro evidenci dopravně bezpečnostních zařízení jako: zábradlí, svodidla, zábrany, 
ploty, zdi plošné, zdi liniové. 
ZUK 
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 Aplikace slouží k evidenci komunikací z hlediska zimní údržby a definice pořadí údržby pro jednotlivé 
komunikace. Jsou v něm definovány jednotlivé programy zimní údržby.  
SSZ 

Aplikace byla společností CDSw vytvořena ve spolupráci s oddělením dopravního inženýrství a 
provozním úsekem jako samostatný pasport v roce 2007, neboť řešení správy objektů SSZ v aplikaci VEOSKOL 
neodpovídalo potřebám správce. V aplikaci jsou vedeny údaje o: řadičích SSZ, měřících a jistících skříních, 
napájecích bodech, napájecím vedení, kabelových trasách, stožárech, návěstidlech, koordinačních kabelech, 
indukčních smyčkách a ostatních objektech SSZ. K aplikaci lze připojit další informace o jednotlivých SSZ, jako 
jsou údaje o týdenní automatice provozu SSZ, tabulky mezičasů, signální plány, apod. 

Nyní se čtenáři pokusíme blíže představit pasport určený ke správě a evidenci dopravního značení 
(dále jen DZ) DOPRAVA. Jak již bylo uvedeno výše, slouží tento pasport pro správu DZ. Tento pasport je veden a 
spravován oddělením dopravního inženýrství. To provádí, ve spolupráci s DI Policie ČR a odborem dopravy 
Magistrátu města Ostravy, verifikaci vedeného pasportu a na základě vydaných stanovení o změně trvalého DZ 
(vydává Magistrát města Ostravy, Krajský úřad, popř. úřady městských obvodů) provádí zakreslování těchto 
změn do pasportu. Pasport dále využívá provozní úsek, který provádí aktualizace dle vykonané údržby na DZ a 
nakonec oddělení správy majetku.  

Základní sběr dat a jejich zakreslení do pasportu bylo provedeno v létě roku 2005. V prvé etapě byla 
sebrána data na místních komunikacích I. a II. tříd, které jsou majetkem Statutárního města Ostrava. 
Následovala druhá etapa, kdy bylo do pasportu zahrnuto i DZ na sil. II. a III. tříd v majetku Moravskoslezského 
kraje. Struktura pasportu je rozčleněna do několika vrstev, tzv. aplikačních souborů. Počet aplikačních souborů 
je dán počtem jednotlivých majitelů (správců), jejichž DZ se vyskytuje na komunikační síti. V současnosti se 
počet aplikačních souborů ustálil na hodnotě 6. Jedná se o DZ městských obvodů, Statutárního města Ostravy, 
Moravskoslezského kraje, státu a ostatních majitelů. Těmi jsou nejčastěji Dopravní podnik Ostrava, kterému 
přísluší DZ zastávek (označníky, směrové desky, apod.) a dále různé firmy a fyz. osoby, kterým patří nejčastěji 
značení vyhrazených parkovacích stání. Poslední vrstvou je pak vrstva zrušeného dopravního značení, která je 
využívaná pro případné zjištění původního stavu DZ. Každý aplikační soubor je pak dále rozčleněn do 
jednotlivých vrstev. Hlavní vrstvy, které jsou v pasportu OK, a. s. vedeny jsou: nesvětelné úchyty DZ (sloupky, 
konzoly, portály, atd.), nesvětelné značky (svislé DZ), vodorovné DZ a dopravní zařízení (zpomalovací prahy, 
CITY BLOKy, atd.). V jednotlivých vrstvách je pak vytvořeno příslušné DZ, nosič DZ, materiálové provedení DZ, 
apod. Na obrázku 1 můžeme vidět základní obrazovku programu (v pravé části je ovládací menu jednotlivých 
vrstev pasportu a připojených aplikací, v horní části se nalézají menu pro správu a tvorbu objektů). 

 

 
Obr. 1 Základní obrazovka programu DOPRAVA 

 
 

Objektům jednotlivých vrstev přísluší „karta“ objektu, v níž jsou uvedeny příslušná pasportní data a 
deník provozních a kapitálových událostí, v němž jsou evidovány údržbové zásahy na objektu. Na obrázku 2 je 
uveden příklad takovéto karty pro svislou dopravní značku. 
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Obr. 2 Karta objektu svislé dopravní značky s připojenou fotodokumentací 

 
Na obrázku jsou vidět široké možnosti evidence majetku. Program umožňuje následnou tvorbu výstupů 
z pasportu dle zvolených požadavků. Lze vyhledávat DZ dle příslušnosti k ulicím, vlastníkům, stavu a opotřebení 
DZ, filtrovat jednotlivé typy DZ na komunikační síti (počty kusů, plošná výměra vodorovného DZ), atd. Výstupní 
sestavy lze exportovat do aplikace Excel a následně dále zpracovávat. Pro účely návrhů úprav dopravního 
značení lze exportovat také samotnou kresbu dopravního značení jako výchozí stav k návrhu. Využití grafického 
podkladu je však velmi závislé na kvalitě zakreslení DZ (zejména značení vodorovného) správcem pasportu DZ. 
Velmi dobrým doplňkem pro běžnou praxi je videopasport, který nabízí pohled na komunikaci s místa řidiče. 
Video soubory jsou softwarově navázány na jednotlivé úseky vytvořené liniové sítě. Jejich aktualizace však 
vyžaduje speciální software pro editaci a střih videa a i s ohledem na časovou náročnost této práce je 
prováděna pro naši společnost dodavatelsky. 
 Z předchozího krátkého představení programu DOPRAVA je vidět, že z pohledu správce se jedná o 
poměrně silný nástroj evidence majetku. Rozsah údajů k jednotlivým objektům je široký a jak je vidět z obr. 2, 
ne všechny možnosti jsou u nás využívány. Výhodou je, že ve spolupráci s dodavatelem software lze druh 
položek na kartě upravit dle potřeb správce. Na druhou stranu je třeba uvést také to, že aby byl pasport „živý“ 
je nutná neustálá průběžná aktualizace dat. Z pohledu uživatele, který je zodpovědný na naplňování pasportu 
jednotlivými objekty DZ, spatřuji určitou nevýhodu programu v časové náročnosti na jejich tvorbu. Program má 
omezené možnosti grafických nástrojů a zejména zakreslení vodorovného DZ je časově velmi náročné. 
Pomocníkem je v tomto případě možnost připojení referenčních souborů k aplikaci. 

V praxi je vedení pasportu DZ u OK, a. s. rozděleno mezi tři oddělení. Oddělení dopravního inženýrství, 
které je zodpovědné za aktualizaci DZ v pasportu, tj. provádění změn DZ na základě vydaných stanovení o 
změně trvalého DZ nebo provedené verifikace a za kontrolu správnosti provedení DZ dle příslušných vydaných 
výkresových podkladů. Druhým subjektem je oddělení správy majetku, které provádí periodické prohlídky DZ a 
aktualizuje na kartě objektu jeho stav ke dni prohlídky. Nakonec je to provozní úsek, který fyzicky instaluje DZ 
na komunikační síť na základě podkladů od oddělení správy majetku a dopravního inženýrství, dále vyplňuje 
deník provozních a kapitálových událostí a aktualizuje fotodokumentaci po výměně DZ. 
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BILLBOARDY A BEZPEČNOST NA VOZOVKÁCH 
 

Ing.Karel Melcher –  obchodní ředitel HICON –  dopravní značení,  s.r.o.  
Kohoutovická 116,  641 00 Brno,   tel. :  546432130,   e -mail :  karel.melcher@hicon.cz  

 
I. Úvod do problematiky 
 
      V posledních letech se značně rozšířil počet billboardů u našich silnic a dálnic. Konstrukční stav a umístění 
těchto billboardů naprosto prokazatelně zhoršují bezpečnost dopravy. Podle odborníků se ukazuje, že nejvíce 
pozornost řidičů rozptylují billboardy v okolí křižovatek, u připojovacích pruhů na dálnici nebo v místech, kde se 
tvoří kolony a řidiči musejí dobrzďovat. Problematiku negativního vlivu billboardů na bezpečnost dopravy 
můžeme rozdělit do dvou základních oblastí. Jednak jsou to obecné případy použití konstrukčně nebezpečných 
prvků současně s nevhodným umístěním billboardu v terénu. Zde je možno poznamenat, že reklamní agentury 
se v současném období postupně snaží v této oblasti o určitou nápravu a nahrazují původní nosné stojiny z I 
profilů bezpečnějšími příhradovými konstrukcemi.  Dalším nově se objevujícím negativním prvkem je určitá 
snaha o zvyšující se účinnost obrazového vjemu billboardů. Pokud je použitá i obrazová animace na 
tzv.digiboardech, pak už lze i hovořit doslova o agresivní reklamě, jednoznačně odpoutávající pozornost řidiče 
od řízení a tím vysoce ohrožující bezpečnost dopravy. 
       V zájmu zajištění širší názorové objektivity k celé problematice bezpečnosti dopravy ve vztahu k umístění 
billboardů podél pozemních komunikací  jsem přistoupil k danému problému formou volné rešerše informací 
přístupných na internetu, v tisku a dalších sdělovacích prostředcích a konfrontací získaných poznatků se 
stávající legislativou, případně předpisy, vyhláškami. 
 
II. Billboardy a bezpečnost dopravy  
 
        Pro správné pochopení a zachycení široké problematiky bezpečnosti dopravy považuji za potřebné nejprve 
uvést vybrané pasáže ze související základní legislativy a tím také tuto problematiku uvést v patřičném 
kontextu.   
       Pro užití dopravních značek a dopravních zařízení je rozhodující jejich význam, který je stanoven v zákoně 
č.361/2000 Sb.,  o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů.  V paragrafovém znění §78 jsou definovány obecné zásady zpřesňující užití dopravních značek, které 
mají pro následující téma přednášky zásadní vliv : 
 

 Dopravní značky, světelné a akustické signály, dopravní zařízení a zařízení pro provozní informace musí 
tvořit ucelený systém. 

 Dopravní značky, světelné a akustické signály, dopravní zařízení a zařízení pro provozní informace se smějí 
užívat jen v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost a plynulost 
provozu na pozemních komunikacích nebo jiný důležitý veřejný zájem. 

 V bezprostřední blízkosti pozemní komunikace v obci je zakázáno umísťovat cokoliv, co by bylo možno 
zaměnit s dopravní značkou, světelným a akustickým signálem, dopravním zařízením nebo zařízením pro 
dopravní informace nebo co by mohlo snižovat jejich viditelnost, rozpoznatelnost nebo účinnost, oslňovat 
účastníky provozu na pozemních komunikacích nebo rozptylovat jejich pozornost způsobem ovlivňujícím 
bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. 

  
Již poměrně dlouhou dobu je zejména v odborné ale i laické veřejnosti rozebírána problematika umístění 
reklamních panelů/billboardů podél našich silničních komunikací. Na nebezpečí billboardů pro řidiče přitom už 
léta upozorňují různí dopravní experti. „Z našich dálnic se staly reklamní aleje. Jakékoliv odvádění pozornosti od 
řízení vozidla je nebezpečné,“ varoval mnohokráte například Autoklub České republiky. Záležitost byla 
v loňském roce i široce diskutována na půdě poslanecké sněmovny. 
 
      Umístění billboardů podél dálnic již zpřísnila novela zákona o pozemních komunikacích z července roku 
2000, konkrétně § 25, odstavec 7, v němž se říká:  „Pozemní komunikace v místě, kde je umístěno reklamní 
zařízení, musí být na náklad provozovatele reklamního zařízení vybavena svodidly nebo jinak zabezpečena proti 
možnému střetu vozidel s konstrukcí reklamního zařízení."  
 
       Abych nechodil při hledání řešení tohoto problému do příliš daleké minulosti, v krátkosti bych se vrátil jen 
do roku 2008, kdy ve sdělovacích prostředcích se objevily k dané problematice dost zásadní informace :  
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„Zbavit dálnice a rychlostní komunikace záplavy 
billboardů, které ohrožují bezpečnost provozu, chce 
v budoucnu ministerstvo dopravy. Zhruba 800 
billboardů má totiž výjimku ze zákona a stojí příliš 
blízko dálniční vozovky. Právní úprava z roku 2001 
stanovila, že billboardy se nesmějí umísťovat v 
250metrovém ochranném pásmu podél dálnic. 
Zákonodárci však tehdy současně rozhodli, že 
billboardy, které tam už jsou, dostanou výjimku.   I 
když však novelu schválí parlament a podepíše 
prezident, nelze očekávat, že by billboardy od dálnic 
zmizely dříve než v roce 2014. Provozovatelům 
billboardů musíme poskytnout pětiletou lhůtu na 
jejich odstranění, jinak by nám hrozily soudní spory„ 
sdělilo v denním tisku v roce 2008 ministerstvo 
dopravy.   

 
        Největší zlom v dané věci pravděpodobně by tedy asi měl nastat v současné době, protože právě v loňském 
roce začala postupně končit platnost jednotlivých smluv nejsilnější firmě podnikající v tomto komerčním 
segmentu. Smlouvy uzavřené už na začátku 90. let by měly končit v rozmezí let 2010 až 2012. Podle počtu nově 
umístěných billboardů si ale dovolím silně pochybovat o jakékoli změně vedoucí ke snižování počtů billboardů 
podél komunikací. 
 
      Na jeden můj článek na téma billboardy a bezpečnost dopravy reagovali koncem roku 2010 dva zástupci 
Policie ČR – Ing.Mecl z DI Plzeňského kraje a Ing.Vafek z DI Policie Prostějov a s kritikou povolování billboardů a 
celou související problematikou se v podstatě plně ztotožnili. Oba dva, nezávisle na sobě, ještě také ale 
upozornili na mezinárodní dohodu AGR – Evropská dohoda o hlavních silnicích s mezinárodním provozem,  
která je registrovaná ve sbírce zákonů č.26/1987 Sb., tudíž je součástí našeho právního řádu.  Dohoda v příloze 
II. článku v článku VII. 4 jednoznačně uvádí, že  "z bezpečnostních a estetických důvodů je nutno zakázat v 
okolí mezinárodních silnic reklamní tabule".  Je zarážející, že jak MD, tak i MV tuto dohodu nectí a billboardy i 
u dálnic, které jsou rovněž E-silnicemi, povolují – kriticky zdůraznil v závěru své zprávy Ing.Mecl. 
     Jak jsem měl sám možnost následně zjistit, tak tato mezinárodní dohoda není v podvědomí odborné 
veřejnosti nijak známa a zakotvena. To ale samozřejmě není žádná omluva. Opravdu je ale naprosto 
nepochopitelné, že naše vrcholné instituce (MD, MV) přistupují k mezinárodní dohodě tak „laxně“ a i na 
mezinárodní komunikace vydávají k umístění billboardů souhlasná stanoviska a "Stanovení". Dokonce, podle 
informace Ing.Mecla, zpracovalo MV vnitřní předpis, který předmětnou dohodu neakceptuje a Ředitelství 
služby dopravní policie ve svých  interních aktech řízení na platnost daného předpisu upozorňuje metodicky 
řízená pracoviště. Je tedy zapotřebí zásadním způsobem rozhodnout, zda dohoda platí a billboardy budou 
odstraněny, nebo neplatí  a v tomto případě by se ovšem mělo odstranit značení E-silnic !!! 
 
      Ing.Mecl ještě také uvedl jednu související, dost zajímavou rozporuplnou skutečnost. Zákon 361/2000 Sb. o 
provozu na pozemních komunikacích mimo jiné ukládá všem účastníkům silničního provozu určité povinnosti.  
Řidičům například v § 5, odst. 1, písm. b), ukládá povinnost věnovat se plně řízení vozidla a sledovat situaci 
v provozu na pozemních komunikacích. Různá reklamní zařízení umístěná podél pozemních komunikací, bez 
ohledu na skutečnost, zda jsou umístěna v ochranném pásmu silnic daných zákonem č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, nebo mimo ochranná pásma či přímo nad danou vozovkou, jednoznačně 
odpoutávají pozornost řidičů a tím narušují plnění zákonem uložených povinností. Prioritním cílem 
reklamních tabulí je totiž vždy zaujmout. Zákon ale nemá žádná ustanovení, která by umožnila uvedené 
podmínky měnit, nebo nějak regulovat. 
 
        Pro širší, komplexnější pohled na tuto problematiku je možno také uvést, že umísťování billboardů u dálnic 
je v řadě evropských zemí dokonce zakázáno. Úplný zákaz billboardů podél dálnic platí například v Nizozemí, 
Španělsku, Belgii, Lucembursku či Francii. V Rakousku a Řecku je potom možné umístit reklamu až od určité 
vzdálenosti od okraje vozovky. Bezvýhradný zákaz reklamy v extravilánu podél všech komunikací také například 
platí ve Finsku.  
      V sousedním Německu zákon zase výslovně stanoví, že mimo uzavřenou obec nesmí být jakákoli obrazová, 
psaná, světelná a zvuková reklama a propaganda, pokud může nebezpečným nebo překážejícím způsobem 
odvádět pozornost účastníků silničního provozu. 
        Naopak v Česku stojí u dálnic i dalších komunikací nebývalé množství billboardů, z nichž jich dost velké 
množství bylo postaveno doslova „načerno“.  Až neúměrně často jsou umístěny na místech, kde skutečně 
rozptylují řidiče a představují místo pro snížení bezpečnosti dopravy. 
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„Každá pevná překážka může způsobit ztrátu lidského 
života.  Ze statistiky dopravní policie vyplývá, že při 
nárazu na pevnou překážku je ztráta životů v rozsahu 
stovek za rok. Ministerstvo nemá přímo studii o tom, 
jaký mají vliv reklamy u silnic na nehodovost. Nicméně 
ze statistik jasně vyplývá, že je velké množství nehod, 
kdy řidič nevěnuje pozornost řízení,"   uvedl závěrem 
roku 2009 k této věci ve sdělovacích prostředcích 
tehdejší náměstek ministra dopravy Tomáš Kaas.   
Ministerstvo se podle něj ztotožňuje se záměrem 
zpřísnit, eventuálně úplně zakázat reklamní zařízení v 
ochranném pásmu dálnic a rychlostních silnic. 

 
Vzorovým tragickým případem je například i loňská 
smrtelná dopravní nehoda na dálnici D5 
v 57.kilometru. Řidič osobního vozu chtěl uhnout 
z levého pruhu rychle jedoucímu vozidlu,  které si 
vynucovalo uvolnění pruhu „problikáváním“ 
dálkovými světly. Manévr ale ve velké rychlosti 
uhýbající řidič nezvládl a při pozdějším 
nekontrolovatelném pohybu vozidla se dostal mimo 
vozovku na přilehlý svah, kde narazil do nosné 
konstrukce billboardu, vytvořené ze železných I 
profilů. Řidič utrpěl při nehodě velmi vážná zranění a 
zemřel při převozu do nemocnice. 
 
      Konstrukce reklamního zařízení jsou stále příčinou mnoha tragických dopravních nehod. Zejména starší 
billboardy jsou osazeny na nosné I profily, které v případě nárazu automobilu způsobují těžké následky 
dopravních nehod.  „Možná by tento problém vyřešila žaloba pozůstalých po obětech srážky s touto umělou 
překážkou. Stejně jako v jiných věcech, jako je třeba kouření, k zákazu nebo alespoň k úpravě umístění 
reklamních ploch kolem dálnic časem dospějeme“ věří i jeden z našich senátorů. 
      Úředníci ministerstva dopravy již dokonce čelili první žalobě kvůli hromadné nehodě, která se v únoru 
loňského roku odehrála na rychlostní silnici R7 z Prahy do Slaného. Nezisková organizace „Acta non verba“ je 
žalovala kvůli umístění billboardu u silnice, do něhož narazil řidič havarovaného vozu. Podle policie na 
zledovatělé vozovce havarovalo auto, jehož řidička nezvládla řízení,  narazila do billboardu a odrazila se zpět na 
vozovku. Postupně do havarovaného auta narazily další vozidla. Obětí kolize se stali i policisté a hasiči, kteří na 
místě zasahovali. Celkem se tam tak střetlo 12 aut. Podle organizace „Acta non verba“  musel billboard u silnice 
někdo povolit, přičemž dotyčnými měli být právě ministerští úředníci. Ti tedy čelili žalobě ze spáchání obecného 
ohrožení z nedbalosti. Organizace Acta non verba si podáním trestního oznámení na Ministerstvo dopravy 
nakonec skutečně vymohla odstranění předmětného billboardu. Přestože reklamní poutač zmizel, trvá ředitel 
Acta non verba Vojtěch Razima na trestním oznámení na Ministerstvo dopravy : " …….. v každém případě 
budeme pokračovat. Úředníci Ministerstva dopravy povolením billboardu spáchali trestný čin obecného 
ohrožení, protože billboard byl evidentně nebezpečný a jeho umístění ignorovalo zákon i zdravý rozum“.  

         Při této příležitosti je vhodné připomenout, že 
provozní úsek ŘSD již delší dobu systematicky řeší obnovu 
velkoplošných informativních dopravních značek na 
dálnicích a rychlostních silnicích. Mimo výměny lamelových 
ploch značek z důvodů uplatnění požadavků nové 
legislativy na technické parametry značek je také současně 
řešena i výměna původních nosných I profilů za bezpečnější 
příhradové stojiny. Finanční náročnost této akce 
představuje desítky milionů Kč, ale také představuje 
naprosto konkrétní podobu zvyšování bezpečnosti provozu 
na našich komunikacích.  
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        Ve výše popsaných souvislostech mě proto dost 
udivila zpráva v denním tisku ze dne 25.června 2009, 
která avizovala, že se u českých silnic dokonce objeví 
video billboardy (citace z tisku): 
„ PRAHA - U tuzemských silnic se objeví digiboardy, 
velkoplošné digitální obrazovky, které umožňují přehrávat 
reklamní videospoty s vysokým rozlišením. První z nich 
byla dnes uvedena  do provozu v pražské ulici V 
Holešovičkách.  Další dva až tři digitální panely chce firma 
letos umístit u silnic v Praze, rozšiřování této sítě by pak 
mělo pokračovat i příští rok. Do konce roku 2010 chceme 
mít síť o deseti kusech ve velkých městech, jako jsou Brno, 
Ostrava či Plzeň uvedl investor celé akce.  Také dodal, že 
tento velký formát není kvůli své nákladnosti příliš rozšířený. Právě kvůli ceně je třeba zvolit pro digiboard velmi 
vhodné místo," podotkl v závěru článku investor.  
   
   Tato na první pohled vcelku nenápadná závěrečná poznámka ovšem ve své podstatě znamená, že toto 
vhodné místo je s ohledem na prioritně komerční zájem zcela logicky zvoleno tam, kde je předpoklad co 
největšího dopravního proudu vozidel a tím co největšího počtu osob sledující pohyblivou animaci na panelu. A 
to ovšem také logicky znamená zvyšující se pravděpodobnost odpoutání řidiče od sledování dopravního 
provozu, dopravních značek a tím také vznik dalšího místa pro zvyšující se pravděpodobnost vzniku dopravních 
nehod a to na komunikacích vyššího řádu s vysokou dopravní intenzitou.  
 
      Sám prezident Asociace českých reklamních agentur a marketingové komunikace Pavel Brabec je si tohoto 
problému zjevně také vědom. Na webových stránkách k tomu uvádí : „Tento typ reklamy umí zaujmout, a je 
tedy velmi efektivní. Otázkou však je, zdali neodláká pozornost od řízení, i když k postavení takové reklamy 
musí dát povolení policie, která její bezpečnost vyhodnocuje”.   Nejsem oprávněn a ani nechci nijak zvlášť 
komentovat a zpochybňovat předmětná souhlasná stanoviska dopravních inženýrů Policie ČR, ale tyto 
stanoviska určitě nepatří k pozitivům nějaké reálné snahy v zajišťování bezpečnosti dopravy. Určitě by bylo 
zajímavé posoudit a vyhodnotit všechny „objektivní“ důvody pro udělení těchto kladných stanovisek. 
 
      Zhruba v dvouročním odstupu od uvedení digiboardů na trh je možno ze současné situace u příměstských a 
městských komunikací jen konstatovat, že předmětné digiboardy se opravdu investorovi podařilo velice 
úspěšně rozšířit a to téměř ve všech velkých městech po celé republice a to dokonce v daleko větším počtu než 
byl jeho původní loňský záměr  ………………………. 
  
      Do protikladu s podnikatelskou představou tohoto investora připomínám platné znění zákona č.361/2000 
Sb., ČÁST 1, HLAVA 2, konkrétně §78, kde je jednoznačně uvedeno : 
 „V bezprostřední blízkosti pozemní komunikace v obci je zakázáno umísťovat cokoliv, co by bylo možno 
zaměnit s dopravní značkou, světelným a akustickým signálem, dopravním zařízením nebo zařízením pro 
dopravní informace nebo co by mohlo snižovat jejich viditelnost, rozpoznatelnost nebo účinnost, oslňovat 
účastníky provozu na pozemních komunikacích nebo rozptylovat jejich pozornost způsobem ovlivňujícím 
bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. 
 
     Legislativní podmínky jsou tedy již dnes fakticky takto nastaveny, ale plnění jednoznačných limitujících 
podmínek je stále „znehodnocováno“ udělováním velkého počtu výjimek. Stále tak převažuje hodnota peněz 
nad hodnotou lidského života, bezpečnost provozu na komunikacích je bohužel v těchto případech naprosto 
„podružná“ záležitost. 
 
        Je zapotřebí také poznamenat, že zákon je platný 
nejen pro území vedle vozovky, ale je platný i pro prostor 
nad vozovkou. To znamená, že se vztahuje i na reklamy 
umístěné na mostních konstrukcích nad komunikacemi. 
Například v příkladě reklamy na železničním přejezdu na 
vedlejším obrázku se jedná o porušení ochranného 
pásma, ve kterém nesmí být reklama umístěna níž než 50 
metrů. Výjimky v tomto případě může povolit pouze 
ministerstvo dopravy. Bohužel těch výjimek je opět 
udělováno příliš dost často …………….……. 
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      Umístění některých billboardů opravdu někdy hraničí 
až s trestní zodpovědností za obecného ohrožení pro 
neodůvodnitelné postavení pevné překážky v ochranném 
pásmu komunikace. Betonové patky a ocelové I stojiny na 
situaci zobrazené na vedlejším obrázku zcela průkazně 
tvoří nebezpečné místo na komunikaci a i umístění 
billboardu ve vzdálenosti jen cca 8m za směrníkovou 
sestavou svědčí o naprostém diletantství všech, kteří jsou 
zodpovědní za jeho umístění. 
 

 
        Další zobrazený příklad umístění billboardů je doslova až za jakoukoli 
hranicí alespoň minimálně akceptovatelnému odůvodnění komerčního 
zájmu na umístění billboardu. Zde selhal silniční správce, pravděpodobně 
územně příslušný správní úřad a podle mého názoru i Policie ČR. Takto 
umístěný billboard jen dokumentuje, co si všechno reklamní agentury dovolí 
………. 
 
 
Musím znovu zopakovat větu, kterou jsem již jednou v článku použil :  Stále 
jen převažuje hodnota peněz nad hodnotou lidského života, bezpečnost 
provozu na komunikacích je bohužel v těchto případech naprosto „podružná“ záležitost. 
 

     Mimo nebezpečnost billboardů v oblasti 
nebezpečných pevných překážek je jejich nepříznivý vliv 
i v oblasti vizuálních informací pro řidiče.  
Množství billboardů, koncentrovaných zejména do ústí 
křižovatek, způsobuje také určité „zahlušování“ 
dopravního značení sloužící k řešení situace dopravního 
provozu. 
Obrovské billboardy svou velikostí naprosto přehluší 
vizuální vjem, rozptylují a odvádí pozornost řidiče a tím 
i mnohdy způsobují možnost přehlédnutí důležitých 
příkazových,  zákazových značek. 
 

    V zobrazené situaci ústí křižovatky T tvaru, při 
jízdě vozidlem, nelze téměř identifikovat směrové 
tabule pro místní cíle. Obdobné typické případy se 
vyskytují téměř na všech příměstských a městských 
komunikacích velkých měst, jako je Praha, Brno, 
Ostrava, Plzeň apod. V těchto případech jasně 
selhává určitá součinnost mezi silničními správními 
úřady, silničními správci a jsem přesvědčen, že zde 
má mít také rozhodující slovo i územně příslušný 
dopravní inženýr Policie ČR. Reklamní „džungle“ 
opravdu nesvědčí o profesionální úrovni všech 
zainteresovaných. 
          
 
III.   Závěr k problematice billboardů na komunikacích ČR 
 
       V jedné dotazníkové akci na internetu na otázku - „ruší vás při řízení billboardy u silnic“ - odpovědělo 91%  
ze zúčastněných osob  ano, billboardy u silnic ruší řidiče při řízení.  To znamená, že i cestující veřejnost si 
dostatečně uvědomuje zvýšené riziko odpoutání pozornosti od řízení vozidla vlivem přítomnosti reklamního 
billboardu poblíž silnice. 
 



- 59 - 

 

       Odborníci na dopravu vidí jako vůbec nejlepší řešení 
úplný zákaz billboardů v okolí dálnic a silnic pro 
motorová vozidla.  „Kdyby byla kolem dálnic volná 
plocha, tak auto vyletí do pole, třikrát se otočí a je šance 
na přežití. Když to řidič napálí do billboardu, je konec," 
zcela laicky problém vysvětluje v tisku jeden motoristický 
novinář. Proti reklamním poutačům bojuje už celé roky 
také Autoklub ČR. „Problematiku billboardů je třeba řešit 
neprodleně a nekompromisně. Je proto nezbytné 
připravit novelu zákona o pozemních komunikacích, která 
by billboardy zakázala," říká zástupce Autoklubu ČR. 
 
 
 

 
         Musím opětovně doslovně citovat znění platného zákona č.361/2000 Sb., kde mimo jiné je v ČÁSTI 1, 
HLAVA 2, konkrétně v §78, celkem „srozumitelně“ a jednoznačně uvedeno: „V bezprostřední blízkosti pozemní 

komunikace v obci je zakázáno umísťovat cokoliv, co 
by bylo možno zaměnit s dopravní značkou, světelným 
a akustickým signálem, dopravním zařízením nebo 
zařízením pro dopravní informace nebo co by mohlo 
snižovat jejich viditelnost, rozpoznatelnost nebo 
účinnost, oslňovat účastníky provozu na pozemních 
komunikacích nebo rozptylovat jejich pozornost 
způsobem ovlivňujícím bezpečnost provozu na 
pozemních komunikacích. 
 
      To znamená, že tak jak v řadě jiných obdobných 
případů máme zákony v podstatě zjevně nastaveny 
dobře, ale jejich uplatnění a dodržování v praxi je 
naprosto nulové. Nynější právní úprava pro umístění 

billboardů je v platnosti od roku 2001. Stanovila sice, že reklamy se nesmějí umísťovat v 250metrovém 
ochranném pásmu podél dálnic. Zákonodárci ovšem při jejím přijímání současně rozhodli, že 800 billboardů 
dostane výjimku. Podle mého názoru následně ještě další stovky billboardů dostalo obdobné výjimky od 
příslušných správních úřadů. 
 
      Přes různé proklamační prohlášení celé řady státních úřadů, institucí, a jejich ujišťování, že se v oblasti 
reklamních ploch učiní patřičná náprava je skutečností jen reálný fakt, že rozšiřování počtů billboardů do 
loňského roku naopak stále stoupalo téměř geometrickou řadou a nejsmutnější je, že to je zejména v místech 
s největším předpokladem možnosti vzniku dopravně nebezpečných událostí. Rozborem získaných poznatků je 
možno obecně konstatovat, že téměř všechny současné a v nedávné době provedené realizace umístění 
billboardů u významných komunikacích mohly být povolovány jen za cenu udělení „výjimky“ ze zákona. Pokud 
ale je výjimka udělována v takovém vysokém počtu případů je pak zákon špatný, nebo je špatně někde něco 
jinde……………………….. 
 
       Ve sdělovacích prostředcích se loni objevila informace, že v rámci posuzování problematiky „vhodného a 
legálního“ umístění billboardů zadalo nové vedení Ředitelství silnic a dálnic ČR v září roku 2010 audit nájemních 
smluv na reklamní plochy, jejich počtu a způsobu umístění podél dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy. V 
současné době tak má ŘSD mít k dispozici kompletní dokumentaci včetně fotodokumentace všech reklamních 
ploch na dálnicích a rychlostních silnicích v ČR a tyto údaje porovnává s právním stavem uvedeným v nájemních 
smlouvách. Z analýzy vyplývá, že reklamní plochy umístěné podél dálnic je možno rozdělit do 4 skupin: 
 

1. reklamní plochy instalované na základě platných smluv a v souladu s nimi 
2. reklamní plochy, jejichž velikost neodpovídá uzavřeným nájemním smlouvám 
3. reklamní plochy, které svým provedením a technickými parametry nesplňují dopravně 
    bezpečnostní normy či je jejich umístění v kolizi s dopravním značením 
4. reklamní plochy nepovolené, tzv. černé billboardy 
 

     Celkem se jedná o více než 2 200 reklamních ploch, z nichž řada je oboustranných. ŘSD mělo loni uzavřeno 
21 platných nájemních smluv celkem s osmi společnostmi, včetně řady dodatků uzavíraných v letech 1992 až 
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2010. Do konce listopadu loňského roku mělo být všem smluvním partnerům doručeno oznámení o ukončení 
smluvního vztahu v termínech daných jednotlivými nájemními smlouvami s výzvou o odstranění k tomuto datu. 
 
     Audit Ředitelství silnic a dálnic našel okolo českých dálnic a silnic přes čtyři stovky nebezpečných billboardů. 
Je to zhruba pětina všech reklamních poutačů. U většiny z nich byli majitelé vypátráni, a proto je ministerstvo 
dopravy oslovilo přímo s výzvou k odstranění zjištěných nedostatků. Reálný dopad tohoto kroku se měl projevit 
již v průběhu I. čtvrtletí 2011. 
      Ministerstvo dopravy dále vyzvalo přes úřední desku neznámé vlastníky reklamních poutačů podél dálnice 
D1, které ohrožují bezpečnost provozu, aby se přihlásili k vlastnictví. Následně pak mají upravit billboardy tak, 
aby byly bezpečné. V případě, že se tak nestane do určeného časového limitu, úřady je nejprve zakryjí a pak 
odstraní. Pokud ministerstvo vlastníka nenalezne, pak odstraňování bude platit nejspíše ŘSD. Vypátrá-li ho 
ministerstvo později, bude na něm stát samozřejmě tyto náklady dodatečně uplatňovat. 
     Zároveň byli všichni smluvní partneři vyzvání k tomu, aby doložili podklady pro výpočet výše nájemného v 
letech 2008, 2009, 2010. ŘSD rovněž iniciuje jednání o možnosti předčasného ukončení nájemních smluv 
uzavřených na dobu určitou. Podle vyjádření ŘSD ale vznikají problémy s odstraňováním reklamních ploch, 
které jsou postavené načerno nebo nesplňují dopravní předpisy, ale jsou umístěné na soukromém pozemku. 
Například poblíž silnic I.třídy je to podle údajů ŘSD až 80 % reklamních ploch. 
 
     Závěrem je tedy možno v této problematice konstatovat, že snad po velice dlouhé době už konečně 
můžeme hovořit i o nějaké výhledové koncepci řešící související bezpečnost dopravy, nebo už můžeme 
alespoň hovořit o nějaké reálné snaze či opravdovém záměru tuto problematiku skutečně řešit a to v zájmu 
bezpečnosti dopravy a ne v komerčním zájmu určité podnikatelské skupiny  ?!!! 
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III: VELKÉ DOPRAVNÍ STAVBY V NÁVAZNOSTI NA MĚSTSKÉ KOMUNIKACE 

Garant – Prof. Ing. Pavel Přibyl, CSc., ČVUT Praha  
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TUNELOVÝ KOMPLEX BLANKA V PRAZE 
 

L. Šajtar & P.  Šourek & F.  Polák & L.  Rákosník ,  SATRA, spol.  s  r.o. ,  Praha  
 

ÚVOD 

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

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

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

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

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

 

 Obr. 1 Přehledná situace 

Délka celého tunelového komplexu je 5 483 m v severní tunelové troubě a 5 471 m v troubě jižní. Celková délka 
všech ražených tunelových trub dosahuje 5,54 km, celková délka všech hloubených tunelových trub je 6,56 km. 
Po zprovoznění tak vznikne nejdelší tunel v České republice, který překoná délku kteréhokoliv stávajícího více 
než dvakrát. Jako zhotovitel stavby byla vybrána a.s. Metrostav, v části pak Eurovia CS a.s., dodavatelem 
technologie je ČKD DIZ Praha a.s. Projektantem celého tunelového komplexu jsou SATRA, spol. s r.o., Pudis a.s. 
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a Metroprojekt a.s., přičemž SATRA je zároveň koordinátorem celého souboru staveb tohoto úseku Městského 
okruhu. Celkové investiční náklady stavby byly původně stanoveny na cca 29 mld. Kč.  

Tab. 1 Základní údaje – bezpečnostní vybavení 

Nouzové chodníky  
 

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

Záchranné cesty 
 
 

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

Nouzové zálivy 
 
 
 
 

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

Hlásky nouzového volání 23 v jižní tunelové troubě, 24 v severní tunelové troubě. 

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

Elektrická požární 
signalizace 

ANO 

Směrové a výškové vedení 

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

 

 Obr. 2 Podélný profil tunelu v úseku Letná-Troja 

Návazné stavby a problematika koordinace výstavby s provozem 

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

 

 Obr. 3 MÚK Malovanka v průběhu výstavby 

 

 Obr. 4 Vizualizace výsledného stavu 
MÚK Malovanka 

Dopravní funkce blanky v rámci pražské sítě pozemních komunikací 

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

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

 

 Obr. 5 Ulice M. Horákové před započetím výstavby 

 

 Obr. 6 Požární zkouška v tunelu Mrázovka 
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bezpečnost provozu v tunelech 

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

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

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

VYBAVENÍ TUNELU 

Technologické a bezpečnostní vybavení tunelového komplexu Blanka splňuje a v mnoha případech překračuje 
minimální bezpečnostní požadavky stanovené evropskou směrnicí vydanou v roce 2004. Skutečnost, že všechny 
pražské automobilové tunely jsou řízeny a ovládány ze dvou dispečerských pracovišť, jedno je příslušné pro 
řízení dopravy a druhé pro sledování a řízení technologického vybavení, podmínilo vybavení tunelového 
komplexu Blanka odpovídajícím monitorovacím, řídícím a bezpečnostním vybavením, kompatibilním 
s ostatními tunely. Důležitý význam celého úseku tunelu z hlediska dopravy v Praze a předpokládaná vysoká 
intenzita provozu stanovily požadavky na vysokou spolehlivost navržených technologických systémů 
s minimálními nároky na údržbu, včetně minimalizace provozních nákladů a to zejména nákladů na elektrickou 
energii. Spotřebu elektrické energie ovlivňuje zejména systém osvětlení a větrání. Z tohoto důvodu byla 
věnována velká pozornost právě návrhu systému větrání. Provozní systém větrání v tunelovém komplexu 
Blanka využívá pístového efektu projíždějících vozidel a kombinuje principy polopříčného a podélného větrání 
s lokálním odvodem nebo přívodem vzduchu v jednosměrném tunelu. Za běžného provozu je vzduch do tunelu 
přiváděn převážně vjezdovými portály v kombinaci s lokálními přívody po délce tunelu. Znečištěný vzduch je 
nuceně odváděn čtyřmi příčně napojenými strojovnami tak, aby byl v co nejvyšší míře omezen výnos 
z výjezdových portálů. Pro odvod tepla a kouře při požáru je v ražených úsecích navržen nucený odvod 
polopříčného systému uzavíratelných otvorů v klenbě tunelu, umístěných po cca 80 m. V hloubených úsecích 
jsou kouř a teplo nuceně odváděny lokálními strojovnami nebo pomocí proudových ventilátorů portály. 
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 Obr. 7 Interiér tunelu 

 

 Obr. 8 Axonometrie podzemí v prostoru Letné 

 

 Obr. 9 Staveniště Letná, duben 2010 
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ZÁVĚR 

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

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

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

Severozápadní část Městského okruhu s tunelovým komplexem Blanka není poslední chybějící části ochranné 
komunikační obálky centrální části Prahy. V přípravě je ještě zbývající východní úsek se souborem staveb 
Městského okruhu v úseku Pelc Tyrolka – Balabenka – Štěrboholská radiála a s Libeňskou spojkou. Délka 
zbývající části je cca 8,8 km. 
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Pardubice – město dopravně inženýrských pilotních projektů 
 

Ing. Petr Novotný ,  MOK Pardubice 
 

Úvod 
 
Dopravní situace v Pardubicích je dlouhodobě komplikována chybějící koncepcí a neřešením dopravního 
systému. Příčiny tohoto stavu jsou různorodé a nepřísluší mi, je v této přednášce rozebírat. Výsledkem tohoto 
stavu je to, že se akutní dopravní problémy řeší nekoordinovanými, nebo málo koordinovanými kroky 
zájmových skupin nebo jednotlivců z řad politiků, členů politických uskupení a vedoucích osob orgánů a 
organizací majících dopravu a správu komunikací ve své kompetenci. A bohužel některé dobré projekty se díky 
protichůdným zájmům jednotlivých skupin odkládají, nebo se neuskuteční vůbec. 
O revitalizaci a humanizaci centrální obchodní ulice – třídy Míru – se hovoří 20 let, ale koncepce jasná stále 
není. 
 

Silnice I. třídy - Stát 
 
Aktivitou státu na území Pardubic, která má šanci na blízkou realizaci (je součástí superkoncepce Ministerstva 
dopravy), je rozšíření silnice I/37 od křižovatky Paramo po křižovatku u Trojice. 
Přínosem stavby bude vyšší kapacita křižovatky na silnici I/37, která bude přestavěna na křižovatku okružní 
s bypasy a doprava tu dozná výrazné zvýšení plynulosti. 
Dalším přínosem zde bude samostatný pruh pro vozidla MHD, jímž se výrazně zkrátí jízda trolejbusů z vozovny 
do přednádraží. 
Dopravně inženýrským a funkčním nedostatkem této stavby je ponechání křižovatky na ulici Pražská jako 
světelně řízené. Pro krátkou vzdálenost mezi oběma křižovatkami dojde k ovlivňování okružní křižovatky 
cyklickým režimem křižovatky světelně řízené. Pro zvýšení nedostatečné kapacity stávající křižovatky má nový 
návrh více jízdních pruhů, což si vynutilo rozšíření stávajícího mostu o nový nadjezd pro cyklisty. Toto 
uspořádání neúměrně zvyšuje investiční a provozní náklady projektu. Navíc světelně řízená křižovatka bude 
v době dopravních sedel dopravu zbytečně zdržovat. 
 

Silnice II. třídy - Kraj 
 
Dalším významným investorem na území Pardubic je Pardubický kraj. Zde je díky progresivnímu přístupu vedení 
SÚS PK připraven pilotní projekt využití tichého asfaltu na rekonstrukci vozovky. Realizace se chystá na průtahu 
silnice II/324. Zde bylo při zpracování akčního plánu zjištěno překročení dovolených hladin hlukového zatížení a 
použití tichého asfaltu bylo jedním z doporučených opatření pro zlepšení situace. Projekčně je připravena 
severní část průtahu od začátku Pardubic po křižovatku u zimního stadionu. 
 

Městské komunikace – cyklisté  
 
Další pilotní projekt se týká cyklistů. Po několikaletém působení příznivců cyklistiky sdružených v organizaci 
„Město na kole“ se Pardubice v oblasti cyklodopravy probouzejí a staví se vstřícně k projektům, které zvyšují 
atraktivitu dopravy na kole a v případě úspěšné realizace mají velký potenciál přispět k plynulosti dopravy a 
lepšímu prostředí ve městě. 
Pilotním projektem je zavádění piktogramových koridorů ve vnitřních jednosměrných ulicích centra města 
(Sladkovského, Pichlova) ve spolupráci s dopravními inženýry z Prahy.  
Druhým projektem je zavedení víceúčelových jízdních pruhů v rámci projektu ROCY, jehož garantem je 
CDV, vvi Brno. První projekt žije vlastním životem a v tichosti funguje ku prospěchu města. Druhý projekt byl 
vlivem připomínek dotčených orgánů (místo víceúčelového pruhu došlo k vyznačení vyhrazených jízdních 
pruhů) a výběrem lokality – ul. Bělehradská – posunut jinam a veřejností přijat s rozpaky. 
Třetím pilotním projektem v oblasti cyklodopravy je zřízení funkce cyklokoordinátora – zaměstnance 
magistrátu. Jeho pracovní náplní bude zejména tvorba koncepčních materiálů, osvětová činnost, výchova 
veřejnosti a opatření vedoucí k rozvoji cyklodopravy. 
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Městské komunikace – MHD 
 
Dalším významným „hráčem“ v oboru dopravy na komunikacích v Pardubicích je Dopravní podnik města 
Pardubic. Management zavádí progresivní technologie – na sklonku roku 2009 otevřel první plnicí stanici CNG 
v Pardubickém kraji, která je též součástí pilotního projektu plynofikace MHD. Plnicí stanice se pyšní statutem 
technické novinky, kombinující technologii rychlého a sekvenčního plnění vozidel. Ruku v ruce s tím jde nákup 
moderních nízkopodlažních vozidel a tím zvýšení uživatelské atraktivity MHD s potenciálem snížení intenzity 
individuální automobilové dopravy. Vozidla s pohonem na CNG mají poloviční hladinu hluku a žádné přachové 
částice v ovzduší. V roce 2011 je v provozu 20 plně nízkopodlažních vozidel s tímto pohonem. 
Pro další zvýšení konkurenceschopnosti je třeba ve větší míře zavádět preferenci vozidel hromadné dopravy – a 
to pasivní – prostřednictvím vyhrazených jízdních pruhů, uspořádáním zastávek a logickým uspořádáním 
přestupních terminálů, jak v prostoru Pernerova náměstí, tak i zatím opomíjeného nádraží v Rosicích, které má 
možnost zkrátit cestujícím od Hradce Králové a Chrudimi dosažení cílů v Polabinách a centru Pardubic o 10 – 15 
minut, což v případě cesty z Hradce Králové znamená 1/3 času na cestu. 
 
Magistrát města Pardubic z dlouhodobých projektů pokračuje v projektu bezbariérové úpravy komunikací, 
projekt je spolufinancován SFDI. 
Dalším připravovaným projektem je regulace dopravy v klidu v centru města progresivním zpoplatněním doby 
parkování, případně zpoplatněním vjezdu do centra. 
 
V oblasti ITS se Pardubice zabývají systémem řízení dopravy prostřednictvím koordinačního centra, které bude 
napojeno na elektronické vstupní kanály (kamery, sčítací místa SSZ) a na výstupní informační tabule proměnné 
značení a SSZ. Autorem řešení je Ing. Jaroslav Zvára, projektový manažer v oblasti dopravy, dopravních 
informací a IDS. 
 
Významným projektem, který v současné době „hýbe“ odbornou veřejností i místním tiskem, je projekt 
přenesení terminálu VHD do prostoru Pernerova náměstí – tzv. přednádraží. Minulé vedení města nechalo 
zpracovat firmu Prodin, a.s. studii, která je z hlediska urbanistického a dopravně inženýrského, mírně řečeno, 
problematická. Studie nebyla proti pravidlům urbanismu a zdravého rozumu zpracována variantně. 
Myšlenka přenesení terminálu VHD do prostoru přednádraží, a tím vytvoření moderního, dostatečně 
kapacitního a uživatelsky příjemného přestupního uzlu, je skvělá, pro Pardubice potřebná.  
Věřím, že se v této akci podaří prosadit po všech stranách lepší řešení, které je známé a zatím „odpočívá“ 
v archivu firmy AMOK. 
 
Posledním významným projektem, který má v Pardubicích šanci na realizaci v dohledné době, je úprava náměstí 
Republiky. Z ideálního záměru – odvést individuální dopravu pod zem v prostoru náměstí a vytvoření 
podzemního parkoviště – je ve hře zanoření komunikace v délce cca 70 – 100 m s vytvořením relativně 
bezbariérového propojení třídy Míru s Pernštýnským náměstím. Nevýhodou tohoto řešení bude výškové rozbití 
plochy náměstí a vytvoření „kaňonu“ před vstupem do budovy Východočeského divadla. 
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 Stát 
 Kraj 
 Město 

Závěr 
 
Je vidět, že přes určitý pokles výroby v oblasti stavebnictví je v Pardubicích dostatek příležitostí a šancí na 
smysluplné zlepšování dopravních podmínek. Jen je třeba, kromě politické vůle jednotlivých složek působících 
ve městě, řešit dopravně inženýrské úkoly s dostatečně kvalifikovanými odborníky v oboru, protože principy 
bezpečnosti a plynulosti dopravy nejsou tak pomíjivé jako politické funkce. Je příznačné, že v době finišování 
článku podal demisi ministr dopravy. 
 
Přeji tedy Pardubicím osvícené politiky a odpovědné činitele, kteří budou mít šťastnou ruku při výběru expertů, 
projektů a dodavatelských firem, abychom se dočkali funkčních dopravních staveb co nejlépe sloužících 
uživatelům veřejných prostor. 
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Dopravní aspekty rekonstrukce silnice I/11 v úseku Ostrava - Opava 
 

Ing. Tichý Jiří,  VŠB -TU Ostrava, Ing.  Muras Ivo, odbor dopravy a silničního hospodářství 
Krajského úřadu MSL kraje  

 
 

Úvod – úloha Slezského kříže 
Několikrát již v minulosti zmiňovaný dopravní (i ekonomický) význam soustavy pozemních komunikací – dálnice 
D1 a silnice I/11 spolu s návazným úsekem silnice I/57, zvaný Slezský kříž, je pro Moravskoslezský region, 
především jeho území podél hranic s Polskem, nezpochybnitelný. V tomto smyslu jsou rovněž formulovány 
závěry „Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje“. 
 

                                  
                 Obr. 1 Vazby Slezského kříže na okolní síť pozemních komunikací 
 
Narůstající objemy dopravního zatížení význam úseků tohoto komunikačního spojení podporují, a tím také 
podporují a současně vyvolávají potřebu neodkladné rekonstrukce jejích nejvíce dopravně zatížených částí, 
především pokud jde o průtahy obcemi ve vztahu k propustnosti a nehodovosti. Rekonstrukce některých úseků 
již proběhla, některé byly zahájeny. O tom byla podána informace na semináři v Mikulově v roce 2010.  
U některých rekonstrukcí úseků však došlo k jejich zastavení z důvodů ryze neodborných. Především jde o 
stavbu Ostrava – Prodloužená Rudná a stavbu Mokré Lazce – hranice okresů Opava – Ostrava, což je, 
z hlediska vývoje intenzit dopravy a s tím souvisejících dopravních aspektů, velmi nebezpečné. O vlivu těchto 
staveb (případně jejich nerealizování) na dopravu bych se chtěl zde zmínit. 
 

Dopravně inženýrské hodnocení stávající situace úseku sil. I/11 a navržených 
úprav 
 
Stavba silnice I/11 Ostrava, prodloužená Rudná – hranice okresu Opava 
Stávající trasa silnice je vedena převážně územím zastavěným městského obvodu Poruba v těsném kontaktu 
s okolní zástavbou, kromě úseku od křižovatky s místní komunikací ul. Průběžnou po hranice města, kde je 
vedena mimo zástavbu v příčném profilu bez chodníků s krajnicemi. V celém úseku je pro každý směr v zásadě 
k dispozici jeden jízdní pruh. Mezi křižovatkami se sil. II/479 ul. Opavskou a sil. III/4692 ul. Vřesinskou je vedena 
uprostřed dvoukolejná tramvajová dráha v úrovni vozovky (typ MST 19/50). Trasa prochází 12 úrovňovými 
křižovatkami, z nichž ve třech je provoz řízen světelnou signalizací, dále je v trase umístěno 5 chodeckých 
přechodů, z nichž na jednom je provoz řízen světelnou signalizací. 
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Hustota a intenzita dopravního proudu jsou v období dopravní špičky v úsecích ulice Opavské v části mezi 
křižovatkami s MK ul. Pustkoveckou a 17. listopadu a 17. listopadu mezi křižovatkami s ul. Opavskou a Nábřeží 
SPB na hranici kapacity (špičková intenzita 2 100 voz/hod. v obou směrech), tedy stupeň úrovně kvality 
dopravy E až F. V situacích přecházení chodců po přechodech dochází v celém úseku ke kongescím. Podíl 
tranzitní dopravy vůči přilehlému území ulic Opavské a 17. listopadu, kudy je vedena trasa silnice I/11 lze 
(analogicky k průzkumům z roku 1995) k celkovým objemům odhadnout na 35%, stejný podíl lze přisoudit 
vnější dopravě cílové a zdrojové.  
Z hlediska výskytu dopravních nehod dochází v celém úseku ročně k cca 35 nehodám (z toho Opavská výpad 
z města 14 nehod) avšak bez závažných následků. Nejvíce nehodovou lokalitou je křižovatka se silnicí II/479 
(ulic Opavské a 17. listopadu) kde dochází průmětně ročně k 15 nehodám. 
Stručné technické údaje o nové stavbě: 

Předmětem stavby (viz obr.2) je pokračování silnice I/11 směrem na Opavu v kategorii S24,5/100 a S22,5/100. 
Začátek úpravy je v místě křižovatky se silnicí I/47 a konec v místě napojení na následující stavbu směr Mokré 
Lazce přibližně v prostoru křižovatky stávající sil. I/11 se silnicí III/46615. Délka úpravy je 6,660 km. Komunikace 
prochází mimo zastavěné území města Ostravy a všechna napojení s ostatními pozemními komunikacemi jsou 
mimoúrovňová (celkem 2). Cena stavby 2, 694 Mld. Kč Bez DPH. 

Hlavní termíny – zahájení stavby 06/2010, uvedení do provozu 06/2013 (dle původního harmonogramu). 
 

 
Obr. 2 situace stavby sil. I/11 Ostrava, prodloužená Rudná – hranice okresu Opava 
 
 

Stavba silnice I/11 Mokré Lazce – hranice okresů Opava, Ostrava 
Stávající trasa je vedena v daném úseku v poměrně výškově členitém terénu, který plně kopíruje, takže se zde 
vyskytují úseky s podélnými sklony 12% (známé Hrabyňský, Josefovský a Velko-Polomský kopec). Komunikace 
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by se dala zařadit do základní kategorie S 11,5/80 s rozšířeními v místech stoupání Hrabyňského a Josefovského 
kopce o přídatný stoupací pruh. Trasa prochází středem zástavby dvou obcí – Hrabyně a Velká Polom v celkové 
délce cca 3,0 km. V trase je umístěno celkem 11 křižovatek se silnicemi III. třídy a místními komunikacemi. Pro 
zajištění příčných pěších vazeb je v trase zřízeno 5 chodeckých přechodů (tři v Hrabyni a 2 ve Velké Polomi) 
Intenzita i hustota dopravního proudu dosahují v období dopravní špičky poměrně vysokých hodnot (viz tab.1), 
zejména pak v úseku od Velké Polomi do Ostravy, kde se vozidla pohybují v souvislém proudu s minimálními 
odstupy, které neumožňují příčné průjezdy vozidel z vedlejších komunikací. Podíl tranzitní dopravy vůči oběma 
obcím lze odhadnout na hodnotu 95% z celkového objemu. 
Statistika dopravních nehod charakterizuje jako nejvíce nehodovou oblast území obce Velká Polom s ročním 
průměrem 33 nehod, což podporuje teorii vzájemné závislosti s intenzitami dopravy (do určitého objemu). 
 
 

 
Obr. 3 situace stavby silnice I/11 Mokré Lazce – hranice okresů Opava, Ostrava 
 
Stručné technické údaje o nové stavbě: 
Předmětem stavby je přeložka silnice v kategorii S 22,5/80 do nové trasy. Začátek úpravy je přibližně 250 metrů 
za křižovatkou silnic I/11 a III/4664 v katastru obce Mokré Lazce a konec cca 500 metrů před správní hranicí 
správních území obou měst (dříve okresů). Délka úpravy je 9,750 km. Komunikace prochází mimo zastavěná 
území obcí a všechna křížení s ostatními pozemními komunikacemi jsou mimoúrovňová (celkem 3). Cena stavby 
3, 623 Mld. Kč bez DPH. 
Hlavní termíny – zahájení stavby 01/2009, uvedení do provozu 09/2012 (dle původního harmonogramu). 
 
Dopravní aspekty: 
Vliv provedení či neprovedení uvedených staveb se dá promítnout do hodnocení ve třech hlavních kriteriích – 
úrovni kvality dopravy (tedy propustnosti sítě, intenzit a hustoty dopravního proudu), výskytu dopravních 
nehod a rychlosti jízdy vozidel. 
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Následující tabulky uvádí základní přehledy o vývoji intenzit dopravy, dopravních nehod v trase silnice I/11 
v úseku mezi městy Opava a Ostrava a předpoklad vývoje dopravních nehod za stavu, kdy by provoz byl veden 
ve stávající trase silnice. 
 

Profil  Intenzity dopravy za 24 hodin v obou směrech 

2000 2005 2010
 

2025
** 

2025
*** 

Opava-hranice zástavby 13 400 15 400 17 870 22 000 22 500 

Komárov neuvedeno 12 206 14 200** 17 600 18 100 

Hrabyně neuvedeno 9 690 11 300** 13 900 14 400 

Velká Polom 9 700 11 200 13 000 16 000 16 500 

Ostrava-hranice města 12 200 13 300 16 750
*
 21 500 22 000 

Ostrava-křižovatka se silnicí I/47 15 500 16 500 19 200 23 600 23 600 

Ostrava-průtah Vítkovicemi 31 500 34 500 40 000 50 500 50 500 

Tab. 1 Vývoj intenzit dopravy v trase sil. I/11 v úseku Opava – Ostrava 
Poznámky k tabulce: 
*
      výsledek sčítání dopravy Ostravských komunikací 

**
    prognóza dle koeficientů ŘSD bez atraktivity sil. I/57 

***
   prognóza se zohledněním atraktivity sil. I/57 

 
 

Úsek  Všechny nehody Z toho nehody s 
chodci 

Intenzita vozidel za 
24 hod (2010) 

Roční průměr 
všech nehod  

Opava - výpad 35 4              17 870 9 

Komárov 30 1               14 200*  8 

Hrabyně 77 1 11 300* 19 

Velká Polom 137 1             13 000 33 

Ostrava – výpad 55 3             16 750 14 

Nehody celkem 334 10  83 

Tab. 2 Dopravní nehody na silnici I/11 v úseku Opava – Ostrava za období 1.1.2007 – 28.2.2011 
Poznámky k tabulce: 
*dle koeficientů růstu dopravních výkonů  ŘSD 
 
Úroveň kvality dopravy (propustnost sítě v období špičkových zátěží) 
(Pro úplnost je uvedena i stručná analýza úseku Opava – Mokré Lazce) 
Opava – výpad z města -   
Předpokládá se návazná výstavba severní tangenty, která převezme část tranzitní dopravy od Ostravy na 
severozápad a vnější cílové i zdrojové dopravy obecně. V opačném případě lze očekávat v daném úseku snížení 
úrovně kvality dopravy (dále UKD) na stupeň D až E v roce 2025. 
Opava-Komárov  -  
V křižovatce se sil. II/464 při stávajícím uspořádání řadicích pruhů lze očekávat cca v roce 2018 v dopravní 
špičce znemožnění levého odbočení z vedlejší komunikace (tg cca 3 s). 
Hrabyně –  
U obou křižovatek v obci se silnicí III. třídy i místní komunikací se očekává v období roku 2020 v dopravní špičce 
rovněž znemožnění levých odbočení, resp. výjezd z vedlejší komunikace (tg cca 4 s). Užívání dvou chodeckých 
přechodů v obci bude mít vliv na výskyt vzdutí vozidel. 
Velká Polom – v trase se nacházejí tři křižovatky se silnicemi III. třídy a místní komunikací, u nichž je nutno, 
z hlediska vývoje intenzit již v roce 2015, očekávat v období dopravní špičky znemožnění výjezdů z vedlejších 
komunikací (zejména levých odbočení – tg cca 3 s). Užívání dvou chodeckých přechodů v obci bude, obdobně, 
jako v Hrabyni, příčinou častých vzdutí vozidel. 
Ostrava – průtah Porubou – navazující křižovatky (s ulicemi Studentskou, Pustkoveckou, Hlavní a DR. 
Slabihoudka) s provozem dosud neřízeným světelnou signalizací budou na základě vývoje intenzit cca v roce 
2015 v období špičky za hranicí kapacity, což spolu s existencí blízkých mezilehlých přechodů může vyvolat 
trvalé dopravní kongesce v celé trase průtahu silnice I/11 územím (UKD na stupni E až F). 
 
 
Předpoklad výskytu dopravních nehod 
Porovnání je provedeno na stávající úsek silnice mezi Opavou a Ostravou (včetně průtahu částí Poruby po 
křižovatku se silnicí I/47). Jedná se o relativní porovnání stavu bez ohledu na provedené změny v evidenci 
nehod a to v závislosti na vývoji intenzit dopravy v daných úsecích silnice. 
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Úsek  Roční průměr nehod v roce 2025 Poznámka  

Všechny nehody Nehody s chodci 

Opava – výpad 11 5  
 
Zaokrouhleno na celá čísla 

Komárov 9 1 

Hrabyně 23 1 

Velká Polom 40 1 

Ostrava - výpad 16 4 

Nehody celkem 99 12  

Tab. 3 Předpoklad vývoje nehod v roce 2025 při provozu po stávající trase sil. I/11 
 
Z porovnání tabulek 2 a 3 lze usoudit, že lze očekávat, například v roce 2025, za předpokladu vedení silnice I/11 
v úseku mezi Opavou a Ostravou ve stávající trase navýšení ročního průměrného počtu všech dopravních 
nehod o cca 16 oproti průměru současného stavu, z toho o 2 nehody s chodci. 
 
Rychlost jízdy vozidel 
Pro posouzení je hodnocen úsek, který obsahuje náhradu stávající trasy silnice I/11 novými dvěma stavbami 
(tedy silnice I/11 Mokré Lazce – hranice okresů Opava, Ostrava a stavby sil. I/11 Ostrava, prodloužená Rudná – 
hranice okresu Opava) s místy napojení na stávající stav přibližně 250 metrů za křižovatkou silnic I/11 a III/4664 
v katastru obce Mokré Lazce a v místě křižovatky se silnicí I/47 na území města Ostravy. 
Délka stávající trasy je 16,60 km, délka nové trasy (obou staveb) je 16,41 km. 
Stávající trasa -  
Doba jízdy ve sávající trase je limitována řadou omezení (například průjezd obcemi, směrové oblouky omezující 
rychlost jízdy, velká stoupání atd.). Přímým měřením jízd v zmíněném úseku silnice i na základě propočtu lze 
uvést časový limit 16 minut pro zvládnutí daného úseku v současných podmínkách dopravní situace. Je však 
nutno upozornit, že vývojem intenzit dopravy v trase, jak je výše uvedeno, bude postupně docházet k zvyšování 
časové náročnosti průjezdu úsekem postupným vyskytováním dopravních vzdutí a kongescí. 
Nová trasa –  
Doba jízdy nebude omezována stavebně technickým ani dopravně organizačním řešením trasy. Při úvaze jízdy 
konstantní rychlostí povolenou pro daný úsek (90 km/hod.) se dá předpokládat doba průjezdu na 11 minut. 
Šířkové i směrové uspořádání trasy neomezí kapacitní možnosti komunikace. 
 
 

Závěr 
 
Na základě uvedených analýz lze stručně konstatovat, že výstavba obou nových úseků silnice I/11 je nezbytná a 
opodstatněná především z kapacitních důvodů a negativních vlivů na okolí. 
Jejich zprovozněním zejména dojde: 
- ke snížení intenzit dopravy v inkriminovaných úsecích v průtazích zástavbou v Ostravě-Porubě na ulici Opavské 
a 17. Listopadu o cca 7 tisíc vozidel za den, zástavbou obcí Hrabyně a Velká Polom o cca 12 až 13 tisíc vozidel za 
den (měřeno intenzitami v roce 2025), 
- ke snížení negativního vlivu dopravy na přímé okolí komunikace, zejména opět v průtazích výše uvedenými 
zastavěnými úseky, 
- ke snížení počtu dopravních nehod jak v průtazích zastavěnými úseky, především v obcích Hrabyně a Velká 
Polom na téměř nulovou hodnotu, tak obecně odstraněním úrovňových křižovatek v trase, 
- ke zvýšení komfortu dopravy a snížení ekonomické náročnosti provozu v trase, 
- ke snížení časové náročnosti přepravy v průměru o minimálně 5 minut na jedno vozidlo. 
 

Použité podklady: 
- Sčítání dopravy 2010, Ostravské komunikace, a.s. 

- www.rsd.cz 

- www.policie.cz 
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VELKÉ DOPRAVNÍ KATASTROFY 
 

Ing. Vlasta Neklapilová, prof.  MUDr.  Miloš Janeček, CSc.,  Informační středisko medicíny 
katastrof,  Úrazová nemocnice v Brně  

 

Velké dopravní havárie patří do skupiny katastrof způsobených člověkem (man-made disaster), které 
byly a jsou příčinou mnoha úmrtí i zdravotních následků. Někdy vzniknou jako druhotný následek katastrofy 
přírodní. Označení katastrofa však dle odborné terminologie patří jen tak závažným haváriím, které nelze 
zvládnout personálními ani materiálními kapacitami daného regionu. Z tohoto pohledu snad žádná velká 
dopravní havárie u nás nebyla katastrofou, šlo „pouze“ o velká hromadná neštěstí. 

Dopravní havárie můžeme rozdělit na silniční, železniční, letecké a lodní. Jejich příčiny jsou nejrůznější, od 
technické závady a lidského selhání až po úmyslný trestný čin, teroristický útok. Z hlediska počtu obětí jsou 
nejzávažnější katastrofy lodní, následují železniční a letecké. Při silničních dopravních nehodách nejsou 
následky jednotlivých nehod tak rozsáhlé, ani když jde o nehody autobusů nebo hromadné havárie na dálnici. 
Pokud bychom však hleděli na celoroční počty mrtvých a zraněných v silniční dopravě, nemají v ostatních 
druzích dopravy srovnatelnou konkurenci. 
Ve svém sdělení bych chtěla přiblížit nejzávažnější dopravní havárie posledních desetiletí v Evropě a ve světě. 
Největší lodní katastrofy mají za následek tisíce obětí. Převážnou většinou se jedná o potopené lodě s velkým 
počtem cestujících při pobřeží Asie nebo Afriky, mnohdy přesný počet obětí ani není zjištěn (Doňa Paz, Filipíny, 
1987, až 4500 obětí). Známé potopení lodi Titanic v roce 1912 je až na 5. místě s počtem 1517 obětí. Nejhorší 
evropskou civilní havárií v poslední době bylo potopení trajektu Estonia  v září 1994, kdy v Baltském moři 
zahynulo 852 cestujících. [1] 
Nejzávažnější železniční katastrofa v historii byla zaviněna přírodní katastrofou – vlivem tsunami 26.12.2004 
došlo na Sri Lance k železniční katastrofě, při které zahynulo asi 1700 lidí. [1] 
Největší vlakovou katastrofou v evropském měřítku byla havárie dvou osobních vlaků míjejících se na 
Transsibiřské magistrále 1 km od plynovodu u Ufy na Urale, SSSR (4.6.1989). Výbuch unikajícího plynu o síle 
ekvivalentní 10 kt TNT (blízké výkonu atomové bomby v Hirošimě) způsobil smrt 575 cestujících a poranění 
(převážně popáleniny) více než 600 dalších. Většina postižených ve vlacích byly děti cestující k Černému moři 
nebo zpět domů. Klesající tlak plynu byl obsluhou zaznamenán, ale namísto hledání možného poškození potrubí 
technici naopak tlak v plynovodu zvýšili, čímž došlo k výbuchu. Problémem při likvidaci následků byla špatná 
dostupnost místa neštěstí. Popálené děti pomáhali léčit také lékaři z USA a Izraele, kožní štěpy poskytla i naše 
republika. [1] [3] 
Mezi známá vlaková neštěstí patří také havárie expresu ICE u Eschede v Německu 3.6.1998, kdy kvůli prasklé 
obruči kola prvního vozu při rychlosti 200 km/hod. narazil vlak do mostu. Část vagónů byla kvůli zřícenému 
mostu koncovou vlakovou lokomotivou natlačena na sebe do tvaru harmoniky. Zahynul 101 cestující a 103 
osoby byly zraněny. Za 4 minuty  byl vyhlášen poplach a 16 minut po neštěstí dorazil na místo první lékař 
záchranné služby z 20 km vzdáleného města Celle. V prvých 4 hodinách po havárii bylo k záchranným akcím 
nasazeno 1844 lidí z nejrůznějších organizací, z toho 467 ze záchranné a sanitní služby. Na místě neštěstí bylo k 
dispozici 39 vrtulníků. Těžce raněné uvězněné ve zničených vagónech bylo nutno nejprve obtížně vyprošťovat, 
přesto byli pacienti až na jednu výjimku během 115 minut na cestě do celkem 22 nemocnic. Tuto havárii Němci 
neoznačují jako katastrofu, ale jako hromadné neštěstí, protože byla zvládnuta bez větších problémů. [4] 
Dopravní katastrofa může být způsobena také úmyslně, jak dokazují teroristické bombové útoky na příměstské 
vlaky v Madridu, Španělsko (11. března .2004 – 191 mrtvých, asi 2000 poraněných) a v metru a v autobuse 
v Londýně, Velká Británie (7. července 2005 – 52 mrtvých, asi 700 poraněných). K oběma útokům došlo v době 
ranní dopravní špičky ve všední den, aby útok postihl co nejvíce obětí. Paradoxně to znamenalo výhodu pro 
nemocnice v těchto velkoměstech, právě se totiž střídala noční a denní směna a plánované operace ještě 
nebyly zahájeny. Většina obětí zemřela na místě útoku, v nemocnicích pacienti většinou přežili (v Madridu 
zemřelo v nemocnici 14 poraněných a v Londýně 2 těžce poranění pacienti). [5] [6] 
Letecké katastrofy jsou vždy v centru pozornosti sdělovacích prostředků, jejich počet však vzhledem k počtu 
letů významně poklesl. V tomto srovnání se jeví letecká doprava bezpečnější než pozemní. Přes 70% všech 
leteckých nehod se stalo během přistávání a při startu, proto prodlužování délky letů s menším počtem 
mezipřistání přispělo ke zvýšení jejich bezpečnosti. Největší katastrofa v dějinách civilního letectví se odehrála 
dne 27.3.1977 na letišti Los Rodeos na Tenerife, Kanárské ostrovy, kde se srazila dvě letadla Boeing 747. 
Letadlo PanAm s 396 lidmi na palubě nedostalo povolení přistát v Las Palmas kvůli poškození tohoto letiště 
bombou a muselo zamířit na Los Rodeos. Tam se v mlze na přetíženém letišti střetlo na stejné startovací dráze 
s  letadlem nizozemské společnosti KLM s 249 lidmi na palubě. Následkem bylo 583 mrtvých a 61 poraněných 
(všichni přeživší byli v letadle PanAm). [2] 
Příkladem závažné silniční katastrofy s dalšími navazujícími následky může být výbuch cisterny u kempu Los 
Alfaques ve Španělsku 11.07.1978, kde při požáru na místě zahynulo 102 lidí a asi 200 dalších utrpělo 
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popáleniny. Cisterna vezla 23 t vysoce hořlavého tekutého propylenu, přičemž maximální povolená zátěž byla 
překročena o 3,6 t. Řidič ztratil vládu nad řízením, sjel z dálnice a prorazil přes ochrannou stěnu do kempu s asi 
1000 rekreanty. Výbuchem a vzniklým ohňovým mrakem o průměru 300 m a teplotě více než 500ºC byly 
v kempu zničeny všechny budovy, vozidla i přívěsy. 102 osob zemřelo okamžitě, dalších 148 bylo závažně 
popáleno, z toho 122 utrpělo popáleniny III. stupně na více než 50% povrchu těla. Organizace záchranných prací 
na místě neštěstí byla nedostačující, první tři hodiny chyběl školený personál i léky a zdravotnický materiál 
(protišokové vybavení). V té době nemocnice ve Španělsku ani provozovatelé přednemocniční péče neměli 
připraven žádný traumatologický plán. Větší část těžce popálených pacientů byla převážena do nemocnic 
autobusy bez adekvátní protišokové terapie. Většina postižených byli zahraniční turisté, pacienti byli postupně 
evakuováni do 23 center v Evropě. Po dvou měsících přežívalo ze 148 závažně popálených jen 40. Nejobvyklejší 
příčinou smrti byla sepse. [7] 
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Zapsán v OR Krajským soudem v Brně 1997, oddíl C, vložka 24862, IČO: 25504011, DIČ: CZ25504011 

 

 

Mezi hlavní výrobní program společnosti ZEMAKO patří provádění: 

       

1) Inženýrských staveb  

 zakládání průmyslových hal včetně infrastruktury  

 kanalizačních řadů včetně kanalizačních přípojek,  

 vodovodních řadů včetně vodovodních přípojek,  

 plynovodních řadů včetně plynovodních přípojek 

 

2) Dopravních staveb 

 stavby vozovek 

 chodníků a zpevněných ploch 

 stavby a opravy opěrných zdí 

 stavba odvodňovacích zařízení – rigolů, jímek, trativodů,dešťových vpustí, aj. 

 

3) Ostatních staveb 

 výstavba hřišť, tenisových kurtů aj. 

 provádění oprav havarijních stavů komunikací a inženýrských sítí 

 demoliční práce 

 

4) Zemních prací  

 hrubé terénní práce 

 výkopové práce pro pokládky kabelů VO,NN 

 

5)  Obchodní a inženýrská činnost 

 koupě a prodej zboží 

 inženýrská činnost 

 

Držitel certifikátů integrovaného systému managementu podle norem ČSN ISO 9001:2001, 
14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008 

 

Bohunická cesta 9,664 48 Moravany, tel.:544 501 076, fax:544 501 077, mobil:777 555 775, 

 E-mail: zemako@tiscali.cz, www.zemako.cz 
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Bezpečnostná inšpekcia 
Diaľnice D1  Vrtižer - Bytča                                                                                                          

 
Ing. Jaroslav Heinrich, Ing. Michal Poláček,  Ing.  Tatiana Blanárová,  HBH projekt s.r.o.  

 
 

Úvod 
 
Bezpečnostná inšpekcia úseku diaľnice D1 Vrtižer – Bytča bola vykonaná za účelom preverenia možnosti 
zvýšenia max. povolenej rýchlosti na diaľniciach na Slovensku nad 130 km/h. Zvýšenie rýchlosti na slovenských 
diaľniciach rezonovala medzi odbornou aj laickou verejnosťou dlhšiu dobu formou diskusií, článkov v médiách, 
príkladov zo zahraničia a pod. V roku 2009 nadobudla táto myšlienka konkrétnejšiu podobu – Národná 
diaľničná spoločnosť, a. s. objednala. u spoločnosti: HBH projekt spol. s r. o. bezpečnostný posudok, ktorý mal 
definovať riziká zvýšenia rýchlosti na konkrétnych diaľničných úsekoch, a ich elimináciu a zároveň definovať 
okruh posudzovaných problémov pre podobné inšpekcie v budúcnosti.   
Úloha bola definovaná pre preverenie možnosti zvýšenia max. povolenej rýchlosti až po hranicu 160 km/hod. 
Predmetom posudku boli 2 úseky diaľnice D1, ktoré zadal objednávateľ:  D1 Lúka – Rakoľuby a D1 Vrtižer - 
Bytča. 
Posudok bol vykonaný formou bezpečnostnej inšpekcie a bol spracovaný kolektívom oprávnených osôb (Ing. 
Poláček, Ing. Blanárová, Ing. Heinrich) spôsobilých vykonávať bezpečnostný audit PK na základe osvedčenia 
vydaného akreditovaným vzdelávacím inštitútom  – Centrem dopravního výzkumu, v.v. i., Brno.  
Pretože zvýšenie maximálnej povolenej rýchlosti na diaľnici predstavuje špecifickú úlohu hodnotenia 
bezpečnostných prvkov na diaľnici, s akou neboli na Slovensku skúsenosti, bol bezpečnostný posudok doplnený 
o poznatky zo zahraničia, kde bola uvedená problematika už riešená, resp. bola v odborných kruhoch 
zvažovaná.  
Výsledky rešerše aktuálneho stavu riešenia tejto problematiky v zahraniční boli predmetom príspevku Ing. 
Heinricha na konferencii „Bezpečnosť dopravy na pozemných komunikáciách“, ktorá sa konala vo Vyhniach 
v septembri 2010.  
V predkladanom príspevku je ďalšia časť tohto posudku, a to bezpečnostná inšpekcia jedného z posudzovaných 
úsekov diaľnice D1 - úseku Vrtižer – Bytča. 
 
Začiatok úseku je v križovatke Vrtižer a koniec v križovatke Bytča (km 178,5 – 187,5), dĺžka úseku: 9,000 km, 
kategória D 26,5/120, v definitívnom užívaní ako kompletný diaľničný úsek je od decembra 2008. Jedná sa teda 
o relatívne nový diaľničný úsek, u ktorého bol predpoklad, že predovšetkým z hľadiska použitých záchytných 
bezpečnostných zariadení, vyhovie.  
 
Situovanie hodnoteného úseku  na diaľnici D1   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

km 187,50 

km 178,50 
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Bezpečnostná inšpekcia sa zaoberala nasledujúcimi okruhmi: 
- Stanovenie parametrov, faktorov a požiadaviek pre hodnotenie:  

 intenzita dopravy a skladba dopravného prúdu, 

 vývoj a príčiny DN nehodovosti v posudzovanom úseku,  

 smerové, výškové a rozhľadové pomery,  

 záchytné systémy a bezpečnostné zariadenia,  

 povrchové vlastnosti vozovky,  

 pevné prekážky v blízkosti vozovky,  

 vybavenie úseku premenlivým dopravným značením a jeho využitie pri dynamických zmenách 
najmä v závislosti od intenzity dopravy, poveternostnej situácie, ročného obdobia, vykonávania 
údržby.  

- Zhodnotenie podkladov z projektovej dokumentácie a overenie ich zhody so stanovenými parametrami. 
- Terénna obhliadka hodnoteného úseku a doplnenie východiskových podkladov:    

 rozdiely oproti PD 

 pevné prekážky pri krajnici,  

 iné závady na trase a pod. 
 
Výsledkom bolo definovanie jednotlivých nevyhovujúcich parametrov diaľnice s ich presným popisom 
a s jednoznačnou lokalizáciou. 
Okrem toho posudok obsahoval: 
- Návrh podmienok pre splnenie kritérií pre zvýšenie max. povolenej rýchlosti. 
- Návrh formulára na pravidelnú kontrolu správcu diaľnice so zoznamom parametrov podliehajúcich 

cyklickým kontrolám. 
Z uvedeného je zrejmé, že sa nejednalo o štandardnú bezpečnostnú inšpekciu. 
 

Intenzita dopravy a skladba dopravného prúdu 
Z hľadiska posudku, ktorého úlohou bolo zvážiť možné zvýšenie maximálnej povolenej  rýchlosti bola podrobne 
posudzovaná nielen intenzita dopravy ale aj jej priebeh počas dňa, týždňa, mesiaca a roka ako aj podiel ťažkej 
nákladnej dopravy (údaje získané z automatických sčítačov dopravy) – príklad vyhodnotenia údajov je 
v nasledujúcej tabuľke  a grafe. 
 
 Vývoj intenzity dopravy na úseku D1 Vrtižer - Bytča                                                                      

 Skladba doprav. prúdu 2007 2008 2009 

D1- km  180,5 OA 10 276 12 063 12 423 

Vrtižer - Bytča  NA 5 105 5 285 4 630 

  Spolu 15 381 17 348 17 053 

 
 Denný priebeh dopravy pre jednotlivé dni v týždni 

 
 
 

Dopravná nehodovosť 
Vývoj dopravnej nehodovosti na úseku diaľnice D1 Vrtižer – Bytča bol analyzovaný na základe údajov za 
posledné 3 roky, počas ktorých je úsek v prevádzke. 
Nakoľko všetky spracovávané údaje slúžili pre účel bezpečnostného posudku a posúdenia možnosti zavedenia 
maximálnej povolenej rýchlosti na diaľnici nad 130 km/h, boli do hodnotenia zaradené iba dopravné nehody, 
ktoré sa stali na plnom profile diaľnice (z databázy boli vyradené nehody, ktoré sa stali počas dočasnej 
prevádzky na 2-pruhu). 
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Vývoj dopravnej nehodovosti  na úseku D1 Vrtižer – Bytča            

nehoda /rok 2007 2008 2009 spolu/3 roky 

smrteľná nehoda 0 0 0 0 

ťažké zranenie 0 0 1 1 

ľahké zranenie 0 2 2 4 

Len s materiálnou škodou 7 11 5 23 

Spolu 7 13 8 28 

Zdroj: (ODP P PZ) v Bratislave.  
 

Hustota dopravných nehôd 
Údaje o dopravných nehodách a ich následkoch na diaľničnej a cestnej sieti Slovenska sa každoročne 
vyhodnocujú vo forme mapových prehľadov o výskyte dopravnej nehodovosti na cestných komunikáciách V SR. 
Dopravná nehodovosť sa osobitne vyhodnocuje pre: 

- diaľnice a rýchlostné cesty a pre cesty v koridore budúcich diaľnic a rýchlostných ciest   
- pre cesty samosprávnych krajov Slovenskej republiky 

Dôležitým bolo porovnanie posudzovaného úseku D1 s týmito priemernými hodnotami.  
 
Porovnanie hodnoteného úseku diaľnice D1 Vrtižer – Bytča s celoslovenským priemerom  

 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 

počet nehôd na diaľniciach SR          (DN/rok)                   1338 1341 1 516 1439 848 

hustota nehôd  na diaľniciach SR (DN/km/rok)            4,09 4,15 3,42 3,70 2,32 

úsek Vrtižer - Bytča (km 178,5 – 187,5)             dĺžka 9,00km 

počet nehôd na D1 Vrtižer – Bytča (DN/rok) - - 7 13 8 

hustota nehôd na D1 Vrtižer – Bytča (DN/km/rok) - - 0,778 1,444 0,889 

Zdroj: SSC  

Na základe analýzy dopravných nehôd, ich príčin a následkov, bol úsek D1 Vrtižer  - Bytča vyhodnotený ako 
relatívne bezpečný. Ukázalo sa, že nehodovým faktorom je v tomto úseku skôr vplyv počasia. V úseku sa často 
vyskytujú hmly a počas zimného obdobia námraza, predovšetkým na mostných objektoch. Ide väčšinou o malé 
úseky, na ktorých je často lokálna námraza, sneh a pod, čo nemusí byť zaznamenané meteozariadením.    
Z hľadiska intenzity dopravy a skladby dopravného prúdu by bolo potrebné  operatívne reagovať na okamžitý 
dopravný stav a  regulovať rýchlosť PDZ 
 

Premenné parametre 
V rámci bezpečnostnej inšpekcie boli analyzované premenné parametre vozovky, ktoré najviac vplývajú na 
bezpečnosť dopravy: 

 pozdĺžna nerovnosť IRI 

 hĺbka koľaje (tiež priečna nerovnosť) RUT 

 pozdĺžne trenie MU 
V súvislosti s premennými parametrami zohráva dôležitú úlohu údržba vozovky, ktorá v čase degraduje. Tento 
vývoj vozovky je možné zlepšovať technickými úpravami vozovky tak, aby bola zabezpečená požadovaná 
úroveň kvality vozovky a tým aj bezpečnosť dopravy. Pri analyzovaní súčasného stavu premenných parametrov 
na úseku D1 Vrtižer – Bytča sa vychádzalo z údajov, ktoré boli poskytnuté SSC a pre tento úsek boli získané 
meraním uskutočneným v októbri 2009. Pri vyhodnocovaní údajov premenných parametroch sa úsek rozdelil 
na 1000 metrové úseky. Výsledné údaje o 1000 metrových úsekoch, boli spracované z kratších 100 metrových 
úsekoch priemerovaním.   
 
Z hodnotenia,  vyplynulo, že  povrchové vlastnosti vozovky  sú výborné až dobré, až na stav mostných dilatácií, 
ktoré výrazne zhoršujú kvalitu povrchu vozovky a mnohé spĺňajú podmienky pre zaradenie až do 4. 
klasifikačného stupňa (nevyhovujúci stav). Z tohto hľadiska úsek má nedostatky, ktoré nevyhovujú už 
v súčasnosti.  
 

Nepremenné parametre 
Nepremenné parametre PK možno charakterizovať ako prvky trasy, ktoré nepodliehajú žiadnym vplyvom, čo sa 

týka ich stavebného riešenia a umiestnenia. Základnými parametrami je smerové a výškové vedenie trasy a jej 
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šírkové usporiadanie. Medzi nepremenné parametre PK patrí aj: záchytné bezpečnostné zariadenie, dopravné 

značenie, portály dopravného značenia, mostné podpery, steny a múry, diaľničné hlásky, stožiare kamerového 

dohľadu, odpočívadlá, čerpacie stanice, sedimentačné nádrže a pod.  

 

Úlohou bezpečnostné inšpekcie bolo stanoviť  tieto riziká, zatriediť ich do skupín podľa závažnosti a navrhnúť 

ich odstránenie. Klasifikácia bezpečnostného rizika identifikovanej závady rozdeľuje nedostatky do troch 

skupín. Za cieľ si kladie len hrubú orientáciu, do akej miery môže závada ovplyvniť pasívnu, prípadne aj aktívnu 

bezpečnosť. Zatriedenie bolo vytvorené spracovateľmi hodnotenia len pre dané posúdenie bezpečnosti 

diaľničných úsekov pri zvýšení povolenej rýchlosti a nestojí na exaktných základoch. Môže preto obsahovať aj 

určitú mieru subjektívnosti. Napriek tomu považujeme za vhodné klasifikáciu uviesť, pretože niektoré zistenia 

sú závažného charakteru a niektoré sú naopak drobné nedostatky, pri ktorých sa len s malou 

pravdepodobnosťou, alebo v malej miere môžu zvýšiť následky nehôd.  

 

Identifikované závady sú podľa stupňa bezpečnostného rizika rozdelené do nasledovných skupín: 

 bezpečnostné riziko veľmi vysoké 

závada môže zvýšiť pravdepodobnosť vzniku nehody, alebo výrazne zhoršiť následky dopravnej 

nehody  

 bezpečnostné riziko stredne vysoké 

závada pri nepriaznivých podmienkach alebo spolu s inými okolnosťami môže zvýšiť pravdepodobnosť 

vzniku nehody, závada môže zhoršiť následky nehody, 

 bezpečnostné riziko mierne zvýšené 

závada predstavuje nedostatok, ktorý v menšej miere znižuje účinnosť bezpečnostných prvkov diaľnice 

 

Identifikácia rizík na hodnotenom úseku diaľnice D1 bola vykonané obhliadkou teréne dňa  18.02.2010. 
Obhliadka bola vykonaná za asistencie doprovodného vozidla SSÚD 5 Považská Bystrica. Návrhy na odstránenie 
závad boli odporučené na základe v dobe posudku platných STN, TP, TPV a tiež na základe zásad pre bezpečné 
usporiadanie komunikácií.  
 

V úseku bolo identifikovaných celkom 53 nedostatkov (v oboch smeroch), z ktorých niektoré sú závažné iba pri 

prípadnom zvýšení maximálnej povolenej rýchlosti, niektoré sú však potenciálnym bezpečnostným rizikom už 

v súčasnom stave.  

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené skupiny závad, ktoré boli zoskupené na základe spoločných charakteristík  

a predstavujú riziko už v súčasnom stave. Heslovite sú uvedené možnosti riešenia.    

 
Sumarizácia bezpečnostných nedostatkov v úseku D1 Vrtižer - Bytča   

skupina závad číslo závady *) celkový 
počet 
závad 

možnosť riešenia 

zvodidlá  

- chýbajúce pred pevnou prekážkou 

24, 34, 54 3  osadiť zvodidlo, resp. tlmič 

nárazu 

zvodidlá 

- nízka úroveň zachytenia 

16, 19, 20, 33, 46, 

50, 52 

7  zvýšiť úroveň zachytenia 

zvodidla,  

osadiť betónové zvodidlá  

zvodidlá 

- vzájomná vzdialenosť stĺpikov 

2, 5, 8, 28, 31, 41, 51 7  osadiť stĺpiky zvodidla vo 

vzdialenosti 2 m 

zvodidlá   

–  iné konštrukčné nedostatky 

17, 27, 29, 30, 35, 

42, 43, 44, 45, 47,49 

11  dodržať TPV (technický predpis 

výrobcu)  

mostné dilatácie  

– výšková nerovnosť 

10, 21, 26 3   zlepšiť výškové osadenie 

dilatácie 

odpočívadlo – dopravné značenie 

 

39 1  osadiť dopravné značky 

odpočívadlo – bezpečnosť vozidiel 

 

14, 37, 38 3  osadiť záchytné bezpečnostné 

zariadenia, zlepšiť odvodnenie 

odpočívadlo – ochrana osôb na 

odpočívadle 

36 1  zmeniť záchytný systém, 

parkovacie státia v blízkosti 

vjazdu zrušiť 

prejazd cez stredný deliaci pás     pre 

zimnú údržbu 

11 1  zrušenie prejazdu 



- 91 - 

 

oslnenie vodičov z cesty II/507 

 

48 1   osadiť bariéru proti oslneniu 

*)Tabuľka je prevzatá z dokumentácie a číslo závady je viazané na fotodokumentáciu doloženú v nej 

 

Prevažná väčšina zistených nedostatkov sa týka lokálnych závad záchytných bezpečnostných zariadení (ZBZ). 

Súčasne je potrebné povedať, že ZBZ ako celok v diaľničnom úseku Vrtižer – Bytča je na dobrej úrovni. Bez 

problémov sú betónové zvodidlá v strednom deliacom páse. 

 Lokálne nedostatky boli zistené len pri oceľových zvodidlách na krajnici diaľnice. Pre vozidlá sú najviac 

rizikové betónové pätky portálov, pred ktorými sú zvodidlá s úrovňou zachytenia H1, ale nie je 

dodržaná minimálna vzdialenosť od líca zvodidla. Pri deformácii oceľového zvodidla by sa tak 

havarované vozidlo dostalo do kontaktu s masívnym betónovým blokom. Ďalším vážnym nedostatkom 

je nízke zabezpečenie jazyku križovatky v odbočení križovatkovej alebo odpočívadlovej vetvy. Tu je 

potrebné použiť tlmiče nárazu. 

 Veľký počet identifikovaných závad je pri prerušení oceľového zvodidla, buď k telefónu núdzového 

volania, alebo prístup k čisteniu sedimentačnej jamy. Vyskytuje sa tu nelogické zníženie hustoty 

stĺpikov (a teda úrovne zachytenia) v odklonenej časti zvodidla. Uhol nárazu vozidla by tu bol totiž 

väčší, čo je nepriaznivejšie. Ďalšie nedostatky v skupine „zvodidlá“ predstavujú už len menej závažné 

nedodržania technických predpisov, ako napr. vzdialenosť telefónu od odkloneného zvodidla. 

 Špecifický bezpečnostný nedostatok hodnoteného úseku je oslnenie vodičov na diaľnici zo súbežnej 

cesty II/507. Pritom v dĺžke 1 950 m je vybudovaná clona proti oslneniu, avšak zvyšných zhruba 550 m 

je nechránených. Tu je potrebné dobudovať clonu proti oslneniu. 

 Ďalšou závadou sú mostné dilatácie, ktoré vytvárajú lokálnu pozdĺžnu nerovnosť. Prenos síl medzi 

pneumatikou a vozovkou nie je ideálny a pre rýchlo idúce vozidlá sa preto v mieste dilatácií zhoršuje 

stabilita a plynulosť náhleho brzdenia. 

 Nebezpečnou, ale jednoducho odstrániteľnou závadou je otvorený prejazd cez stredný deliaci pás pre 

zimnú údržbu. Veľké riziko vzniká už pri súčasných rýchlostiach, preto treba prejazd zrušiť. 

 

 

Príklady dokumentovania závad: 
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Záver 
 
Podrobný bezpečnostný posudok potvrdil očakávania odborníkov a to skutočnosť, že tento úsek nie je 
z mnohých aspektov vhodný k akýmkoľvek úvahám o prípadnom zvýšení maximálnej povolenej rýchlosti. 
Vychádza to prvotne už z parametrov smerových a výškových oblúkov navrhovaných a realizovaných na 
rýchlosť 120 km/h, dĺžky úseku (9 km), ktorá je naviac narušená odpočívadlom a tiež poveternostnými 
podmienkami danej lokality. 
 
Splnenie podmienok pre prípadné zvýšenie rýchlosti, uvedené v posudku, nie je možné bez náročných 
stavebných úprav a vybavenia diaľnice IDS.   
Medzi najzávažnejšie prekážky možno zaradiť:  

 Nevyhovujúce smerové vedenie (oblúky s malým polomerom) 

 Nedostatočné dĺžky odbočovacích a pripájacích pruhov v križovatkách a pri odpočívadle 

 Nevyhovujúce klimatické podmienky (častý výskyt hmly, námraza na mostoch) 

 Nedostatočný informačný systém diaľnice 

 Situovanie odpočívadla Predmier  

 Výškové nerovnosti v mieste mostných dilatácií a náročné zabezpečenie ich vyhovujúceho stavu 
(IRI)  

 Súbeh s cestou II/507 a možné dezorientovanie vodičov svetlometmi vozidiel z tejto cesty v noci 
(aj napriek existencie clony proti oslneniu).  

 
Veľkým prínosom posudku je však práve v tomto príspevku prezentovaná podrobná bezpečnostná inšpekcia 
úseku realizovaná skupinou certifikovaných bezpečnostných auditorov, prvá svojho druhu na Slovensku 
a stanovenie podrobného postupu, ktorý je potrebné uplatniť pri podobných posudkoch v budúcnosti. 
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Použité podklady a literatúra 
 

 Diaľnica D1 Vrtižer – Hričovské Podhradie, DVP, Alfa 04, Bratislava 2005 

 Základná mapa diaľnice - digitálna forma 

 Topografické zostavy dopravných nehôd 

 Údaje z automatických sčítačov dopravy (ASD)   

 Údaje z Cestnej databanky (CDB) 

 STN 73 6100 Názvoslovie na pozemných komunikáciách 

 STN 73 6101 Projektovanie ciest a diaľnic 

 STN 73 6102 Projektovanie križovatiek na pozemných komunikáciách 

 ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic 

 ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích 

 TP 02/2004   Betónové zvodidlo tvaru New Jersey 

 TP 01/2005   Zvodidlá na pozemných komunikáciách, zaťaženie, stanovenie úrovne zachytenia na PK, 
projektovanie individuálnych zvodidiel  

 TP 03/2005   Tlmiče nárazu, Stanovenie úrovne zachytenia na PK, priestorové usporiadanie 
a uvádzanie na trh 

 TP 01/2006  Výpočet kapacity pozemných komunikácií a ich zariadení 

 TP 09/2008  Zariadenia, infraštruktúra a systémy technologického vybavenia  PK,  

 TP 10/2008   Inteligentné dopravné systémy a dopravné technologické zariadenia. 

 MP 01/2009  Používanie programu HDM4 v podmienkach SR  

 Technické podmienky výrobcu (TPV) na používanie týchto zvodidiel: 

 - TPV Betónové zvodidlo Doprastavu Bratislava uverejnené na www.doprastav.sk  

 - TPV Oceľové zvodidlá NH4 uverejnené na www.mittalsteelostrava.com 

 - TPV Monolitické betónové zvodidlo SKANSKA DS, a.s., uverejnené na www.skanska.cz 

 - TPV Betónové zvodidlo GMV - 120 Váhostav – SK – PREFA, s.r.o., uverejnené na www.vph.sk 

 Štatistika dopravnej nehodovosti www.minv.sk  

 Povrchové vlastnosti vozoviek, J. Čelko a kol., ZU v Žiline, 2000 
 
 
 

 
  

http://www.doprastav.sk/
http://www.mittalsteelostrava.com/
http://www.skanska.cz/
http://www.vph.sk/
http://www.minv.sr/
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Správa o údržbe pozemných komunikácií na území 
 Hlavného mesta SR Bratislavy. 

 
Ing. Janka Mešťaníková, Margita Brynkusová,  Marián Ďurči,  Magistrát hl.m.SR Bratislava  

 
Na území Hlavného mesta SR Bratislavy je komunikačná sieť tvorená diaľnicami, cestami, miestnymi 
komunikáciami a účelovými komunikáciami.  

Diaľnice na území Bratislavy sú v správe Národnej diaľničnej spoločnosti a.s., Bratislava. 
 Cesty I. až III. triedy a miestne komunikácie I. a II. triedy sú v správe oddelenia cestného hospodárstva 
 Miestne komunikácie III. a IV. triedy sú v správe príslušnej mestskej časti. 
 Oddelenie cestného hospodárstva spravuje viac ako 385,997 km komunikácii a 294,749 km chodníkov.  

V mnohých štatistikách sa uvádzajú náklady na km komunikácie, čo podľa môjho názoru nie je 
najpresnejší údaj. Podstatne  presnejšie je uvádzanie nákladov na 1m

2
 či už u spravovaných komunikácii alebo 

chodníkov. V mnohých prípadov sú komunikácie 2, 3,4 resp. 6 pruhové a  na mnohých komunikáciách sú 
komunikácie s vyhradenými BUS - pruhmi.  

Oddelenie cestného hospodárstva v súčasnosti spravuje  385,997 km komunikácií čo predstavuje  4 
033 209,0m

2
 povrchov komunikácií a 294,749 km chodníkov čo predstavuje 745 116,0m

2
 povrchov chodníkov.  

K týmto údajom je potrebné pripočítať ešte odvodnenie komunikácií  cez uličné vpusty, ktoré sa taktiež 
nemalou mierou podieľajú na nákladoch spojených s údržbou komunikácií. Značné problémy pri čistení ul. 
vpustov nám spôsobujú parkujúce motorové vozidlá. V mnohých  prípadoch čistenie zabezpečujeme na základe 
vypracovaného POD v operatívnej komisii a za súčinnosti mestskej polície a odťahovej služby.  

Oddelenie cestného hospodárstva má v súčasnosti 9 348 ks uličných vpustov. V posledných rokoch 
dochádza k odcudzovanie mreží na ul. vpustoch, ktoré vo veľmi malých prípadoch  kradnú bezdomovci, ale 
podstatná časť je kradnutá pre ďalšiu investičnú činnosť, čomu nasvedčuje skutočnosť, že v priebehu víkendov 
dochádza k odcudzeniu niekoľkých až desiatok mreží ul. vpustoch na jednotlivých komunikáciách. Na základe 
tejto skúsenosti pri nových akciách požadujeme osadenie mreží s pántovým uchytením mreží, prípadne 
s osadením obrubníkových vpustov. Pri údržbe poškodené staré vpusty nahrádzame za typ s pántovým 
uchytením. Ďalšou negatívnou skúsenosťou je riešenie odvodnenia v min. pozdĺžnych spádoch odvodňovacími 
žľabmi. Tieto žľaby po čase korodujú, mriežky sa uvoľňujú, bývajú odcudzované a šróbovacie je problém pri 
uvoľňovaní mreží. Najpodstatnejším nedostatkom je ich čistenie, ktoré je možné realizovať iba ručne, pretože 
pri čistení nečistoty striekajú, znečisťujú okolie a prípadne poškodzujú laky parkujúcich vozidiel. Na základe 
uvedeného sme pristúpili s vylúčením realizácie odvodnenia odvodňovacími žľabmi a odvodnenie je riešené 
odvodňovacími obrubníkmi s osadením čistiacich dielov.   

Kvalitu povrchov komunikácií ovplyvňuje viacero faktorov. V prvom rade sú to rozkopávky súvisiace 
s opravami a rekonštrukciami inž. sietí, ktoré sú  v prevažnej miere ukladané v telesách komunikácií prípadne 
chodníkoch. Ďalším nezanedbateľným faktorom, ktorý podstatnou mierou ovplyvňuje kvalitu povrchov 
komunikácií je nárast motorových vozidiel a intenzita dopravy a s tým súvisiace zaťaženie. V  Dopravnom 
spravodaji som sa pred niekoľkými rokmi dočítal, že na území Bratislavy v porovnaní rokov 1990 a 2000 bol 
nárast motorových vozidiel 74% a to už nehovorím aký stav je v súčasnosti + k tomu je potrebné pripočítať ešte 
tranzitujúce vozidlá a vozidla z okolitých lokalít Bratislavy.  

Musím konštatovať, že  náklady na zabezpečenie prác bežnej údržby  sú z roka na rok nedostačujúce, 
čo sa prejavuje na stále sa zhoršujúcej kvalite jestvujúcich povrchov komunikácií so zvyšujúcim sa  množstvom 
výtlkov,  sieťových rozpadov ako i pozdĺžnych a priečnych nerovností. Údržba je chápaná v poslednom období 
ako vyspravovanie výtlkov, čo je veľmi nešťastné riešenie, pretože vyspravenie výtlku by malo  byť vecou 
ojedinelou, aby nedochádzalo k ďalším škodám na zdraví a majetku. Tu je potrebné riešiť opravy povrchov 
frézovaním s následnou pokládkou nových bitúmenových vrstiev resp. rekonštrukciami komunikácií.  

My si robíme štatistiku vyspravovania počtov výtlkov, ktoré uvádzam v prehľade: 
rok 1999 – 3 915 výtlkov 
rok 2006 – 5 527 výtlkov 
rok 2007 – 5 419 výtlkov 
rok 2008 – 6 984 výtlkov 
rok 2009 – 8 414 výtlkov 
rok 2010 – 8 650 výtlkov 
Ako vidno z prehľadu nárast je pomerne značný, čo nasvedčuje na stále sa zhoršujúcu kvalitu  

povrchov komunikácií.  
V predchádzajúcich rokoch sme mali značné problémy s údržbou bitúmenových povrchov na 

zastávkach MHD a vstupmi do križovatiek, kde dochádzalo k značným pozdĺžnym a priečnym deformáciám 
živičných povrchov komunikácií. V roku 1990 dodávateľ Technické služby Bratislava zakúpil licenciu na 
používanie betónovej zmesi typu Creteprint a začali sme realizovať opravy povrchov na zastávkach MHD 
uvedenou technológiou. Táto úprava bola realizovaná razením rôznych foriem do čerstvej betónovej zmesi, 
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ktoré si väčšina predstavovala, že je to dlažba. Dlažba to nebola, bol to len určitý druh razníc na povrchu. Táto 
technológia bola odskúšaná v roku 1990 na zastávke MHD na Ružinovskej a do dnešného dňa je vo veľmi 
dobrom stave. Postupne sme začali povrch zastávok opravovať uvedenou zmesou. Táto úprava mala okrem 
zvýšenia životnosti aj nevýhody. Razenie realizovali pracovníci ručne a dochádzalo k drobným nerovnostiam, čo 
hlavne na zastávkach pri daždivom počasí malo nepriaznivý vplyv na ostrekovanie vodou cestujúcich. Ďalšou 
nevýhodou bola zvýšená hlučnosť oproti bitúmenovým povrchom a taktiež doba tuhnutia a tvrdnutia, ktorá 
bola 28 dní. Po 6 rokoch realizácií prác na základe tejto licencie Technické služby sa stali vlastníkmi uvedenej 
technológie. Samozrejme po  týchto skúsenostiach sme začali zmes vylepšovať. Odstránili sme razenie 
betónovej zmesi a povrch je realizovaný povrchovou metličkovou úpravou, dilatácie realizujeme zásadne 
rezaním a nie vkladaním dosiek a pomocou plastifikátorov  sme dosiahli dobu tuhnutia a tvrdnutia zmesi na 48 
hodín. Keďže po oprave betónovou zmesou dlhšej ako 35m bolo potrebné realizovať dilatáciu na celú hrúbku 
betónovej dosky postupným zaťažením prostriedkov MHD dochádzalo k plávanie dosiek, začali sme používať 
kĺzne trny do betónových zmesí. Týmito opatrenia sme skrátili dobu opravy povrchu na zastávkach MHD skrátiť 
z 5 týždňov na 1 týždeň. Táto úprava sa jednoznačne potvrdila ako jediná najvýhodnejšia a pri všetkých nových 
investičných akciách pri ktorých sú realizované zastávky MHD, sú realizované len touto úpravou. Takto sme 
zabezpečili opravy povrchov v rámci prác bežnej údržby na 132 zastávkach MHD o výmere 16 039,3  m

2
. 

Ostatný investori zrealizovali 67 zastávok MHD čo spolu činí 199 zastávok MHD o výmere viac ako 22,5 tis. m
2
.  

Táto technológia sa ukázala ako najvýhodnejšia,  predĺžila životnosť a kvalitu povrchov komunikácií. 
Touto technológiou sme  začali  opravy povrchov aj na vstupoch do križovatiek. Takto sme opravili 39 vstupov 
do križovatiek vrátane celého povrchu na Patrónke s výmerou  15 658,3m

2
. Iný investori vysparvili 10 vstupov o 

výmere 2 565,40m
2
 povrchov bet. zmesou. Takto máme 49 vstupov o výmere 18 223,70m

2
.  

Ale aby som nepreferoval iba betónové zmesi samozrejme najpodstatnejšou časťou opráv povrchov 
jestvujúcich komunikácií je oprava povrchov bitúmenovými zmesami. Tu musím podotknúť, že pri opravách 
povrchov komunikácií bitúmenovými zmesami používame v zmesiach  len  modifikované  asfalty a prešli sme 
s gradácie 80 na 65. Pri opravách povrchov bitúmenovými zmesami máme problémy časové. Pre intenzitu 
dopravy prevažnú väčšinu prác pri veľkoplošných opravách povrchov komunikácií tieto práce realizujeme 
v piatok od 18 – 19 hod. do pondelka 04 – 06 hod. a v niektorých prípadoch len v období prázdnin t.j. júl – 
august. Tu musím podotknúť jednu skutočnosť, že rozsahy opráv povrchov je závislý od schválených finančných 
prostriedkov  a nie od životnosti a stavu povrchu tej ktorej komunikácie. Sfrézovávanie pozdĺžnych resp. 
priečnych nerovností je spôsob podotýkam, len dočasný a podľa intenzity dopravy do roka – dvoch je potrebná 
oprava povrchu novými bitúmenovými prípadne betónovými vrstvami. 

Pri opravách povrchov na chodníkoch sme vylúčili opravy povrchov liatym asfaltom a  opravy povrchov 
chodníkov realizujeme  asfaltový betón jemnozrný ACo 8 o hr. 3 – 4 cm. na podkaldný betón C 12/15 o 
spojovacím nástrekom 0,5kg/m

2
. Taktiež z úprav povrchov sme vylúčili opravy zámkovou dlažbou, ktorou sú 

realizované len pre bezbarierové priechody v zmysle Vyhlášky 532/2002 +o všeobecných technických 
požiadavkách na výstavbu a o všeobecných požiadavkách požiadavkách na stavby užívané osobami s 
obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie 
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Bezpečnosť cestnej premávky v SR a príprava novej národnej 
stratégie na dekádu 2011 – 2020 

 
Ing. Peter Matúška,  tajomník Rady vlády SR pre bezpečnosť cestnej premávky  a vedúci 

oddelenia BECEP sekcie cestnej dopravy, pozemných komunikácií a investičných projektov  
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (MDVRR SR)  

 
 

(1) Doprava je jedným z kľúčových faktorov rozvoja každej modernej spoločnosti. Vo svojej špecifickej 
funkcii pôsobí naprieč ekonomikou štátu a spája rôzne sektory. Umožňuje prekonávať vzdialenosti, zlepšuje 
deľbu práce v  rámci výroby, podporuje produktivitu výrobnej pracovnej sily a kapitálu, a tým podporuje aj rast 
prosperity a konkurencieschopnosti ekonomiky. 

Na zabezpečenie funkčného dopravného systému v SR a fungujúcej ekonomiky je nevyhnutne 
potrebná rozvinutá a po technickej a kvalitatívnej stránke vyhovujúca dopravná infraštruktúra, ktorá spolu 
s ďalšími nadväzujúcimi faktormi predstavuje základný predpoklad  rozvoja spoločnosti. Dostupnosť regiónov 
k transeurópskym dopravným sieťam (TEN-T), dostatočná úroveň vybavenosti územia vnútroštátnymi 
dopravnými koridormi, ako aj vnútroregionálnymi dopravnými sieťami, priamo pôsobí na rozvoj ekonomických 
aktivít štátu, ako aj pri odstraňovaní regionálnych disparít medzi jednotlivými regiónmi. Súčasný stav cestnej 
infraštruktúry je charakterizovaný relatívne hustou sieťou ciest, avšak s relatívne nízkym podielom ciest vyšších 
tried (diaľnic a rýchlostných komunikácií), pričom najmä na hlavných medzinárodných cestných spojeniach 
dochádza k prekračovaniu existujúcej kapacity ciest. 

Z poznania súčasnej reality a uvedomujúc si dôležitosť ďalšieho rozvoja dopravy v Slovenskej 
republike, vyplývajú aj nové strategické úlohy a  priority pre Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho 
rozvoja SR. Nejde iba o oblasť výstavby cestnej infraštruktúry, ale aj o  jej prepojenie s oblasťou rozvoja 
bezpečnosti cestnej premávky a  o ochranu toho najcennejšieho – ľudského zdravia a života. 

Veľmi zjednodušene povedané - najlepšou cestou pre rozvoj fenoménu  DOPRAVA a s ním 
neodmysliteľne spojenou prevenciou proti úrazovosti v cestnej premávke, sú kvalitné cesty, dobré autá, 
zodpovední vodiči, osveta spoločnosti a , samozrejme, dodržiavanie zákonov.  

 
(2) Neustále sa stretávame s nízkou úrovňou právneho vedomia vodičov, spolujazdcov i chodcov. Ľudia 

podceňujú dopravné situácie a skutočnosť, že každý jednotlivec – či ide  o dospelú osobu alebo dieťa - je 
účastníkom cestnej premávky. Napriek spomenutým  výhradám, treba povedať, že vlani bol pri dopravnej 
nehodovosti v SR zaregistrovaný najnižší počet usmrtených osôb za ostatných 24 rokov a  správa Európskej rady 
pre bezpečnosť v doprave (ETSC) v júni t.r. konštatovala, že Slovensko bolo krajinou, v ktorej sa počet 
smrteľných nehôd v roku 2009 znížil medziročne najvýznamnejším spôsobom v rámci tridsiatich skúmaných, 
najmä európskych krajín. V dôsledku dopravných nehôd bolo v roku 2002 usmrtených 626 osôb, v roku 2009 
prišlo pri dopravných nehodách o život 385 ľudí. 

Štatistiky dopravných nehôd sú nekompromisné. Aj keď v ostatnom období, najmä v prvom polroku 
t.r., vykazovali priaznivejší vývoj v dopravnej nehodovosti na slovenských cestách, tohtoročná teplá jeseň opäť 
prináša krutú daň - najmä v podobe smrti mladých rýchlych vodičov a začiatočníkov. Denne sme svedkami 
porušovania pravidiel cestnej premávky so smrteľnými následkami, ťažkými či ľahšími zraneniami, pričom práve 
ľudský činiteľ má markantný podiel na nehodovosti.  

 
(3) Ďalším z narastajúcich parametrov v štatistike dopravnej nehodovosti je aj nárast počtu osobných 

vozidiel. Kým v roku 2002 sme mali na Slovensku zaevidovaných 1 mil. 833 tisíc automobilov, vlani to bolo 2 
mil.236 tisíc, pričom, veľmi dôslednú a kladnú úlohu zohralo aj tzv. šrotovné, ktoré odstránilo z našich ciest 
množstvo vrakov.  

 
(4) Sme si vedomí, že počet a následky dopravnej nehodovosti možno na Slovensku znížiť a situáciu 

napraviť len koordinovaným prístupom k danej problematike. Na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky sú 
z pozície Rady vlády SR pre BECEP, ktorej predsedom je minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, 
realizované opatrenia v oblastiach - bezpečnosť pozemných komunikácií, bezpečnosť cestných vozidiel, 
dopravná výchova a osveta, zdravotná výchova a dopravná psychológia, dopravno-bezpečnostná legislatíva, 
analýza príčin dopravných nehôd a  dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky, propagácia 
v médiách, národná koordinácia a medzinárodná spolupráca.  

Plnenie úloh národnej stratégie bezpečnosti cestnej premávky je základným predpokladom, aby aj 
Slovenská republika napredovala vo svojich predsavzatiach, ktorými sa prihlásila k Charte EÚ a k akčnému 
programu  európskej dopravnej politiky s mottom: „Ak sa nám podarí zachrániť čo len jeden život, naša práca 
má zmysel !“  



- 97 - 

 

V tomto duchu sa snažíme napredovať najmä pri tvorbe a následnej realizácii novej národnej stratégie 
v oblasti BECEP. Oddelenie BECEP MDPT SR momentálne aktívne pracuje a participuje s mnohými ďalšími 
odborníkmi na tvorbe nového národného plánu na roky 2011 až 2020. V súlade s naším postavením vo veľkej 
európskej rodine „27“ sa snažíme o pripravenie takej stratégie, ktorá nielen svojou ambíciou, ale aj realizáciou, 
potvrdí, že Slovensko je zodpovednou, vyspelou a perspektívne prosperujúcou európskou krajinou. 

V novej stratégii mienime dodržať nielen európsky štandard - 50%-ný pokles  úmrtnosti pri dopravných 
nehodách,  ale budeme sa snažiť aj o zdieľanú zodpovednosť za prípadné tragédie na cestách. Taktiež v ňom 
bude zakotvené neustále zlepšovanie noriem bezpečnosti cestnej premávky. 

 
(5) Aj keď ešte sme len pred procesom finálneho schvaľovania národného plánu BECEP na roky 2011 až 

2020, ktorý podlieha širokej odbornej diskusii a taktiež bude predložený na verejnú diskusiu, spomeniem, že po 
mnohých poradách, diskusiách a konzultáciách smerujeme štruktúru národnej stratégie do  

- 9 rámcových cieľov 
- 23 oblastí realizácie 
- a 92 úloh – krátkodobých, strednodobých, dlhodobých a nepretržitých opatrení. 
 
(6) Predbežne sa pokúsim v stručnosti zhrnúť podstatu materiálu. Napríklad, riešené budú: 

- rýchlosť na cestách (objektívna zodpovednosť vodičov, vlastníkov automobilov a účinný kamerový dohľad), 
- alkohol a drogy za volantom, 
- zraniteľní účastníci cestnej premávky, 
- efektívna dopravná výchova (edukácia nielen vodičov), 
- cestná infraštruktúra, bezpečnostný audit, inšpekcia a riešenie „KNL“ – kritických nehodových lokalít, 
- ITS, uvádzanie do praxe inteligentných dopravných systémov, 
- zdokonaľovanie výcviku profesionálnych vodičov - šoférov autobusov v hromadnej doprave i školských 
autobusov (v tejto súvislosti sa budeme zaoberať nielen obnovou autoparkov, ale aj zavedením používania 
zadržiavacích bezpečnostných zariadení – pásov a autosedačiek pre deti ), 
- ďalším dôležitým bodom nového NP bude aj ponehodová starostlivosť v SR – systém e-call a rehabilitačné 
kurzy, 
- a napokon, prierezový charakter bude patriť oblasti manažmentu, financovaniu a zodpovednosti za 
bezpečnosť cestnej premávky – teda za BECEP. 
 

(7) Kľúčovými prioritami novej národnej stratégie budú: 
účastníci cestnej premávky a cestná infraštruktúra. 
Pôjde o rôzne uplatňovanie realizácie manažmentu – či už rýchlosti, riadenia, vzdelávania a pod., ale 
sústredíme sa aj na implementáciu bezpečnostného auditu, bezpečnejšieho prostredia pre najzraniteľnejších 
účastníkov cestnej premávky, ako aj na efektívnu implementáciu technických kontrol vozidiel a štátny dohľad 
nad STK, taktiež pôjde o zavedenie národného systému dopravných informácií, inteligentných dopravných 
systémov či o núdzové volania e-call. 

 
Pri stanovení uvedených cieľov sme vychádzali z plnenia národného plánu na druhý polrok 2005 – 2010 
a poznatkov z realizácie nových konkrétnych projektov realizovaných v r.2010 MDVRR SR - BECEP 
 

Pri vyhodnocovaní jednotlivých aktivít, projektov a kampaní realizovaných oddelením BECEP MDVRR 
SR v r. 2010 sme sledovali nielen naplnenie cieľov vyplývajúcich z plnenia národného plánu, ale aj hlavnú 
myšlienku RV SR pre BECEP – rozširovať osvetu a prevenciu medzi širokú verejnosť. Išlo predovšetkým 
o projekty a kampane zamerané na  zvyšovanie bezpečnosti najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky - 
chodcov, najmä detí, seniorov a vodičov začiatočníkov:  

1. VAMOS – „dobrovoľníci v neustálom pohybe“ - celoslovenská osvetová aktivita BECEP MDVRR SR 
vychádzajúca z európsko-slovenského projektu, ktorý sme podpísali v roku 2006 a začali napĺňať v r. 2007 
prijímaním a vyškolením nových dobrovoľníkov pôsobiacich v   MŠ, ZŠ, stredných školách a autoškolách. Osvetu 
BECEP šíria „vamosáci“ prostredníctvom prednášok, doplnkového vyučovania dopravnej výchovy, 
distribuovaním letákov a reflexných prvkov. Ročne sa touto formou zaškolí na Slovensku okolo 70 000 detí a ich 
rodičov a starých rodičov, ktorí dostávajú priame informácie z podporného projektu BECEP MDVRR SR - 
Zodpovedný rodič, zodpovedné dieťa! Iniciatívu VAMOS chceme prehĺbiť najmä v tomto roku 2011, ktorý je 
vyhlásený EK ako Európsky rok dobrovoľníctva! 
  2. Mobilný BECEP – širokospektrálny program s problematikou zvyšovania bezpečnosti cestnej 
premávky bol realizovaný na hlavných námestiach v 13. slovenských krajských a okresných mestách, od mája  
do októbra 2010. V programe bola zapracovaná osveta – nielen zdarma šírenie letákov a distribuovanie 
reflexných prvkov, ale návštevníci sa mohli oboznámiť s prvkami BECEP aj hravou formou, vyskúšali si simulátor 
nárazu, jazdu na bicykloch či autokárach medzi kuželmi, záchranári SČK ich zaučili do poskytovania prvej 
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pomoci atď. Zaujímavý program pritiahol na podujatia najmä rodiny s deťmi, zúčastnili sa viaceré generácie, cca 
13 000 ľudí. 
 3. THE ACTION BECEP TOUR 2010 – multimediálny divadelný projekt pre stredoškolskú mládež – 
tínedžerov, ktorí si robia vodičské preukazy a začínajúcich vodičov. Realizovaných bolo 24 predstavení v 8. 
mestách SR. Videlo ich cca 11 000 žiakov a študentov. S priaznivým ohlasom mládeže sme sa streli najmä na 
aktívnej web stránke www.theaction.sk  priamo po vzhliadnutí predstavení. 
 4. POHODA ZA VOLANTOM, AUTOKINO 2010 – realizovaná v auguste a septembri 2010 v 8. krajských 
mestách. Akcia bola zameraná najmä na mladých vodičov – začiatočníkov a na neužívanie alkoholu a iných 
omamných látok za volantom. Jej druhý ročník bol rozšírený o internetové hlasovanie na www.autokino.sk , 
ktorého sa zúčastnilo 4 340-tich návštevníkov. Podobne prebiehala aj letná mesačná internetová akcia „Promile 
INFO SMS“ zameraná na boj proti alkoholu a iným drogám za volantom. 
 5. Dni otvorených dverí pre BECEP a Týždeň BECEP v krajoch SR – táto iniciatíva vznikla v r. 2007, kedy 
EK vyhlásila I. svetový týždeň a I. európsky deň pre BECEP v krajinách EÚ. Od tohto roku, v pravideľných ročných 
intervaloch, pokračujeme v tejto tradícii, kde v spolupráci so všetkými Krajskými úradmi pre cestnú dopravu 
a pozemné komunikácie pripravujeme rozsiahle aktivity, v ktorých je preškolených o problematike BECEP cca 
200 000 účastníkov cestnej premávky vo všetkých vekových kategóriách. 
 6. Od jari 2010 je širokej verejnosti k dispozícii inovovaná a priebežne aktualizovaná stránka 
www.becep.sk, ktorá prehľadne a aktuálne informuje, obsahuje množstvo štatistík a zaujímavostí pre poučenie 
všetkých vekových skupín spoločnosti. Využívajú ju najmä školy a centrá voľného času pri dôslednejšom 
vzdelávaní v oblasti dopravnej výchovy. 
 7. Aktívna spolupráca v preventívno-osvetovej činnosti  s prierezovými organizáciami – napr. HZ PPZ, 
SČK, Úrad verejného zdravotníctva SR a pod. Pri propagácii BECEP medzi širokú verejnosť zabezpečuje BECEP 
MDVRR SR prostredníctvom týchto organizácií populárno-náučné a odborne spracované CD a DVD pre 
jednotlivé vekové skupiny, napr. „Becepáčik – dopravná výchova pre MŠ“, „Autoškola pre deti ZŠ“, film „BECEP 
pre autoškoly“, letáky – „Alkohol zabíja!“, „Pripútaj sa k životu!“, „Zodpovedný cyklista – bezpečný bicykel“ 
a podobne. 

8. Odborné semináre, konferencie a kongresy s medzinárodnou účasťou. Značné úsilie sme v r. 2010 
vyvinuli o.i. v príprave a vystúpeniach k otázkam BECEP na seminároch, konferenciách a kongresoch 
s medzinárodnou účasťou konaných pod záštitou ministra, štátnych tajomníkov či samotného MDPT SR – vo 
Vyhniach, v Levoči, v Smokovci, Kongres Rescue Fórum 112 v Žiline atď.- ktoré boli organizované v spolupráci 
s STUBA, TUZA, Katolíckou univerzitou v Ružomberku, združením súdnych znalcov, resp. s rakúskymi 
odborníkmi v doprave v rámci projektu Roseman, cezhraničnej spolupráce SR, ČR a RR . Pripravili sme na pôde 
MDVRR SR medzinárodné odborné stretnutia V-4 BECEP, AG.4.Roseman a iné. 
9. Ďalšie pracovné kontakty sme nadviazali napr. s Úniou nevidiacich, s Centrom kultúry nepočujúcich – OZ 
Myslím, Votum, a.s. – pomoc postihnutým dopravnými nehodami, poisťovňami, profesnými združeniami 
(autoškoly) SKVZA, SATC, ASA, Česmad Slovakia atď., rozsah ďalšej spolupráce dohadujeme formou memoránd. 
 
(8) ZÁVER: 

 
O ďalšom význame bezpečnosti cestnej premávky a jej prioritnom postavení na národných úrovniach, 

ale aj v celoeurópskom a vo svetovom kontexte svedčia závery z Moskovskej deklarácie z  20.11.2009, ktoré 
boli schválené v Moskve na Prvej svetovej ministerskej konferencii o BECEP a podpísalo ich 193 čelných 
predstaviteľov členských štátov OSN, ale aj z Valného zhromaždenia OSN z 2. marca 2010, ktoré vyhlasujú roky 
2011 až 2020 za „Akčnú dekádu bezpečnosti v cestnej premávke“. Slovenská republika a Ministerstvo dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja SR má ambíciu, aby nová národná stratégia BECEP SR pre roky 2011 až 2020 
naplnila svoje základné poslanie, aby na našich cestách bolo bezpečnejšie prostredie pre všetkých účastníkov 
cestnej premávky – nielen pre vodičov, ale aj chodcov. 

 
        Ing. Peter Matúška  
        ved. oddelenia BECEP 

 
  

http://www.theaction.sk/
http://www.autokino.sk/
http://www.becep.sk/
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Cestná databanka SR a potenciál jej využitia 
 

Alica Szebényiová,  Jozef Polčic,  Slovenská správa ciest,  Bratislava,  SR  
 
 

Abstrakt 
 
Zabezpečovanie ústrednej technickej evidencie cestných komunikácií je jednou z povinností Ministerstva 
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o 
pozemných komunikáciách (cestný zákon)  v znení neskorších predpisov. Výkonom tejto činnosti je 
poverená Slovenská správa ciest na základe dokumentov, ktoré vymedzujú rámec jej fungovania. 
Ústrednú technickú evidenciu cestných komunikácií realizuje odbor cestnej databanky Slovenskej správy 
ciest. Príspevok predstavuje cestnú databanku SR v kontexte bohatej škály procesov tvorby, spracovania 
a hlavne využívania údajov a služieb budovanými nad údajovou základňou. To robí z cestnej databanky 
silný nástroj pre podporu manažovania činností súvisiacich so správou, údržbou a rozvojom cestnej 
infraštruktúry. Centralizovaná báza údajov o cestných komunikáciách, ich súčastiach a príslušenstve je 
štátom garantovaným reprezentantom cestnej siete SR pre široké využitie nielen na národnej úrovni ale 
aj v rámci čoraz častejšie a naliehavejšie rezonujúcich potrieb harmonizácie údajov a ich využívania 
v celoeurópskom meradle. 

1. Úvod  

V princípe možno povedať, že cestná databanka (CDB) je realizáciou ústrednej technickej evidencie cestných 
komunikácií (ÚTECK). Pod realizáciu je potrebné vnímať „modelovanie“ reality cestných komunikácií (CK), ich 
súčastí a príslušenstva, t.j. cestnej infraštruktúry, v prostredí moderných informačných technológií. Cieľom je čo 
najpresnejší model, čo znamená vyjadrenie čo najpresnejšej reprezentácie cestnej infraštruktúry 
prostredníctvom digitálnej formy. Miera presnosti je podmienená technológiami na získavanie a spracovanie 
údajov, definovaním presných pravidiel jednotlivých procesov, ich dodržiavaním, analýzou nedostatkov 
a hľadania spôsobu ich odstránenia.  Pritom všetkom je potrebné si uvedomiť, že zdroje údajov ÚTECK sú 
naozaj širokospektrálne. Údaje by nemohli vzniknúť bez úzkej súčinnosti všetkých subjektov zapojených do 
činností súvisiacich so vznikom, správou, prevádzkou a údržbou cestnej infraštruktúry. Ťažiskom vzniku údajov 
sú priame merania v teréne, ktoré odbor CDB fungujúci v rámci Slovenskej správy ciest (SSC), realizuje 
vlastnými kapacitami. Je potrebné vedieť čo merať, kde merať a kedy merať. To by nebolo možné bez 
spolupráce s cestnými správnymi orgánmi, subjektami zabezpečujúcimi investičnú činnosť a subjektmi 
reprezentujúcimi vlastníkov a správcov cestných komunikácií. Najmä poslední spomenutí sú zdrojom údajov 
nemerateľných v teréne ako sú napríklad technické údaje získané z projektovej dokumentácie a informácie 
o tom, na ktorých miestach cestnej infraštruktúry svojou činnosťou spôsobili zmeny, ktoré je potrebné 
zmapovať, aby modelovaná realita v prostredí informačného systému zaostávala za realitou čo najkratšie 
časové obdobie. Procesy spojené s aktualizáciou údajov patria medzi tie najproblémovejšie. Preto hľadanie 
efektívnejších riešení pre túto oblasť patrí k jednej z hlavných priorít odboru CDB.   
                            

2. Zber údajov 

Zber údajov možno rozdeliť podľa tematického obsahu zbieraných, resp. meraných údajov.  
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Základom je zber údajov reprezentujúcich referenčnú sieť, nasleduje zber údajov reprezentujúcich samotné 
súčasti a príslušenstvo cestných komunikácií a zber údajov reprezentujúcich základné charakteristiky vozovky 

cestných komunikácií. Zber všetkých spomenutých údajov sa realizuje priamymi meraniami v teréne. 
Zberom údajov je aj získavanie údajov nemerateľných v teréne, ktorými sú napríklad popisné technické údaje 
cestných objektov, údaje o návrhových prvkoch cestných komunikácií alebo údaje o dokončených cestných 
stavbách, získavaných hlavne z projektovej dokumentácie prístupnej na úrovni správcov CK. 

2.1. Zber údajov referenčnej siete 

Cestná sieť SR je reprezentovaná líniovým modelom predstavujúcim referenčnú sieť, v ktorom na najnižšej 
úrovni línie reprezentujú stredové čiary jednotlivých jazdných pásov s jednoznačne definovanou orientáciou, 
dopravným smerom, dĺžkou a číslom príslušnej CK. Podružnými údajmi sú údaje o vlastníctve a správe, či 
územnosprávnej  príslušnosti daného úseku. Miesta začiatkov, koncov a vetvenia stredových čiar jazdných 
pásov sú ohraničené bodmi, ktoré tvoria začiatky a konce línií. 
Základné prvky referenčnej siete sú získavané priamym meraním v teréne technológiou GPS s korekciami v 
reálnom čase s jednosekundovým snímacím intervalom. Bodové prvky sa fyzicky vyznačujú v teréne, ich 
merania sú statické; líniové prvky sa merajú kineticky, snímaním jednotlivých pozícií získavaných počas jazdy 
meracím vozidlom a spájaných do línie stredovej čiary jazdného pásu. 
Rozsah meraní pokrýva všetky CK, t.j. diaľnice, rýchlostné cesty a cesty I., II. a III. triedy. Podnetom pre zber 
týchto údajov sú zmeny vykonané na cestnej sieti investičnou výstavbou, oznamované pracovisku CDB formou 
rozhodnutí MDVRR  SR o zmene v usporiadaní cestnej siete alebo uvedenie nových úsekov do užívania na 
základe kolaudačných rozhodnutí, resp. rozhodnutí o predčasnom užívaní stavby, získavané od správcov CK. 
Aktualizácia údajov sa vykonáva priebežne, takže zmeny referenčnej siete sú v centrálnej databáze obsiahnuté 
v relatívne krátkom čase od okamihu získania prvotnej informácie o danej zmene. 

2.2. Zber technických nepremenných parametrov   

Technické nepremenné parametre (TNP) sú údaje reprezentujúce technické prvky cestných komunikácií z 
hľadiska skladby, resp. súčastí samotnej CK, t.j. jej šírkového usporiadania, skladby vozovky a prvkov, ktoré 
tvoria súčasti CK ako napr. záchytné bezpečnostné zariadenia, prvky vybavenia CK a pod. Ich zber sa realizuje  
prostredníctvom meracieho vozidla so zabudovaným meračom vzdialeností, ktorého údaje sa v hodnotách 
celých metrov prenášajú digitálne do programovej aplikácie prenosného počítača. V aplikácii sa zaznamenáva 

ÚTECK - hlavné skupiny údajov  

CDB - zber údajov referenčnej siete a TNP 
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výskyt jednotlivých prvkov s určitou konštantnou hodnotou; poloha jednotlivých prvkov, resp. miesta zmien 
parametrov sú lineárne referencované na úsek CK, t.j. je zaznamenaná ich poloha na stredovej čiare, 
vzdialenosťou/staničením od začiatku línie úseku. Štruktúra údajov umožňuje meranie aj priečnej vzdialenosti 
od línie, tzv. offsetu, čo sa však z obmedzených kapacitných dôvodov pri meraní vykonáva len v nevyhnutných 
prípadoch. 
Evidované sú počty a  šírky jazdných, prídavných a pridružených pruhov, výskyt a šírky krajníc spevnených a 
nespevnených, výskyt a šírky deliacich prvkov, kryt vozovky, konštrukčné vrstvy vozovky, plošné korekcie ap.. Z 
vybavenia CK sú to záchytné bezpečnostné zariadenia, dopravné značenie vodorovné aj zvislé, parkoviská a 
odpočívadlá, čerpacie stanice PHM, zariadenia ďalšej vybavenosti CK ako hlásky, meteozariadenia, kamerový 
dohľad, ASD, zariadenia tunelov a pod. 
Prvotný zber TNP sa vykonáva pri uvedení úseku CK do prevádzky, aktualizačný zber je závislý na hláseniach 
správcov CK o vykonaných zmenách. 

2.3. Zber technických premenných parametrov 

Technické premenné parametre (TPP) sú zaznamenávané príslušnými diagnostickými zariadeniami 
prevádzkovanými pracoviskom odboru CDB. 
Flotila diagnostickej techniky pozostáva zo zariadenia Profilograph (laserový princíp)  
na zaznamenávanie priečnej a pozdĺžnej rovinatosti, zariadení KUAB 50 a 150 na meranie priehybov vozoviek 
na princípe FWD (Falling Weight Deflectometer), zariadenia Skiddometer na meranie pozdĺžneho šmykového 
trenia povrchu vozovky a zariadenia Videocar určeného na zaznamenávanie rýchlych vizuálnych prehliadok 
stavu povrchu vozovky, no využívaného aj na videodokumentáciu CK.  
Merania diagnostickou technikou sa realizujú v pravidelných intervaloch; spôsob výkonu meraní je podmienený 
účelom využitia ich výsledkov. Údaje sú zaznamenávané a spracovávané hlavne pre účely systému 
hospodárenia s vozovkami. 
Spôsob referencovania TPP je obdobný ako u TNP.  

 

2.4. Zber údajov cestných objektov 

Cestné objekty sú súčasti CK; z hľadiska ich stavebnej konštrukcie a spôsobu hospodárenia však predstavujú 
špecifické prvky CK s bohatým zoznamom popisných údajov. 
Zber týchto údajov je kombinovaný, zameranie ich výskytu vzhľadom na referenčnú sieť je zhodné s meraním 
TNP. Údaje z projektovej dokumentácie získané od správcov CK doplňujú priestorový výskyt cestných objektov 
o dimenziu bohatého technického popisu.  
V súčasnosti prebieha prehodnocovanie definícií cestných objektov, ktoré doposiaľ vychádzali zo zaužívaných 
zvyklostí používaných v minulom období a prehodnocovanie spôsobu získavania popisných údajov 
charakterizujúcich cestný objekt. Cieľom je získať kvalitný vstup pre nadväzujúce činnosti zamerané na proces 
hospodárenia s týmito objektami.  
Merania v teréne sa realizujú vlastnými kapacitami pracoviska odboru CDB, podnetom sú zmeny referenčnej 
siete. 

2.5. Zber údajov o realizovaných cestných stavbách 

Diagnostická technika CDB - porovnávacie merania v Rakúsku 
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Účelom týchto údajov je sledovanie informácií o investičnej činnosti vykonávanej na cestnej sieti. Okrem 
umiestnenia stavby sa evidujú údaje ako napr. investor stavby, rok dokončenia, druh činnosti, finančný náklad. 
Tieto údaje sú dôležitým zdrojom informácií o zmenách na CK, ktoré majú vplyv na zmeny TNP a TPP. 
Údaje sú referencované na úseky referenčnej siete a ich zdrojom sú informácie zasielané správcami CK. 
Táto skupina údajov je zatiaľ svojím obsahom značne poddimenzovaná a jej významu nebola doposiaľ venovaná 
potrebná pozornosť. Mapovanie potrieb ÚTECK však jednoznačne  poukazuje na nevyhnutnosť evidovať stavbu 
cestnej komunikácie už od procesu jej investičnej prípravy, kedy o nej vznikajú údaje, ktoré majú zásadný vplyv 
na neskoršie evidovanie cestnej komunikácie zaradenej do cestnej siete SR. 

3. Spracovanie údajov  

Základné spracovanie údajov predstavuje ich vstup do centrálnej databázy. Údaje sem vstupujú cez aplikačné 
softvérové vybavenie priamo z terénu (z lokálnej databázy) alebo editáciou priamo na pracovisku CDB.  
Pri spracovaní sú v plnej miere využívané či už štandardné alebo špeciálne nástroje programového vybavenia 
na dosiahnutie požadovanej kvality údajov, ktoré je členené podľa pracovnej kompetencie jednotlivých zložiek 
odboru cestnej databanky.  
Pri spracovaní údajov je kontrolovaná ich formálna a obsahová správnosť a až po odstránení všetkých 
nezrovnalostí sú údaje zapísané do centrálnej databázy. Pri tomto procese je využívané verzionovanie 
databázy, ktoré poskytuje možnosť overenia správnosti údajov pred ich odoslaním do výslednej verzie.  
Dôležitou možnosťou je aj systém evidovania historických údajov, t.j. v systéme sú ukladané všetky editačné 
zmeny a pri práci je kedykoľvek možné sa vrátiť k tzv. historickým verziám databázy, obsahujúcim stav údajov 
ku konkrétmenu časovému obdobiu. 
Spracovanie údajov prebieha nad tzv. pracovnou databázou (MCS); pre použitie údajov na úrovni informačného 
servisu sa používa publikačná databáza (IS MCS Public), ktorá vzniká z pracovnej databázy v pravidelných 
releasoch (automatický proces) alebo v požadovanom časovom období (možnosť manuálneho spustenia 
procesov). Publikačná databáza sa odlišuje od pracovnej spôsobom reprezentácie údajov (udalostný charakter 
údajov je transformovaný na geometrickú reprezentáciu) a dokalkulovaním údajov, ktoré vznikajú odvodením 
z prvotne evidovaných údajov (napr. miestopis uzlov, platnosť významu zvislých dopravných značiek ap.). 

4. Informatizácia procesov 

Všetky už spomenuté činnosti a pracovné procesy sú podporované modernými informačnými technológiami na 
báze geografického informačného systému.  
Informačný systém modelu cestnej siete (IS MCS) sa buduje a rozvíja od roku 2004. Dátový model 
reprezentujúci model cestnej siete (MCS) bol implementovaný do MS SQL databázy s nadstavbou ArcSDE. 
Ucelené riešenie pre manažment tvorby, spracovania a využívania údajov využíva technológie spoločnosti ESRI 
a to skupinu desktopových a serverovských produktov skupiny ArcGIS. V tomto prostredí boli pre špecifické 
potreby ÚTECK vyvinuté SW rozšírenia šité na mieru. Sú bohatou paletou nielen desktopových riešení ale aj 
riešení na báze web technológií. Publikáciu a sprístupňovanie údajov umožňuje implementácia ArcGIS Server, 
poskytujúca využívanie štandardných protokolov OGC pre služby priestorových údajov ako sú WMS,WFS, 
GML/XML ap. 
Za ostatné obdobie sa prostredníctvom ďalšieho rozvoja IS MCS dosiahol významný pokrok v oblasti 
posudzovania a návrhu trás pre prepravy nadmerných a nadrozmerných nákladov; bola implementovaná 
webová aplikácia (technológia API Flex) využívajúca relevantné údaje centrálnej priestorovej geodatabázy 
(hlavne údaje, ktoré reprezentujú kritické miesta na cestnej sieti z pohľadu prepravných trás ako napr. 
zaťažiteľnosti mostov, šírkové usporiadanie CK, výškové obmedzenia) a údajov o prepravných súpravách, ktoré 
žiadateľ zadáva prostredníctvom web formulára. Táto služba je určená hlavne príslušným pracovníkom 
cestných správnych orgánov, ktorí majú kompetencie na posudzovanie prepravných trás do 60 t. Aplikácia na 
základe okrajových podmienok určí vhodnú prepravnú trasu a vygeneruje príslušný report s itinerárom trasy, 
v ktorom sú uvedené aj jednotlivé prekonávané cestné objekty a spôsob ich prekonania. 
Ďalším významným posunom v oblasti ÚTECK je vytvorenie Metadátového portálu predstavujúceho komplexné 
prostredie pre manažovanie Technických podmienok ÚTECK vrátane všetkých súvisiacich oblastí ako sú katalóg 
objektov, pracovné procesy ÚTECK, dokumenty popisujúce postupy pri meraniach, kontrolu kvality údajov ap. 
Metadátový portál má užívateľský prístup a presne vymedzené verejné a neverejné časti. Najmä 
prostredníctvom katalógu objektov MCS s bohatým metadátovým popisom sprístupní obsah MCS širokej 
skupine používateľov. 

5. Využívanie údajov, informačný servis 

Na základe reálnych faktov možno konštatovať, že využívanie údajov ÚTECK neustále rastie. Prispieva k tomu 
viacero faktorov. Základnú úlohu tu zohráva technologické zázemie IS MCS, ktoré poskytuje od tvorby údajov, 
cez ich spracovanie až po štandardizované možnosti poskytovania údajov a služieb silný nástroj pre 
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zabezpečovanie komplexných úloh v rámci ÚTECK. Každodenná prax a neustála konfrontácia s obdobnými 
systémami nás utvrdzujú v tom, že všetky súčasti ÚTECK podporované IS MCS sa budujú a rozvíjajú správnym 
smerom na princípe moderných informačných technológií.   

www.cdb.sk, geoportál CDB, údaje online  
 
Údaje ÚTECK sú v prvom rade využívané v rámci SSC, či už formou priameho využitia údajov v aplikačných 
systémoch ako sú systém pre posudzovanie a návrh trás pre prepravy nadmerných a nadrozmerných nákladov, 
systém pre hospodárenie s vozovkami a systém pre hospodárenie s mostami. Údaje ÚTECK sa v rámci 
organizácie využívajú aj v systéme dopravnej nehodovosti, dopravného inžinierstva a plánovaní rozvoja cestnej 
siete. 
V rámci rezortu cestného hospodárstva sú údaje využívané na úrovni ústrednej štátnej správy v rámci MDVRR 
SR, miestnej samosprávy v rámci úradov samosprávnych krajov a regionálnych správcovských organizácií, na 
úrovni vysokých škôl, výskumných ústavov a súkromných firiem, ktoré ich využívajú pre rozhodovanie, 
plánovanie, výskum, projekciu a investičnú výstavbu v rámci cestného hospodárstva. 
Ako reprezentant štátom garantovanej centrálnej úrovne digitálnych údajov CK sú údaje poskytované do 
rôznych medzinárodných projektov podporovaných iniciatívami na úrovni európskeho spoločenstva. Z tohto 
pohľadu sú údaje využívané aj v iných rezortoch nášho hospodárstva ako rezort vnútra, geodézie a kartografie, 
obrany, pôdohospodárstva, zdravotníctva a životného prostredia. Spätná väzba od používateľov údajov 
signalizuje ich spokojnosť s kvalitou údajov a služieb, ktoré im ich sprostredkovávajú. 
Príkladom efektívneho využitia implementovaných technológií a spolupráce s rezortom životného prostredia, 
zastúpeného SAŽP, je plnenie povinností v zmysle zákona č. 3/2010 Z.z. o národnej infraštruktúre pre 
priestorové informácie (NIPI), ktorý je transpozíciou smernice 2007/2/EC INSPIRE. Prostredníctvom ESRI/ArcGIS 

Web aplikácia pre návrh a posudzovanie trás pre prepravu nadmerných a 
nadrozmerných nákladov 

http://www.cdb.sk/
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Catalog rozšíreného o riešenie B-INSPIRED ESRI Ireland boli prakticky okamžite popísané metaúdaje o dátových 
sadách, ktoré boli identifikované v rámci dátovej špecifikácie pre dopravné siete v zmysle prílohy č. 1 zákona 
o NIPI. Metaúdaje boli následne sprístupnené prostredníctvom metainformačného katalógu rezortu životného 
prostredia. Pre plnenie ďalších povinností v zmysle zákona o NIPI je pripravený návrh riešení nad IS MCS, 
ktorých obsahom sú vyhľadávacie, zobrazovanie, ukladacie  a transformačné služby.   
Údaje ÚTECK sú využívané aj v slovenských podmienkach novorozvíjajúcich sa oblastiach ako je projekt prípravy 
a realizácie Národného systému dopravných informácií, ktorý má za úlohu vytvoriť systémové prostredie pre 
zber dopravných informácií a údajov, ich uloženie, spracovanie, zdieľanie a distribúciu s cieľom v závislosti na 
aktuálnej dopravnej situácii rozhodovať, informovať a riadiť procesy v cestnej doprave na všetkých úrovniach. 
Súvisiacou činnosťou je zabezpečovanie tvorby, aktualizácie, certifikácie a distribúcia lokalizačných kódov TMC 
tabuliek, ktoré sú nevyhnutným produktom potrebným pre distribúciu dopravných informácií účastníkom 
cestnej premávky prostredníctvom vysielania RDS/TMC. 
Rozvoj služieb sprístupňovania a poskytovania údajov je jednou z hlavných priorít CDB. Nástroje, používané v 
rámci informačných technológií vhodne uspôsobené požiadavkám využitia údajov sú používané pri tvorbe 
bohatej škály mapových dokumentov a štatistických zostáv, tematických reportov spracovávaných pravidelne 
alebo ušitých priamo na mieru požiadavkám našich zákazníkov. 
Štandardnými službami sprístupňovania údajov ÚTECK sú služby vybudované a prevádzkované na báze web 
technológií, kde sa úspešne využívajú možnosti riešenia prostredníctvom implementácie ESRI/ArcGIS Server.. 
Internetový portál CDB (www.cdb.sk) sprístupňuje široké spektrum informácií a údajov o cestnej infraštruktúre 
SR. V ostatnom období sa darí úspešne zvyšovať jeho úroveň, o čom svedčia aj neustále zvyšujúce sa čísla 
návštevnosti. Web stránka CDB ponúka množstvo aktuálnych mapových dokumentov ako sú mapy cestnej siete 
SR v rôznom stupni detailu (rôznych mierkach) a tematického zamerania od máp SR, cez mapy krajov, okresov 
až po situácie zložitých križovatiek CK. Pravidelne sú aktualizované dokumenty o prehľadoch údajov CK, 
cestných objektoch a vozovkách. V sekcii pre vlastníkov a správcov CK sú každoročne aktualizované súbory 
s podrobnými digitálnymi údajmi CK, podporujúce plnenie pracovných úloh v rámci ich organizácií.  Medzi 
stabilné služby patria služby prezerania a sťahovania údajov, ktoré sú priamo prepojené s centrálnou databázou 
a sprístupňujú efektne vizualizované údaje ÚTECK. 

6. Záver 

Realizácia ÚTECK prostredníctvom CDB predstavuje systém s presnými pravidlami a zákonitosťami, kde účelné a 
efektívne využitie všetkých jeho možností je dané úrovňou kvality zabezpečenia a prevádzky jednotlivých 
procesov ovplyvňovanými v neposlednej miere aj ľudským činiteľom, ktorý má v nich nezastupiteľnú úlohu. 
Ide o jedinečný systém, ktorého vývoj je v neustálom pohybe. Nové a progresívne technológie na strane 
podpory zberu údajov, ich spracovania a využitia sú v rýchlom vývoji a ich implementácia dáva záruky na 
prevádzkovanie silného a efektívneho nástroja pre správu údajov ústrednej technickej evidencie cestných 
komunikácií garantovaných štátom. Neustále zvyšujúce sa nároky používateľov prostredníctvom národných ale 
aj medzinárodných projektov vytvárajú silný tlak na zvyšovanie kvality technologického zázemia a otvárajú 
široké obzory pre využívanie údajovej základne ÚTECK.  
IS MCS získal na medzinárodnom kongrese ITAPA v roku 2010 najvyššie ocenenie v kategórii zlepšovanie 
procesov a ocenenie Microsoft Industry Awards 2011 – finalist v kategórii najlepšie riešenie pre štátnu správu, 
samosprávu a akademickú sféru. To sú skutočnosti, ktoré potešia ale zároveň zaväzujú. Držať krok s dobou, 
reflektovať požiadavky používateľov a tým neustále zvyšovať kvalitu.  
  

http://www.cdb.sk/
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MODELOVANIE DOPRAVY V CEZHRANIČNOM METROPOLITNOM ÚZEMÍ 
 

Bystrík Bezák  Miroslava Neumannová 2  Milan Ondrovič3  
Úvod 
Súčasné obdobie je charakteristické zhoršovaním kvality života obyvateľov predovšetkým v metropolitných 
územiach. Sústreďujú sa v nich objemy osobnej aj nákládnej dopravy generované nielen vlastným územím, ale 
vplyvom koncentrácie nadmiestneho hospodárskeho potenciálu atrahujú aj objemy dopravy zo spádového 
územia zo značnej vzdialenosti. Otvorenie európskeho priestoru zosilnilo tieto procesy najmä v tých oblastiach, 
kde sa postupne revitalizujú historicky prirodzené väzby v sídelnej štruktúre. Takýmto je aj cezhraničné 
metropolitné územie veľkej Viedne a Bratislavy. Významným atraktorom silnejúcich hospodárskych, 
spoločenských a kultúrnych väzieb je blízkosť oboch jadrových miest, ktoré prekrývajú nadregionálne 
a kontinentálne medzioblastné vzťahy podmienené geografickými a polohovými faktormi v tomto 
stredoeurópskom priestore. Výsledkom je rast zaťaženia na cestnej, doposiaľ nespojitej komunikačnej sieti. 
Prvoradou podmienkou pre systémové riešenie požiadaviek dopravného systému je znalosť nielen zaťaženia 
cestnej siete v úzkych miestach, ale aj smerovania a veľkosti medzioblastných premiestňovacích vzťahov 
všetkých druhov dopravy v tomto území. Len úplnym poznaním skutočných príčin týchto zložitých procesov je 
možné úspešne riešiť požiadavky na udržateľnú mobilitu v súčasnom aj výhľadovom období. Touto 
problematikou sa zaoberá projekt *1+  bilaterálnej spolupráce „VKM Dopravný model AT-SK“, ktorý v súčasnom 
období rieši Katedra dopravných stavieb SvF STU v Bratislave v spolupráci s Inštitútom pre dopravné vedy 
(Institut für Verkehrswissenschaften) TU Viedeň v Rakúsku. 
 
1. Predpoklady pre modelovanie  
Modelovanie medzioblastných premiestňovacích vzťahov vo veľkom území si vyžaduje rozsiahe súbory 
vstupných údajov, vhodné nástroje na ich spracovanie s dostatočným ľudským potenciálom. Za týmto účelom 
Katedra dopravných stavieb vstúpila do procesu budovania Centra excelentnosti na Slovenskej technickej 
univerzite v Bratislave – Centra pre rozvoj sídelnej štruktúry znalostnej ekonomiky SPECTRA *2+. Obdobie 
budovania Centra excelentnosti SPECTRA  - od mája 2009 do apríla 2011- bolo zamerané na vybudovanie 
kapacít pre výskum, hľadanie možností pre jeho financovanie a vytváranie podmienok pre rozširovanie 
vedeckej spolupráce  s domácimi a zahraničnými inštitúciami. Pre výskum časovo-priestorových variácií bolo 
pod egidou Centra SPECTRA obnovené „Centrum pre dopravnú infraštruktúru sídiel“ (CEntre for Transport 
Infrastructure of Settlement - CETIS). 
  
2.  Aktivity CETIS  

Aktivíty CETIS v rámci činnosti centra excelentnosti SPECTRA sú zamerané na  vybudovanie kapacít pre 
výskum časovo-priestorových variácií mobility za účelom sledovania ich dopadov na kvalitu sídelného 
prostredia a využitia týchto poznatkov na možnosti zlepšenia riadenia ďalšieho rozvoja infraštruktúry sídiel. 
Havnou náplňou tejto aktivity je podpora konkurencieschopnosti Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) 
a posilnenie Centra dobudovaním kapacít interdisciplinárneho výskumu v oblasti riadenia udržateľného 
priestorového rozvoja informačnej spoločnosti. 

Cieľom tejto aktivity je zvýšenie konkurencieschopnosti, efektívnosti a  kvality výskumu v oblasti vývoja 
mobility a jej priemetu do priestorového rozvoja znalostnej spoločnosti. Využitie disponibilného domáceho 
potenciálu a medzinárodna integrácia špičkových vedeckých kapacít je predpokladom pre prepojenie do 
európskych sietí výskumu a vývoja v oblasti priestorového rozvoja mobility. Ťažiskom tejto aktivity je 
predovšetkým zapojenie sa do siete priestorového výskumu dopravy a dopravného plánovania strednej 
a juhovýchodnej Európy a vytvorenie podmienok pre aktívnu účasť Centra na medzinárodných 
vedeckovýskumných aktivitách, so zameraním na: 

- podporu integrovaného výskumu mobility,  
- vytvorenie špičkového vedeckého centra,  
- permanentné sledovanie časovo-priestorových variácií dopravných charakteristík,  
- sledovanie ich vplyvu na účinnosť a kvalitu súčasnej i výhľadovej dopravnej infraštruktúry sídiel 

a územia BSK,  
- environmentálnu únosnosť mobility a na 
- vysokú kvalitu života obyvateľov BSK z hľadiska ďalšieho udržateľného rozvoja dopravy. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
1
 Prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD., Katedra dopravných stavien, stavebná fakulta STU, Radlinského 11, 813 68 Bratislava,  

  e-mail: bystrík.bezak@stuba.sk, +421 259274 707, resp. 706, fax: +421 2 52925375 

2 Ing. Miroslava Neumannová, Katedra dopravných stavien, stavebná fakulta STU, Radlinského 11, 813 68 Bratislava,  

  e-mail: miroslava_neumannová@stuba.sk, +421 259274 353, fax: +421 2 52925375 ,  
3 Ing. Milan Ondrovič, PhD., Katedra dopravných stavien, stavebná fakulta STU, Radlinského 11, 813 68 Bratislava,  

  e-mail: miroslava_neumannová@stuba.sk, +421 259274 353, fax: +421 2 52925375 
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V priebehu prípravnej etapy boli aktivity zamerané na vybavenie Centra plánovanou infraštruktúrou a na 
získavanie finančnej podpory pre plánovaný výskum. Katedra dopravných stavieb v súčasnom období rieši 
výskum v rámci grantových schém VEGA a medzinárodnej bilaterálnej spolupráce.  Jedná sa predovšetkým 
o projekty: 

- VEGA  1/0401/10 „Environmentalne únosne pozemné komunikácie a dopravné plochy“ [3], 
- CBC „Road SafEty MANagement- ROSEMAN“ - N 00022 [4],  
- CBC „VKM - Dopravný model AT-SK“ - N 00043 [1]. 

 
Otázky modelovania cezhraničných medzioblastných premiestňovacích vzťahov rieši projekt    „VKM - Dopravný 
model AT-SK“, ktorý je zameraný na špecifickú problematiku riešenia cezhraničnej mobility v metropolitnom 
regione  stredného podunajska – CENTROPE *5+. Projekt sa spracováva  v rámci Programu cezhraničnej 
spolupráce Slovenská republika – Rakúska republika na obdobie rokov 2009-2012.  Je zameraný na vytvorenie 
dopravného modelu pre kompatibilnú sieť v modelovom cezhraničnom území východné Rakúsko a západné 
Slovensko. V ďalšom období by mal projekt pokrývať celé územie regiónu CENTROPE *5+, vrátane západného 
Maďarska a južnej Moravy (obr. č.1).  

                                               
                                                                          Obr. 1 Región CENTROPE 

3. Riešenie projektu 

 Otvorenie priestoru Európskej únie akcelerovalo hospodársku spoluprácu aj v cezhraničnom 
metropolitnom regióne Viedeň – Bratislava. Územným priemetom tohto procesu je nárast intenzity dopravy. 
Na jednej strane je to prejav ekonomickej spolupráce  a silnejúcich cezhraničných väzieb, na druhej strane tieto 
procesy značnou mierou prispievajú k dopravnému priťaženiu v komunikačnom systéme, predovšetkým na 
cestnej sieti. Tento stav v konečnom dôsledku vedie k zhoršovaniu prevádzkových podmienok, k nárastu 
kongescií, k zvyšovaniu dopravnej nehodovosti a dopadov na životné prostredie a  tým aj k celkovému 
zhoršovaniu kvality života obyvateľov. Obtiažnosť riešenia dopravných problémov v tomto cezhraničnom území 
sťažuje: 

 nedostatok potrebných informácií o aktuálnom stave cezhraničnej dopravy, 

 chýbajúci cezhraničný systém operatívneho riadenia a regulácie dopravy, 

 nespojitosť súčasnej cezhraničnej dopravnej siete, taríf a cestovných poriadkov, 

 neschopnosť aktívneho spolupôsobenia pri riešení súčasných, ale aj dlhodobých požiadaviek na 
funkcieschopnosť cezhraničného dopravného systému a   
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 problémy pri riešení rizikových dopravných situácií v prípade prírodných katastrof, resp. 
nepredvídaných krízových udalostí v cezhraničnej oblasti.  

 
Riešenie týchto otázok si vyžaduje organizačné, funkčné a infraštrukturálne previazanie v jednotnom systéme 
osobnej aj nákladnej dopravy, ktorý umožní uspokojiť rastúci dopyt individuálnej a hromadnej dopravy 
ponukou kvalitného systému komunikačnej siete a nadväznej dopravnej infraštruktúry v tomto cezhraničnom 
metropolitnom regióne.  
 
Pre riešenie tejto zložitej úlohy bolo nevyhnutné v rámci projektu najprv posúdiť dostupné národné modely 
dopravy, spracované pre rakúske či slovenské územie. Z nich využiť potrebné vstupné podklady a data 
a vytvoriť podmienky pre modelovanie variantných dopravných situácií a optimálneho riešenia ponuky 
disponibilného komunikačného systému v danom modelovom cezhraničnom území (obr. 2).  

 

 
 

                            Obr. 2  Modelové územie projektu „VKM-Dopravný model AT-SK“ 
   

Cieľom projektu je vytvoriť jednotný cezhraničný dopravný model regiónu CENTROPE, ktorý bude účinným 
nástrojom pre podporu: 

 organizačných,  

 regulačných a  

 plánovacích procesov 
v oblasti riadenia a rozvoja dopravnej infraštruktúry v tejto oblasti. Projekt „VKM Dopravný model AT-SK“ sa 
zameriava na vytvorenie dopravného modelu pre jadrové  územie regiónu CENTROPE, do ktorého sú zahrnuté 
oblasti:  

 Veľká Viedeň,  

 Dolné Rakúsko, 

 Burgenland, 

 Bratislavský (BSK) a  

 Trnavský samosprávny kraj (TSK).  
 
Riešenie nárokov cezhraničnej dopravy si vyžaduje komplexnú analýzu súčasného stavu dopravnej situácie, 
dostupných plánovacích a projektových podkladov. Tieto informácie a vstupné údaje sú potrebné nielen pre 
súčasné obdobie, ale aj pre stanovenie výhľadových požiadaviek a to na oboch stranách modelového územia 
projektu.  
Situácia v jednotlivých partnerských krajinách projektu (AT-SK) je odlišná. Pre rakúske územie sú už v súčasnom 
období k dispozícii aktuálne a aktualizovaťelné dátové údaje pre viaceré už funkčné dopravné modely. Na 
Slovensku je ich však nedostatok a neexistuje vierohodný zdroj, alebo inštitúcia, ktorá by sa zaoberala 
komplexným zberom požadovaných dát a poskytovala dostatok adekvátnych informácií o dopravných a 
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územných charakteristikách s potrebným členením pre modelovanie dopravy cezhraničnej dopravy. Preto 
najdôležitejšou úlohou riešenia v prvej fáze projektu (október 2009 – december 2010) bolo: 

- analyzovať súčasný stav a  
- získať dostatok vierohodných podkladov a vstupných údajov  

pre modelovanie dopravných procesov a to najprv zvlášť pre rakúske a zvlášť pre slovenské doposiaľ 
nekompatibilné modelové územie.  
V súčasnom období (január-jún 2011) bol: 

- vytvorený spojitý model dopravnej siete cezhraničného modelového územia, 
- zjednotené vstupné dáta pre modelovanie dopravy a ich 
- overenie pre kalibrovanie dopytového modelu v riešenom území.  

V nasledovnom období sa budú aktualizovať vstupné údaje podľa sčítania dopravy z roku 2010 a výsledkov 
sčítania obyvateľstva v roku 2011. Tieto by mali umožniť kalibrovanie dopravného modelu na súčasný stav 
a vytvoriť podmienky pre modelovanie výhľadových dopravných nárokov v riešenom území. V ďalšom období 
sa predpokladá rozšírenie projektu (obr. č. 3) o územie západného Maďarska (2) a južnej Moravy (3). Výsledky 
projektu budú využité pre dopravný model Slovenska, ktorý v súčasnom období pripravuje MDVRR SR, ako aj 
pre ďalšie projekty v spolupráci s Rakúskou republikou. Vytvorený dopravný model bude však možné využiť aj 
ďalej, napr. v česko-poľsko-slovenskom, resp. rakúsko-slovinskom cezhraničnom regióne (4). Po postupnom 
doplnení (5) modelu, by bolo možné vytvárať priaznivé podmienky pre optimalizáciu modelovania dopravných 
väzieb v severojužnom koridore Balt-Adria.  
 

 

Obr. 3  Možnosti rozšírenia modelového územia projektu „VKM-Dopravný model AT-SK“ 
 
5. Záver 
Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov EÚ a verejných financií a preto jeho výstupy by mali byť dostupné 
všetkým potenciálnym užívateľom štátnej správy a verejnej samosprávy v cezhraničnom území. Postupným 
rozširovaním dopravného modelu do kontaktného  územia ďalších susedných krajín (Česka, Maďarska, príp. 
Poľska a Slovinska), by bolo možné v budúcom období zabezpečiť koordináciu, regulovanie a riadenie dopravy 
v kompatibilnej multimodálnej sieti severojužného prepojenia, mezi hlavnými východozápadnými európskymi 
multimodálnymi dopravnými koridormi a tak zabezpečiť hladký priebeh mobility v tomto atraktívnom a citlivom 
stredoeurópskom priestore. 

Príspevok bol spracovaný v rámci projektu  „VKM Dopravný model“ EU CBC N 00043, Programu 
cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúska republika na obdobie rokov 2009-2012 „Creating the 
Future“ *4+, IVV TU Wien, DOS SVF STU Bratislava, 2009-2012, v rámci činnosti Centra Excelentnosti SPECTRA : 
Centrum pre rozvoj sídelnej infraštruktúrym znalostnej ekonomiky, ITMS 26240120002, podporovaného 
Operačným programom ERDF Výskum & Vývoj *2+.  



- 110 - 

 

 

Literatúra/pramene 

*1+ Medzinárodný projekt „VKM Dopravný model“ EU CBC N 00043, Programu cezhraničnej spolupráce 
Slovenská republika – Rakúska republika na obdobie rokov 2009-2012 „Creating the Future“, IVV TU Wien, DOS 
SVF STU Bratislava, 2009-2012 
[2] Centrum Excellentnosti SPECTRA : Centrum pre rozvoj sídelnej infraštruktúrym znalostnej ekonomiky, ITMS 
26240120002, podporovaného Operačným programom ERDF Výskum & Vývoj;  
*3+ Výskumný projekt VEGA  1/0401/10 „Environmentalne únosne pozemné komunikácie a dopravné plochy“, 
Katedra dopravných stavien, Stavebná fakulta STU Bratislava, 2010-2011; 
*4+ Medzinárodný projektu cezhraničnej spolupráce - CBC N 00022  „Road SafEty MANagement- ROSEMAN“, 
spracovávaný v rámci programu cezhraničnej spolupráce medzi Rakúskom a Slovenskom v programe „Creating 
the Future“; 

[5] http://www.centrope.com/  
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V: PŘÍSPĚVKY ČSS SAMDI 
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Celostátní sčítání dopravy na dálnicích a silnicích v ČR v roce 2010 
 

Ing. J indřich Frič (Centrum dopravního výzkumu v.v. i.),  Ing. Luděk Bartoš (EDIP s.r.o.),  Ing. 
Jan Martolos (EDIP s.r.o.)  

1. Úvod 
 

V  roce 2010 proběhlo Celostátní sčítání dopravy (CSD), které se konalo na síti dálnic, silnic a vybraných 
místních komunikacích.  Od roku 1959 se Celostátní sčítání provádí pravidelně, s menšími odchylkami v 
pětiletých intervalech, od roku 1980. Tyto termíny odpovídají sčítání silniční dopravy na mezinárodních (E) 
silnicích podle směrnic EHK OSN. 

Cílem CSD je zjistit aktuální intenzitu automobilové dopravy a vyhodnotit její vývoj za uplynulé období. 

Údaje o intenzitě dopravy jsou využívány při posuzování stávajících komunikací, ale také při úvahách o 
dalším rozvoji dálniční a silniční sítě. Jsou důležitým podkladem k určení kategorie komunikace, její kapacity a 
vlivu na životní prostředí. 

Výsledky celostátního sčítání dopravy poskytují informace o intenzitě automobilové dopravy a její skladbě 
na dálniční a silniční síti ČR v roce 2010.  

Oproti předchozím výsledkům (2005 a starší) došlo ke změně v započítávání nákladních souprav. Dříve byly 
započítány do výsledků za dvě vozidla (nákladní vozidlo nebo tahač a návěs nebo přívěs), ve výsledcích CSD 
2010 jsou započítány za jedno vozidlo (návěsová souprava nákladních vozidel nebo příslušné nákladní vozidlo s 
přívěsem). Z tohoto důvodu nejsou hodnoty výsledků CSD 2010 plně srovnatelné s hodnotami uváděnými v 
předchozích celostátních sčítáních. 

Na dálnicích jsou intenzity stanoveny zejména pomocí údajů z automatických detektorů dopravy. Podrobná 
skladba vozidel je odvozena z doplňkových manuálních průzkumů. 

Na silnicích je výpočet ročního průměru celodenní intenzity dopravy proveden z výsledků několika 
krátkodobých (4 hodinových) průzkumů intenzit dopravy uskutečněných na příslušném úseku v různé dny 
v týdnu na jaře, v létě a na podzim, které byly přepočteny pomocí koeficientů variací intenzit dopravy. 
Přepočtové koeficienty (k16,n, k24,n, k0,n) byly oproti Celostátnímu sčítání v roce 2005 aktualizovány a odpovídají 
variacím intenzit dopravy na silniční síti ČR v roce 2010. 

Vzhledem k celostátnímu charakteru sčítání doporučujeme pro detailní znalost intenzity dopravy na daných 
úsecích upřesnit zjištěné výsledky specializovanými dopravními průzkumy. 

 
2. Požadavky – výběrové řízení 
 

V  předchozích cyklech bylo CSD organizováno Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR), vlastní sčítání 
prováděli převážně pracovníci organizací správ silnic a dálnic. 

Pro rok 2010 vypsalo ŘSD ČR veřejnou soutěž na dodavatele, který zajistí sčítání kompletně – od metodiky, 
přes vlastní provedení až po vyhodnocení a prezentaci výsledků. V zadávacích podmínkách se objevily 
požadavky, které kladly důraz na efektivnost sčítání při dodržení přesnosti a vypovídací schopnosti výsledků.  

Nejlepší podmínky provedení zakázky nabídlo sdružení firem CEDIVAMP, které na základě podepsané 
smlouvy sčítání realizovalo. Jednotlivými účastníky sdružení CEDIVAMP jsou: 

 Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. - vedoucí účastník sdružení. Garantuje vlastní provedení 
manuálního sčítání, proškolení metodiky sčítání koordinátorů, koordinace sčítání v 9 krajích. Odpovídá 
za vyhodnocení dat na dálnicích a zpracovává výstupy požadované Evropskou hospodářskou komisí. 

 EDIP, s.r.o. – odborný garant metodiky provedení a metodiky vyhodnocení sčítání na silnicích 
a místních komunikacích. Koordinuje sčítání v Plzeňském, Karlovarském, Ústeckém a Libereckém kraji. 
Provádí kompletní vyhodnocení získaných dat na silnicích a místních komunikacích a výpočty 
výsledných hodnot. 

 VARS BRNO, a.s.  - tvůrce nahrávacího programu dat z terénních měření. Zajišťuje grafické a datové 
výstupy CSD 2010. 

 MANPOWER, s. r.o. - zajišťuje a odborně školí dostatečný počet kvalifikovaných pracovníků pro 
manuální sčítání. 
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3. Sčítané úseky  

 
Sčítání pokrývá, stejně jako v minulosti, celou síť dálnic, silnic I. a II. třídy a vybrané silnice III. třídy.  

V souladu se zadáním bylo sčítáno cca 6500 úseků, na dalších cca 1500 úsecích jsou hodnoty intenzit přebírány 
z úseků sousedních, obdobně jako tomu bylo i v předchozích celostátních sčítáních. Místní komunikace se 
sčítaly pouze ve městech, která o to projevila zájem. Vlastní sčítání a přepis dat ze stanovišť na místních 
komunikacích si zajišťují města vlastními silami. Výsledky jsou však vyhodnocovány jednotnou metodikou 
v rámci zakázky.   

V tabulce 1 je uveden celkový počet sčítaných úseků podle kategorie a třídy pozemní komunikace. 

Kategorie (a třída) komunikace Počet sčítaných úseků 

Dálnice    114 

Silnice I. třídy 1 838 

Silnice II. třídy 3 132 

Silnice III. třídy 1 437 

Dálniční a silniční síť - Celkem 6 521 

Místní komunikace 207 

Tabulka 1: Počty sčítaných úseků podle kategorie a třídy komunikace 
 

 
4. Metodika provedení a vyhodnocení 

 
Metodika pro provedení a vyhodnocení CSD 2010 vychází v zásadě z postupu uplatněného v roce 2005 (i 

v letech předchozích). Základem celostátního sčítání zůstává provedení většího množství krátkodobých 
manuálních sčítání. Metodika nově zohledňuje i požadavky ŘSD ČR na větší množství získaných údajů. Využívá 
nové technické možnosti dané počítačovým vybavením a automatickými detektory dopravy. Zároveň navrhuje 
nutnou změnu v organizaci sčítání, kdy již není možné do procesu sčítání hromadně zapojit pracovníky 
organizací správy a údržby silnic. 

V souladu se zadáním je v metodice provedení a vyhodnocení sčítání kladen důraz především na získání 
kvalitních údajů (dosažení požadované přesnosti výsledků).  

Na silnicích (a místních komunikacích) jsou základní údaje o intenzitě dopravy zjišťovány opakovaně 
v průběhu roku ve čtyřhodinových obdobích pomocí manuálního sčítání. Harmonogram sčítání (termíny sčítání) 
je vytvořen tak, aby: 

 byla splněna požadovaná přesnost výsledků CSD podle zadání, 

 byl umožněn výpočet všech požadovaných údajů. 

Sčítací termíny manuálního sčítání jsou rozvrženy v průběhu roku (jaro, léto, podzim) pro zachycení ročních 
variací intenzit dopravy a pro možnost zjištění charakteru provozu na komunikaci (např. rekreační, 
hospodářský). V harmonogramu sčítacích termínů jsou zastoupeny jak běžné pracovní dny, tak páteční a 
nedělní dopravní špičky. 

Základní struktura sčítacích termínů byla převzata z metodiky v roce 2005 s tím, že se posílil význam 
běžných pracovních dnů v jarním a podzimním období roku (kdy je doprava blízká hodnotě RPDI). 

Vzhledem k omezeným možnostem zajištění počtu vyškolených a způsobilých pracovníků – sčítačů 
v rozsahu sčítacích úseků, bylo nutno přistoupit k rozložení jednotlivých termínů sčítání do více dnů a denních 
období, jak je již v dopravně inženýrské praxi běžné. Například sčítací termín „běžný pracovní den“ je rozložen 
v rámci jednoho týdne do dnů úterý, středa, čtvrtek a časů 7-11h a 13-17h. V rámci metodiky je ošetřeno, aby 
sčítání v dalším termínu proběhlo v odlišném období (aby na jednom stanovišti byla zachycena doprava 
dopoledne i odpoledne). Takové řešení umožnilo snížit potřebný počet pracovníků, kteří jsou nasazeni v jeden 
okamžik na celém území ČR, až na šestinu, tj. na cca 2 000 pracovníků. Snížením celkového počtu pracovníků 
zároveň došlo ke zvýšení kvality jejich práce a zejména ke zvýšení možnosti jejich kontroly při práci na 
stanovišti. 

Na dálnicích byly pro výsledky využita data z automatických detektorů (klasifikátorů) několika typů ve 
správě ŘSD ČR, která jsou doplněna manuálním sčítáním pro zjištění podrobnější skladby dopravního proudu. 

Harmonogram sčítacích termínů v roce 2010 je obsahem tabulky 2. 
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termín typ datum čas dálnice silnice 
místní 

komunikace 

1. běžný pracovní den 21.4. 7-11 X X  

2. běžný pracovní den 18./19./20.5. 7-11/13-17  X X 

3. pátek 18.6. 14-18  X  

4. neděle 6./13./20.6. 16-20  X X 

5. neděle 18.7. 16-20  X  

6. běžný pracovní den v létě 20./21./22.7. 7-11/13-17 X X X 

7. běžný pracovní den v létě 12.8. 7-11 X X  

8. neděle 22.8. 16-20  X  

9. běžný pracovní den 7./8./9.9. 7-11/13-17  X  

10. pátek 10./17./24.9. 14-18  X X 

11. běžný pracovní den 21./22./23.9. 7-11/13-17  X X 

12. běžný pracovní den 5./6./7.10. 7-11/13-17 X X  

13. běžný pracovní den 19./20./21.10. 7-11/13-17  X X 

Tabulka 2: Základní harmonogram celostátního sčítání dopravy 2010 – sčítací termíny (X značí, že v daném 
termínu probíhá na dané kategorii komunikace manuální průzkum). 

 
Údaje získané větším počtem krátkodobých (čtyřhodinových) průzkumů je nutné pro praktické využití 

přepočítat na hodnoty běžně užívané v praxi. Takovou hodnotou je zejména údaj ročního průměru denních 
intenzit dopravy (RPDI). K jeho stanovení je potřeba znát typické variace intenzit dopravy (denní, týdenní a 
roční) pro různé charaktery provozu na komunikacích, na základě kterých se stanoví příslušné přepočtové 
koeficienty z krátkodobého měření na hodnotu RPDI. Podrobnější informace o principu a způsobu přepočtu 
hodnot získaných průzkumy na hodnotu RPDI lze nalézt v TP 189 [2]. 

V předchozích celostátních sčítáních byly tyto koeficienty stanoveny jednotně pro všechny kategorie a třídy 
komunikací i pro všechny charaktery provozu na nich. Ve snaze o přesnější výsledky jsou v metodice CSD 2010 
přepočtové koeficienty rozlišeny podle charakteru provozu na komunikaci do osmi skupin (zohlednění 
odlišného chování dopravy na jednotlivých kategoriích komunikací a vliv například rekreační dopravy). Další 
členění v metodice rozděluje koeficienty do pěti skupin vozidel (osobní vozidla, nákladní vozidla, nákladní 
soupravy, autobusy a motocykly). Výsledkem je přesnější určení hodnoty celodenní intenzity dopravy na 
každém stanovišti.  

Příslušné variace intenzit dopravy jsou v rámci CSD 2010 zjišťovány pomocí automatických detektorů. Ty 
byly v průběhu celého roku nasazovány na celkem 36 vybraných komunikacích s různým charakterem provozu 
na území celé ČR. V souboru stanovišť jsou zastoupeny komunikace, na nichž předpokládáme odlišný charakter 
provozu, tj: 

 silnice I. třídy, 

 silnice II. a III. třídy s převažujícím provozem: hospodářským, smíšeným a rekreačním (zimním a 
letním), 

 průtahy silnic obcemi. 

V každé skupině bylo vybráno šest stanovišť pro osazení automatických detektorů. Každé stanoviště je 
sledováno nepřetržitě ve dne i v noci po dobu jednoho týdne v každém měsíci.  

Pro variace na dálnicích a silnicích I. třídy se statutem mezinárodní silnice („E-tah“) jsou využita data 
z klasifikátorů ŘSD ČR. 
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Obr.1: Automatický detektor dopravy umístěný na dopravní značce 
 

 
5. Průběh sčítání 

Pro organizaci manuálního sčítání bylo nutné vytvořit funkční organizační systém, který umožňoval nábor, 
proškolení, komunikaci a kontrolu cca dvou tisíc pracovníků. Na začátku projektu byla vytvořena internetová 
aplikace, která toto zajišťovala v celorepublikovém rozsahu. Součástí aplikace byla školicí část, kde byli 
pracovníci seznámeni se způsobem záznamu projíždějících vozidel do sčítacích listů. Velký důraz byl kladen na 
spolehlivost při rozlišování jednotlivých druhů vozidel (při CSD 2010 je sledováno 13 různých druhů vozidel). 
Nedílnou součástí je i Školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci dálnicích a silnicích ve smyslu směrnice 
generálního ředitele ŘSD ČR. 

Vyškolené pracovníky v reflexních vestách a se sčítacím listem v ruce bylo možno v roce 2010 ve vybraných 
termínech zaznamenat při průzkumu na stanovištích (viz obr.2). 

V  Karlovarském a Jihomoravském kraji byli do procesu sčítání úspěšně zapojeni i pracovníci organizací 
správy a údržby silnic, kteří mají zkušenosti s předcházejícími celostátními sčítáními dopravy. 

Sčítací listy byly od terénních pracovníků získány zpět a data o intenzitě dopravy byla nahrávána pomocí 
internetové aplikace do datového skladu. Po nahrání byla data okamžitě zpracována a byly vyhodnoceny první 
hrubé kontrolní výsledky. Tak byla zajištěna zpětná vazba a upozornění na případné odchylky od očekávaných 
hodnot na stanovištích. 

 

 
Obr.2: Vyškolená pracovnice na stanovišti při manuálním sčítání dopravy. 
 
V celém procesu bylo nutné operativně reagovat na mimořádné události, jako jsou uzavírky komunikací, 

dopravní nehody a podobné události ovlivňující dopravu. K okamžité komunikaci se všemi pracovníky byla 
proto zřízena telefonní linka „hot-line“, která neočekávané události řešila v průběhu celého sčítání. Při 
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koordinačních jednání s objednatelem byly operativně řešeny situace, vyvolané neočekávanými událostmi, jako 
např. povodně, které byly v  roce 2010 bohužel poměrně časté zejména v prvních měsících sčítání.  
 
6. Změna metodiky 
 
Oproti předchozím výsledkům (2005 a předcházející) došlo ke změně v započítávání nákladních souprav. Dříve 
(r.2005 a předchozí) byly započítány do výsledků za dvě vozidla (nákladní vozidlo nebo tahač a návěs nebo 
přívěs), ve výsledcích CSD 2010 jsou započítány za jedno vozidlo (návěsová souprava nákladních vozidel nebo 
příslušné nákladní vozidlo s přívěsem). Z  tohoto důvodu nejsou hodnoty výsledků CSD 2010 plně srovnatelné 
s hodnotami uváděnými v předchozích celostátních sčítáních. 
 
Z důvodu lepšího odlišení došlo i k přejmenování označení jednotlivých druhů vozidel. 
 
LN   Lehká nákladní vozidla (užitečná hmotnost do 3,5t) bez přívěsů i s přívěsy 
SN   Střední nákladní vozidla (užitečná hmotnost 3,5 – 10t)

  
bez přívěsů 

SNP   Střední nákladní vozidla (užitečná hmotnost 3,5 – 10t)
  
s přívěsy 

TN   Těžká nákladní vozidla (užitečná hmotnost nad 10t)
 
bez přívěsů 

TNP   Těžká nákladní vozidla (užitečná hmotnost nad 10t)
  
s přívěsy 

NSN   Návěsové soupravy nákladních vozidel 
A   Autobusy 
AK   Autobusy kloubové  
TR   Traktory bez přívěsů 
TRP   Traktory s přívěsy 
TV   Těžká motorová vozidla celkem 
O   Osobní a dodávková vozidla bez přívěsů i s přívěsy 
M   Jednostopá motorová vozidla 
SV   Všechna motorová vozidla celkem (součet vozidel) 
TNV   Těžká nákladní vozidla  

(0,1LN+0,9SN+1,9SNP+TN+2,0TNP+2,3NSN+A+AK) 
 
V rámci CSD 2010 došlo k aktualizaci přepočtových koeficientů k16,n, k24,n, k0,n, aby odpovídaly skutečným 
variacím intenzit dopravy na silniční síti ČR v roce 2010. Došlo ke jejich upřesnění a větší diferenciaci podle 
charakteru provozu na komunikaci. 
 
 
 
7. Výstupy 

 
Pro využití širokou odbornou veřejností jsou získané výsledky zpracovány do již obvyklé podoby – mapových 

a tabulkových výstupů s vyznačenými hodnotami intenzit. Navíc však budou údaje zpracovány pro využití 
internetovými aplikacemi. 

Pro větší využitelnost v dopravně inženýrské a projektantské praxi jsou výsledky CSD v roce 2010 doplněny o 
nové hodnoty dopravně inženýrských charakteristik na každém úseku: 

 roční průměr denních intenzit dopravy (RPDI) pro jednotlivé druhy vozidel, 
 příslušná hodnota přesnosti výsledku, 
 denní intenzita dopravy v běžný pracovní den pro jednotlivé druhy vozidel, 
 denní intenzita dopravy o víkendech mimo svátky pro jednotlivé druhy vozidel 
 hodnota padesátirázové intenzity dopravy (pro vozidla celkem) – v souladu s ČSN 73 6101, 
 hodnota špičkové hodinové intenzity dopravy v běžný pracovní den v souladu s ČSN 73 6110, 
 hodnota TNV 
 údaje pro výpočet hlukového zatížení podle Novely metodiky pro výpočet hluku silniční dopravy 2005: 

RPDI pro: osobní vozidla a jednostopá motorová vozidla, nákladní vozidla, nákladní soupravy, 
v časovém rozdělení den (6:00-18:00, večer 18:00-22:00, noc 22:00-6:00). 

 údaje pro výpočet emisí: maximální hodinová intenzita dopravy pro jednotlivé druhy vozidel (osobní, 
nákladní), 

 koeficienty: 
o alfa – poměr intenzity v neděli ku ročnímu průměru,  
o beta – poměr intenzity v letních měsících ku ročnímu průměru, 
o gama – alfa/beta, 
o poměr směrů – poměr intenzit protisměrných dopravních proudů v nedělní špičkové hodině. 
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Další částí výstupů CSD je porovnání získaných údajů s daty z roku 2005 a určení vývoje intenzit dopravy na 
pozemních komunikacích v ČR.  
 
8. Závěr 

 
Průběh sčítání a předběžné získané výsledky ukazují, že zajištění celostátního sčítání dodavatelsky bylo 

správné rozhodnutí, které umožnilo tuto akci ve změněných podmínkách organizace správy silnic a dálnic 
zrealizovat s nižšími náklady oproti předpokládané ceně díla.  

Informace o zatížení jednotlivých úseků komunikační sítě ČR bude možné i nadále využívat při koncepci 
jejího dalšího rozvoje a modernizace. 
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Vedení cyklistů okružními křižovatkami a v hlavním dopravním 
prostoru 

 
Ing. Petr Pokorný, Ing. Pavel Skládaný,  Mgr. Pavlína Skládaná  

 Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.  
 
 
Abstrakt 
Výzkumný projekt „Bezpečnost návrhových prvků pro cyklistickou dopravu“ (akronym ROCY) byl řešen v letech 
2009 - 2010 Centrem dopravního výzkumu, v. v. i. společně s Českým vysokým učením technickým v Praze, 
Fakultou dopravní. Projekt byl financován Ministerstvem dopravy v rámci programu „Podpora realizace trvale 
udržitelného rozvoje dopravy“. Výsledkem projektu je návrh na doplnění legislativních a technických předpisů 
týkajících se zavedení víceúčelového jízdního pruhu do praxe a volby vhodného způsobu vedení cyklistů okružní 
křižovatkou. Tento text shrnuje výsledky projektu.  
 
1. Vedení cyklistů okružními křižovatkami 
V posledních letech se v českých městech rozvíjí výstavba malých okružních křižovatek. Tyto křižovatky nabízejí 
díky svému geometrickému uspořádání mnoho výhod zejména pro bezpečnost, kapacitu a hospodárnost 
provozu a estetickou kvalitu městského prostředí. Zároveň dochází k rozvoji cyklistické dopravy a množství 
cyklistů užívajících okružní křižovatky stále roste. V českých technických předpisech jsou uváděna 
nejednoznačná a často zastaralá kritéria pro návrh vedení cyklistů v okružních křižovatkách. Tato záležitost se 
podceňuje a v praxi je většinou řešena formou improvizace případ od případu. S ohledem na vedení cyklistické 
dopravy a pojetí přednosti v jízdě můžeme okružní křižovatky rozčlenit následujícím způsobem

1
: 

 křižovatka se smíšeným provozem cyklistů a motorové dopravy (bez jízdních pruhů pro cyklisty)  
 křižovatka se samostatně vedenou cyklostezkou vně okružního pásu bez přednosti v jízdě cyklistů, 

popřípadě s předností v jízdě cyklistů 
 křižovatka s jízdním pruhem pro cyklisty na okružním pásu (nedoporučuje se)   

 
1.1 Bezpečnost cyklistů na okružních křižovatkách 

2
 

Četnost dopravních nehod na křižovatce je dána zejména počtem a charakteremkolizních bodů a intenzitou 
konfliktních dopravních proudů v každém kolizním bodě. Uspořádání „cyklistických“ kolizních bodů závisí na 
geometrii křižovatky a na způsobu vedení cyklistů (viz obr.1). V případě vedení cyklistů společně s chodci je 
nutné uvažovat možnost vzniku kolizních situací také mezi chodci a cyklisty. 
 
Zvýšení celkové bezpečnosti silničního provozu je dle mnoha studií jedním z hlavních přínosů okružních 
křižovatek. Při přestavbě na okružní křižovatku není sice vždy zaznamenán pokles v počtu nehod, téměř vždy 
však dochází k redukci následků dopravních nehod. 
 
 

                                                 
1 Existují ještě dvě další alternativy: mimoúrovňové vedení cyklistů (podjezd, nadjezd) a vedení cyklistů stejně jako chodců (tzn. sesednutí z 

kola).  

 

2 Vzhledem k omezenému rozsahu článku zde nezmiňujeme problematiku vlivu intenzit, rychlostí a návrhových prvků na nehodovost 

cyklistů, ale uvádíme pouze stručné shrnutí tématu. 
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Obr 1:  Kolizní body cyklistů na okružní křižovatce 

 
Redukce nehodovosti je nejvýraznější v případě motorových vozidel, méně pak již u chodců. U cyklistů je snížení 
nehodovosti přinejmenším diskutabilní (i když data o nehodovosti cyklistů trpí značnou nepřesností a přesná 
čísla je složité odhadnout

3
). Např. ve Flandrech (Belgie) jsou cyklisté součástí jedné třetiny zaznamenaných 

nehod se zraněním na okružních křižovatkách, avšak pouze 14.6% všech jízd se děje na jízdním kole (Stijn 
Daniels, Tom Brijs, Eric Nuyts,Geert Wets, 2008).  
 
Dominující skupinou nehod cyklistů na okružních křižovatkách jsou nehody mezi cyklistou na okružním pásu a 
vozidlem vjíždějícím do okružní křižovatky (Allott and Lomax 1991, Harper and Dunn, 2003). Na křižovatkách 
s vyšším počtem cyklistů jsou řidiči opatrnější a míra nehodovosti cyklistů je nižší (Beca 2005, Davies et al 
1997). V rámci typů okružních křižovatek jsou menší jednopruhové křižovatky bezpečnější než vícepruhové a 
rozlehlé okružní křižovatky velkých poloměrů.  
 
1.2. Problematika vnímání rizika cyklistou  
Na bezpečnost cyklistů je důležité nahlédnout i očima samotných cyklistů – účastníků provozu. Výsledky dánské 
studie (Möller, Hels, 2008) ukazují, že vnímání rizika při průjezdu okružní křižovatkou  je ovlivněno kombinací 
faktorů souvisejících se samotným cyklistou (věk a pohlaví), cyklistickými návrhovými prvky (způsob vedení 
cyklistické dopravy, respektive oddělení dopravy) a intenzitami dopravy a dalšími doplňujícími faktory 
(osvětlení, typ povrchu atd.). Výsledky studie ukázaly, že okružní křižovatky s návrhovými prvky pro cyklisty 
jsou vnímány uživateli jako bezpečnější než obyčejné okružní křižovatky. Toto zjištění je tedy v rozporu s tím, 
co lze vyčíst z nehodových statistik, dle kterých jsou obyčejné okružní křižovatky se smíšeným provozem 
objektivně nejbezpečnější.  
 
2. Vedení cyklistů v okružních křižovatkách – české technické předpisy 
Optimalizace návrhu vedení cyklistů v okružních křižovatkách je především otázkou aktualizace a doplnění 
technických předpisů, méně pak legislativy (vyjma některých ustanovení, např. potřeba rozhodnutí o pojetí 
přednosti cyklistů na přejezdech pro cyklisty). Informace o vedení cyklistické dopravy v okružních křižovatkách 
jsou dnes velmi nepřehledně „rozptýleny“ do řady předpisů – zejména do TP 135, TP 179, ČSN 73 6102, ČSN 73 
6110. Je těžko myslitelné, že tvůrce okružní křižovatky bude mít možnost se seznámit se všemi platnými 

                                                 
3
 Problematika nenahlášených dopravních nehod, zejména pokud je cyklista jediným účastníkem nehody, přináší problémy při poznání 

skutečného stavu. Dle Helse a Bekkevolda (2007) je takovýchto nehod hlášeno pouhých 3 %. Dle stejných autorů přibližně 75 % nehod 

cyklistů uvedených v nemocničních záznamech není uvedeno v policejních záznamech. Dánská studie (Bach, 2004) uvádí, že dopravní 

nehody cyklistů jsou tou nejvíce nezaznamenávanou skupinou nehod – pouze 5 % skutečného počtu nehod je zaznamenáno v policejních 

statistikách 
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ustanoveními a články, neb jejich hledání není snadné ani pro specialistu na technické předpisy, natož běžného 
uživatele. Tj. je nutné poměrně složitě a pracně rešeršovat, neboť chybí „jednotící předpis“, kde by byla 
relevantní ustanovení souborně shrnuta. Pro definování logické koncepce technických předpisů je vhodné 
zvážit, který předpis by na výše zmíněnou roli „jednotícího předpisu“ mohl aspirovat. V obecném pojetí řešení 
cyklistické dopravy by tato role měla logicky připadnout TP 179, speciálně pro téma okružních křižovatek pak TP 
135.  
 
2.1. TP 179 - „Navrhování komunikací pro cyklisty“ 
Vedení cyklistů v okružních křižovatkách se věnuje kapitola 11.2.2 Okružní křižovatky (str. 60). Celkově lze říci, 
že téma je zde pojato příliš stručně a zjednodušeně, žádoucí je jeho podrobnější zpracování. Např. lze poukázat 
na následující nedostatky:  

 nejsou definována kritéria volby mezi způsobem vedení v hlavním a přidruženém prostoru ve vazbě na 
způsobu vedení cyklistické dopravy v navazujících úsecích,  

 nejsou uvedeny důležité detaily, jak ukončit cyklistický pruh nebo stezku a převést cyklisty na vozovku 
(v situaci kdy se jako nejvhodnější doporučuje vedení v hlavním dopravním prostoru),  

 nejsou řešeny rozdíly mezi intravilánem a extravilánem (v extravilánu jsou vážnější důvody pro řešení 
cyklistické dopravy formou obvodových stezek),  

 není zmíněn problém přednosti v jízdě cyklistů na přejezdech (kdy je to z hlediska bezpečnosti provozu 
přijatelné a kdy nikoli),  

 není zmíněn problém přejezdů přes dvoupruhové vjezdy do křižovatky, chybí konkrétní číselný údaj, 
do jakých intenzit provozu může být vedení v hlavním dopravním prostoru vhodné. 

 chybí doporučení konkrétních návrhových principů, resp. podmínek bezpečného provozu (zajištění 
nízké rychlosti, šířky vjezdů (i okružního pásu) volit tak, aby bylo znemožněno předjíždění cyklistů, 
přinejmenším nákladními automobily, dlážděný prstenec ze stejného důvodu provést tak, aby nebylo 
atraktivní na něj vjíždět). 

 chybí vyjádření k problému obousměrných stezek pro cyklisty (což je zejména v extravilánu díky běžně 
jednostrannému vedení stezky běžný případ), jak zajistit bezpečný provoz v tomto případě. Též 
vyjádření, jak zmírnit rizika ilegálního obousměrného užívání jednosměrných stezek. 

 
2.2. TP 135 – Projektování okružních křižovatek na silnicích a místních komunikacích 
Potřeba existence kvalitní kapitoly v TP 135 o vedení cyklistů v okružních křižovatkách je zřejmě ze všech 
technických předpisů nejdůležitější, a to z těchto důvodů: 

 projektant navrhující okružní křižovatku očekává, že v TP 135 najde podrobnou a kvalitní informaci i 
k tématu vedení cyklistické dopravy, 

 na TP 135 odkazuje TP 179 a ČSN 73 6102, tj. mělo by být logické, že TP 135 nabídne propracovanější a 
podrobnější informaci než zmíněné předpisy. 

 
V současnosti je v TP 135 problematika vedení cyklistické dopravy zjevně okrajová a velmi podceněná. 
Cyklistická doprava je zmíněna pouze formou kratičké podkapitoly třetí úrovně, konkrétně 5.4.3 Pohyb cyklistů. 
Samotná doporučení této podkapitoly jsou v dnešním světle překonaná až nelogická, pro kvalitní projekční 
řešení téměř nepoužitelná. Kapitolu o vedení cyklistů v okružních křižovatkách je nutno od základu 
modernizovat na úroveň srovnatelných zahraničních předpisů tak, jak vážnosti a citlivosti problematiky 
náleží. Návrh podoby této kapitoly je součástí závěrečné zprávy projektu ROCY, jejíž shrnutí obsahuje závěr 
tohoto článku.  
 
2.3. ČSN 73 6102 – Projektování křižovatek na pozemních komunikacích 
K základním negativům současného pojetí normy patří to, že nerozlišuje mezi malými a velkými okružními 
křižovatkami a neřeší ani případnou variantu vícepruhových vjezdů do křižovatky. Stávající paušální doporučení  
pro vedení cyklistů bez rozlišení typu křižovatky je velice nevhodné, neboť zejména mezi malou a velkou 
okružní křižovatkou je propastný rozdíl. I z tohoto faktu vyplývá část nepřesností a nelogičností ve 
formulovaných doporučeních. Pojetí cyklistické dopravy v ČSN 73 6102 je žádoucí od základu přeformulovat, 
neboť je překonané a v praxi často vede ke vzniku projekčních paskvilů. Nabízejí se dvě základní možnosti 
přístupu k věci: 
 

 Prezentovat základní členění křižovatek (malé, mini-, velké) a pro každý typ definovat nejdůležitější 
doporučení (u malých lze cyklisty vést formou smíšeného provozu nebo formou samostatných stezek, 
u mini- zejména formou smíšeného provozu a u velkých že je provoz cyklistů problematický, nutno 
řešit světelným řízením přejezdů, možnost vedení stezek i přes střední ostrov, atd).  

 Do ČSN 73 6102 vložit podrobnou kapitolu, ovšem otázkou, co by pak zbylo pro TP 135, nehledě 
k tomu, že i dnešní podoba normy je velmi obsáhlá a další rozšiřování neúnosné. Tj. vhodnější je spíše 
varianta předchozí.  



- 121 - 

 

 
Jako rozumná působí tedy možnost v normě uvést stručné zásady. Ohledně podrobných informací pak čtenáře 
odkázat na (zásadně modernizované) TP 135, obohacené o samostatnou podrobnou kapitolu týkající se 
cyklistické dopravy, která bude obsahovat doporučení obsažená v následujícím textu tohoto článku.  
 
3. Doporučení k vedení cyklistů v okružních křižovatkách  
Na základě zjištění získaných v projektu ROCY lze vyvodit následující doporučení k řešení problematiky vedení 
cyklistů okružními křižovatkami: 
 
Vedení cyklistické dopravy v okružních křižovatkách je řešitelné v zásadě dvěma způsoby: 

 vedení cyklistické dopravy na vozovce (nejběžnější případ) 
 vedení cyklistické dopravy na stezkách pro cyklisty, resp. společných stezkách pro chodce a cyklisty 

(zpravidla po obvodu okružní křižovatky, u velkých okružních křižovatek výjimečně i přes střední 
ostrov) 

 
 
Volba vhodného způsobu vedení v konkrétním případě závisí na:  

 typu okružní křižovatky, 
 umístění okružní křižovatky (intravilán nebo extravilán), 
 intenzitě provozu motorové dopravy, 
 způsobu vedení cyklistické dopravy na příjezdových větvích k okružní křižovatce, 
 prostorových možnostech okolí (samostatné stezky jsou náročnější na místo)  

 
Vedení cyklistické dopravy na příjezdových větvích a v okružní křižovatce samotné nemusí být stejné. Běžný a 
výhodný je případ, kdy se cyklistická doprava před okružní křižovatkou převede ze samostatných stezek či 
pruhů na vozovku (nikoli ovšem naopak), viz obrázek 2. 
 

 
Obr 2: Vhodné převedení stezky do HDP před okružní křižovatkou 

 
Jízdní pruhy pro cyklisty a víceúčelové pruhy se na okružním pásu z bezpečnostních důvodů zásadně nezřizují 
(viz následující srovnání obrázků 3 a 4,  vlevo správně, vpravo chybně). 
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Obr 3:  Smíšený provoz Obr 4: Pruh pro cyklisty na okružním pásu 
 
3.1. Miniokružní křižovatky 
U miniokružních křižovatek je cyklistická doprava vedena na okružním pásu (mimo výjimečné případy, např. tah 
obousměrné cyklistické stezky). Střední ostrov má být proveden tak, aby jeho přejíždění motorovými vozidly 
bylo neatraktivní a zabránilo se tak předjíždění cyklistů. Existují-li na ramenech křižovatky stezky nebo pruhy 
pro cyklisty, má být cyklistická doprava již před křižovatkou převedena do smíšeného provozu na vozovce.  
3.2 Malé okružní křižovatky 
K vedení cyklistické dopravy malými okružními křižovatkami jsou k dispozici dvě možnosti: 

 vedení na vozovce 
 vedení na obvodových stezkách 

Vedení na vozovce je díky přibližně stejným rychlostem cyklistické a motorové dopravy bezpečným a vhodným 
řešením. Výhodou je rovněž úspora místa ve srovnání s obvodovými stezkami. Pro bezpečný provoz je velmi 
důležité takové stavební provedení okružní křižovatky, které zaručí nízkou průjezdovou rychlost a omezí 
možnost předjíždění cyklistů motorovými vozidly (co nejmenší šířky pruhů, provedení prstence neatraktivní pro 
osobní automobily, žádné tangenciální vjezdy ani výjezdy, vnější průměr příliš nepřesahující 30 - 35 m). Pro 
bezpečnost je ideální, když se motorová vozidla i cyklisté pohybují za sebou. V případě vedení po obvodových 
stezkách vznikají křížením jednotlivých ramen křižovatky dodatečná, resp. další kolizní místa. Provedení a 
vybavení těchto křížení je proto nutné věnovat zvláštní pozornost.  
 
Vedení cyklistické dopravy na vozovce 
Tento způsob vedení lze považovat za nejběžnější (hlavně v intravilánu) a je velmi vhodný i tehdy, nachází-li se 
před křižovatkou stezky či pruhy pro cyklisty. Uživateli je zpravidla akceptován do intenzit cca 15 000 vozidel/24 
h. Je to však dosti individuální a záleží i na místních zvyklostech; na mnoha místech České republiky se lze setkat 
s bezkonfliktním provozem cyklistů i při intenzitách blížících se 20 000 vozidel/24 h. Mají-li cyklisté při vyšších 
intenzitách tendenci „prchat“ na chodník (resp. do přidruženého prostoru), lze zvážit možnost povolení jízdy 
cyklistů i po chodníku nebo zřídit cyklistické stezky. V extravilánu je vedení cyklistů na vozovce vhodné jen 
tehdy, jestliže na ramenech křižovatky nejsou stezky pro cyklisty a intenzita provozu je nízká.  
 
Vedení cyklistické dopravy na stezkách pro cyklisty 
Jestliže na více ramenech malé okružní křižovatky existují stezky pro cyklisty, může být pokračování jejich 
vedení mimo okružní jízdní pás bezpečným a akceptovaným řešením. Důvodem návrhu stezek pro cyklisty 
může být i vysoká intenzita provozu. Mimo obec se stezky pro cyklisty mají v okružní křižovatce zachovat vždy. 
Křížení jednotlivých křižovatkových ramen stezkami pro cyklisty má být provedeno ve vzdálenosti přibližně 4,00 
m od okraje okružního pásu bezprostředně vedle přechodů pro chodce, a to přes dělicí ostrůvek (viz obrázky 5 
a 6). Vzdálenosti menší než 2,00 m jsou z bezpečnostních důvodů nevhodné, stejně jako vzdálenosti větší než 
5,00 m. Provoz cyklistů je veden na straně přivrácené okružnímu pásu. 
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Obr 5 – Křížení ramene OK stezkou pro cyklisty Obr 6 – Křížení ramene OK stezkou pro cyklisty 
 
V intravilánu má být cyklistická doprava přes jednotlivá ramena křižovatky vedena formou přejezdů pro cyklisty 
s předností cyklistů, v sousedství přechodů pro chodce. V extravilánu je vhodnější cyklisty vést bez přednosti. 
 
3.3. Velké okružní křižovatky 
Velké, silně zatížené okružní křižovatky, jejichž dispozice resp. geometrické uspořádání jsou zaměřeny 
především na dosažení vysoké kapacity (zejména křižovatky s více jízdními pruhy na vjezdech, výjezdech a na 
okružním pásu) se ukázaly všeobecně jako velmi nehodové a pro cyklistickou dopravu rizikové. Bez ohledu na 
způsob vedení zde není možné cyklistickou dopravu uspokojivě provozovat bez světelné signalizace. Ani stezky 
pro cyklisty (ať už s předností cyklistů či bez přednosti cyklistů na přejezdech, resp. kříženích) se pro bezpečné 
vedení na velkých okružních křižovatkách prakticky neprokázaly jako vhodné. U stávajících rozlehlých okružních 
křižovatek v převážně nezastavěném území je vhodná světelná signalizace míst křížení cyklistů nebo 
mimoúrovňové vedení cyklistické (pěší) dopravy rampami s mírným sklonem a jasnými, přehlednými podjezdy 
(podchody). Zavedením světelného řízení je možné okružní křižovatku rozčlenit do řady těsně za sebou 
následujících stykových křižovatek. Cyklistickou dopravu se doporučuje vést obvodovou obousměrnou stezkou 
a provoz zajistit světelnou signalizací. Přitom je nutné se vyhýbat situaci, kdy cyklisté jedoucí v silně využívaných 
relacích by museli zastavovat a čekat na zelenou několikrát za sebou. U okružních křižovatek s velkým středním 
ostrovem může být vhodné navíc k obvodové stezce zřídit i vedení cyklistů a chodců přes střední ostrov, aby 
bylo možné dosáhnout přímějších propojení cest a kratších celkových čekacích dob. 
 
4. Vedení cyklistů v hlavním dopravním prostoru – víceúčelový pruh 

Trend výstavby samostatných cyklostezek je nejen značně finančně a prostorově náročný, ale v některých 
situacích dokonce i „nebezpečný“ (např. v případě křížení cyklostezky s ostatními pozemními komunikacemi, 
kdy cyklisté nemají přednost v jízdě; díky zhoršené rozpoznatelnosti cyklistů pro řidiče atd.). Mnohdy je možné 
zaznamenat, že většina cyklistů (převážně těch zkušených) tyto stezky nevyužívá a raději volí na první pohled 
rizikovější jízdu po souběžné pozemní komunikaci, kde se pohybují společně s automobilovou dopravou. Těm 
méně odvážným a protřelým cyklistům však takový způsob jízdy není příjemný, neboť jim chybí pocit 
vyhrazeného prostoru. Nejběžnější alternativu k samostatně vedeným cyklostezkám představují standardní 
jízdní pruhy pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru. Podle českých předpisů by měly mít šířku minimálně 
1,25 m (při dovolené rychlosti 30 km/h a méně či ve stísněných podmínkách). Jelikož na mnohé stávající 
městské komunikace se dle platných norem tento klasický jízdní pruh pro cyklisty nevejde z důvodu 
požadovaného prostoru pro jízdní či parkovací pruhy pro motorová vozidla, je nezbytné hledat jiná řešení. 
Poměrně inovativním (i když v některých státech již běžně používaným) řešením tohoto problému představuje 
víceúčelový jízdní pruh, který je budován na úkor šířky jízdního pruhu pro motorová vozidla.  
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Obr 7 – Víceúčelový pruh, Vídeň, Mariahilferstrasse 

Princip víceúčelového pruhu spočívá v tom, že lépe využívá disponibilní uliční prostor v případě, že šířka 
komunikace neumožňuje zřízení klasických jízdních pruhů pro cyklisty. Dojde k zúžení jízdních pruhů pro 
motorová vozidla, které v nezbytných případech (např. při míjení rozměrnějších vozidel) mohou využít pro svou 
jízdu prostor víceúčelového pruhu. Díky víceúčelovému pruhu je tak možné cyklistům nabídnout samostatný 
prvek pro jízdu i orientaci. Podstatné také je, že řidiči motorových vozidel jsou díky tomuto pruhu zřetelněji 
upozorňováni na přítomnost cyklistů a věnují jim více pozornosti. Pro víceúčelové pruhy platí stejné šířkové 
požadavky, jaké jsou uplatňovány na cyklistické pruhy. Minimální rozměry víceúčelových pruhů by neměly být 
zmenšovány ani ve stísněných podmínkách. V opačném případě má být upřednostněna jiná forma vedení 
cyklistické dopravy nebo volen smíšený provoz bez víceúčelového pruhu. 

4.1. Perspektiva víceúčelového pruhu 
Základem praktického úspěchu víceúčelového pruhu je především jeho legislativní zakotvení v zákoně o 
provozu na pozemních komunikacích (zákon č. 361/2000 Sb.) a úprava práv a povinností v souvislosti s jeho 
užíváním. Současně je nutné upravit související technické předpisy, zejména TP 179 a normy ČSN 73 6110 
(případně i ČSN 73 6425). Toto je nezbytné pro tvůrce projektových řešení, aby měli k dispozici podrobný 
technický návod k provedení, resp. způsobech užívání víceúčelového pruhu v praxi. 
 
Víceúčelový pruh se kromě úsekového vedení cyklistů též  prosazuje i následně: 

 v řadicích pruzích křižovatky,  
 v oblasti autobusových zastávek na  jízdním pruhu,  
 důležitým účelem použití je též krátký přechodový úsek s víceúčelovým pruhem před vstupem do 

okružní křižovatky (v níž je provoz cyklistů veden společně s motorovými vozidly). 
 
4.2. Vybrané technické detaily pro praktické provedení víceúčelového pruhu 
 
Pozice víceúčelového pruhu v systému volby způsobu vedení cyklistů v konkrétním projekčním případě by měla 
být následující: 
 
1.krok: na základě kritéria celkové intenzity provozu, rychlosti a intenzity těžké dopravy provést předběžný 
výběr možností způsobu vedení (výsledkem např. může být doporučení, že cyklisty lze vést jak formou pruhu 
v HDP, tak formou víceúčelového pruhu, tak i formou stezky v PDP). Víceúčelový pruh se při dovolené rychlosti 
50 km/h běžně uplatní při intenzitách provozu do cca 10-12 tis. voz./24h s podílem 1000 těžkých vozidel za 24 
hodin. Při nižší rychlosti lze pásma intenzit provozu přiměřeně zvýšit. 

 
2.krok: na základě dalších, resp. doplňkových kritérií (prostorové možnosti šířkového uspořádání, složení, resp. 
požadavky různých skupin uživatelů, vzdálenosti křižovatek, četnost samostatných sjezdů, řešení parkování, 
podoba zastávek MHD, náklady stavby…) se rozhodne o konkrétní variantě z těch, které dle základního výběru 
vycházejí jako možné. 
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Šířka víceúčelového pruhu 
Základní šířka víceúčelového pruhu má činit 1,50 m, při nedostatku místa 1,25 m. K těmto hodnotám je třeba 
případně připočítat bezpečnostní odstupy (např. 0,25-0,50 m k podélnému parkování a 0,75 m k šikmému 
parkování). 
 
Šířka sousedící vozovky 
Šířka vozovky, která zbývá po vyznačení víceúčelových pruhů (příklad dvoupruhové komunikace), má činit 
nejméně 4,50 m, při vyšších intenzitách provozu resp. vyšší četnosti rozměrných vozidel lépe 5,00 - 5,50 m.  
 
Svislé značení 
Víceúčelový pruh se obejde zcela bez svislého značení, vyznačuje se pouze vodorovným značením. 
 
Vodorovné značení 

 doporučuje se zvolit pro způsob vyznačení úzkou přerušovanou čáru „rakouského“ vzoru (dle RVS 
03.02.13) v kadenci 6 m čára – 1,5 m mezera (zapadne do stávajícího českého systému násobků délek 
čar a mezer dle TP 133 a je psychologicky vhodné z hlediska působení na řidiče). 

 
 doporučuje se na víceúčelovém pruhu v pravidelných intervalech provést příslušné vodorovné 

symboly cyklisty (buď ve smyslu vodorovné značky „Jízdní pruh pro cyklisty“ nebo ve smyslu dnešního 
symbolu vyznačujícího cyklopiktokoridor (což by usnadnilo rekonstrukci současných 
cyklopiktokoridorů na regulérní víceúčelové pruhy). 

 
 
4.3. Názory uživatelů na různá pojetí víceúčelového pruhu 
Součástí projektu ROCY  bylo také dotazníkové šetření, které mělo přinést informace o postojích účastníků 
silničního provozu k různým způsobům provedení víceúčelového pruhu.  
 
Předmět, metoda a výběrový soubor 
Předmětem dotazování byl zejména takzvaný cyklopiktokoridor (vodorovné značení č. V20 - Piktogramový 
koridor pro cyklisty) a jeho porovnání s víceúčelovým pruhem.  
 

  
Obr 8 – Cyklopiktokoridor, Praha Obr 9 – Víceúčelový pruh, Vídeň 

 
Dotazovaní měli uvést, zda cyklopiktokoridor vnímají jako bezpečný a zda je nějakým způsobem omezuje, jestli 
ho chápou jako prostor vyhrazený pouze cyklistům, nebo jako prostor, kam mohou zasáhnout i automobily, a 
zda preferují tento způsob značení, nebo by upřednostnili víceúčelový pruh klasicky oddělený čarou.  
 
Potřebný vzorek uživatelů byl získán metodou účelového výběru. Standardizovaný dotazník byl jednak umístěn 
na webových stránkách projektu, jednak byl  v mírně modifikované podobě použit pro face-to-face rozhovory 
v terénu. Sestával z části pro cyklisty a části pro motoristy, obsahoval převážně polouzavřené otázky, byly 
využity také fotografie cyklopiktokoridoru a víceúčelového pruhu (viz obr. 8 a 9). Celkem na otázky dotazníku 
odpovědělo 398 respondentů, z toho 208 prostřednictvím webových stránek a 190 v rozhovorech face-to-face. 
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Převažovali cyklisté, kteří neřídí automobil (40,2%), následovali cyklisté, kteří jsou zároveň i motoristy (35,7%) a 
motoristů, kteří nejezdí na kole, bylo 24,1%. Z hlediska našeho výzkumu byla důležitou charakteristikou 
frekvence používání jízdního kola. Z respondentů – cyklistů používá 14,6 % jízdní kolo denně, 26,5 % několikrát 
do týdne a 22,2 % několikrát měsíčně.  
 
Vnímání funkce a bezpečnosti 
Zatímco cyklisté s osobní zkušeností se na cyklopiktokoridoru častěji cítí bezpečně (66,4%), téměř 62% cyklistů, 
kteří sami dosud cyklopiktokoridor nepoužili, dojem bezpečí na základě přiložené fotografie nemělo. Mezi 
uživateli cyklopiktokoridoru se pak významně častěji cítili bezpečně zkušenější cyklisté, kteří se v provozu 
obecně cítí jistější.  
Důvody pocitu bezpečí: sebedůvěra při jízdě na kole; povědomí řidičů o výskytu cyklistů, respektování prostoru 
určeného primárně pro cyklisty; zřetelné vyznačení prostoru pro cyklisty; psychologické působení piktogramu, 
nenásilné přerozdělení dopravního prostoru. 
Důvody pro pocit nebezpečí: všeobecné obavy respondenta o vlastní bezpečnost v  provozu, pocit zranitelnosti, 
špatné zkušenosti; strach z agresivních řidičů kdekoliv na komunikaci, nerespektování značení i cyklistů řidiči; 
nevýrazné oddělení prostoru pro cyklisty v případě cyklopiktokoridoru, špatná viditelnost značení; obavy z 
neznalosti cyklopiktokoridoru ze strany účastníků provozu (motoristů i cyklistů), nedostatečné zakotvení 
v legislativě. 
Téměř všichni motoristé uvedli, že je při jízdě autem cyklopiktokoridor nijak neomezuje. 
 
Další důležitou charakteristikou je vnímaní cyklopiktokoridoru z pohledu pochopení jeho funkce, která je dána 
legislativně – nejde o vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty, jedná se pouze o formu upozornění na výskyt cyklistů 
na vozovce. Takto ho také vnímá většina respondentů - 86% cyklistů a 80% motoristů. Vnímání funkce 
cyklopiktokoridoru má vliv na pocit bezpečí na cyklopiktokoridoru. Z uživatelů, kteří jej vnímají jako prostor 
vyhrazený pouze pro cyklisty, se na něm cítí bezpečně 81,3%, zatímco mezi těmi, kdo cyklopiktokoridor vnímají 
jako prostor, kam může vjet automobil, se na něm bezpečně cítí jen 63,9%. 
 
Preference značení víceúčelového pruhu 
Cyklisté i motoristé ve většině případů shodně uváděli, že preferují víceúčelový pruh (77% cyklistů a 69% 
motoristů). Mnozí respondenti nezvolili žádnou z variant (17% cyklistů a 19% motoristů), nejméně 
dotazovaných se vyslovilo pro cyklopiktokoridor (6% cyklistů a 12% motoristů).  Důvodem pro preferenci 
klasického víceúčelového pruhu je téměř ve všech případech jednoznačnější, výraznější vymezení prostoru pro 
cyklisty. 
 
Shrnutí získaných poznatků 
Lze říci, že cyklopiktokoridor motoristy ani cyklisty neomezuje. Motoristy nabádá k opatrnější jízdě, mezi 
cyklisty jej však jako opatření přispívající k větší bezpečnosti vnímají spíše zkušenější jezdci, kteří mají 
v silničním provozu obecně menší obavy. Přestože se však respondenti opakovaně vyjadřovali, že vítají jakékoliv 
opatření pro cyklisty včetně cyklopiktokoridoru, výsledky dotazování jednoznačně prokázaly, že preferovanou 
alternativou značení je víceúčelový pruh.   
 
Víceúčelový pruh je jak cyklisty, tak i motoristy vnímán jako bezpečnější a jednoznačněji vymezený, a to jak 
fyzicky, tak i legislativně. Vizuální oddělení přerušovanou bílou čarou dává účastníkům silničního provozu jasný 
signál o tom, kde je prostor pro cyklisty, působí na podvědomí řidičů jako určitá bariéra a je dobře viditelné i při 
zhoršených povětrnostních podmínkách. Cyklopiktokoridor považují někteří respondenti za dobré řešení 
v místech, kde není na víceúčelový pruh dost místa, jiní však uvádějí, že za takových okolností jde o nadbytečné 
značení a bezpečnost cyklistů není větší než na silnici bez cyklopiktokoridoru.  
 
I dle výsledků dotazníkového šetření v ROCY je jednoznačně patrné, že budoucnost patří „plnohodnotnému“ 
víceúčelovému pruhu, vyznačenému podélným vodorovným značením. Nikoli „piktogramovému koridoru pro 
cyklisty“

4
. V současnosti užívaný tzv. cyklopiktokoridor v budoucnu zřejmě nezanikne zcela, ale bude se 

uplatňovat pouze jako doplňková forma značení (např. zdůraznění pohybu cyklistů v jednosměrné komunikaci 
v protisměru tam, kde není účelné pro cyklisty vyznačovat jízdní či víceúčelový pruh). I z vývoje zahraničních 
předpisů a konzultací je jednoznačně zřejmé, že role víceúčelového pruhu se posiluje. 
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AKTUALIZACE METODIKY PRO VÝPOČET KAPACITY SVĚTELNĚ 

ŘÍZENÝCH KŘIŽOVATEK 
 

Ing. Aleš Richtr,  EDIP s.r.o.  
 
 
1. ÚVOD 

V současné době platná metodika posuzování kapacity světelně řízených křižovatek v České republice je 
v základních principech definovaná v ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích z roku 
2007. Podrobnější popis metodiky obsahují TP 81 Navrhování světelných signalizačních zařízení pro řízení 
silničního provozu v aktualizovaném vydání z roku 2006. 
Společnost EDIP s.r.o. ve spolupráci s odborníky z dalších institucí (Stavební fakulta ČVUT, Technická správa 
komunikací Praha, aj.) řešila v rámci Národního programu výzkumu Ministerstva dopravy ČR v letech 2009 – 
2010 výzkumný projekt „Aktualizace výpočtových modelů pro stanovení základních vstupních parametrů pro 
posuzování kapacity světelně řízených křižovatek“, jehož cílem bylo ověřit a aktualizovat, případně doplnit 
vybrané části metodiky. 
V počáteční fázi řešení projektu byla provedena analýza současné české metodiky a její porovnání s metodikami 
používanými v blízkém zahraničí (Německo, Slovensko). Na základě provedené analýzy a po projednání 
s odbornou veřejností  byly k podrobnějšímu řešení vybrány tyto oblasti: 

 ověření hodnoty základního saturovaného toku a rozdílu mezi skutečnou a efektivní zelenou, 

 ověření koeficientů vlivu skladby dopravního proudu, 

 doplnění metodiky pro levé odbočení ovlivněné protisměrem. 

 
2. ZÁKLADNÍ SATUROVANÝ TOK A EFEKTIVNÍ ZELENÁ 

Pohyb vozidel ve světelně řízených křižovatkách s výjimkou některých případů levého odbočení (bude zmíněno 
dále v textu) není ovlivňován vozidly v kolizních směrech. Posouzení kapacity křižovatky se proto provádí 
samostatně pro jednotlivé vjezdy. 
Základní saturovaný tok 
Jedním ze základních vstupů potřebných pro posouzení kapacity vjezdu je saturovaný tok, definovaný jako 
„nejvyšší počet vozidel, která mohou projet profilem stopčáry za jednotku času při ideálních dopravních 
podmínkách“. Saturovaný tok na konkrétním vjezdu je vždy ovlivněn místními podmínkami, zejména dopravně 
technickým stavem celé křižovatky, skladbou dopravního proudu a podílem odbočujících vozidel. 
Podkladem pro výpočet saturovaného toku na konkrétním vjezdu je základní saturovaný tok. Jedná se o 
saturovaný tok na vjezdu s nejjednoduššími („základními“) dopravními podmínkami. 
Základní saturovaný tok byl vyhodnocen z dopravních průzkumů provedených na 17 křižovatkách v sedmi 
městech v různých částech České republiky. Byly vybrány vjezdy, jejichž uspořádání se co nejvíc blíží 
podmínkám pro základní saturovaný tok (řadicí pruh pouze pro přímý směr, v minimálním podélném sklonu). 
Byly zaznamenávány časy začátku signálu volno a časy průjezdu jednotlivých vozidel přes stopčáru. Pro účely 
vyhodnocení byly sledovány pouze osobní automobily projíždějící v saturovaném toku (tj. automobily, které 
čekaly na signál volno ve frontě před stopčárou). 
Při vyhodnocení získaných dat se potvrdilo, že časové odstupy mezi prvními vozidly po začátku zelené jsou větší 
a následně se zkracují na přibližně konstantní hodnotu (viz obrázek 2). Ze statistického vyhodnocení vyplynulo, 
že získaným datům nejlépe odpovídá exponenciální model a lineární lomený model – oba mají téměř stejnou 
kvalitu, vyjádřenou koeficientem determinace. 
Lineární lomený model předpokládá, že průměrný časový odstup mezi vozidly nejprve s rostoucím pořadím 
vozidla lineárně klesá (v našem případě až do odstupu mezi 9. a 10. vozidlem). Pro vyšší pořadí vozidla se pak už 
průměrný časový odstup nemění. 
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Obrázek 1: Modely pro časový odstup mezi osobními vozidly na všech sledovaných křižovatkách 
 
V případě konstantní hodnoty časového odstupu mezi vozidly je možné snadno odvodit hodnotu saturovaného 
toku. Zjištěným hodnotám konstantního časového odstupu z použitého lineárního lomeného modelu (1,75 – 
1,85 s) odpovídá saturovaný tok 1 942 – 2 055 voz/h. 
Pro aktualizaci metodiky je navrženo použít základní saturovaný tok 2 000 pvoz/h. Delší časové odstupy mezi 
prvními devíti vozidly budou zohledněny v délce efektivní zelené. 
 
Efektivní zelená 
V ČR se pro výpočet kapacity vjezdu na rozdíl od některých zahraničních metodik (Německo, Slovensko) používá 
tzv. efektivní zelená, což je skutečná doba trvání signálu volno upravená s ohledem na rozjezd prvních vozidel a 
na pojíždění signálu se žlutým světlem „Pozor!“ 
Konkrétně je při stanovení efektivní zelené třeba zohlednit tyto skutečnosti: 

1. průměrný časový odstup průjezdu prvního vozidla po začátku zelené je kratší než průměrný konstantní 
časový odstup mezi dvěma vozidly odpovídající saturovanému toku, 

2. průměrné časové odstupy mezi prvními vozidly jsou delší než průměrný konstantní časový odstup mezi 
dvěma vozidly odpovídající saturovanému toku, 

3. vozidla pro najetí do křižovatky legálně využívají i část žlutého signálu „Pozor!“ nad rámec zelené 
(počítáno jednotně 2 sekundy). 

Počet vozidel, u kterých se uplatňuje korekce podle bodu 2, je vyšší než počet vozidel, která projedou přes 
stopčáru při krátkých signálech volno. V těchto případech se tedy korekce podle bodu 2 musí snížit (a efektivní 
zelená prodloužit).  
Návrh efektivní zelené pro aktualizaci metodiky je uveden v tabulce 1. Porovnání kapacity vjezdu vypočtené 
podle různých metodik obsahuje obrázek 2. 
 

Délka signálu volno 

Z [s] 

Délka efektivní zelené 

Z  [s] 

5 – 7 0,1Z  

8 – 10 5,0Z  

  11 Z  

Tabulka 1: Návrh určení délky efektivní zelené z délky signálu volno. 
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Obrázek 2: Porovnání kapacity vjezdu vypočtené podle různých metodik 

 
3. VLIV SKLADBY DOPRAVNÍHO PROUDU 

Pro ověření koeficientů vlivu skladby dopravního proudu byly využity výsledky ze stejných dopravních 
průzkumů jako pro ověření základního saturovaného toku. Celkem byly získány záznamy z 685 cyklů, při nichž 
projela stopčárou v saturovaném toku vozidla různého druhu. 
Pro výpočet byl použit vícerozměrný lineární regresní model. Přepočtové koeficienty byly vypočteny pro 
skupiny vozidel definované v příloze A ČSN 73 6102. Největší rozdíl proti současnému koeficientu byl 
zaznamenán u nákladních souprav a kloubových autobusů, naopak téměř přesně se potvrdil koeficient pro 
skupinu nákladních automobilů nad 3,5 t celkové hmotnosti a autobusů.  
Hodnotu přepočtového koeficientu pro motocykly je navrženo zachovat stávající, neboť hodnota z regresní 
analýzy byla získána pouze z malého počtu měření, čemuž odpovídá i široký interval 80 % spolehlivosti. 
Porovnání hodnot přepočtových koeficientů včetně návrhu úprav platné metodiky obsahuje tabulka 2. 
 
 
 

Druh vozidla 
Koeficient 

dle ČSN 
73 6102 

Koeficient 
z regresní 
analýzy 

80 % interval spolehlivosti Návrh úprav 
metodiky dolní mez horní mez 

Jízdní kola 0,5 – 
c)

 – 
c)

 – 
c)

 0,5 

Motocykly 0,8 0,62 0,34 0,89 0,8 

Osobní vozidla 
a)

 1,0 1,00 – – 1,0 

Nákladní vozidla, autobusy 
b)

 1,7 1,74 1,65 1,82 1,7 

Nákladní soupravy, kloubové 
autobusy 

2,2 2,53 2,49 2,57 2,5 

a
 Včetně nákladních vozidel do 3,5 t celkové hmotnosti. 

b
 Nákladní vozidla nad 3,5 t celkové hmotnosti mimo nákladních souprav a autobusy mimo kloubové 

autobusy. 
c)

  Relevantní hodnota nebyla pro nedostatek údajů zjištěna. 

Tabulka 2: Přepočtové koeficienty skladby dopravního proudu pro skupiny vozidel definované v ČSN 73 6102 
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4. LEVÉ ODBOČENÍ OVLIVNĚNÉ PROTISMĚREM 

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

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

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

Zatímco případy se společným pruhem jsou ve stávající české metodice řešeny pomocí koeficientu oblouku 
s fiktivním poloměrem, případy se samostatným pruhem pro levé odbočení tato metodika neřeší vůbec. 
V dopravně inženýrské praxi jsou pro tyto případy zpravidla používány zahraniční metodiky – německá 
metodika dle HBS, případně Websterova metoda používaná na TSK Praha. 
Kapacitu levého odbočení ovlivněného protisměrem lze určit jako součet tři dílčích kapacit: 

321 LLLL CCCC   

kde: LC  kapacita levého odbočení ovlivněného protisměrem *pvoz/h+, 

 1LC  dílčí kapacita levého odbočení v době zelené protisměru *pvoz/h+, 

 2LC  dílčí kapacita levého odbočení po skončení vlastní zelené při změně fází *pvoz/h+, 

 3LC  dílčí kapacita levého odbočení neovlivněná protisměrem *pvoz/h+. 

Výpočet dílčích kapacit 2LC  a 3LC  nečiní problémy: 

Dílčí kapacita levého odbočení po skončení vlastní zelené při změně fází se určí podle počtu vlevo 
odbočujících vozidel, která mohou najet do křižovatky, kde dávají přednost protijedoucím vozidlům: 

C

A
L

t

N
C

3600
2


  

kde: 2LC  dílčí kapacita levého odbočení po skončení vlastní zelené při změně fází *pvoz/h+, 

AN  počet míst k najetí do křižovatky a zastavení vozidla při dávání přednosti protijedoucím 

vozidlům automobily odbočujícími vlevo *pvoz+, 

 Ct  délka cyklu *s+. 

Dílčí kapacita levého odbočení neovlivněná protisměrem se použije pouze v případě, že signál volno pro levé 
odbočení trvá déle než signál volno v protisměru (končí později, případně začíná dříve) a v tomto čase se levé 
odbočení realizuje bez ovlivnění protisměrem (zpravidla s pomocí signálu pro opuštění křižovatky). 
Dílčí kapacita levého odbočení neovlivněná protisměrem se vypočte obdobně jako kapacita běžného vjezdu: 

C

o

LL
t

Z
SC 3

 

kde: 3LC  dílčí kapacita levého odbočení neovlivněná protisměrem *pvoz/h+, 

LS  saturovaný tok pruhu pro levé odbočení *pvoz/h+, 

oZ  délka části signálu volno neovlivněná protisměrem (zpravidla zbývající délka volna po 

skončení volna protisměru) *s+, 

 Ct  délka cyklu *s+. 

Naopak komplikované je určení dílčí kapacity levého odbočení v době zelené protisměru. Vzhledem k velkému 
množství kombinací zatěžovacích stavů není možné získat dostatek relevantních dat přímo z dopravních 
průzkumů. Byla proto použita mikroskopická simulace. 
Simulační model byl vytvořen pro základní, maximálně zjednodušenou dopravní situaci, aby byl eliminován vliv 
podružných faktorů. Model byl zkalibrován podle reálných zatěžovacích stavů zjištěných dopravními průzkumy. 
Simulace byla prováděna samostatně pro jednotlivé kombinace vstupních parametrů (délka cyklu, délka zelené, 
intenzita protisměru, počet pruhů v protisměru, návrhová rychlost oblouku pro levé odbočení). 
Z mikroskopického simulačního modelu byly získány hodnoty dílčí kapacity levého odbočení v době zelené 
protisměru pro různé kombinace vstupních parametrů (viz obrázek 3. 
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Obrázek 3: Výstupy simulačního modelu – porovnání různých modelových rychlostí levého odbočení. 
 
Ve vztahu k takto zjištěným hodnotám kapacity byly testovány dostupné metodiky a jejich modifikace. Dobrou 
shodu s hodnotami získanými z mikroskopického simulačního modelu vykazuje Websterův vzorec používaný 
TSK Praha: 

   
 

pp

Cpppp

L
IS

tISZI
C






3600

2,11400
1  

kde: 1LC  dílčí kapacita levého odbočení v době zelené protisměru *pvoz/h+, 

pI  návrhová intenzita protisměru *pvoz/h+, 

pS  saturovaný tok protisměru *pvoz/h+, 

Ct  délka cyklu *s+, 

pZ  délka signálu volno v protisměru *s+. 

Pokud 1166pI , nebo ppCp SZtI  ,  je 01 LC  

 
5. ZÁVĚR 

Kompletní aktualizovaná metodika je připravena ve formě návrhu nových TP Posuzování kapacity světelně 
řízených křižovatek, které by měly nahradit příslušné pasáže stávajících TP 81. Projednání a schválení nových TP 
se předpokládá v průběhu roku 2011. 
V návaznosti na vydání TP bude k dispozici i autorizovaný software, který umožní rychlé posouzení světelně 
řízených křižovatek v souladu s aktuální metodikou. 
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Bezpečná zóna: smysl, teorie, navrhování a realita 
 

Ing. J iří Landa,  CityPlan spol.  s r.o.  
 

 
Úvodem: 
Již šestým rokem pořádáme mezinárodní konferenci „Bezpečná dopravní infrastruktura“ a snažíme se vštěpit 
odpovědným úředníkům skutečnost, že pozemní komunikace se svým stavem významně podílí na vzniku a 
následcích dopravních nehod. Ani po šesti létech, po které vyvíjí CityPlan intenzivní osvětovou činnost všemi 
možnými formami, nezávisle a paralelně s CDV, nemůžeme mít vůbec pocit uspokojení. Sice se nám podařilo 
dostat do přednášek pracovníků ministerstva a ŘSD pojmy „Silnice bezpečná, srozumitelná a odpouštějící“, ale 
na reálném stavu ani našich nejvýznamnějších silnic se to v podstatě neodrazilo.  
 
Bezpečná nebo úniková zóna v našich normách a předpisech: 
Zákon 13/97 Sb. O  pozemních komunikacích zná pojmy jako silniční pozemek, těleso, šířka průjezdního úseku, 
krajnice, únikové zóny, součásti a příslušenství. Ustanovení § 15 „Silniční vegetace na silničních pomocných 
pozemcích nesmí ohrožovat bezpečnost užití pozemní komunikace“ se zcela evidentně ignoruje! Paragraf 25 
Zvláštní užívání, čl. 7 „pozemní komunikace v místě kde je umístěno reklamní zařízení musí být na náklad 
provozovatele reklamního zařízení vybaveno svodidly nebo jinak zabezpečena proti možnému střetu…“ silniční 
správní úřady rovněž zcela ignorují. §26 odst. 3 – Stavebním staveb komunikace se rozumí i únosnost krajnic je 
rovněž zcela ignorován. Za to je v §27 článku 1 ustanovení, že uživatelé komunikace nemají nárok na náhradu 
škody, která jim vznikla ze stavebního stavu komunikace. Závadou ve sjízdnosti je jen taková změna, kterou 
nemůže řidič při pohybu vozidla předvídat!  § 29 Pevné překážky se vztahuje jen na vozovky, ostrůvky a 
krajnice. O bezpečné nebo únikové zóně není ani slovo. Ustanovení o silničních ochranných pásmech není 
využíváno k tomu, aby se zabránilo umisťování pevných překážek v blízkosti okraje silničního tělesa.  
Zákon 361/2000 Sb. O pravidlech provozu na pozemních komunikacích: 
v) krajnice je část povrchu pozemní komunikace ležící mezi okrajem přilehlého jízdního pruhu a hranou koruny 
pozemní komunikace, 1) skládá se zpravidla ze zpevněné a nezpevněné části.  
ČSN 736101 – Projektování silnic a dálnic začíná „záměrem zajistit podmínky pro zvýšení bezpečnosti silniční 
dopravy“. V termínech a značkách nemá žádný pojem jako „bezpečná zóna, úniková zóna“ apod., pouze bv - 
bezpečnostní odstup vozidla od překážky, zmax – největší rozhodující vzdálenost překážky. Šířka nezpevněných 
krajnic je pouhých 0,50 m v porovnání s německou normou, kde je 1,5 m. O funkci krajnice jako součásti 
bezpečné zóny, umožňující následnou korekci jízdy zpět do jízdního pruhu norma nemluví. O významu tvaru 
zemního tělesa na bezpečnost norma nemluví, omezuje se na sklony svahu příkopů z hlediska bezpečnosti. 
Záchytná a vodící bezpečnostní zařízení jsou navrhována dle potřeby ochrany, není uplatněn opačný přístup 
formovat prioritně bezpečnou zónu. Osazení svodidel podle vzdálenosti pevné překážky a výšky paty pevné 
překážky stanovuje obrázek 18 v normě. Nová výsadba stromů i podél existujících silnic v úrovni terénu, na 
násypech a pod nimi se nedovoluje (přesto se tak v mnoha případech děje a vytváří se nový bezpečnostní 
problém a konflikt). Dle změny Z1 se připouští kmeny lesního porostu ve vzdálenosti 10 m od hrany koruny, u 
dopravně významných silnic III. třídy se výsadba povoluje dle obrázku 18 normy, tedy pro terén v rovině např. 
ve vzdálenosti 5 m od okraje vodícího proužku. Významným zlepšením v změně 1 je doplnění článku 12.1.2 o 
šikmých čelech propustků i čel v příkopech pod sjezdy na přilehlé pozemky a maximální vyčnívání čel 0,2 m nad 
povrch terénu. 
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Tabulka 1: Šířkové uspořádání novostaveb českých silnic a dálnic 

 
TP 57 – Speciální bezpečnostní zařízení na pozemních komunikacích – únikové zóny: Tyto TP se zabývají pouze 
speciální únikovou zónou pro zabrzdění nákladního vozidla s poruchou brzd po strmém klesání delším než 800 
m. Nezabývají se tedy vůbec bezpečnou zónou podél komunikací! 
TP 99 – Vysazování a ošetřování silniční vegetace: TP se zabývají převážně druhy a způsobem výsadby a péčí. 
Z hlediska bezpečnosti se odkazuje na zákon o pozemních komunikacích a ČSN 736101. 
ČSN 736133 – Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací: tato norma se zabývá převážně 
technologií stavby zemního tělesa a vlivu tvaru násypu na bezpečnost je věnováno půl věty. 
Shrnutí: pojem bezpečná a úniková zóna a stanovení její šířky s ohledem na kategorii komunikace a 
povolenou rychlost ve smyslu „Recovery zone“ a „Safety zone“ naše zákony, normy a technické předpisy 
neznají! 
 
Pojem „silnice odpouštějící“: 
Požadavky na bezpečnost komunikace formulované v termínech „Silnice bezpečná, srozumitelná a 
odpouštějící“ (Safe, selfexplaining and forgiving) vycházejí z poznatků, že: 

 Bezpečnost komunikace se liší dle kategorie a stavebně technického uspořádání; 

 Komunikace nesmí řidiče mást, překvapit a nutit k náhlým nečekaným korekcím způsobu jízdy; 

 Okolí komunikace nesmí trestat uživatele komunikace za chybu či selhání, ať již bylo způsobeno 
jakýmikoliv vlivy či uživateli, nepřiměřeně smrtí a težkým zraněním. 

 
Druhy závažných nehod: 
Z hlediska analýzy charakteru dopravních nehod se smrtelnými a závažnými následky lze identifikovat hlavní 
supiny fatálních nehod: 

 Čelní střety vozidel (protijedoucích) 

 Boční nárazy v křižovatkách 

 Vyjetí vozidla ze silnice – náraz do pevné překážky 

 Střety se zranitelnými účastníky (chodci, cyklisté, motorkáři) 
Policejní statistiky však takto dopravní nehody nestrukturují. Počet usmrcených byl v roce 2009: chodců 157, 
cyklistů 72, motocyklistů a jejich spolujezdců 88 a řidičů a spolujezdců dvoustopých vozidel bylo 515. S pevnou 
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překážkou bylo 226 usmrcených, s jiným jedoucím vozidlem  368.

 
Obrázek 1 – Možnost korekce směru jízdy a bezpečná zóna bez překážek 

 
 
 
Překážky podél silnic: 
Dostatečně široká zpevněná i nezpevněná krajnice dává nejen šanci na nápravu způsobu jízdy a vrácení do 
původního směru jízdy (bez zastavení), ale umožňuje i uhnout před hrozícím střetem s jiným účastníkem či 
ohrožením. Opuštění koruny vozovky může nastat z řady příčin závislých i nezávislých na řidiči vozidla. Je často 
nejvýhodnějším únikem před hrozícím střetem. Neobejde se bez vyproštění vozidla (z pole, příkopu) ale dává 
šanci pouze lehkého poškození vozidla. Naše silnice jsou však přímo zapleveleny zbytečnými pevnými 
překážkami – kromě stromů jsou to všechny možné sloupy, reklamy, balvany, čela, kamenné patníky atd. Je to 
důsledek naprosté ignorace skutečnosti, že tyto často zcela zbytečně umístěné překážky mohou mít za následek 
těžká zranění a smrt. 
Počet obětí pevných překážek: 
Myslíme-li vážně snahu o snížení počtu obětí dopravních nehod podle závazků, které jsme přijali a kampaní, do 
kterých se v rámci EU ČR zapojuje, nemůžeme opomíjet žádnou příležitost, jak toho dosáhnout, nejen 
prevence, represe a výchova směřované k řidičům, nejen obměna vozového parku za bezpečnější, ale i péče o 
pozemní komunikace. To však znamená nejen výstavbu dálnic a obchvatů, ale i péči o již provozované 
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komunikace. Z následující tabulky je vidět, že okolí komunikací není odpouštějící, ale smrtící. Téměř 3000 lidí 
usmrcených za deset let o pevné překážky kolem silnic svědčí o mimořádné závažnosti problému! 
 
 
 

Druh pevné překážky 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 celkem podíl 

 usm. usm. usm. usm. usm. usm. usm. usm. usm. usm. usm. % 

strom 199 176 205 222 187 175 149 199 177 132 1 821 61,98 

sloup 30 30 33 33 29 28 21 15 13 15 247 8,41 

značka 8 9 8 13 6 8 4 6 7 6 75 2,55 

svodidlo 15 15 14 15 13 18 17 12 19 18 156 5,31 

př. vzniklá provozem 0 1 4 2 0 2 2 4 2 0 17 0,58 

zeď,most 42 31 33 34 33 41 39 41 26 30 350 11,91 

závory 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

staveb.činnost 2 0 1 3 0 2 0 0 1 1 10 0,34 

jiná -oplocení 34 29 34 27 20 29 18 25 22 24 262 8,92 

celkem 330 291 332 349 288 303 250 302 267 226 2 938 100,00 

strom % 60,30 60,48 61,75 63,61 64,93 57,76 59,60 65,89 66,29 58,41 61,98  

Tabulka 2: Počet osob usmrcených při dopravních nehodách po nárazu na pevnou překážku 
 
 
Německé předpisy a krajnice: 
Podle německé normy RAL (Richtlinien für di Anlagen von Landstrassen) z roku 2008 mají všechny nově 
navrhované silnice od příčného profilu RQ 22 až po RQ 9 oboustrannou nezpevněnou krajnici šířky 1,5 m. 
 

 
 
Obrázek 2: Standardní šířka německých nezpevněných krajnic dle normy 
Pohyb chodců a cyklistů je navržen mimo vlastní vozovku v následujícím uspořádání: 
 



- 139 - 

 

 
Obrázek 3: Stezka pro pěší a cyklisty za odvodňovacím zařízením a za dělícím pruhem 
 
 
 
Pouze na silnicích kategorie RQ 11/90 je pohyb cyklistů na vozovce podmíněně přípustný a na RQ9/70 je 
přípustný.  
 
 
Holandská směrnice – základní informace: 
V Holandsku téměř pětina vážných nehod, které jsou registrovány, jsou takzvané run-off crashes, tedy vyjetí ze 
silnice. Na extravilánových silnicích s povolenou rychlostí 80 km/hod činí tento podíl dokonce až třetinu 
vážných nehod, v 70 % se na nich podílí osobní automobil a příčinou bývá nepřiměřená rychlost, drogy, alkohol, 
nepozornost, podceněný směrový oblouk a tak podobně, tedy kombinace vlivu silnice a řidiče. Účinnou 
prevencí je předpověditelný průběh silnice, vibrující vodící proužky a zpevněná a nezpevněná část krajnice. 
Nejúčinnějším nástrojem jak zabránit střetu s pevnou překážkou je však vytvoření zóny bez překážek a 
soustavné odstraňování překážek jako jsou stromořadí z nebezpečné zóny. V Holandsku se výzkum opatření ke 
zvýšení bezpečnosti silnic zaměřil již v 60-tých a 70-tých létech na dálnice. Později, v 80-tých létech se směrnice 
RONA zaměřila na bezpečnost nedálničních komunikací. Přispěla velmi k bezpečnosti krajnic a v létech 2000 – 
2004 došlo k výraznému zvýšení požadavků na bezpečnost v rámci tak zvané „Udržitelné bezpečnosti“. 
Nehody z vyjetí ze silnice mohou být jak střety s pevnou překážkou, tak převrácení do hlubokých příkopů, pády 
z velkých svahů nebo potopení pod vodu. Nejzávažnější jsou střety se stromy na extravilánových silnicích, i když 
i v intravilánu při povolené rychlosti 50 km/hod jsou střety rovněž závažné. Nejlevnějším opatřením je 
dodržovat maximální povolenou rychlost a užívat bezpečnostní pásy. 
V Holandsku je v uplynulých pěti létech zaregistrováno ročně cca 1500 vážných nehod na silnicích s povolenou 
rychlostí 50 - 80 km/hod. V roce 2008 bylo 1400 vážných nehod s vyjetím vozidla z vozovky, z toho 200 
smrtelných a více jak 1200 vyžadovalo nemocniční ošetření. Podíl nehod s vyjetím ze silnice byl 29 % na silnicích 
s povolenou rychlostí 80 km/hod, 11 % na silnicích s povolenou rychlostí 50 km/hod a 36 % na silnicích 
s povolenou rychlostí 120 km/hod, kde však následky byly nejnižší.  
,  

Hustota 
zastavění  

Typ silnice 
podle 

2004 2005 2006 2007 2008 Podíl vyjetí 
z celkového 



- 140 - 

 

rychlostníh
o limitu  

počtu nehod  
(2004-2008) 

Městská  50 km/h  408 482 461 447 434 11% 

70 km/h  46 46 28 50 34 18% 

Venkovská  60 km/h  94 140 142 195 207 29% 

80 km/h  722 678 598 547 508 29% 

100 km/h  83 88 72 69 68 29% 

120 km/h  178 189 182 169 172 36% 

Celkem městská a venkovská 1.531 1.623 1.483 1.477 1.423 19% 

Tabulka 3 – podíl jednotlivých typů komunikací na nehodách s vyjetím ze silnice - Holandsko 
 
 

Druhy vozidel  Smrtelné Zranění Celkem Podíl v % 

Osobní automobil  133 883 1.016 71% 

Dodávkové vozidlo  17 82 99 7% 

Nákladní auto  6 28 34 2% 

Motocykl/skútr  22 100 122 9% 

Moped 8 103 111 8% 

Jízdní kolo  5 15 20 1% 

Ostatní  2 19 21 2% 

Celkem  193 1.230 1.423 100% 

Tabulka 4 – podíl jednotlivých druhů vozidel na nehodách z vyjetí ze silnice - Holandsko 
 
Identifikované příčiny a manévry vedoucí k vyjetí vozidla: 
Uživatelé silnic opouštějí vozovku nechtěně z důvodů vyhýbání se zvířeti, překážce, protijedoucímu vozidlu, 
z důvodů oslnění, z nepozornosti, vlivem závady na komunikaci, vlivům počasí, alkoholu a podobně. Silnice 
může svým stavem rovněž napomáhat vyjetí z vozovky, například monotónní stromořadí vede nezáměrnému 
zvyšování rychlosti jízdy. Srozumitelnost a předvídatelnost silniční trasy jsou rovněž velmi důležitým faktorem. 
Nepředvídatelné a neočekávané ostré směrové oblouky vedou k přílišné rychlosti jízdy a jsou jednou z hlavních 
příčin vyjetí vozidla z vozovky. Vyjetí z vozovky je potom nejčastěji kombinací více faktorů. 
Průběh vyjetí z vozovky lze poté rozdělit do dvou hlavních skupin – kontrolovaného a nekontrolovaného. 
Za kontrolované lze považovat takové, kde řidič je nepozorný, nebo je oslněn a vychýlí se ze správného směru 
jízdy, přejede vodící proužek, zpevněnou krajnici a ocitne se na nezpevněné krajnici. Je-li krajnice dostatečně 
široká, únosná a ve správné úrovni vůči vozovce, řidič zkoriguje svůj způsob jízdy a vrátí se bez problémů na 
vozovku do jízdního pruhu. Proto je tato část vozovky nazývána „recovery zone“, tedy zóna k nápravě. 
Nekontrolované jsou takové, kdy řidič nezvládá vozidlo z důvodů přílišné rychlosti, malého směrového oblouku, 
smyku, vlastní indispozice a vozidlo se celé ocitne na krajnici nebo mimo ni, v příkopu nebo v pevné překážce. 
Vibrující, znějící vodící proužky jsou velmi účinné pro případ kontrolovatelného vyjetí z vozovky, kdy řidič se 
vzpamatuje a učiní korektivní manévr. 
Nezpevněná krajnice musí svým povrchem umožnit korekci směru jízdy, tedy nesmí být níže než vlastní vozovky 
a pneumatiky se do ní nesmí zabořit tak, že je zpětný nájezd na vozovku znemožněn. Proto se v Holandsku 
používá částečně zpevněná krajnice (děrovanými dlaždicemi, plastovými tvarovkami, štěrkem. Povrch musí být 
odlišný od vozovky, aby vozovka nevzbuzovala pocity velké šířky.  Výzkumné práce prokázaly, že takto částečně 
zpevněná krajnice podél zpevněné vozovky v šířce 0,6 – 0,8 m sníží počet havárií z opuštění vozovky o 20 – 40 
%. 
Jak by měla být bezpečná zóna bez pevných překážek široká? Pokud není již řidič schopen vrátit vozidlo na 
správnou jízdní dráhu, měla by být bezpečná zóna co nejširší. V bezpečné zóně by neměla být žádná překážka, 
která by způsobila poškození vozidla a zranění osádce. Přípustné jsou proto pouze takové objekty, které vozidlu 
snadno uhnou, jako tenkostěnné hliníkové sloupy osvětlení nebo telefonní hlásky. Sklon bezpečnostní zóny by 
neměl být podle matematických modelací strmější než 1:6 dolů a 1:2 nahoru. Pro všechny typy silnic stanovuje 
holandská směrnice požadovanou šířku bezpečnostní zóny. Z ní část tvoří nezpevněná nebo částečně 
zpevněná krajnice, která umožňuje navrácení vozidla zpět do jízdního pruhu nebo zastavení a dále zbytek 
bezpečné zóny. Účinnost takového řešení je značná, účinnost částečně zpevněné krajnice je cca 20% a účinnost 
celé bezpečné zóny je cca 69 %. 
 

Požadovaná šířka bezpečné zóny Min. 

Venkovské obslužné komunikace – 60 km/h 2.5 m 1,5 m 

Venkovské sběrné komunikace – 80 km/h 6 m 4.5 m 

Směrově nedělené dálkové silnice – 100 km/h 10 m 8 m 
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Směrově dělené dálnice – 100 km/h 10 m - 

Směrově dělené dálnice – 120 km/h 13 m - 

Tabulka 5 – Požadovaná a minimální šířka bezpečné zóny podle holandské směrnice 
 
Přednostně by měla mít bezpečnostní zóna standardní šířku, která je podle typů silnice 2,5 až 13 m. Pokud není 
schopna silnice plnit požadovanou šířku bezpečné zóny, měla by být na příklad silnice s povolenou rychlostí 80 
km/hod se sběrnou funkcí přeřazena do komunikace s obslužnou funkcí s povolenou rychlostí 60 km/hod. 
Rozdíl v požadované šířce bezpečné zóny je 3,5 metru. Holanďané mají zpracovanou i metodiku pro hodnocení 
ekonomické efektivnosti takových opatření.  
Co udělat, je-li podle komunikace místo „Bezpečné zóny“ „nebezpečná zóna“? Řada silnic má jednostranné 
nebo oboustranné stromořadí, nebo strmý svah nebo hluboký příkop. Hlavním řešením je takovou 
nebezpečnou zónu odstranit! Pokud to nemůže být provedeno, je nutno podél dálnic a směrově dělených 
komunikací instalovat svodidla, ať již ocelová nebo betonová.  Přitom je však třeba u směrově nedělených silnic 
pamatovat i na riziko odpružení vozidla svodidlem a vržení proti protijedoucímu vozidlu s následkem čelního 
střetu. 
 
 
 

 
Obrázek 4: Pravděpodobná vzdálenost vyjetí vozidla od okraje vozovky na vodorovném terénu při rychlosti cca 
100 km/h. 
 

 
Obrázek 5: Dopravní značka výstražná A28 Nebezpečná krajnice na mnoha rizikových místech není osazena 
 
Realita podél českých silnic a dálnic: 
Na následující sadě fotografií z české reality je vidět, že nezpevněným krajnicím není věnována vůbec 
pozornost, ačkoliv se jedná o stavebně nejméně nákladnou část komunikace, chybějící nebo neúnosná krajnice, 
která by si zasloužila značku A28, není zpravidla vůbec vyznačena. Únosnost nezpevněných krajnic je zcela 



- 142 - 

 

nedostatečná, jak o tom svědčí množství nákladních automobilů, které se po najetí na krajnici převrátí, protože 
se s nimi utrhne. Překážky, které se na krajnicích vyskytují, jsou neuvěřitelné a jsou zcela mimo pozornost 
orgánů odpovědných za stav a bezpečnost komunikací. 
Současné diskuze o osazení údajně nehomologovaných součástí svodidla na nově otevřené dálnici a související 
snížení rychlosti mi připadají naprosto neuvěřitelné v porovnání s místy, kde svodidlo na rychlostní komunikaci 
dlouhodobě chybí úplně a k nápravě nepomohla ani opakovaná smrtelná zranění účastníků silničního provozu, 
viz obrázek č. 13. 
 

 
Obrázek 6 – tento sloup byl postaven před svodidlo po havárii, která smetla sloup i svodidlo – Praha, příjezd 

k mezinárodnímu letišti! 
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Obrázek 7 – Stromy zasahují do šířky vozovky 
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Obrázek  8 - Kombinace žádné krajnice a starého stromu v příkopě je past – U Ruzyně 
 
 

 
Obrázek 9 – Staré polosuché stromy a silnice bez krajnice číhají na vhodnou oběť 
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Obrázek 10 – Nepoužívaný objekt zasahující do komunikace - Tuchoměřice 
 

 

 
Obrázek 11 – Vymezení krajnice na silnici I. třídy balvany - Lovosice 
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Obrázek 12 – Nesmyslná čela propustků zabíjejí lidi (křížek v pozadí) – I/16 
 

 

 
Obrázek 13 – Ani dvě smrtelné nehody nebyly impulsem pro osazení svodidla – R7 
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Obrázek 14 – Značka na tuhých stojkách 
 
 
Závěr: 
Ačkoliv revize českých norem se snaží doplňovat do obsahu hledisko bezpečnosti jak proklamativně, tak 
stanovením vzdálenosti stromů od okraje vozovky, bylo by velmi prospěšné jasně stanovit povinnost správců 
pečovat o bezpečnou zónu šířky, odpovídající povolené rychlosti jízdy. Příklad Holandska by mohl být velmi 
návodný. Bohužel podíl nově budovaných silnic k celkové délce silnic provozovaných je zcela zanedbatelných. A 
o bezpečné okolí stávajících silnic prokazatelně nikdo nedbá. Pokud se mýlím, velmi rád svou chybu přiznám! 
 
Ing. Jiří Landa 
V Praze dne 9.4.2011 
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Rizikové faktory na železničních přejezdech ve městech 
 

Ing. Pavel Skládaný, Centrum doprav ního výzkumu, v.v. i.  
 

Úvod  
Centrum dopravního výzkumu v.v.i. řešilo v letech 2008-2009 pro Ministerstvo dopravy České republiky 
výzkumný projekt VaV č.1F82A/088/130 „Analýza a návrh opatření pro snížení nehodovosti na železničních 
přejezdech“ (akronym AGATHA) [1]. Jedním z devíti tematických podprojektů (tzv. aktivit) AGATHA byl i soubor 
bezpečnostních inspekcí celkem 59-ti namátkově vybraných železničních přejezdů s různými typy zabezpečení a 
různým dopravním významem pozemní komunikace i dráhy. Z toho bylo 24 přejezdů v extravilánu a 35 
přejezdů v obcích a městech. Kromě klasické inspekce řešitelé též na vybraných přejezdech navíc provedli 
měření svítivosti výstražných světel (na základě obavy, že svítivost světel výstražníků může být nižší než 
svítivost ostatních světelných signalizačních zařízení na pozemních komunikacích, resp. vyšší riziko jejich 
přehlédnutí). 
 

Bezpečnostní inspekce železničních přejezdů jako zdroj informací 
Inspekce přejezdů se ukázaly jako bohatý a poučný zdroj informací o existujících bezpečnostních rizicích, resp. 
(formulováno pozitivně) bezpečnostních rezervách, které je možno ve prospěch snížení rizika nehody využít. 
Lze říci, že ani jeden z přejezdů by přísného inspektora neuspokojil, resp. bezpečnostní rezervu bylo možné najít 
na všech přejezdech. Nadějným zjištěním je ovšem fakt, že značná část rizik je banálního charakteru, jejich 
odstranění nevyžaduje velké finanční prostředky a je často proveditelné i v rámci běžné údržby (např. 
odstranění křovin bránících rozhledu, úpravy dopravního značení, zlepšení výstražníků). Část deficitů ovšem 
snadno odstranit nelze, např. terénní překážky bránící dosažení normového rozhledu, které se navíc často 
nacházejí na pozemcích jiných (i soukromých) vlastníků, což komplikuje projednávání. Nepříjemnou a technicky 
složitou okolností jsou též nevhodné úhly křížení pozemní komunikace a dráhy a tzv. krátké přejezdy. 
 
Zájemce o hlubší studium problematiky odkazujeme na kompletní soubor inspekcí, obsažený v aktivitě A 405 
AGATHA. Každý z navštívených přejezdů je zpracován formou samostatného podrobného referátu s popisem 
nalezených rizik a souborem závěrečných doporučení k jejich odstranění. V tomto příspěvku uvádíme jen 
nejzajímavější závěry, resp. zjištění a též jeden příklad inspekce železničního přejezdu ve městě pro představu 
pracovního postupu. Vzhledem k tomu, že v době řešení neexistovala standardizovaná metodika pro provádění 
bezpečnostních inspekcí přejezdů, řešitelé pracovali s metodikou a kontrolním listem z německé příručky pro 
společné prohlídky přejezdů [2]. Tento materiál se v praxi v SRN úspěšně a systematicky uplatňuje již od roku 
2003 a je nabídnut k využití i na evropské úrovni (European Level Crossing Forum – ELCF).  
 

Shrnutí frekventovaných bezpečnostních rizik železničních přejezdů ve městech, zjištěných pomocí inspekcí 
Výčet bezpečnostních rizik, které řešitelé AGATHA v praxi konstatovali nejčastěji a které je žádoucí systematicky 
odstraňovat (ideálně formou pravidelné společné prohlídky všech přejezdů), lze shrnout následně (pořadí 
reflektuje četnost výskytu): 
 

1. malá nápadnost přejezdu v prostředí, absence příčných prvků podvědomě spojených se zastavením 
(viz obrázek 1), 

2. daleký průhled přejezdem, dominantní pozadí přitahující pozornost řidiče za přejezd (viz obrázek 2), 
3. nedostatečné rozhledové poměry (hrají roli i u přejezdů zabezpečených PZS, kde byla u kvadrantů 

s horším rozhledem zjištěna větší náchylnost k nehodám), 
4. nevhodné umístění svislého dopravního značení a výstražníků PZS, chybějící výstražníky do směru 

ústících komunikací (viz obrázek 3), 
5. absence relevantního vodorovného a svislého dopravního značení (viz obrázek 4), 
6. urychlující podélné linie 
7. rozlehlost přejezdu 
8. informační přesycení v okolí přejezdu (velké množství informačních obsahů přetěžujících řidiče) (viz 

obrázek 5) 
9. nevhodné stavební uspořádání v okolí přejezdu (existence křižovatek, pohledově konfliktní světelné 

signalizace, atd.), (viz obrázek 5) 
10. nevhodné výškové vedení pozemní komunikace před přejezdem 
11. nevhodné směrové vedení pozemní komunikace před přejezdem, nevhodné úhly křížení s dráhou 
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12. neadekvátní způsob zabezpečení (mj. chybějící závory na vícekolejných tratích, (viz obrázek 6) 
přejezdy účelových komunikací zabezpečené pouze výstražným křížem i na tratích s vysokou traťovou 
rychlostí)  

13. opotřebené nebo poškozené dopravní značení. 
 

     
Obrázek 1a  (skutečný stav – přejezd ve výstraze)         Obrázek 1b  (animace opatření – přejezd ve výstraze) 
 

        

Obrázek 2a  (skutečný stav – přejezd ve výstraze)        Obrázek 2b  (animace opatření – přejezd ve výstraze) 

     
Obrázek 3a  (skutečný stav)        Obrázek 3b  (animace možného opatření) 
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Obrázek 4a  (skutečný stav)       Obrázek 4b  (animace možného opatření) 

 

 

 

  

 
Obrázek 5a  (skutečný stav)          Obrázek 5b  (animace možného opatření) 

    
 
Obrázek 6a  (skutečný stav)          Obrázek 6b  (animace možného opatření) 
 

 

Závěr - doporučení projektu AGATHA pro snížení nehodovosti na železničních přejezdech 
Koncepčních i detailních připomínek formuloval projekt AGATHA velké množství. a v tomto článku jich uvádíme 
jen několik formou příkladů. Velmi zjednodušeně se lze pokusit o stručný výčet těch nejzávažnějších (resp. těch, 
jejichž akceptování může zmínění nehodovosti na železničních přejezdech v ČR pomoci nejvíce). 
 

 zavést institut společných prohlídek přejezdů pozemní komunikace/dráha (k dispozici je návrh 
metodiky – viz aktivita A 407 AGATHA) – jde o vynikající nástroj pro prevenci nehodovosti, který má 
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evropský formát (viz též aktivity European Level Crossing Forum). Touto metodou lze systematicky 
odhalovat a odstraňovat podstatnou část (zejména banálních) bezpečnostních rizik, prezentovaných 
výše. 

 revidovat a zlepšit rozhledové poměry, zejména na přejezdech bez technického zabezpečení (značná 
část těchto přejezdů nemá zajištěny rozhledy dle ČSN 73 6380). Tam, kde zlepšení rozhledu není 
možné, upozornit uživatele přejezdu na nutnost poslouchat zvukové návěsti hnacích vozidel nově 
navrženou dodatkovou tabulkou „Pozor, vlak houká“ (systém užívaný v Rakousku), 

 uplatňovat velmi opatrný přístup k užívání značky P 6 „Stůj, dej přednost v jízdě“ na přejezdech bez 
technického zabezpečení (značka P 6 může prodlužovat dobu vyklizování), 

 zavést tzv. světelnou závoru určenou pro přejezdy s PZS bez závor (červená světla zabudovaná ve 
vozovce napříč před přejezdem, která se zapínají synchronně se základní světelnou výstrahou), 

 sjednotit požadavky na svítivost výstražníků s požadavky na svítivost SSZ (v současnosti jsou požadavky 
na svítivost výstražníků podstatně nižší), 

 výstražníky standardně umísťovat i po levé straně pozemní komunikace, v opodstatněných případech 
(složité městské prostředí) i nad vozovkou podobně, jako u běžného SSZ 

 zřetelně vymezit nebezpečné pásmo přejezdů vodorovným značením (příčná čára souvislá) nebo 
stavební úpravou, 

 zvážit historický význam pozitivního signálu ve vztahu k přejezdové technice i pravidlům provozu (v 
zahraničí je pozitivní signál výjimkou a zahraniční řidiči smysl této signalizace nechápou), 

 upravit technické předpisy týkající se uspořádání a zabezpečení přejezdů dle doporučení aktivity A 409 
AGATHA (rozsáhlý soubor připomínek), 

 pravidla provozu na pozemních komunikacích koncipovat konkrétněji a srozumitelněji jako 
jednoznačný návod pro uživatele pozemní komunikace (podobně jako v zahraničí). 
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SNIŽOVÁNÍ DOPRAVNÍHO HLUKU VE MĚSTECH 
 

Prof. Ing. Jan Kudrna,  CSc.,  Vysoké učení technické v Brně,  Fakulta stavební, Ing. Jana 
Gottvaldová, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební  

 

Úvod 
Zvuk je mechanické vlnění v látkovém prostředí, které je schopno vyvolat sluchový vjem. Frekvence vlnění, 
které je člověk schopen vnímat, jsou značně individuální a leží v intervalu přibližně 16 Hz až 20 000 Hz. Hluk je 
z medicínského hlediska zvuk škodlivý svou nadměrnou intenzitou. Účinek hluku je subjektivní (obtěžující, rušící 
soustředění a psychickou pohodu) a objektivní (měřitelné poškození sluchu).  
Ochrana lidského zdraví před hlukem je zakotvena v zákoně č. 258/2000 Sb. *1+, o ochraně veřejného zdraví, 
konkrétně v §§ 30 – 34 zákona. Limity hluku jsou pak podrobně stanoveny nařízením vlády č. 148/2006 Sb. *2+, 
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Doposud platné limity pro venkovní hluk z hlavních 
silnic jsou 60 dB ve dne a 50 dB v noci. Pro hluk ze silniční dopravy všeobecně jsou to limity 55 dB ve dne a 45 
dB v noci. Na konci roku 2010 postoupilo Ministerstvo zdravotnictví ČR *3+ návrh novely nařízení vlády č. 
148/2006 Sb. do vnějšího připomínkovacího řízení. Tato novela obsahuje návrh na zvýšení hygienických limitů 
hluku na pozemních komunikacích o 5 dB v denní době a 5 dB v noční době. Pouze ve výjimečných případech by 
došlo ke zvýšení limitu o 10 dB v noční době. Tato úprava by se dotkla jen limitů pro venkovní hluk, hygienické 
limity hluku uvnitř chráněného prostoru (např. v obytných objektech) zůstanou zachovány.  
Předkládaná novela vyvolala velkou vlnu debat *4+. Z celého problému vyplývá, že dopravní hluk jako celek se 
stal důležitou otázkou už při samotném projektování nových pozemních komunikací, při opravách stávajících 
tras, ale i při plánování sídelních útvarů. Proto je třeba hledat cesty jak účelně snížit dopravní – automobilový 
hluk a chránit tak venkovní prostor a samotný životní prostor obyvatel.  

1. Dopravní hluk 

Dopravní hluk je společný pojem pro hluk automobilový, kolejový a hluk z leteckého provozu. Z pohledu silniční 
dopravy nás nejvíce zajímá právě automobilový hluk. Ten lze rozdělit na vnitřní a vnější hluk. Vnitřní hluk se 
vyskytuje uvnitř dopravního prostředku, bývá obvykle vyvolán hnacím ústrojím vozidla nebo jízdou po vozovce. 
Obtěžuje obsluhu vozidla a cestující. Má minimálně splňovat požadavek na dobré a nerušené dorozumívání a je 
rovněž jedním z ukazatelů komfortu vozidla. Naopak vnější hluk obtěžuje obyvatele v sídelních útvarech podél 
pozemních komunikací. Tento hluk podléhá daným společenským nárokům, které jsou formulovány 
v hygienických předpisech, kde se stanovují maximálně přípustné hladiny vnějšího hluku.  
Mezi zdroje automobilového hluku řadíme především pneumatiky, hnací jednotku automobilu, obtékání 
vzduchu kolem vozidla, brzdy a samotnou karoserii. Automobilky dosáhly při několikaletém vývoji velkých 
úspěchů při snižování hladiny hluku hnací jednotky i celé karoserie. V posledních letech se do popředí zájmu 
dostaly pneumatiky. Mnozí výrobci často uvádějí pojem nízkohlučné pneumatiky, určitým uspořádáním drážek 
dezénu lze totiž dosáhnout snížení hladiny hluku. Pneumatika však sama o sobě není zdrojem hluku, je 
zapotřebí jejího kontaktu s povrchem vozovky. Do celého procesu automobilového hluku tedy vstupuje vozidlo, 
jeho rychlost jízdy a povrch vozovky. Při nízkých rychlostech, cca do 40 km/h u osobních vozidel a 65 km/h u 
nákladních vozidel, je dominantním zdrojem hluku hnací jednotka. Tato hranice není jednoznačně definována, 
u osobních vozidel se může pohybovat v rozmezí 40 – 50 km/h. Při vyšších rychlostech začíná převládat hluk 
z valení neboli hluk na styku pneumatika – vozovka. A při rychlostech vyšších jak 200 km/h je dominantní 
složkou aerodynamický hluk [5], [6]. 

2. Metody měření dopravního hluku 

Souhrnně lze říci, že existuje několik metod pro porovnání akustických vlastností vozovek: 

 Statistical Pass – By (SPB), podle ČSN ISO 11819-1 [7], 

 Close proximity method (CPX), podle ISO/CD 11819-2 [8], 

 Controlled Pass – By (CPB) 

 Coast By (CB) 

 On Board Sound Intensity (OBSI) 

Popis použité měřící metodiky při vlastním měření 
Pro vlastní měření hladiny hluku byla zvolena metoda CPX [8]. Pro měření byl využit měřící vozík, který vznikl za 
podpory Ministerstva dopravy v rámci projektu *9+.  
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Pro měření hladiny hluku na styku pneumatika – vozovka lze použít několik typů vozíků. Nejčastějším typem 
jsou vozíky tvořené z dolů otevření skříně se zvuk pohlcujícím obložením, aby se zabránilo odrazům a vlivům 
rušivých šumů. Jiným typem jsou otevřené měřící vozíky a právě tento typ byl použit pro vlastní měření. Měřící 
soustava je tvořena měřícím otevřeným vozíkem, na němž je osazena měřící pneumatika typu A (SRTT). Norma 
[8] předepisuje několik tříd pneumatik vhodných pro měření. V tomto případě byla vybrána pneumatika 
s označením SRTT „Standart reference test tyre“ (viz obr. 1). 

 

Obr. č. 1: Měřící pneumatika – Tiger Paw 

Pomocí sestavy pěti mikrofonů jsou snímány hladiny hluku. Mikrofony jsou uchyceny v předepsané výšce nad 
povrchem vozovky a v předepsaném sklonu vůči pneumatice. Pouze dva mikrofony jsou povinné (“front and 
rear mandatory microphone”) osazené pod úhlem 45° a 135°. Zbylé tři jsou nepovinné (“front, rear and middle 
optional microphone”) osazené pod úhlem 0°, 180° a 90° (viz obr. 2). Měřící sestava je doplněna o software 
PULSE, který umožňuje pracovat v reálném čase a sledovat tak výsledky měření okamžitě po změření. Takto 
získaný surový signál je nutné pomocí transformace třetinooktávovým spektrem upravit. Výsledkem je závislost 
hladiny hluku na příslušné frekvenci.  
Měření je možno provádět při klimatických podmínkách definovaných normou za teploty v rozmezí 5 °C až 30 
°C. Samotná měřicí rychlost je rovněž podřízena normovým požadavkům. Rozlišujeme tři referenční rychlosti 50 
km/h, 80 km/h a 110 km/h. Dosažená měřicí rychlost by se od referenční neměla lišit o více jak ± 20 % nebo ± 
15 km/h. Průměrná rychlost všech pojezdů po úseku by měla pohybovat v rozmezí maximálně ± 5 % od 
referenční rychlosti. 

3. Provedená měření 

Popis měřících úseků (seřazeno podle stáří krytu v době měření) 
Úsek 1 – ulice Otakara Ševčíka, Brno – Židenice. Typ krytu – asfaltový koberec drenážní PA 8 s asfaltem 
modifikovaným pryžovým granulátem (CRmB). Datum pokládky 08/2010. Měření proběhlo dne 19. 9. 2010. 
Úsek 2 – ulice Poděbradská, Praha – Vysočany. Od ČS Shell po křížení s ulicí Kolbenova. Měřen byl jízdní pruh ve 
stoupání. Typ krytu – asfaltový koberec drenážní PA 8 s asflatem modifikovaným pryžovým granulátem (CRmB). 
Datum pokládky 09/2010. Měření bylo provedeno dne 4. 11. 2010. 
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Obr. č. 2: Sestava měřících mikrofonů 

Úsek 3 – ulice Poděbradská, Praha – Vysočany. Od křížení s ulicí Kolbenova po křižovatku s ulicí Kbelská. Měřen 
byl jízdní pruh v klesání. Typ krytu – asfaltový koberec drenážní PA 8 s asfaltem modifikovaným pryžovým 
granulátem (CRmB). Datum pokládky 06/2010. Měření bylo provedeno dne 4. 11. 2010. 
Úsek 4 – průtah obcí Bohutín (okres Příbram), silnice I/18. Typ krytu - asfaltový koberec drenážní PA 8 
s asfaltem modifikovaným pryžovým granulátem (CRmB). Datum pokládky 10-11/2009. Datum měření 27. 4. 
2010. 
Úsek 5 – ulice Michelská (1), Praha – Krč. Úsek od křižovatky s ulicí Vyskočilova po výjezdovou rampu MÚK Jižní 
spojka, jízdní pruhy v klesání. Typ krytu – asfaltový koberec drenážní PA 8 s asfaltem modifikovaným pryžovým 
granulátem (CRmB). Datum pokládky 11/2008. Měření bylo provedeno 7. 6. 2009 (úsek 5a) a 10. 4. 2010 (úsek 
5b).  
Úsek 6 – ulice Michelská (1), Praha – Krč. Úsek od křižovatky s ulicí Budějovická po křižovatku s ulicí 
Vyskočilova, jízdní pruhy ve stoupání. Typ krytu – asfaltový koberec mastixový SMA 11 bez podrťování. Datum 
pokládky 12/2008. Měření bylo provedeno 7. 6. 2009 (úsek 6a) a 10. 4. 2010 (úsek 6b). 
Úsek 7 – Kladno, ulice Kročehlavská a ulice Unhošťská. Typ krytu – asfaltový koberec otevřený s asfaltem 
modifikovaným pryžovým granulátem AKO, CRmB. Datum pokládky 09/2008. Měření bylo provedeno dne 10. 4. 
2010. 
Úsek 8 – ulice Otakara Ševčíka, Brno – Židenice. Typ krytu – asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 16. Rok 
pokládky 1987-1988. Měření proběhlo dne 19. 9. 2010. 
V grafu č. 1 je provedeno porovnání ekvivalentních hladin hlučnosti LAeq *dB(A)+. Jednotlivé úseky jsou seřazeny 
podle stáří v době měření. Z tohoto grafu je patrné, že dobrých výsledků dosahují zejména porézní obrusné 
vrstvy v krátké době od uvedení do provozu. Nejstarším úsekem je PA 8, CRmB úsek 5b ulice Michelská 
s měřením po 6 a 16 měsících. Zde vlivem několika příčin je nižší snížení hlučností a během dalšího užívání došlo 
k navýšení LAeq. Hladiny hluku 87 dB a navýšení na 89 dB si lze vysvětlit několika způsoby. Nejdůležitější je 
dosažená nejnižší mezerovitost 12 % až 16 %. Dále pokládka byla prováděna za provozu po polovinách jízdního 
pásu a v krátkých úsecích v celkem 9 dnech na délce 1,200 km. Tím došlo k vytvoření pracovních spár 
s nerovnostmi a narušením povrchu ztrátou kameniva. Při pojezdu přes pracovní spáry dochází k rozvibrování 
pneumatiky, tzv. „drncání“. Dále je také na úseku velké množství kanalizačních poklopů a bylo nutné provést 
opravu jejich zabudování, přičemž oprava byla provedena dodatečně a jiným typem směsi. A nakonec došlo po 
délce úseku k následnému vyplnění mezer (pórů) ve vrstvě. V každém případě i tento úsek způsobuje nižší 
hlučnost než klasická obrusná vrstva z SMA 11 bez podrťování, při měření metodou SPB dle ČSN ISO 11819-1 [7] 
byla zjištěna hlučnost shodně o cca 2 dB nižší, což se dá přirovnat ke snížení dopravního zatížení o cca 40 %. 
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Graf č. 1. Srovnání ekvivalentních hladin hlučnosti LAeq [dB(A)] 

V grafu č. 2 je zobrazena frekvenční závislost naměření hladiny hlučnosti. Pro posouzení byly vybrány úseky, u 
kterých byla zjištěná ekvivalentní hladina hlučnosti menší než 87 dB(A) a pro porovnání úsek 8 s obrusnou 
vrstvou z asfaltového betonu do zrnitosti 16 mm. V grafu jsou zobrazeny dva obdélníky. Fialový zobrazuje 
oblast nízkých frekvencí v rozsahu 500 až 1000 Hz, kde převládá hluk z vibrace pneumatiky způsobovaný 
nerovnostmi povrchu. Zde s výjimkou nejstaršího povrchu (a úseku 1 při 630 Hz) není přílišný rozdíl v hlučnosti. 
Naopak růžový obdélník charakterizuje oblast vysokých frekvencí 1000 Hz až 2000 Hz, kde je dominantním 
zdrojem hluku sání vzduchu „air pumping“ neboli hluk na styku pneumatika – vozovka. Ekvivalentní hladiny 
těchto vybraných úseků se liší o 4 dB(A) až 7 dB(A) (jedná se o energetické součty), ale při vyšších frekvencích je 
rozdíl podstatně vyšší. To dokumentuje tabulka 1, kde jsou uvedeny hladiny hlučnosti v oblasti frekvence 1250 
Hz. Z výsledků je patrno, že při pokládce PA 8, CRmB na úseku 1 v ulici Otakara Ševčíka v Brně došlo jen na této 
inkriminované frekvenci ke snížení hladiny hluku o cca 9 dB(A). Je třeba však podotknout, že tato hodnota je 
sice ohromující, snadno sluchem rozeznatelná (šeptající vozovka), ale větší význam má především snížení 
v oblasti ekvivalentních hladin LAeq a to o 5 dB(A).  

 

Graf č. 2. Srovnání hladin hlučnosti LA [dB(A)] v závislosti na frekvenci – vybrané úseky 

Tabulka č. 1. Výsledky měření hluku podle ISO/CD 11819-2 pro frekvenci 1250 Hz 
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4. Protihlukové účinky drenážních krytů 

Asfaltové koberce drenážní (PA) se vyznačují přerušenou čárou zrnitosti a vysokou mezerovitostí, podle ČSN EN 
13108-7 nejméně 15 %. Nosnou kostru tvoří zrna nejhrubší frakce v množství až 85 % (ve výše uvedených PA 8 
bylo 70 % až 80 % kameniva 4/8 s mezerovitostí 12 % až 21 %). Otevřená struktura umožňuje srážkové vodě 
volně pronikat póry, čímž je zabráněno vzniku kaluží na povrchu vozovky a nebezpečného aquaplaningu, ale 
také stlačovaný vzduch v profilu pneumatik může otevřenou strukturou unikat bez výrazné emise vysokých 
tónů hluku při odvalování pneumatik. Navíc drenážní koberce jsou schopny pohlcovat zvukové vlny (neodrazí 
je), mají tedy pohltivost.  

 

Obr. č. 3: Struktura drenážních krytů 

Hladina hluku drenážních koberců je závislá na čtyřech faktorech: 

- propojení vzduchových mezer, což lze měřit propustností vrstvy; 

- tloušťka drenážní vrstvy; 

- maximální velikost zrna kameniva; 

- množství použitého pojiva, zejména se projeví obsah pryžového granulátu v asfaltu. 

Maximálního účinku drenážních vrstev lze docílit při mezerovitosti vyšší jak 17 %. Ve Francii, Nizozemí a Itálii je 
požadováno, aby mezerovitost byla vyšší než 20 %. Větší mezerovitost vede ke zvýšené zvukové pohltivosti. 
Větší zvuková pohltivost nezávisí jen na mezerovitosti, ale je také podmíněna tloušťkou obrusné vrstvy *11+. 
Hlučnost je také ovlivněna velikostí maximálního zrna ve směsi, snižuje se s velikostí zrn. 
Protihlukové vlastnosti ovlivňující vnější hluk se projevují zejména u vyšších rychlostí, kdy začne převládat hluk 
na styku pneumatika – vozovka nad hlukem od hnací jednotky. Tato rychlost se podle různých autorů liší a 
nachází se někde mezi 40 km/h a 60 km/h, přičemž velký vliv na tuto hodnotu má složení dopravního proudu. 
Vysoká rychlost je rovněž důležitá z hlediska částečného samočistícího účinku vrstvy, kdy za deštivého počasí 
pneumatiky vozidel vtlačují vysokým tlakem vodu do pórů vrstvy. Proto jsou drenážní koberce užívány do 
obrusných vrstev silničních a dálničních vozovek. Přesto jsme měřením výše uvedených úseků prokázali 
významné snížení hlučnosti při 50 km/h. 
Drenážní koberec je schopen odvádět dešťovou vodu skrz vlastní vrstvu vozovky, tím je dosaženo rychlého 
odvedení povrchové vody. Proto je zapotřebí, aby byl drenážní koberec kladen na vodonepropustný podklad, a 
po tomto podkladě voda odtéká v důsledku příčného a podélného sklonu. V zahraničí se také využívají PA jako 
kryty zpevněných především parkovacích ploch. 
Odvodem srážkové vody z povrchu komunikace se zlepšují protismykové vlastnosti, nevzniká nebezpečí vzniku 
aquaplaningu a snižuje se tvorba vodní mlhy za vozidly, což přispívá ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu.  
Proti výše uvedeným výhodám stojí vyšší pořizovací náklady na drenážní vrstvu, která obvykle potřebuje vyšší 
obsah pojiva, kvalitní kamenivo a dodatečné stavební úpravy pro odvod srážkové vody. Nevýhodou drenážních 
vrstev je snižování útlumu hluku v čase, s čímž souvisí nutnost jejich čištění speciálními čistícími vozy. Postupná 
ztráta snížení útlumu hluku pozvolna pokračuje i při pravidelném důkladném čištění vrstvy.  
Doposud jsme popisovaly vlastnosti především jednovrstvých drenážních krytů. Jak již bylo řečeno, jejich hlavní 
negativní vlastností zanášení hlubších mezer nečistotami, přičemž systém propojených vzduchových mezer 
zaručuje dosažení tlumícího efektu vnějšího hluku. Proto se koncem 90 let minulého století začaly objevovat 
dvouvrstvé drenážní kryty. Drenážní vrstva se skládá ze dvou úrovní. Horní vrstva drenážního souvrství běžně 
vykazuje mezerovitost mezi 16 % až 22 % a spodní vrstva má mezerovitost v rozmezí 22 až 28 %. Při takového 
skladbě se větší nečistoty nedostanou do spodní vrstvy. Ta tak zůstává otevřená a zajišťuje splnění základních 
charakteristiky – odvod srážkové vody. Takovýto kryt byl v ČR ověřen pouze laboratorně ve složení PA 8 20 mm 
a PA 11 40 mm. 
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Obr. č. 4: Struktura dvouvrstvých drenážních krytů *11+ 

5. Čištění drenážních krytů 

U porézních krytů je nutné čištění vozovky za účelem obnovení drenážních a akustických vlastností po dobu 
životnosti této obrusné vrstvy; mezery a dutiny se časem zanáší (zimní údržba, prašnost, znečištění vozidel, 
apod.), zejména na málo pojížděných pruzích a zpevněných krajnicích. Údržba drenážních koberců je velmi 
důležitá. V letních měsících je třeba kryt čistit tlakovou vodou. K tomuto účelu lze použít specializované stroje. 
Zkušenosti se stroji mají v Dánsku, Velké Británii, Spojených státech amerických, Kanadě a v Japonsku. Existuje 
několik typů čistících strojů, které lze rozlišit podle mechanismu: 
1. Stroje, u nichž je voda tryskou tlakově vháněna do vrstvy vozovky a následně odsávána. Voda a nečistoty 

jsou shromažďovány v nádrži. Tato zařízení jsou typická pro Evropu.  

2. Podobným případem jsou stroje tryskou tlakově vháněnou vodou a vzduchem, čímž je vytvářena 
„vzduchová clona“. Přebytečná voda je poté opět odsávána. Voda a nečistoty jsou shromažďovány v 
nádrži. Stroj tohoto typu byl vyvinut v Japonsku.   

3. Stroje, u nichž voda pod vysokým tlakem vháněná do vozovky vytváří tzv. kavity a je opět následně 
odsávána. Kavitace je tvoření dutin uvnitř proudící kapaliny uvolňováním pohlceného kyslíku nebo jiného 
plynu. Voda a nečistoty jsou shromažďovány v nádrži.  

Kavitace je jev, který nastane, když je voda pod vysokým tlakem vstříknuta do stojaté vody. Ponořením 
vysokotlaké trysky do nádrže s vodou lze vytvořit velké množství kavitačních bublin. Dříve byly čistící stroje 
navrhovány tak, aby nedocházelo k vytvoření kavitace. Pozdější výzkumy však ukázaly, že právě využitím 
kavitace lze docílit mnohem vyšší čistící schopnost v porovnání s vodní tryskou. Při čištění dochází 
k mnohem většímu záběru plochy a tím zefektivnění celého postupu.  

4. Dalším typem jsou stroje, které mají trysky na vodu skloněny pod úhlem -45 ° a +45 ° vzhledem k povrchu 
vozovky. 

 

Obr. č. 5: Schéma mechanismu stroje *10+ 

5. Jako poslední lze uvést stroje, které k čištění drenážních krytů nepoužívají vodu ale jen vzduch. Pomocí 
trysek je vzduch pod tlakem vháněn do vozovky a společně s nečistotami je posléze odsáván do velkých 
nádrží stroje. 

Pro čištění drenážních krytů je možné použít i kartáčové stroje. Princip činnosti je obdobný. Stroje jsou 
opatřeny vodními tryskami, sacími tryskami a navíc mají ještě několik systému kartáčů (boční, centrální nebo 
zadní). Takovéto stroje jsou hojně využívány ve Spojených státech a Kanadě.  
Drenážní kryty mají též přídomek „samočistící“. Za silného deště (pokud vzniká na povrchu tenká vrstva vody) je 
při přejíždění vozovky automobily voda nárazově vtlačována do vlastní konstrukce vozovky. Tento účinek je tím 
silnější, čím je rychlost projíždějících vozidel vyšší. Z toho lze usuzovat, že pokud by byl kryt použit na 
rychlostních nebo dálničních typech komunikací, kde můžeme předpokládat vyšší rychlostí, kryt by se do jisté 
míry dokázal pročistit „sám“. Ve městech, kde není možné dosáhnout vyšších rychlostí, by bylo vhodnější použít 
specializovaných čisticích strojů.  
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Aby mohla srážková voda samovolně odtékat porézní vrstvou je třeba krajnice udržovat tak, aby její výška 
nepřevyšovala povrch podkladní vrstvy nebo aby byla vždy propustná. Ve městech se kladen velký důraz na 
detail napojení těchto vrstev na přilehlé chodníky. Betonový obrubník nedovoluje vodě samovolně z krytu 
odtékat. Proto lze použít speciální obrubníky, které mají dutinu. Vodou nepropustný podklad je výškově 
propojen s otvorem v obrubníku a srážková voda je odváděna dutinou v obrubnících k jednotlivým 
obrubníkovým vpustím. Lze použít i jednoduché kovové drenážní trubky uložené v ložní vrstvě v délce několika 
metrů před vpustí napojené do běžné kanalizační vpusti. Na zde popisovaných úsecích v ČR nebyla žádná 
opatření na odvodnění vrstvy realizována a nebylo provedeno jiné než běžné čištění povrchů. 
V zimních měsících je nutné dbát určitých doporučení při odstraňování vrstvy sněhu. Nelze použít klasické 
radlice, protože by mohlo dojít k vylamování zrn kameniva z porézního povrchu vozovky. Vhodnější je použití 
radlic s gumovými břity. Pro posyp se nepoužívají inertní materiály. 

6. Závěr 

Dopravní hluk je doprovodným jevem současného rozvoje civilizace; 70 % přepravovaných osob, materiálů a 
výrobků je zajišťováno pomocí silniční dopravy. Nárůst intenzit dopravy v posledních 15 letech na trojnásobek 
přinesl také zvýšení hlukové zátěže o 5 dB. Na mnoha místech stávajících místních komunikací nelze provést 
opatření, kterými by se snížil vnější hluk kolem komunikací. 
Jsou prezentovány výsledky měření emisí hluku při použití drenážních koberců s vysokoviskózním pojivem 
získaným přimícháním pryžového granulátu do asfaltu za vysoké teploty. Toto pojivo zajišťuje požadované 
vlastnosti trvanlivosti obrusných vrstev obsahujících více než 15 % mezer a zároveň umožňuje díky těmto 
mezerám snížit emise hluku. Tyto systémy se plně osvědčily v zahraničí a jsou užívány čisticí stroje na údržbu 
vysoké mezerovitosti, která také pomáhá k tlumení vnějšího hluku ve městech. Popisovaných 6 úseků 
s drenážními koberci provedených na silnicích a velmi zatížených místních 4 - pruhových komunikacích 
umožňují podle získaných výsledků snížit hlučnost povrchů o výše uvedených 5 dB. 
 
Poděkování: 
Tento výsledek byl získán za finančního přispění MŠMT ČR, projekt 1M0579, v rámci činnosti výzkumného 
centra CIDEAS. A také projektu Ministerstva průmyslu a obchodu, projekt 2A-3TP1/099 Technologie zlepšení 
povrchu vozovky na nehodových úsecích sítě pozemních komunikací. 
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POUŽITÍ LASEROVÉHO SKENERU A GEORADARU V 
SILNIČNÍM HOSPODÁŘSTVÍ ČR 

 
Ing. Lukáš Vodehnal, GEOVAP, spol,  s  r.  o.,  Čechovo nábřeží 1790,  530 03 Pardubice, tel. : 466 

024 214,  fax: 466 657 314, e -mail: lukas.vodehnal@geovap.cz,  web: www.geovap.cz  
 

Úvod 
Laserové skenování zaznamenává v tomto tisíciletí pronikavý rozvoj. S lidarovými daty se setkáváme stále 
častěji, např. ČÚZK zahájil v loňském roce plošné letecké lidarové snímání za účelem tvorby přesného 
výškového modelu na celém území ČR. Také statické pozemní laserové skenery našly dnes již nezastupitelné 
využití v geodézii, stavebnictví, dopravě, památkové péči a v mnoha dalších oblastech. S nástupem mobilních 
pozemních lidarových systémů se této technologii nabízejí další možnosti nasazení, zejména při podrobném 
zaměření liniových staveb jako jsou silnice a dálnice, železnice a vodní cesty. 
 
Technologie laserových skenerů, oproti běžným geodetickým metodám, umožňuje až 
několikanásobné snížení času potřebného pro měřické práce, přičemž výsledkem jsou data ve stejné nebo i 
vyšší přesnosti. Rovněž tímto přístupem se výrazně eliminuje možnost vzniku nahodilých měřických chyb – 
např. přehlédnutí depresí, nevhodná generalizace terénu, atd. 
 
V kontextu dopravního hospodářství laserové skenování přináší přesné prostorové informace o objektech na 
povrchu a v kombinaci se zaměřením podzemních vrstev pomocí georadaru získáváme komplexní zaměření a 
tím i silný nástroj pro projekty nové výstavby, sanace, rekonstrukce a kontrolu kvality realizovaných staveb. 
Díky oběma technologiím je možné zajistit výrazné snížení času potřebného k zaměření a tím i získání finanční 
úspory v rozmezí 20 - 40%. 
 

Mobilní mapovací systém 
Jedná se o velmi efektivní systém, jež umožňuje skenovat okolí z jedoucího vozidla a to s vysokou přesností a 
rychlostí. Celý systém se skládá z pozičního a orientačního systému Applanix POSLV 510, dvou digitálních kamer 
a dvou laserových skenerů Lynx. 
 

Poziční a orientační systém 
Poziční a orientační systém slouží k určení přesné trajektorie měřícího vozidla v reálném čase. Skládá se ze dvou 
GPS přijímačů, snímače otáček a inerciální měřící jednotky obsahující tři gyroskopy a tři akcelerometry. Během 
jediné sekundy se ukládá 200 záznamů, ze kterých je určena pozice vozidla a jeho náklony a stočení v reálném 
čase. Přesnost je nejvíce ovlivněna kvalitou GPS signálu, při kvalitním příjmu je střední chyba určení polohy 
souřadnic XY 2 cm a střední chyba určený výšky 5 cm, při ztrátě signálu GPS, kdy je pozice vozidla počítána 
pouze ze snímače otáček kola a z inerciální měřící jednotky, se přesnost určení polohy mírně zhoršuje. 
 

Laserové skenery 
Použité skenery vycházejí z mnohaletých zkušeností výrobce s leteckými lidary. Od toho se odvíjí především 
rychlost skenování a schopnost zaznamenat až čtyři odrazy z jednoho pulsu. 
Zrcátko v každém skeneru se otáčí rychlostí 9000 otáček za minutu a odráží laserový svazek v rozsahu celých 
360°. Každou sekundu je vysláno do okolí 200 000 pulsů. Bezpečnost použitého laseru je třídy I., což znamená, 
že laserové záření je naprosto bezpečné a to i při průchodu přes optickou soustavu pozorovatele. Svazek 
paprsků je neviditelný lidskému oku. 
Dosah skeneru je až 200 m. Hustotu skenovaných bodů lze uživatelsky nastavit dle 
požadavků operátora i v průběhu měření. 
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Obr. 1. Laserový skener Lynx 

Kamery 
Digitální kamery pořizují barevný vizuální záznam skenované oblasti. Jejich počet a 
natočení je voleno dle požadavků zakázky (např. jedna snímá situaci před vozidlem, druhá snímá situaci za 
vozidlem). Rychlost zaznamenávání snímků je plně na nastavení obsluhy, s vyšší rychlostí vozidla bývá vyšší 
frekvence zaznamenávání snímků. Snímky zachycené kamerami slouží k obarvení mračen bodů a také 
představují vhodný doplněk při vyhodnocování pořízených dat. 
 

Vlastnosti systému 
Primárním výstupem ze systému je mračno bodů v zeměpisných souřadnicích WGS-84, kde každý bod si nese i 
další informace, např. o intenzitě odrazivosti povrchu, úhlu odrazu laserového svazku vůči normále povrchu, 
počet a číslo odrazu, atd. Standardním výstupem je binární formát LAS. S kvalitním GPS signálem každý bod 
splňuje požadavky 3. Třídy přesnosti mapování. 
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Obr. 2. Silnice II/357 - Mračno bodů v reálných barvách. 
 
Velkou výhodou tohoto systému je jeho rychlost sběru dat. Dle požadavků na hustotu 
mračna bodů je možné skenovat při rychlosti od 20 do 110 km/h. V praxi to znamená 
například v zástavbě, kde požadujeme co nejhustší pokrytí body, je možné zmapovat 40 až 50 km za jeden den, 
zatímco na dálnicích není problém zmapovat až 100 km za jeden den. Za běžný skenovací den lze získat cca 3 
miliardy bodů. 
Vysoká bezpečnost emitovaného laserového záření umožňuje provádět měření za plného provozu bez 
jakýchkoli uzavírek. V některých případech, kdy nepotřebujeme snímky z kamer, je možné provádět měření v 
noci, kdy je provoz minimální. 
Získaná data je možné v podstatě ihned použít pro jednoduché aplikace a dalším zpracováním je možné jejich 
kvalitu ještě zvýšit. 
 

 
Obr. 3. Dálnice D11 - Snadné a rychlé využití naměřených dat. 
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Oblasti využití mobilního mapovacího systému 
• Podrobné zaměření polohopisu a výškopisu 
• snadné generování DMT 
• rychlé a přesné získání podkladů pro projektové práce 
• možnost kombinace s dalšími mapovými podklady, např. s katastrální mapou 
=> okamžitá kontrola průběhu vlast. hranic 
• Možnost sledování (monitoring) postupu stavebních prací 
• Zaměření stávajícího stavu staveb, stanovení průjezdných profilů 
• Sledování změn v okolí komunikací (půdní eroze, skalní sesuvy, růst vegetace,…) 
• Vyhledávání a lokalizace objektů (překážek) v blízkosti komunikací z pohledu 
bezpečnosti silničního provozu (např. reklamní poutače, svodidla) 
• Pasportizace dopravního značení 
• … a mnoho dalších 

 

Georadar 

Základní princip 
Georadar je zařízení využívající geofyzikální metodu, pomocí které lze nedestruktivním způsobem získat 
informace o vnitřní struktuře různých materiálů a konstrukcí (např. komunikace, podloží,…). GPR využívá 
elektromagnetického záření v mikrovlnném pásmu v rozsahu 10 až 1000 MHz. Zařízení využívá dvou antén 
(vysílací a přijímací). Vysílací anténa vyšle krátký impulz do vozovky, ten se odrazí od překážky nebo od hranice 
dvou materiálů s různými dielektrickými vlastnostmi (např. trhliny ve vozovce, rozhraní jednotlivých vrstev, 
podzemní dutiny apod.). Přijímací anténa poté zaznamená tyto odrazy. 
Na základě časového intervalu od vyslání impulzu vysílací anténou po přijetí přijímací anténou a dále znalosti 
dielektrických vlastností jednotlivých vrstev lze zjistit hloubku jednotlivých rozhraní (vrstev). Při měření vozovky 
je georadar upevněn před (nebo za) měřící vozidlo a impulzy se vysílají v pravidelných intervalech. Součástí 
měřícího vozidla je i systém GPS, který zaručuje znalost přesných souřadnic každého měření. 
 

 
Obr. 4: Georadar (foto:Roadscanners) 
 



- 164 - 

 

Výsledná data jsou dále zpracována specializovaným softwarem, kde lze zlepšit čitelnost dat (filtrace signálu, 
zlepšení kontrastu a intenzity, atd.) a naměřená data interpretovat. 
 

 
Obr. 5: Výsledky kontroly kvality v prostředí Road DoctorTM 
(z materiálů firmy Roadscanners) 
 

Oblasti využití georadaru 
• Průběžné tloušťky profilů silničních staveb 
• Lokalizace a určení hloubky speciálních struktur 
• Podklady a doporučení pro vzorkování 
• Kvalita podloží 
• Měření vlhkosti a dutin v silničních stavbách a podloží 
• Měření sedání materiálů 
• Geotechnické průzkumy 
• Kontrola kvality nové výstavby 
• Atd. 
 

Ukázka praktického využití - Rovaniemi (Finsko) 
Od roku 2000 je těmito metodami sledována hlavní silniční síť ve finském městě Rovaniemi (hlavní město 
nejsevernější finské provincie Laponsko). Měření jsou opakována každé dva roky a je zjišťována kvalita povrchu 
i vnitřních struktur. 
Během prvních měření pomocí výše popsaných technologií byl u 15 % všech silnic 
vyhodnocen velmi špatný stav, přičemž náklady na nutné opravy byly velmi vysoké (bylo nutné provést 
kompletní rekonstrukci). U dalších 20 % byl diagnostikován stav částečného poškození, který ve většině případů 
nebyl viditelný pouhým okem. Oprava těchto defektů byla možná za relativně nízké náklady, neboť tato 
poškození nebyla natolik rozvinutá, aby bylo nutné přikročit ke kompletní rekonstrukci. Zbytek silnic byl ve 
vyhovujícím dobrém 
stavu bez nutnosti oprav. 
Z důvodu omezených finančních možností bylo rozhodnuto „zakonzervovat“ silnice v 
nejhorším stavu za vynaložení minimálních nutných nákladů tak, aby se jejich stav 
nezhoršoval (většinou se jednalo o tzv. rychlé záplatování). Pozornost a největší objem finančních prostředků 
byly koncentrovány na rekonstrukci silnic ve stavu kvality střední kategorie, čímž se jejich životnost prodloužila 
o 10 až 15 let. Po dokončení těchto prací bylo teprve přikročeno k rekonstrukcím silnic nejhorší kvality. 
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Obr. 6: Mapa kategorizace úseků silnic - Rovaniemi (Finsko) 
Nyní (2010) jsou v Rovaniemi silnice bez zásadních kvalitativních problémů. Výše 
uspořených investic je 30 % v porovnání se starou strategií údržby silnic. Tato případová studie z Finska ukazuje 
výhodu preventivního řešení problémů již v zárodku, kdy náklady na jejich odstranění mohou být až řádově 
nižší v porovnání s případy, kdy nutnost oprav vozovky odkládáme až do stavu, kdy je nutná kompletní 
rekonstrukce a tudíž i vyšší náklady. 
 

 
Obr. 7: Každý problém může mít jinou příčinu a vyžaduje různé strategie řešení za různé náklady. 

Integrace metod 
Spojením laserového skenování a georadaru docílíme velmi zajímavých výsledků. 
Předpokladem kvalitních a provázaných dat je následnost obou měření v krátkém časovém intervalu, nebo 
nejlépe současně. 
Z dat laserového skenování je možné vytvořit přesné a podrobné 3D modely povrchu 
vozovky a přilehlého okolí a nasimulovat například chování stékající vody. Spolu s daty z GPR je možné 
detekovat podmáčené podloží či případné dutiny a praskliny se lze dopátrat příčinám i následkům způsobených 
vodní erozí. 
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Obr. 8: Silnice II/330 - Znázornění odtokových poměrů 
V současné době probíhá projekt kontroly kvality rekonstrukce silnic pomocí laserového skeneru, kdy je 
zaměřována plocha a hloubka frézovaných a nově pokládaných vrstev, přičemž po dokončení rekonstrukčních 
prací budou vybrané úseky zaměřeny GPR a bude vyhodnocena kvalita jednotlivých vrstev silnice. 
Výhodou je možnost prohlížení a vyhodnocování dat z obou zařízení v prostředí GIS, CAD a jiných softwarových 
nástrojích. 
Časová úspora je především ve sběru dat v porovnání s klasickými metodami, jako je 
geodetické zaměření tradičními způsoby a vrtání sond. Měřící vůz je obsluhován pouze řidičem a operátorem. 
Během jednoho dne lze takto zaměřit desítky kilometrů silnic a to bez nutnosti uzavírek či omezení provozu. 
 

• Laserové skenování a GPR technologie poskytuje komplexní data o povrchové situaci a 
strukturách pod povrchem. Tato data umožňují komplexní analýzu a vyšší přesnost pro 
návrhy projektů výstavby a rekonstrukce dopravních staveb. 

• Výškové modely z laserového skenování pomáhají pochopit základy odtokových poměrů 
v konfrontaci s výsledky z GPR 

• Archivovaná data z GPR a laserového skenování umožňují forenzní analýzy 
• Data z laserového skenování poskytují přesné informace o tvaru a povrchu dopravních 

cest, průjezdových profilech, okolních objektech, stavu vegetace, apod. 
• Společně s daty z GPR lze získat jedinečné informace o stabilitě a sedání vrstev pod 

povrchem tělesa komunikací 
• Atd. 

 
Vysvětlení zkratek: 
CAD - Computer aided design - 2D a 3D počítačové projektování 
ČÚZK - Český úřad zeměměřický a katastrální 
GIS - Geographic Information System - geografický informační systém 
GPR - Ground Penetrating Radar - georadar 
GPS - Global Positioning System - globální polohový systém 
DMT - Digitální model terénu 
WGS-84 - World Geodetic System 1984 - světový geodetický systém 1984 
definující souřadnicový systém, referenční elipsoid a geoid pro geodézii a navigaci 
 
Odkazy na zdroje a literatura: 
www.geovap.cz 
www.roadscanners.com 
www.optech.ca 
www.gpr.cdvinfo.cz 
  

http://www.gpr.cdvinfo.cz/
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Software Solutions s.r.o. vyvíjí a implementuje softwarové aplikace pro podporu technických služeb a 

poskytuje související služby v oblasti pořizování dat, outsourcingu aplikací a poradenství. 

 

 
Řízení nákladů a komunikace na stavbách - využívá se pro kontrolu výstavby a jeho úkolem je 

zrychlit proces evidence přímo v terénu na stavbách. Prostřednictvím HelpDesku dochází k distribuci 

informací a požadavků na jednotlivé dodavatele. Klienti (zákazníci) mají přístup ke svým standardům, 

klientským požadavkům a dalším informacím prostřednictvím webové aplikace HelpDesku. Tempus 

Construction zvyšuje transparentnost a dokladovatelnost operativních informací a je možné ho 

efektivně propojit s komplexnějšími systémy pro řízení výstavby a oceňování prací. 

 

Tempus  
HelpDesk správy infrastruktury a komunikací - využívaný při správě komunikací je významnou 

podporou jak v oblasti sdílení informací při koordinačně náročných aktivitách, jakými správa 

komunikací bezesporu je (například informace o majetkoprávních vztazích a aktuálních aktivitách), 

tak v oblasti organizace údržbových prací, evidence, koordinace a vyhodnocování zakázek při správě 

komunikací. 

HelpDesk pro správu komunikací je nástroj, který doplňuje diagnostické systémy, grafické informační 

systémy a centra pro řízení provozu. 

 

Tempus  
Správa budov, aplikace pro Facility Management - HelpDesk je vypracován moderním a efektivním 

způsobem jako tenký klient, který umožňuje vzdálené přístupy a dodržení vysokého standardu 

bezpečnosti a je aplikovatelný do rozmanitých IT prostředí klientů s otevřenou možností 

předpokládaného propojení s jinými systémy uživatelů. HelpDesk je možno řešit i jako součást větších 

a komplexnějších řešení. 

 

Tempus  
HelpDesk správy kolejových vozidel je určen k vedení evidence, pasportu, údržby a oprav, revizí a 

periodických činností prováděných na kolejových vozidlech. HelpDesk správy kolejových vozidel je 

založen na mobilní softwarové aplikaci "chytrých telefonů" pro práci přímo v terénu, Desktop aplikaci 

a Webové aplikaci pro sdílený přístup. 

 

Tempus  
HelpDesk pro podporu správy tunelů - Na základě zkušeností z aplikace pro údržbu infrastruktury 

jsme připravili výkonný HelpDesk pro podporu správy tunelů. Řešení integruje možnosti desktop 

aplikací, webových nadstaveb, práci komunikátorů pro podporu činností v terénu včetně 

fotodokumentace, RFID a čárových kódů. 

 

Tempus  
Mobilní aplikace, podpora činností v terénu - Od 23. 9. 2008 je Software Solutions s.r.o. 

dodavatelem a provozovatelem produktů v oblasti navigace na základě malých mobilních 

prostředků (PDA) a to podporu projektů v oblasti obchodní, kongresové turistiky a turistiky a projektů 

v oblasti správy infrastruktury. 

Základem projektů ve správě a v turismu je využití produktů na bázi malého mobilního navigátoru a 

jeho midleware v komplexnějších řešeních zahrnující rovněž využívání informačních bází a 

nadstavbových aplikací a širší organizace práce klienta. 

 

http://www.fmsws.com/produkty/helpdesk-pro-spravu-komunikaci/
http://www.fmsws.com/produkty/facility-management-help-desk/
http://www.fmsws.com/produkty/tempus-green-rail/
http://www.fmsws.com/produkty/helpdesk-pro-spravu-tunelu/
http://www.fmsws.com/produkty/elektronicky-prenosny-pruvodce-s-navigaci-gps/
http://www.fmsws.com/produkty/helpdesk-pro-spravu-komunikaci/
http://www.fmsws.com/produkty/facility-management-help-desk/
http://www.fmsws.com/produkty/tempus-green-rail/
http://www.fmsws.com/produkty/helpdesk-pro-spravu-tunelu/
http://www.fmsws.com/produkty/elektronicky-prenosny-pruvodce-s-navigaci-gps/
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Abstrakt 
Systém hospodaření s vozovkou jakožto souhrn úkonů určených pro systematickou údržbu 
pozemních komunikací je ve světě hojně využíván. Jeho implementace do plánování údržby 
komunikací je předpokladem ke zkvalitnění a zefektivnění údržby pozemních komunikací. Článek 
řeší užívání systému hospodaření s vozovkou ve světě a možnosti jeho nasazení v ČR, potažmo 
v Moravskoslezském Kraji. 

Klíčová slova 
PMS, SHV, pozemní komunikace, údržba silnic, finanční plán. 

1.  Úvod 

Systém hospodaření s vozovkou (SHV) nebo též v původním anglickém označení „pavement 
management system (PMS)“ je základním nástrojem pro efektivní zpracování údržby a opravy pozemních 
komunikací. Chceme li, aby pozemní komunikace bezpečně plnily svou funkci, zajišťovaly dostatečný komfort a 
zároveň dosahovaly dostatečné životnosti za co možná nejnižší vynaložené prostředky, je právě systém 
hospodaření s vozovkou tím nejvhodnějším nástrojem pro naplnění těchto předpokladů.  

 

 
Obr. 1: Cyklus systému hospodaření s vozovkou [2] 

 
SHV se nazývá systémem, protože kombinuje několik dílčích úkolů, které na sebe navzájem cyklicky 

navazují a dohromady tvoří komplexní systém úkonů. Nejlépe jednotlivé úkony a jejich vzájemnou provázanost 
zobrazuje obr. 1, který je uveden v příloze 2, technických podmínek *2+. Celkem se jedná o šest úkonů, 
pokrývající činnosti od sběru dat, klasifikaci stavu vozovek, přes sestavení plánu návrhu údržby, výběru a 
rozhodování opatření a jejich realizace, dále opětovný sběr dat a jejich aktualizace. 

Z výše uvedeného vyplývá, že se jedná o poměrně datově náročný soubor úkonů. Dalším kriteriem pro 
správnou funkci je nezbytně časová stránka a zavedení jisté periodičnosti aktualizace a sběru dat minimálně 
jednou ročně. Kritickým předpokladem je nezbytná vstupní databáze s informacemi o neproměnných 
parametrech pozemních komunikací. Většinu těchto informací obsahuje silniční databanka sídlící v Ostravě, 
jakožto samostatné specializované pracoviště spadající pod Ředitelství silnic a dálnic České republiky (ŘSD ČR).  

2.  Problematika správy a údržby v ČR 

Údržba dálnic a některých rychlostních silnic je přímo zajišťována Ředitelstvím silnic a dálnic České 
republiky (ŘSD ČR) ze šestnácti středisek správy a údržby dálnic (SSÚD), resp. rychlostní silnice (SSÚRS), silnice 
nižšího významu (II. a III. třídy) spravují jednotlivé kraje a jejich krajské správy silnic. V moravskoslezském kraji 
to je ŘSD Ostrava a Správa silnic Moravskoslezského kraje (SSMSK). Tyto střediska vykonávají správu a údržbu 
svěřeného úseku komunikace včetně jeho součástí, jejich úkolem je udržet je ve stavu, který odpovídá 
určenému účelu *6+. 
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Problémem může být rozdělení správy pozemních komunikací vyššího významu a správy pozemních 
komunikací nižších tříd mezi dvě samostatné organizace. Výhodou takového rozdělení je nepochybně přístup 
jednotlivých organizací a znalost problematiky svěřených komunikací. Jako velkou nevýhodu však považujeme 
faktické rozdělení sítě na dva celky, které spolu ve skutečnosti tvoří komplexní dopravní systém. Případné 
nasazení SHV by nemuselo zcela reflektovat potřeby silniční sítě jako celku. Vzniká potřeba pracovat s různými 
rozpočty a výsledné finanční plány spolu mohou kolidovat. Případný vznik rizikových úseků (úseky, které 
v řešeném období nebylo možné rozpočtem pokrýt) na silnicích nižších tříd může narušit přepravní vztahy mezi 
nadřazenými komunikacemi apod. Následkem pak může být přesun dopravy a zvýšení intenzit dopravy na 
jiných komunikacích a z toho plynoucí změna vstupních parametrů vstupujících do finančních plánů. 

2.1 Správa a údržba dálnic a silnic I. třídy 

ŘSD ČR má k dispozici pro tyto účely plánování údržby program HDM-4. HDM-4 software vyvinutý na 
Birminghamské univerzitě společně se Světovou bankou a mnoha dalšími organizacemi. Jedná se o celosvětově 
podporovaný projekt s dlouhou historií. Primárně měl tento software sloužit pro země třetího světa. Jedná se o 
nástroj pro rozvoj a správu silnic, který je komerčně nabízen správcům silniční sítě pod patronací PIARC (World 
Road Association). Metoda HDM-4 je obecně uznávaná významnými grantovými organizacemi a vládami 
mnoha států a stala se fakticky jedním z hlavních nástrojů rozhodování v oblasti financování silniční 
infrastruktury [7].  

Od roku 2001 je využíván také v České republice. Jeho česká verze, tzn. verze kalibrovaná na místní 
podmínky je označována jako Český systém hodnocení silnic (CSHS) a je ve vlastnictví ŘSD ČR. Tento dokument 
je platný od srpna 2007. Základem pro veškerou práci je datový soubor, který musí být užíván jako závazný 
podklad jednotně pro všechna ekonomická hodnocení investičních záměrů zadávaná ŘSD ČR.  

2.2 Správa a údržba silnic nižších tříd 

V České republice není na úrovni silnic nižší třídy stanoven jednotný systém pro hospodaření 
s vozovkou. Každá z krajských správ si může zvolit vlastní systém. Převažuje používání systému RoSy PMS, který 
je využíván v osmi krajích. Jedná se o původně dánský software vyvíjený již od 70. Let, v současnosti je 
k dispozici již v desáté verzi. Jeho převážné používání vyplývá z celorepublikové implementace pro správce silnic 
v roce 1994, na základě výběrového řízení zadaného ŘSD ČR a MD ČR. Systém sestavuje plán údržby a oprav 
vozovek ve formě optimalizovaného rozpočtu dle parametrů odpovídající modelům HDM III a IV. V systému lze 
spravovat komunikace na úrovni kraje, okresu, či pouze vybrané úseky silnic. 

MS kraj mezi osm aktivně software používajících krajů nepatří. Správa silnic Moravskoslezského kraje 
(SSMSK) používá tzv. Bílou knihu. Bílá kniha funguje od roku 2006, kdy byla zpracována. Definovaná je jako 
systematické mapování stavu komunikací II. a III. třídy na území kraje a vyhodnocení potřebnosti investic, 
rekonstrukcí a modernizací na této silniční síti prostřednictvím škály konkrétních transparentních kriterií.  

Aktualizována je standardně 1x ročně. Využívaná je k tvorbě krátkodobých investičních plánů 
(plánovací období 1-2 roky), ale také k tvorbě plánů střednědobých (plánovací období 3–5 let) i koncepčních 
úvah s horizontem nad 10 let *5+.  

Bílá kniha plánované stavby člení do pěti kategorií, dle jejich charakteru: 

 S – silnice (S1- rekonstrukce a modernizace)  

 M - mosty ( M1- mosty, opěrné, zárubní zdi, propustky, M2- mosty anomálie)  

 K – křižovatky 

 O – ostatní (O1- obchvaty, přeložky silnic, rozvojové investice)  

 DŠ – důlní škody 
Na základě hodnotících kritérií pro každou skupinu, jsou stavby obodovány a seřazeny do pořadí dle 

jejich důležitosti. Hodnocení ovlivňují čtyři základní hlediska dle TP 87: 

 Dopravní vazby (širší dopravní vazby, hierarchie, soulad s ÚPD)  

 Stavebně technický stav komunikací a objektů  

 Provozní charakteristika (intenzity v jednotkových vozidlech, těžká doprava, nehodovost, kongesce na 
křižovatkách)  

 Ekonomika (sdružené investice, návratnost) *5+ 

3.  PMS v sousedních státech 

MSK přímo sousedí s Polskem a Slovenskem, proto je také věnovaná pozornost tomu, jak jsou 
komunikace spravovány v těchto zemích. Dalším blízkým sousedem je Rakousko, které využívá systém blízký 
systému Německému. 
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3.1 Slovensko 

Komunikace jsou rozděleny a popsány pomoci uzlového lokalizačního systému podobně jako v ČR. 
Datová základna pro SHV je obdobná té české, slovenská správa cest však spravuje celou silniční síť a nedochází 
tak k dělení na komunikace vyšších a nižších tříd do samostatných celků. V aplikaci a využití SHV jsou dále než 
ČR. SHV a jeho fungování se řídí technickými podmínkami TP 10/2006.  

Základním zdrojem dat je cestná databanka, dále jsou komunikace hodnoceny třemi způsoby, 
hodnocení pomocí vizuálních prohlídek, hodnocení na základě nerovností a hodnocení únosnosti vozovek. Pro 
dálnice a rychlostní silnice je doporučeno provádět hodnocení na základě všech tří kriterií, pro komunikace II. a 
III. třídy, hodnocení probíhá podle toho, jaké vstupní data jsou k dispozici. Vstupní data ve formě jsou 
k dispozici vždy (postup A), tato data mohou být doplněna o měření nerovností (postup B). Data mohou být 
doplněná také o měření únosnosti vozovky podobně jako doporučený postup pro dálnice (postup C). Přesnost 
výstupu je samozřejmě závislá na kvalitě vstupních dat, z toho plyne, že postup C nabídne nejlepší výstupy. 
Slovenská správa ciest, vlastní celou řadu podpůrných zařízení (reflektometr FWD KUAB) a doplňkových 
výpočtových softwarů (např. CANUV = celková analýza únosnosti vozovky). 

3.2 Polsko 

Polsko využívá údaje získané pravidelným sběrem (v ročním intervalu), sbírány jsou data technická a 
data o geometrii.  

Data a výsledky jsou využity pro krátkodobé plánování na regionální úrovni. V případě dlouhodobého 
plánování jsou tato data zpracovávána pomocí systému HDM-4. Navrhuje se předpokládaný objem nákladů na 
opravy silnic, přičemž v úvahu je brán aktuální stav komunikací, dopravní zatížení, geometrie vozovek apod. 
Mezi další využití dat patří plánování výstavby a předpovědi rozvoje silniční sítě. 

3.3 Rakousko 

Pro lokalizaci komunikací je využívaná obdoba českého uzlového lokalizačního systému, kdy je každý 
úsek ohraničen dvěma uzly.  

Technické údaje a data o geometrii má k dispozici správce komunikací BMVIT. Systematicky jsou 
sledovány proměnné parametry (protismykové vlastnosti, textura povrchu, podélné a příčné nerovnosti) a stav 
vozovek je vyhodnocován z podélných nerovností a případně je doplněn dynamickým deflektometrem. 
Dopravní zatížené je sledováno na vybraných místech dálnic a rychlostních silnic, měření celé sítě probíhá 
jednou za 5 let. 

Data jsou využívaná pro krátkodobé, středně i dlouhodobé plánování oprav komunikací a rozvoje 
silniční sítě. K těmto účelům je využíván systém VIAPMS, jenž je založený na kanadském modelu.  

4.  Závěr 

Pakliže chceme kvalitní a kapacitní silniční síť, údržba pozemních komunikací je nezbytná bez ohledu 
na kategorii komunikace. Její důležitost je dána zejména nutností dodržet bezpečnostní podmínky provozu na 
komunikacích, a to za každého počasí, v létě i v zimě. Jako u všech činností, tak i zde je třeba přemýšlet 
ekonomicky a volit správné postupy údržby. V moravskoslezském kraji aktuální vývoj naznačuje rostoucí zájem 
o tuto problematiku. Vyplývá to z poměrně nového projektu SSMSK Bílá kniha a také z iniciativy ŘSD Ostrava 
v plánovaném zavedení SHV.  

Tento příspěvek byl zpracován v rámci projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České 
republiky č. 1M0579 jako jedna z aktivit vědecko-výzkumného centra CIDEAS. 
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Bezpečnost pozemních komunikací v souvislosti 
se samostatnými sjezdy 

 
Ing. Tomáš Mičunek,  Ph.D., .  

Ústav soudního znalectví v dopravě, Fakulta dopravní,  ČV UT v Praze 
 

Anotace: 

Problematika snižování účinků nárazů (dopravních nehod) na cestující se dosud řešila převážně 
cestou optimalizace deformačních zón vozidel a konstrukcí zádržných systémů ve vozidlech. Značná rezerva 
je ve snížení agresivity pevných překážek. Agresivita je dána pevností a tvrdostí překážky a z toho plynoucí 
potenciální tvrdosti nárazu. Ze statistik plyne, že dopravní nehody s pevnou překážkou tvoří přibližně jednu 
šestinu všech nehod v daném roce, ale mají na svědomí čtvrtinu obětí. Skupinu pevných překážek 
představují čela propustků v odvodňovacích příkopech. Samostatný sjezd v přímé blízkosti jízdního pruhu 
nebývá na první pohled viditelný, a proto řidič při mimořádné situaci - jakou může být úhybný manévr - 
nepočítá s možností nárazu na umělou překážku.  

 

 

Abstract: 

Road Safety in Connection with the Access Bridges 

Road accident consequences are influenced by many factors. Destruction effect on passengers in 
case of road traffic accident was decreased especially using deformation zones optimization and restraint 
system application. There is still significant reserve in solid hindrances aggressiveness reduction. The danger 
can be demonstrated by stiffness and firmness of the hindrance which effects impact hardness. From 
statistical point of view represent accidents with solid hindrances one sixth of all accident in certain year, 
but they are more serious because of one fourth of all traffic accident victims. Solid hindrance can be 
represented by drainage ditch culvert face. The access bridge is not usually conspicuous enough near the 
traffic lane so the driver can ditch and crash this hindrance in case of exceptional situation such avoidance 
maneuver.  

Střet s pevnou překážkou 

Následky dopravní nehody ovlivňuje celá řada faktorů. Předcházet nehodám lze v oblasti vzdělávání 
a motivování řidičů i cestujících k bezpečnému chování v provozu na pozemních komunikacích (prevence), 
v oblasti aktivní a pasivní bezpečnosti dopravních prostředků a v oblasti stavby komunikací. Uspořádání 
komunikace i jejího bezprostředního okolí má vliv na vznik více než 30 % všech nehod. Bezpečný návrh pozemní 
komunikace a přizpůsobení okolních stavebních prvků tedy nabízí značné možnosti pro snižování následků 
dopravních nehod. Příspěvek je věnován interakci automobil x komunikace. 

Celkový počet nehod v České republice *5+ (křivka červené barvy) v období 2000 až 2009 je na obr.1  
porovnán s relativním počtem nehod s pevnou překážkou (křivka oranžové barvy). Tragické následky střetu 
s pevnou překážkou dokumentuje křivka černé barvy, která dokládá relativní počet usmrcených osob 
v souvislosti s nárazem do pevné překážky. Střety s pevnou překážkou tvoří přibližně jednu šestinu všech 
nehod v daném roce, ale mají na svědomí čtvrtinu obětí. Během sledovaných let je průběh křivky nehod 
s pevnou překážkou stabilní (v roce 2008 se stalo 24031 nehod). Skokový pokles celkového počtu dopravních 
nehod a tím způsoben nárůst relativního počtu dopravních nehod s pevnou překážkou v roce 2009 vznikl 
v souvislosti se změnou přístupu Policie ČR k dopravním nehodám. Pevné překážky policejní statistika rozlišuje 
do devíti kategorií. Rozbor problematiky ukázal propastný rozdíl ve stupni ochrany pevných překážek před 
nárazem u jednotlivých kategorií. 
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Obr.1 Vývoj nehodovosti v letech 2000 až 2009 

Podrobné analýze bylo podrobeno 84 dopravních nehod (z období let 2006 a 2007, Středočeský kraj), 
kdy osobní automobil narazil do samostatného sjezdu (na čelo propustku), a následkem tohoto střetu došlo 
k vážným poraněním posádky automobilu. Tyto vybrané nehody byly analyzovány a poznatky byly zapracovány 
do návrhů opatření. Při střetech se 59 cestujících zranilo. Lehce bylo zraněno 32 cestujících, 19 cestujících bylo 
zraněno těžce a 8 cestujících svým zraněním podlehlo. Ve 45 % případů řidiči sjeli a následně automobily 
narazily do čela sjezdu v levém silničním příkopu resp. 55 % v pravém silničním příkopu. V důsledku to 
znamená, že je bezpodmínečně nutné zajistit ochranu obou čel samostatného sjezdu (tj. ochrana čela ve směru 
jízdy vozidla je nedostatečná). Jako nejčastější příčiny sjetí do silničního příkopu lze uvést: vyhýbání 
protijedoucích vozidel, únava (usnutí) řidiče, nezvládnutý předjížděcí manévr, kdy řidič zabraňuje střetu 
s protijedoucím vozidlem a smyk automobilu po průjezdu zatáčky. 

 

 

Obr.2 Čelo samostatného sjezdu 
pozn.: (V průběhu technické prohlídky byl nalezen defekt v boku pláště pravé přední pneumatiky. Následným 
zkoumáním bylo zjištěno, že tento defekt byl staršího data a byl pravděpodobně způsoben např. neopatrným 
parkováním tj. skřípnutím boku pneumatiky o obrubník. Defekt pláště vygradoval až k náhlému úniku tlaku 
z pneumatiky - nestabilita vozidla - náraz.) 

Pevné překážky – samostatné sjezdy 
Pro minimalizaci následků vzniklé havárie bývá rozhodující, jestli po opuštění vozovky mohl automobil 

účinně zpomalovat do zastavení bez překročení hodnot biomechanických kritérií posádky. Technické provedení 
prvků komunikace musí také účinně snižovat riziko převrácení nebo dokonce opakované převracení automobilu 
a nesmí řešit odvrácení střetu automobilu s pevnou překážkou pasivním nekontrolovaným odhozením 
automobilu například zpět na vozovku, kde dezorientovány řidič představuje vysoké riziko vzniku následné 
dopravní nehody s mnohem tragičtějšími následky. 
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Obr.3 Konstrukční řešení hospodářských přejezdů a jejich četnost výskytu 

Zvláště nebezpečnou skupinu pevných překážek představují čela propustků v odvodňovacích 
příkopech. Vozidla, která vybočila z vozovky, bývají koryty příkopů doslova vedena a směrována na čela 
propustků. Proto jsou zvláště nebezpečné příkopy se strmými svahy podél starých silnic. Nově se čela 
propustků budují zešikmená, kde se předpokládá, že vozidlo po zkoseném čele propustku vyjede a nedojde 
k deformaci vozidla, což zmírní negativní účinky střetu na posádku uvnitř vozidla. Tato koncepce nezohledňuje 
následný nehodový pohyb vozidla především při vysoké kolizní rychlosti, kdy šikmé čelo propustku vozidlo 
katapultuje do prostoru. Nevhodné použití (umístění) koncepce zešikmených čel, dle názoru autora článku, 
povede k složitějšímu nehodovému ději a tím i k závažnějším následkům. 

 

Snižování následků střetu 
Strategii řešení pro snížení následků kolizí automobilu s pevnou překážkou lze spatřovat ve: 

 zvýšení pasivní bezpečnost automobilů, což povede k navýšení jejich hmotnosti, která způsobí 
opětovné navýšení energetické bilance v průběhu uvažovaného střetu, a v neposlední řadě navýší 
konstrukční, materiálové, technologické a ekonomické nároky na stavbu automobilu, 

 vývoji systémů aktivní bezpečnosti vozidel, které by minimalizovaly četnost těchto kolizí (virtuální 
koleje na vozovce – minimalizovat vliv člověka jako řidiče), 

 provedení konstrukční změny na vlastní pevné překážce nebo alternativně tuto pevnou překážku 
dodatečnými technickými řešeními oddělit od vlastního provozu a tím tedy ve výsledku snížit její 
agresivitu. 

Provedený průzkum, kde bylo zmapováno 315 samostatné sjezdů, pomohl vytvořit metodiku pro 
stanovení třídy nebezpečnosti samostatného sjezdu z pohledu případné kolize s vozidlem.  

 Třída I.  - představuje vážné ohrožení posádky automobilu pro případ nárazu do nechráněného čela 
sjezdu. Čelo propustku je tvořeno zpravidla betonovým monolitem a výška čela je zpravidla v rozmezí 
0,5 až 1 m. 

 Třída II. - představuje ohrožení posádky automobilu pro případ nárazu do nechráněného čela sjezdu. 
Čelo propustku je vyzděno z tuhého nedeformovatelného materiálu a výška čela je zpravidla v rozmezí 
0,5 až 1 m. 

 Třída III. - představuje nízké ohrožení posádky automobilu pro případ nárazu do nechráněného čela 
sjezdu. V těchto případech lze předpokládat nehodový děj, při kterém čelo sjezdu není tak tuhé, pevné 
nebo vysoké, aby zachytilo kolidující automobil. Čelo propustku je tvořeno zpravidla sypaným 
materiálem a výška čela je zpravidla v rozmezí 0,2 až 0,5 m. 

 Třída IV. - představuje čela sjezdů, která jsou upravena pro případný náraz automobilu. 
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Obr.4 Třídy nebezpečnosti samostatných sjezdů 

 

Navrhovaná opatření mají oporu v provedených analýzách nehodových míst, v provedeném průzkumu 
konstrukce samostatných sjezdů, ve studiu literatury a příslušných norem a ve vědomostní bázi. 

Redukce samostatných sjezdů 

Z průzkumu samostatných sjezdů a z jeho vyhodnocení plyne, že mnohé sjezdy dnes již neplní svůj 
účel, neprobíhá jejich údržba (zanesené) ani jejich opravy (statické závady - několik let po dopravní nehodě jsou 
čela sjezdů nadále rozvalená). Neexistuje přesná evidence samostatných sjezdů – nejsou přesně definovaná 
vlastnická práva. V případě rekonstrukce komunikace by měly být nefunkční a nepovolené sjezdy odstraněny. 

Přemístění samostatných sjezdů 

Utváření a uspořádání pozemní komunikace musí přispívat k uniformitě, rozpoznatelnosti a 
srozumitelnosti trasy *3+. Tato prevence obsažená už ve fázi návrhu pozemní komunikace bohužel v České 
republice selhává, protože v policejních statistikách dopravní nehodovosti je uvedena nepřiměřená rychlost 
jako nejčastější příčina těžkých dopravních nehod na jedné straně, a na druhé straně se setkáváme s výstavbou 
nebezpečných pevných překážek i na nových anebo právě zrekonstruovaných úsecích silniční sítě. 

 
Obr.5 Kolize automobilu se samostatným sjezdem na zrekonstruované komunikaci  

Z analýzy reálných dopravních nehod plyne, že nehodová místa jsou rozprostřena do celé silniční sítě, 
tedy nelze pouhým přemístěním samostatného sjezdu snížit potencionální nebezpečí z nárazu automobilu na 
jeho tuhé čelo. Proto je nutno přijmout i jiná opatření. 

Úprava čela sjezdu  

 Optimalizace tvaru čela samostatného sjezdu – jednou z možností, jak minimalizovat 
pravděpodobnost rozvoje poranění posádky automobilu v souvislosti s nárazem na čelo 
samostatného sjezdu, je změna jeho sklonu (šikmosti). Toto inovativní řešení se dnes realizuje, ale 
autorovi článku nejsou známy studie o vlivu šikmého čela propustku na vývoj postřetového 
pohybu automobilu. 
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Obr.6 Příklad provedení kolmého a šikmého čela sjezdu 

 Předsazené tlumiče nárazu – samostatný sjezd klasické konstrukce může být (dovolí-li to 
prostorové nároky) doplněn o tlumiče nárazu, které mohou být osazeny na stávající kolmé 
nedeformovatelné čelo sjezdu. Tlumič nárazu musí být navržen tak, aby zajistil  průtok vody  
v odvodňovacím příkopu, a zároveň musí být provedena taková opatření, aby vozidla přejíždějící 
přes samostatný sjezd nemohla najet na neúnosnou konstrukci tlumiče nárazu. 

 Záchytné bezpečnostní systémy - silniční záchytné bezpečnostní systémy (jak říká definice) jsou 
zádržné systémy navržené a nainstalované za účelem zmírnění následků při případném vyjetí 
vozidla mimo vozovku v místech, kde je vyjetí nežádoucí nebo nebezpečné. Tyto systémy mohou 
zabránit sjetí vozidla do silničního příkopu a tím nárazu na čelo sjezdu (prevence), ale nezmírňují 
následky v případě střetu. Z provedeného rozboru plyne, že ochrana musí být provedena z obou 
stran sjezdu. 

 

Obr.7 Ochrana samostatného sjezdu svodidly (pouze z jedné strany!) 

Změna konstrukce samostatného sjezdu  
 

 

 

Obr.8 Konstrukční řešení navrhovaného samostatného sjezdu  

s integrovanou deformační zónou 
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Podstatou technického řešení bezpečného samostatného sjezdu přes silniční příkop je jeho 
konstrukční sestavení z dílů umožňujících deformaci působením síly ve směru vodorovném, a zároveň 
zajišťujících únosnost ve směru svislém při přejezdu vozidel přes samostatný sjezd. Konstrukce podle návrhu 
odstraňuje nedostatky dosavadních úprav tím, že výrazně změkčuje zónu potenciálního nárazu a tím snižuje 
rázovou sílu, která určuje míru přetížení působícího na posádku a také míru deformací vozidla. Samostatný 
sjezd sestává ze základní tvarovky a nejméně jednoho deformačního čela, jehož součástí je tuhý 
nedeformovatelný nárazník. V deformačním čele a tuhém nedeformovatelném nárazníku je otvor sloužící 
k průtoku vody skrz samostatný sjezd. Tato sestava je překryta záklopem, na němž je umístěn zásyp. Variantně 
může být v základní tvarovce umístěn za deformačním čelem nejméně jeden deformační blok s otvorem 
sloužícím k průtoku vody skrz samostatný sjezd. Deformační zóna sjezdu je tedy tvořena samostatnými bloky, 
které umožňuji sestavení (naprogramování) zóny pro konkrétní místo výstavby s ohledem na návrhovou 
rychlost komunikace, skladby dopravního proudu aj. V případě dlouhého samostatného sjezdu je základní 
tvarovka rozdělena v dělící příčce. Poloviny základní tvarovky pak tvoří okraje samostatného sjezdu. Prostor 
mezi základními tvarovkami, resp. příčkami, je po zatrubnění vyplněn běžným způsobem, např. zhutněnou 
zeminou. Podrobné řešení je rozpracováno v Užitném vzoru č. přihlášky 2009 – 21117. 

Matematický model nehodového děje je vytvořen interakcí dvou simulačních prostředí. V prostředí 
simulačních programů využívaných znalci byl vytvořen průběh havarijního pohybu databázového automobilu 
Škoda Fabia I při nárazu do definované pevné překážky, a výsledné hodnoty polohy těžiště karoserie a 
naklopení karoserie automobilu byly vloženy jako vstupní hodnoty do modelu MADYMO, který zhodnotí průběh 
nehodového děje z pohledu biomechanických zatížení působících na posádku automobilu. 

 

Vytvořené modely prokázaly účinnost navržených změn v konstrukci samostatných sjezdů a to 
i v návaznosti na simulace pohybu automobilu v průběhu střetu a v postřetovém pohybu. 

 

 

Obr.9  Matematický model střetu automobil x samostatný sjezd (Virtual Crash) 
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Závěr 
Z provedené analýzy pevných překážek a dostupné literatury k této problematice je patrný různý 

stupeň rozpracovanosti řešení snížení následků nehodovosti u jednotlivých typů pevných překážek. 

Přestože se legislativa jasně vyslovuje v tom smyslu, že agresivní překážky nesmí stát v přímém okolí 
komunikace bez patřičných opatření k snížení následku případné kolize s vozidlem, lze stále nacházet příklady 
nevhodného provedení. 

Samostatnou skupinu pevných překážek, a dosud opomíjenou, představují čela samostatných sjezdů 
v odvodňovacích příkopech (hospodářské přejezdy). Vozidla, která vybočila z vozovky, jsou koryty příkopů 
doslova vedena a směrována na čela propustků, která nejsou chráněna. Proto jsou tyto pevné překážky 
obzvlášť agresivní vůči účastníkům silničního provozu. 

Z provedeného průzkumu, kde byly zmapovány typy samostatných sjezdů a z provedené analýzy 
dopravních nehod se samostatnými sjezdy na vybraném území, plyne doporučení provést stavební úpravy na 
straně samostatných sjezdů. 
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