
-1- 

Mezinárodní seminář 
 

 

 

 

 

 

 

 

XV. Dopravně - inženýrské dny 
Mikulov 4.- 5.června 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Parkování a bezpečnost provozu 
na komunikacích ve městech a obcích“ 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Seminář se koná pod záštitou : 

 

Prof.Ing. Františka Lehovce, CSc.          Ing.Leoše Chasáka              Ing.Jána Šedivého, CSc.                          
předsedy České silniční společnosti                generálního ředitele a.s. Brněnské komunikace             predsedy Slovenskej cestnej spoločnosti 
 

  



-2- 

Obsah 
 

I.  Plánování, navrhování a realizace ploch a zařízení pro parkování      
Odborný garant  –  Ing. Bc .Dagmar Kočárková, Ph.D. ,  ČVUT v  Praze fakulta dopravní  

 
1. Nové normy pro parkování a garáže ……………………….…………………………………………………………….......8 
            Ing. Miloslav Muller, Pragoprojekt a.s.     

2. Dopravně inženýrské podklady pro navrhování systému parkování ve městech……………………..16  
Ing. Jan Martolos, Ing. Jan Šťastný, EDIP s.r.o.    

3. Problematika výpočtu statické dopravy …………………………………………………………………………………..21 
Ing. Michal Radimský, Ph.D., Ing. Martin Smělý, VUT v Brně, Fakulta stavební, Ing. Jaroslav Heinrich, 

HBH projekt s.r.o.  

4. Doprava v klidu v Praze ……………………………………………………………………………………………………………26 
Ing. Vladimír Kadlec, TSK hl. m. Prahy - Úsek dopravního inženýrství   

5. Strategie parkování ve městě Brně …………………………………………………………………………………………..34 
Ing. Antonín Havlíček, Ing. Zdeněk Nečas, Brněnské komunikace a.s.   

6. Studie organizace dopravy v centru městského obvodu Ostrava – Poruba………………………………..45  
Doc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D., doc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D., Ing. Jiří Tichý, VŠB-TU Ostrava, 

Fakulta stavební, Katedra dopravního stavitelství  

7. Prieskumy statickej dopravy v mestách SR ………………………………………………………………………………55 
Ing. Jozef Paľo, Fakulta PEDAS ŽU v Žilině  

8. Parkovací systém v Bratislave z dopravného, technického a ekonomického pohľadu ……………..59 
Jozef Drahovsky, Net2C, s.r.o.  

II.  Správa a provoz parkovišť a parkovacích domů 
Odborný garant  –  Ing. Roman Nekula, Brněnské komunikace a.s .   
  

1. Moderní technologie v oblasti parkování ……………………………………………………………………………………66 
 Ing. Milan Zelenka, Designa Praha 

2. Informační podpora dopravy v klidu v městě Brně…………………………………………………………………..75 
    Ing. Tomáš Stárek, Intens Corporations s.r.o. 

3. Aplikace telematických systémů pro parkování……………………………………………………………………....80 
 Doc. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D., Ing. Martin Němec, Ing. Přikryl, Eltodo a.s. 

4. Využití telematických systémů pro časové přidělování dopravní infrastruktury……………………..87 
 Ing. Tomáš Tvrzský, Telematix Services a.s. 

5. Standardy vybavení parkovacích domů…………………………………………………………………………………….91 
 Ing. Milan Taška, Slovenská parkovacia asociácia 

6. Montovaná nadzemní parkoviště – příležitost pro zvýšení kapacity záchytných parkovišť …..142 
Ing. Jiří Landa, AF-Cityplan s.r.o. 

7. Praktické zkušenosti a možnosti správce městského parkovacího systému…………………………..158 
Ing. Roman Nekula, Brněnské komunikace a.s. 

III:  Bezpečnostní opatření na průtazích komunikací I. a II.tříd  
Odborný garant  –  Ing. Josef  Mikulík,  CSc. ,  Centrum dopravního výzkumu, v.v. i .  Brno  

 
1. Průtahy silnic obcemi – aktuální problémy…………………………………………………………………………….164 
 Ing. Pavel Tučka, CDV v. v. i. Brno 

2. Sichere Ortsdurchfahrten – praktische Beispiele aus Ostereich……………………………………………..170 
  Dipl.-Ing. Klaus Machata, Kuratorium fur Verkehrssicherheit Wien    

3. Hlavní bezpečnostní nedostatky průtahů silnic I. tříd obcemi různých velikostí 
     (na základě zkušeností bezpečnostních inspekcí)………………………………………………………………….180 
  Ing. Jiří Landa, AF-Cityplan s.r.o. 

4. Provádění bezpečnostních inspekcí na silnicích nižších kategorií v rámci 
     velkých územních celků………………………………………………………………………………………………………....192 

P. Pokorný R. Striegler, CDV v. v. i. Brno      



-3- 

5. Není nutno čekat na nehody……………………………………………………………………………………………………..199 

Ing. Jiří Ambros, CDV, Vlasta  Michková, ŘSD ČR   

6. Nástroje správcu cestnej infraštruktúry pre riadenie bezpečnosti…………………………………………..204 

Ing.Ivan Dohnal, Slovenská správa ciest Bratislava   

7. Kontraproduktivní (nebezpečná)vyjádření správních orgánů k projektům na průtazích 
    silnic I.tříd a městských komunikací……………………………………………………………………………………..…208 

Ing. Petr Novotný, Ph.D., MBA       

8. Bezpečnosť prieťahov mesta Žilina vplyvom prevádzky diaľničného úseku D1 
     Hričovské Podhradie Dubná Skala ………………………………………………………………………………………....216  

Ing.Roman Ondrejka PhD., Štefan Machciník, Michal Dorčík, Výzkumný ústav dopravný, a.s. Žilina 

9. Vliv osvětlení na bezpečnost silničního provozu……………………………………………………………………..224 

Ing. Petr Míka, Ing. Roman Sedláček, Ing. Petr Pavelka, Artechnic-Schréder   

IV:  Bezpečnostní opatření na síti místních komunikací                                                                                        
 Odborný garant  –  Prof.  Ing. Bystrík Bezák, CSc. ,   SCS  

 
1. Manažment cestnej bezpečnosti v podmienkach SR ……………………………………………………………….231 

Ing.Milan Ondrovič, PhD., Stavebná fakulta STU, Bratislava  

2. Co dělají a co by mohly dělat obce pro zvýšení bezpečnosti na místních komunikacích………….238 
Ing. Josef Mikulík, CSc., Z. Strnadová, CDV v. v. i. Brno 

3. Příklad využití bezpečnostních inspekcí pozemních komunikací mimo 
     síť TEN.T v intravilánu…………………………………………………………………………………………………………….244 

doc.Ing.J.Kocourek,Ph.D., Ing.J.Šilar, ČVUT v Praze fakulta dopravní    

4. Zvyšování efektivity vynakládání investic do pozemních komunikací…………………………………….251 
R. Striegler, L. Vyskočilová, J. Novák, CDV v. v. i. Brno    

5. Križovatky so SSZ „blikavá zelená“ v Bratislave……………………………………………………………………….256 
M. Nemček, Stavebná fakulta STU, Bratislava 

6. Prvky pro cyklisty na světelně řízených křižovatkách v Praze a jejich využití cyklisty ...…..……260 
Ing. Tomáš Havlíček, Ph.D., TSK hl.m.Prahy – Úsek dopravního inženýrství 

7. Upokojovacie opatrenia v rezidenčných zónach a ich účinnost……………………………………………....269 
Ing.Dr.Milan Skýva, DIC Bratislava s.r.o. 

8. Vliv dopravního značení na bezpečnost dopravy……………………………………………………………………..275 
Ing. Karel Melcher    

V:  Nezařazeno 
 
1. Vplyv parametrov vybraných prvkov upokojenia dopravy na jazdnú rýchlosť………………………..282 

Ing. Martin Škoda, ProVia s.r.o., dopravný inžinier  

2. Parkovanie motocyklov, požiadavky a možnosti ……………………………………………………………………..292 
Prof. Ing. Bystrík Bezák, Stavebná fakulta STU v Bratislave, bystrik.bezak@stuba.sk - Ing.Dr. Milan Skýva, 

DIC Bratislava, s.r.o., dicms@stonline.sk 

3. Bezpečnosť zraniteľných účastníkov cestnej premávky ………………………………………………………….297 
Peter Ján Faith  

4. Parkovanie bicyklov ………………………………………………………………………………………………………………..302 
Ing. Anna Kollárová, autor. staveb. inž. Slovenský zväz stavebných inžinierov – Celoštátna 

odborná skupina Doprava 

 

  



-4- 

 
  



-5- 

 
  



-6- 

 
  



-7- 

 
  



-8- 

I.  Plánování, navrhování a realizace ploch a zařízení pro parkování      
Odborný garant  –  Ing.  Bc .Dagmar Kočárková, Ph.D.,  ČVUT v  Praze fakulta dopravní  

1. Nové normy pro parkování a garáže 
            Ing. Miloslav Muller, Pragoprojekt a.s.      

 

V roce 2011 vydal ÚNMZ nové revidované normy na parkování a garáže. Dřívější normy 

ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel, ČSN 73 6057 Jednotlivé a 

řadové garáže a ČSN 73 6058 Hromadné garáže byly na základě výsledků rozborového úkolu 

revidovány a řešeny společně tak aby se jako v předchozích normách jednotlivé údaje 

neopakovaly.  

 

ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 

V březnu 2011 byla vydána revidovaná ČSN 73 6056. Tato norma platí pro navrhování odstavných 

a parkovacích stání na veřejně přístupných pozemních komunikacích, samostatných venkovních par-

kovacích plochách a společně s ČSN 73 6058 pro navrhování jednotlivých, řadových a hromadných 

garáží.  

Hlavním cílem revize této normy je přizpůsobit rozměry parkovacích stání a příjezdových komuni-

kací vozovému parku České republiky, zpracovat požadavky pro parkování různých kategorií vozidel 

do jednoho předpisu a uplatnit nové technické poznatky při projektování.  

Všechny změny oproti předchozí normě jsou navrženy s důrazem na vytvoření bezpečnějších pod-

mínek pro dopravu na pozemních komunikacích a efektivní využití území.  

Podle této normy se navrhují nejen rozměry parkovacích stání, šířky příjezdových, případně odjez-

dových komunikací, ale nově i parkovací plochy pro jízdní kola, motocykly a zásobovací dvory pro 

nákladní vozidla. 

Při navrhování parkovacího stání pro ostatní kategorie vozidel (stavební stroje apod.) a parkovací-

ho stání k soukromému použití na neveřejně přístupném pozemku se postupuje následovně: 

- parametry, které mají vliv na bezpečnost silničního provozu a ochranu zdraví jejich uživatelů 

(rozhledové poměry na dopravním připojení, protipožární ochrana, apod.), se navrhují podle 

této normy; 

- prostorové uspořádání parkovacího stání a příjezdové komunikace lze v odůvodněných přípa-

dech přizpůsobit místním podmínkám. 

U staveb, pro které byla projektová dokumentace zpracována před účinností této normy, se postu-

puje podle dosavadních předpisů. U staveb, na které nebylo požádáno o územní rozhodnutí do 30. 

června 2011, se projektová dokumentace přepracuje podle této normy.  

Základní rozměry vozidel pro účely této normy byly stanoveny na základě vozového parku použí-

vaného v České republice a jsou uvedeny v tabulce 1. Pokud jsou rozměry vozidla, pro které se parko-

vací stání navrhuje, výrazně větší než uvádí tato tabulka, navrhnou se rozměry parkovacích stání a 

příjezdových komunikací podle skutečných rozměrů daného vozidla a podle dalšího předpisu
1)

. 

Při plánování počtu parkovacích stání se vychází z celkového dopravního systému v území, tzn. 

obsluha území veřejnou osobní linkovou dopravou, pěší a cyklistickou dopravou s přihlédnutím k 

potřebě parkovacích stání u jednotlivých staveb podle ČSN 73 6110. Na okrajích velkých měst se 

zpravidla navrhují parkoviště zařazená do systému P+R.  

Parkovací plochy se navrhují tak, aby byl minimalizován jejich negativní dopad na životní prostře-

dí. Rozsáhlé zpevněné plochy parkoviště i parkovací stání podél jízdního pásu se doplňují vhodnými 

vegetačními úpravami
2)

. Umístění příjezdové komunikace na parkoviště a ostatní významné zdroje 

hluku se navrhují tak, aby byly minimalizovány negativní účinky dopravy na přilehlou bytovou zá-

stavbu.  

 

 

                                                 
1)

 TP 171 Vlečné křivky pro ověřování průjezdnosti směrových prvků pozemních komunikací 
2)

 TP 99 Vysazování a ošetřování silniční vegetace 
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Tabulka 1 – Základní rozměry vozidel pro účely této normy 

Druhy vozidel Délka (m) 

Šířka bez 

zpětných 

zrcátek (m) 

Výška (m) 

osobní  4,75 1,75 1,80 

lehké užitkové 

(dodávka) 
6,00 2,00 2,80 

velké nákladní
*) 

18,75 2,50
***) 

4,20 

autobus
**)

 15,00 2,50
 4,00 

motocykl  2,50 1,10 1,20 

jízdní kolo  1,80 0,60 1,10 
*)

 souprava motorového vozidla s jedním přívěsem podle 

právního předpisu
3) 

* *) autobus se třemi a více nápravami podle právního předpis
3)

 

* **) základní šířka vozidla pro návrh parkovacího stání; pokud 

je šířka vozidla větší než 2,60 m, šířka stání se odpovídajícím 

způsobem zvětší 

 

Parkovací stání se nesmí navrhovat: 

- v rozhledových polích křižovatek a sjezdů podle ČSN 73 6101, ČSN 73 6102 a ČSN 73 6110; 

umístění parkovacích stání v obytných a pěších zónách se řeší podle dalších předpisů
4)

; 

- na křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před hranicí křižovatky a 5 m za ní, tento zákaz 

neplatí na stykových křižovatkách na protější straně vyúsťující pozemní komunikace; 

- v připojovacích, odbočovacích a vyhrazených pruzích; 

- v prostoru zastávek veřejné linkové osobní dopravy podle ČSN 73 6425-1 a ČSN 73 6425-2; 

- v prostoru rozhledových polí železničních přejezdů podle ČSN 73 6380; 

- před přechodem pro chodce/místem pro přecházení v menší vzdálenosti, než uvádí ČSN 73 

6110 (rozhledové pole před přechodem pro chodce/místem pro přecházení); 

- v ostatních případech podle právního předpisu
5)

. 

Parkovací stání se obecně navrhují s podélným, kolmým nebo šikmým řazením vozidel. 

Základní velikost parkovacího stání se stanoví z vnějších rozměrů vozidla zvětšených o nejmenší 

dovolené vzdálenosti vozidla od hranice plochy nebo o poloviční vzdálenost od sousedního vozidla. 

Nejmenší dovolené vzdálenosti od hranice plochy, pevné překážky a mezi vozidly uvádí obrázek 1 a 

tabulka 2. 

Při návrhu parkovacích stání se vychází ze základní šířky, délky a výšky vozidla bez vnějších zpět-

ných zrcátek a odnímatelných nosičů podle tabulky 1. 

Parkovací stání pro nákladní vozidla se zpravidla navrhují pro parkování jízdou vpřed (vjezd i vý-

jezd). Na parkovacích stáních určených pro zásobování se zpravidla navrhuje parkování couváním. 

Vyhrazená parkovací stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené a vyhrazená 

parkovací stání pro vozidla osob doprovázející dítě v kočárku se navrhují podle této normy a právního 

předpisu
6)

. 

  

                                                 
3)

 Vyhláška č. 341/2002 Sb. 
4)

 TP 103 Navrhování obytných a pěších zón, TP 218 Navrhování zón 30 
5)

 Zákon č. 361/2000 Sb. 
6)

 Vyhláška č. 398/2009 Sb. 
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a) b)         c)   d) 

          

Obrázek 1 – Odstupy vozidla od pevné překážky a odstupy mezi vozidly 

 

Tabulka 2 – Nejmenší odstupy vozidla od pevné překážky a odstupy mezi vozidly 

Délka odstupu (m) 

Kategorie vozidel 

osobní 

lehké 

užitkové 

(dodávka) 

nákladní  autobus 
motocyk

l   

mezi pevnou překážkou a 

bokem vozidla na straně 

řidiče, mezi vozidly vedle 

sebe 

A 0,75 0,75 1,00 1,00 

0,50 

mezi pevnou překážkou a 

bokem vozidla na opačné 

straně řidiče  

B 0,40 0,40 1,00 1,00 

mezi čelem vozidla a 

pevnou překážkou 
C 0,25 0,25 0,50 0,50 0,25 

mezi koncem vozidla a 

pevnou překážkou 
D 0,25 0,50 1,00 1,00 0,25 

mezi dvěma vozidly při 

podélném řazení 
E 1,00 1,00 1,00 1,00 x 

mezi dvěma vozidly za 

sebou 
F 0,50 1,00 1,00 1,00 0,50 

Rozměry vyhrazených parkovacích stání pro vozidla přepravující osobu těžce pohybově 

postiženou a vyhrazeného parkovacího stání pro osobu doprovázející dítě v kočárku se 

navrhují podle této normy a právního předpisu
6)

. Příklad návrhu vyhrazených parkovacích 

stání s kolmým řazením pro vozidla přepravující osobu těžce pohybově postiženou je uveden 

na obrázku 2. 

 
 

 

a) kolmé řazení parkovacích stání 

b) podélné řazení parkovacích stání 

c) jednotlivé parkovací stání, jízda vpřed 

d) jednotlivé parkovací stání, couvání 
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G – šířka jednotlivého stání se navrhuje 

3,50 m 

H – šířka dvojitého stání se navrhuje 5,80 m 

J – manipulační plocha se navrhuje 1,20 m 

délka stání podle předchozích ustanovení 

normy 

Obrázek22 – Prostorové uspořádání parkovacích stání s kolmým řazením pro vozidla přepravující 

osoby těžce pohybově postižené 

Pokud je to v daném místě účelné, navrhují se speciální parkovací stání pro mini-vozy, eko-vozy a 

vyhrazená parkovací stání pro ženy (stání se sníženým rizikem násilného přepadení) a vyhrazená stání 

pro jednostopá motorová i nemotorová vozidla. 

Pro potřeby této normy se za eko-vůz považuje osobní vozidlo, u kterého se částečně či plně nahra-

zuje zážehový či vznětový motor elektromotorem (elektromobil, hybridní vozidlo). 

 

 

a – šířka stání 1,6 m 

b – délka stání 3,0 m 

Obrázek 3 – Rozměry parkovacího stání pro motocykly 

Nejmenší šířka jízdního pruhu/pásu komunikace v prostoru parkoviště, která neslouží 

k parkování vozidel, se navrhuje podle ČSN 73 6110. Šířka jízdního pruhu/pásu komunikace, 

která slouží pro přímý vjezd na parkovací stání, se navrhuje podle příslušných kapitol této 

normy. 

Parkoviště se na pozemní komunikace připojují křižovatkou nebo sjezdem, který musí 

splňovat podmínky pro rozhled podle ČSN 73 6102. Parkoviště s kapacitou do 20 stání mají 

splňovat rozhled pro samostatné sjezdy podle ČSN 73 6110. 

Pro dopravní připojení komerčně využívaného parkoviště s počtem parkovacích stání  50, 

se na průběžné komunikaci navrhne odbočovací pruh vlevo podle ČSN 73 6102. 

Na odpočívkách, čerpacích stanicích pohonných hmot a v truckparcích se navrhují parkovací stání 

pro osobní vozidla, pro nákladní vozidla, autobusy a případně i pro motocykly podle příslušných kapi-

tol této normy. 

Nejmenší počet parkovacích stání na odpočívce se navrhuje podle právního předpisu
7)

 a 

nejmenší počet parkovacích stání v truckparku se navrhuje podle ČSN 73 6101. 

Na všechny parkovací plochy musí být zajištěn přístup záchranných složek. Jsou-li oploceny, pak 

alespoň jeden vjezd na ohrazenou plochu musí splňovat požadavky pro příjezd požárních vozidel. 

Průjezdní profil tohoto vjezdu musí být nejméně 3,50 m široký a 4,10 m vysoký. 

  

                                                 
7)

 Vyhláška č. 104/1997 Sb. 
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ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže 

Podle této normy se navrhují nejen hromadné, ale nově i jednotlivé a řadové garáže. V normě jsou 

uvedena omezení pro parkování vozidel na plynná a ostatní alternativní paliva. V normě jsou také 

rámcově řešeny automatické parkovací systémy a dále požadavky na bezbariérové užívání staveb. 

Při navrhování garáží pro ostatní druhy vozidel (stavební stroje apod.) a jednotlivých garáží 

k soukromému použití se postupuje následovně: 

- parametry, které mají vliv na bezpečnost silničního provozu a ochranu zdraví (rozhledové po-

měry na dopravním připojení, protipožární ochrana, apod.), se navrhují podle této normy; 

- prostorové uspořádání garáže a příjezdové komunikace lze v odůvodněných případech přizpů-

sobit uvažovaným kategoriím vozidel a místním podmínkám. 

Základní technické parametry parkovacích a odstavných stání v garážích vychází z požadav-

ků ČSN 73 6056.  

Jednotlivá garáž je objekt, popř. oddělený prostor, který slouží k odstavení nebo par-

kování silničních vozidel, má nejvýše tři stání a může mít jeden společný vjezd (např. viz 

obrázek 4). V jednotlivé garáži může být umožněno parkování i nad sebou. 

Řadová garáž je objekt, popř. oddělený prostor, který slouží k odstavení nebo parko-

vání silničních vozidel a má více než tři stání; stání se řadí vedle sebe v jedné řadě nebo ve 

dvou řadách za sebou a každé stání v první řadě má samostatný vjezd; prostory se samo-

statnými vjezdy jsou od sebe stavebně odděleny (např. viz obrázek 4). Také v řadové garáži 

může být umožněno parkování i nad sebou. 

 
 

a) jednotlivá garáž pro jedno vozidlo b) jednotlivá garáž pro tři vozidla 

  

c) řadová garáž d) řadová garáž, vozidla mohou být řaze-

na ve dvou řadách za sebou 

Obrázek 4 – Příklad uspořádání jednotlivé a řadové garáže 

Hromadná garáž je objekt, popř. oddělený prostor, který slouží k odstavení nebo par-

kování vozidel a má více než tři stání; stání jsou řazena buď u vnitřní komunikace (např. viz 

obrázek 5), nebo ve více řadách za sebou na celé ploše podlaží, nebo ve více podlažích. 
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Legenda 

a základní šířka parkovacího stání podle ČSN 73 6056 

b základní délka parkovacího stání podle ČSN 73 6056 

b2 délka krajního parkovacího stání, před/za parkovacím stáním s podélným řazením je pevná 

překážka podle ČSN 73 6056 

c šířka jízdního pásu 

d odstup parkovacího stání od pevné překážky 

a+d skutečná šířka parkovacího stání v případě, že v úrovni předních dveří vozidla je pevná pře-

kážka (stěna, sloup a podobně) 

S sloup 

BO  bezpečnostní odstup vozidla od sloupu 

Rozměry jednotlivých návrhových prvků podle obrázku 5 jsou uvedeny v ČSN 73 6056. 

Obrázek 5 – Základní prostorové uspořádání hromadné garáže 

 

Hromadná garáž se připojuje křižovatkou nebo sjezdem, který musí splňovat pod-

mínky pro rozhled podle ČSN 73 6102. Hromadné garáže s kapacitou do 20 stání mají 

splňovat rozhled alespoň pro samostatný sjezd podle ČSN 73 6110. 

Z důvodu zabránění či omezení vstupu nepovolaných osob do prostoru garáže nebo 

z důvodu výběru poplatku za parkování se na vjezdu/výjezdu zpravidla navrhují odbavovací 

systémy. Podélný sklon části vjezdu a výjezdu (s), na kterém musí vozidlo zastavit u odbavo-

vacího zařízení, se navrhuje s ≤ 3 %. 

 

Zásady prostorového uspořádání 

Návrhová vozidla a jejich rozměry pro parkování v jednotlivých, řadových a 

hromadných garážích vychází z ČSN 73 6056. Pokud jsou rozměry vozidla, pro které se garáž 

navrhuje, výrazně větší než je uvedeno v normě, navrhnou se rozměry garáže a příjezdových 

komunikací podle skutečných rozměrů daného vozidla, nejmenších odstupů vozidel od překá-

žek a vlečných křivek. Podle ustanovení této normy se také navrhuje volná výška garáží, 

výška i šířka garážových vrat. 
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Základní požadavky na stavební konstrukce a technická zařízení budov 

Konstrukce stropů a stěn musí splňovat základní bezpečností předpisy. Při navrhování 

a výpočtu stropních konstrukcí se vychází z nahodilého zatížení tlakovými silami kol vozidel 

podle ČSN EN 1991-1, část 7. Podmínky požární bezpečnosti staveb garáží se řeší podle ČSN 

73 0804. 

Podlahy musí být trvanlivé, mechanicky odolné proti působení minerálních olejů, 

pohonných hmot a chloridů s protismykovými vlastnostmi podle ČSN 74 4505. Podlahové 

souvrství musí být vodotěsné a nesmí umožnit vnikání vlhkosti do ostatních konstrukcí, nebo 

pronikání do nižších podlaží. 

V garážích mohou být vedena a instalována technická zařízení budov. Součástí garáží, 

kde se trvale zdržují zaměstnanci (obsluha, vrátný, dozor, administrativní pracovníci apod.), 

musí být hygienické zařízení (záchod s umyvadlem a teplou vodou) pro zaměstnance podle 

ČSN 73 4108 a podle právního předpisu
8)

. 

 

Větrání garáží 

Větrání garáží tvoří samostatnou kapitolu předmětné normy, kde v příloze je uveden i 

způsob výpočtu provozního větrání. Podrobně jsou zde stanoveny i podmínky větrání pro 

parkování vozidel s pohonem na plynná a ostatní alternativní paliva a energie. Zde se tedy jen 

této kapitoly rámcově dotkneme. 

V prostoru garáží se všeobecně navrhují tři způsoby větrání: 

- provozní větrání, které zajišťuje nepřekročení přípustných koncentrací škodlivin 

v ovzduší garáže; 

- havarijní větrání, které zajišťuje ředění hořlavých látek s nebezpečím výbuchu v garáži 

tak, aby nebylo dosaženo jejich dolní meze výbušnosti; 

- požární větrání, které odvádí teplo a kouř při požáru z prostoru garáže. 

Provozní a požární větrání může být přirozené, nebo nucené. Havarijní větrání se nav-

rhuje jako nucené. 

 

Parkování vozidel s pohonem na plynná a ostatní alternativní paliva a energie 

V novostavbách hromadných garáží s více než 27 parkovacími stáními musí být 

nejméně 10% parkovacích stání navrženo tak, aby umožňovala parkování vozidel na plynná 

paliva. Pro parkování vozidel na plynná paliva je možné určit pouze vyhrazený prostor 

hromadné garáže a ten vybavit podle požadavků uvedených v příslušných kapitolách této 

normy. Vyhrazený prostor musí být stavebně oddělen pro zabezpečení větrání tohoto prostoru 

a současně může tvořit samostatný požární úsek. 

 

Bezbariérové užívání 

Pro návrh bezbariérového užívání staveb platí právní předpis
6)

.  

Technické požadavky na bezbariérové užívání garáže musí mimo jiné splňovat: 

- vyhrazená parkovací stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené; 

- vyhrazená parkovací stání pro vozidla osob doprovázejících dítě v kočárku; 

- komunikace pro chodce; 

- bezbariérové rampy, schodiště a výtahy pro veřejnost; 

- hygienická zařízení pro veřejnost; 

- automaty pro platbu a výdej parkovacích dokladů. 

                                                 
8)

 Zákon č. 361/2007 Sb. 
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Tabulka 3 – Základní vnitřní rozměry jednotlivé a řadové garáže určené pro jedno vozidlo 

Skupina vozidel*
)
 Šířka a1 (m) Délka b3 (m) 

1a – osobní 2,90
 

5,25 

1b – lehká užitková 

(dodávky) 

3,15
 

6,75 

2a – nákladní 

vozidla 

4,50 13,50 

2b – soupravy 

tahače s návěsem 

4,50 18,00 

2c – autobusy 4,50 16,50 

*
) 
Rozměry vozidel reprezentující danou kategorii jsou uvedeny 

v příloze předmětné normy a v zásadě odpovídají tab. 1 

Tabulka 4 – Závislost šířky jízdního pásu pro manipulaci s vozidlem před vjezdem do garáže na šířce 

garážových vrat 

Skupina vozidel 

Základní 

šířka vrat 

garáže 
*)

 

Šířka jízdního 

pásu/komunikační plochy 

podle obrázku 2c) 

jízda 

vpřed 

(bez 

nadjetí) 

couvání 

jízda 

vpřed s 

jedním 

nadjetím 

g 

(m) 

c 

(m) 

c 

(m) 

c 

(m) 

1a – osobní 
2,25 7,00 4,75 5,50 

2,50 6,00 4,25 5,00 

1b – lehká užitková 

(dodávky) 

2,50 8,50 6,25 7,00 

2,75 8,00 6,00 6,50 

2a – nákladní 
3,50 15,00 13,00 

4,00 13,00 12,00 

2b – soupravy tahače s 

návěsem 

3,50 18,00 - 

4,00 16,00 - 

2c – autobusy 
3,50 18,50 16,00 

4,00 17,00 15,50 

*) V prvním řádku pro danou kategorii vozidla je uvedena nejmenší 

šířka vrat. Ve druhém řádku pro danou kategorii vozidla je uvedena 

šířka vrat v závislosti na menší šířce jízdního pásu/ komunikační 

plochy.  

 

Automatické parkovací systémy (APS) v hromadné garáži 
- vertikální (kruhové silo) 

- horizontální (regálový zakladač) 
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2. Dopravně inženýrské podklady pro navrhování systému parkování ve 
městech  

Ing. Jan Martolos,  Ing.  Jan Šťastný,  EDIP s.r.o.  
 

Anotace 

Návrh řešení parkování (dopravy v klidu) ve městě by měl být podložen analýzou současného 

stavu, požadavků, potřeb a chování jednotlivých uživatelů systému. K tomu slouží například 

pasportizace parkovacích míst a příslušného dopravního značení, průzkumy parkování – obsazenost, 

obrátkovost, ale také výpočet potřebného počtu parkovacích míst podle ČSN 73 6110. 

Příspěvek popisuje zkušenosti z praktické realizace pasportů, dopravních průzkumů a návrhů řešení 

dopravy v klidu v několika městech ČR a upozorňuje na možná úskalí. 

 

Úvod 
Každé větší město se kromě problémů s dopravou dynamickou (kapacita a bezpečnost komunikační 

sítě) potýká i s problémy v dopravě v klidu – s parkováním. 

Každé vozidlo je po větší část dne „v klidu“, tj. někde zaparkované či odstavené. Jedno parkující 

osobní vozidlo zabere plochu minimálně 15 m
2
. V ČR je evidováno 4 800 000 osobních vozidel, což 

představuje plochu 52 800 000 m
2
, což je 52,8 km

2
. Rozloha celého území Mikulova (tj. včetně lesů) 

je 45 km
2
. 

Pro vyřešení problému „kam s ním“, tedy kam s vozidlem, které potřebujeme zaparkovat či 

odstavit, se každé město snaží nalézt svou odpověď. K tomu, aby tato odpověď byla v souladu se 

záměrem města, je vhodné poznat zákonitosti a principy, kterými se doprava v klidu řídí. 

K poznání těchto zákonitostí slouží dopravní průzkumy a ke konstatačnímu popisu současného 

stavu je vhodné zpracovat pasport zařízení (komunikace, dopravní značky) sloužících k parkování. 

 

Průzkumy parkování 
Průzkum parkování má sloužit zejména k analýze toho, kde, proč, jak dlouho a jaká vozidla v dané 

lokalitě parkují. K tomu mohou sloužit různé druhy průzkumů. 

 

Anketní průzkum 

Anketní průzkum (obr. 1) může sloužit ke zmapování celkové situace ve městě, dá odpověď na to, 

jak palčivý problém vidí obyvatelé a návštěvníci města v parkování. Obvykle jsou otázky na 

problematiku parkování součástí další řady otázek zaměřených buď na dopravu obecně, nebo dokonce 

na život ve městech ve všech jeho aspektech. 
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Obrázek 1: Ukázka vyhodnocení anketního průzkumu 

Průzkum obsazenosti parkovacích míst 

Základní představu o využití parkovacích míst (obr. 2, 3) dá jednorázový (nebo opakovaný) 

průzkum obsazenosti. Při něm se zmapují všechna místa, kde vozidla parkují (nebo by mohla 

parkovat), určí se kapacita parkovacích ploch a obsazenost. 

Průzkum se doporučuje provádět v době největšího využití ploch, tj. v dopoledních hodinách u 

administrativních center, odpoledne v centrech měst, nákupních zařízení a v nočních hodinách 

v lokalitách bydlení. 

 
Obrázek 2: Přehled parkovacích míst 
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Obrázek 3: Průzkum noční obsazenosti 

Průzkum obrátkovosti 

Pro zjištění charakteru parkování je důležité, zvláště v centrech měst, zjistit obrátkovost (obr. 4) 

vozidel na parkovacích místech. K tomu je nutné již zaznamenávat registrační značky vozidel a 

průzkum opakovat v pravidelných intervalech. 

 
Obrázek 4: Obrátkovost vozidel 

Respektovanost placeného stání 

Na parkovacích místech, která jsou zpoplatněná (např. parkovacím automatem), bývá zajímavé 

sledovat respektovanost (obr. 5) zpoplatnění. 
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Obrázek 5: Respektovanost zpoplatněných stání 

Všechny takto získané údaje je nutné analyzovat a v návrhu systému parkování je zohlednit. 

Po realizaci návrhu je vhodné jeho účinnost ověřit. To je možné opět provedením dopravních 

průzkumů a porovnáním s předchozím stavem. 

Bilance počtu parkovacích míst 

Součástí analýzy současného stavu by měla být i bilance počtu parkovacích míst (obr. 6) – tj. 

nabídka, skutečná potřeba (zjištěná průzkumem) a teoretická potřeba určená výpočtem podle  

ČSN 73 6110.  

 
Obrázek 6: Bilance počtu parkovacích míst 

Pasporty dopravního značení 
Vedení pasportu komunikací je obecně povinností každého vlastníka komunikace (u místních 

komunikací tedy obce) danou zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Pokud si obec vede i pasport dopravního značení (obr. 7), má pak jednodušší práci při navrhování 

systému parkování. 
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Obrázek 7: Pasport dopravního značení, návrh úprav 

Závěr 
Provedení průzkumů dopravy v klidu je prvním krokem při návrhu systémového řešení. Umožňuje 

poznat zákonitosti a návrh provést „na míru“ potřebám města. 

Příspěvek vznikl za podpory Ministerstva vnitra – projekt VG20112015051 Systém pro komplexní 

posouzení kritických míst a řízení rizik na pozemních komunikacích z hlediska bezpečnosti a 

plynulosti provozu pro potřeby dopravní policie ČR. 

 

Použitá literatura 
[1] Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

[2] ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací. 2006, změna Z1 2010. 

[3] Projekt VG20112015051 Systém pro komplexní posouzení kritických míst a řízení rizik na 

pozemních komunikacích z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu pro potřeby dopravní 

policie ČR, roční zpráva za rok 2012, EDIP s.r.o., 2013 
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3. Problematika výpočtu statické dopravy  
Ing. Michal Radimský, Ph.D.,  Ing. Martin Smělý, VUT v  Brně,  Fakulta stavební,  Ing.  
Jaroslav Heinrich, HBH projekt s.r.o.   

 

1. Úvod 
Statická doprava je mnohdy neřešitelným problémem. S nedostatkem místa pro parkování se 

většina řidičů setkává denně. K řešení statické dopravy existují dva základní, zároveň však 

protichůdné, přístupy.  

Prvním je navyšování počtu stání, čímž zároveň zvyšujeme počty vozidel v inkriminovaných 

místech. Tato skutečnost má pak za následek dopravní komplikace, a to nejen v centrech obcí. 

Druhý přístup byl aplikován například v Londýně, kde se „balíčkem“ dopravních opatření 

snaží omezit individuální automobilovou dopravu v centru města a motivovat obyvatele 

k volbě jiného druhu dopravy. Mezi dopravní opatření patří například zpoplatněný vjezd do 

centra, vysoké poplatky za parkování nebo omezování počtu parkovacích míst, kdy se 

předpokládá, že řidič nepojede tam, kde nemůže zaparkovat a vybere si jiný druh dopravy. 

Samozřejmě musíme docílit zároveň dodržování zákona v souvislosti s parkováním, 

zastavením a stáním. Právě volba mezi zmíněnými strategiemi je klíčová pro nastavení 

základního principu výpočtu počtu míst pro parkování vozidel obecně. 

Příspěvek si klade za cíl shrnout základní princip výpočtu parkovacích a odstavných stání a 

uvádí několik problémů, resp. nejasností, s kterými se projektant, úředních státní správy či 

správce, může při výpočtu stání setkat. Výzkum problematiky statické dopravy probíhá 

v rámci projektu Technologické agentury České republiky TA03031301 – Aktualizace 

návrhových prvků pozemních komunikací v intravilánu. 

Cílem našeho výzkumu je sjednotit výpočet a odstranit nejasnosti, včetně aktualizace počtů 

účelových jednotek na jedno stání. 

2. Základní princip výpočtu parkovacích a odstavných stání 
Výpočet odstavných a parkovacích ploch je definován v ČSN 73 6110. Pro účely výpočtu se 

rozlišují parkovací a odstavná stání. Parkovacím stáním se rozumí plocha, která slouží 

k parkování vozidla např. po dobu nákupu, návštěvy, zaměstnání. Odstavným stáním se chápe 

plocha, která slouží k odstavení vozidla v místě bydliště nebo v místě sídla provozovatele 

vozidla po dobu, kdy se vozidlo nepoužívá.  

Celkový počet stání pro posuzovanou stavbu, respektive území, se určí dle vzorce: 

 

kde N je celkový počet parkovacích stání, 

Oo  základní počet odstavných stání pro příslušný druh stavby při základním stupni 

automobilizace, 

Po  základní počet parkovacích stání pro příslušný druh stavby při základním stupni 

automobilizace, 

ka  součinitel vlivu stupně automobilizace, 

kp  součinitel redukce počtu stání. 

Základní počet parkovacích a odstavných stání lze vyčíst z tabulky 34 normy, která na základě 

druhu stavby definuje základní účelovou jednotku a následně počet účelových jednotek na 

jedno stání. Součinitel vlivu stupně automobilizace vyjadřuje, jaký počet osobních automobilů 

připadá na 1 000 obyvatel. Tento koeficient může počet stání jak navýšit, tak snížit. Součinitel 

redukce počtu stání se uvažuje pouze u parkovacích stání a zahrnuje vliv území a jeho 

dostupnost pomocí jiných druhů dopravy. Základním smyslem tohoto součinitele je 

předpoklad, že pokud existuje dobrá dostupnost a kvalita městské hromadné dopravy na určité 

místo, mohou zvolit obyvatelé tento způsob namísto individuální automobilové dopravy. 
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Graf 1: Sídla firem dle jednotlivých krajů k 1. 1. 2014 (Zdroj: Imper.cz) 

3. Součinitel vlivu stupně automobilizace 
Jak již bylo zmíněno výše, součinitel vlivu stupně automobilizace (tab. 1) udává koeficient, 

který přísluší počtu osobních automobilu na 1 000 obyvatel. V současnosti se za základní 

hodnotu považuje 400 vozidel/1000 obyvatel (1 vozidlo na 2,5 obyvatel), z čehož ka se rovná 

1,0.  

Tabulka 1: Součinitele vlivu stupně automobilizace ČSN 73 6110 

počet osobních vozidel/1000 obyvatel 700 600 500 400 333 290 

1 osobní vozidlo/počet obyvatel 1:1,43 1:1,67 1:2,0 1:2,5 1:3,0 1:3,5 

Součinitel vlivu stupně automobilizace ka 1,75 1,5 1,25 1,0 0,84 0,73 

 

Hlavním problémem tohoto součinitele je stanovení stupně automobilizace. Norma sice tvrdí, 

že hodnotu stupně automobilizace určí územně plánovací dokumentace, ovšem většina obcí 

tento součinitel ve svých územních plánech neuvádí. Projektant tedy musí pro stanovení 

součinitele zjistit dvě charakteristiky, a to počet obyvatel daného území a počet vozidel. A 

právě druhá charakteristika je obtížně dohledatelná. Další otázkou zůstává, zda je možné 

uvažovat jednu hodnotu pro všechny oblasti jednoho sídelního útvaru.  

Jako nejlepší zdroj pro zjištění počtu vozidel na daném území slouží registr vozidel. Ovšem 

vzhledem ke skutečnosti, že řidiči mnohdy nepřehlašují vozidlo při změně bydliště, že se 

v průběhu let mění metodika registrace vozidel, existuje v registru určitá nepřesnost. Ta 

spočívá v tom, že některá vozidla jsou místo registrace na konkrétní obec zaregistrovány na 

obec pověřenou, případně pouze na okres. Pokud se tedy zaměříme na jednu obec (Hnojník), 

část jejích vozidel bude zahrnuta v pověřené obci (Třinec) a další část zahrnuta v jejím okrese 

(Frýdek-Místek). Problémem je, že nikde není uveden počet, který spadá pod jednotlivé 

správní celky. V rámci výzkumu jsme provedli rozsáhlou analýzu celého registru se 6 249 

obcemi. Byl vypočten podíl nezařazených vozidel, který se v rámci pověřených obcí 

pohyboval v rozmezí 5 % – 20 %, z čehož dostáváme průměrnou chybu registru 10 %. Chyba 

způsobená vozidly registrovanými pouze v okrese je zanedbatelná. 

Dalším problémem při určení stupně automobilizace jsou vozidla registrované na sídla firem 

ve velkých městech, které se však následně pohybují v rámci provozoven dané firmy po celé 

republice. Tento fakt hraje klíčovou roli především v Praze, kde má sídlo většina společností 

(viz graf 1). Nesoulad mezi registrem a skutečností částečně zmírňuje dojíždění jiných 

vozidel do velkých měst. 

 

Nedostatkem tohoto součinitele je rovněž jeho nejasnost z pohledu časového určení. Nikde 

není specifikováno, jestli by měl být součinitel uvažován z pohledu současného stavu počtu 
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vozidel a počtu obyvatel nebo se jedná o výhledový stav, jako je tomu například u posuzování 

výhledové intenzity.  

Jednou z otázek je také to, jestli by měl být součinitel vlivu stupně automobilizace shodný pro 

odstavná a parkovací stání. Zatímco odstavná stání úzce souvisí s počtem obyvatel a počtem 

vozidel v dané oblasti, u parkovacích stání lze uvažovat s tím, že ho budou z velké části 

využívat i řidiči dojíždějící do daného území ať již za zaměstnáním, nebo z důvodů jiných 

zájmů. 

U několika obcí jsme provedli srovnání údajů z územně plánovacích dokumentace se stupněm 

automobilizace, který jsme zjistili z registru vozidel. Zaprvé jsme srovnávali obce, které jsou 

zároveň pověřenými obcemi. V tabulce 2 jsou počty vozidel pouze v dané obci, v tabulce 3 

jsou ke stejným obcím připočtena i vozidla, která k této obci spadají územně (pověřená obec).  

Pokud uvažujeme pouze hodnoty, které jsou uvedeny pro největší obec z obvodu pověřené 

obce, je součinitel vlivu stupně automobilizace menší než uvádí územně plánovací 

dokumentace. Pokud přičteme vozidla registrované pouze v pověřené obci, hodnoty ka jsou 

bližší těm, které uvádějí obce v územně plánovacích dokumentacích. 

Tabulka 2: Srovnání součinitele ka s výpočtem z registru vozidel 

Obec 
Počet 

vozidel 

Počet 

obyvatel 

Stupeň automobi-

lizace 

ka dle územně 

plánovací do-

kumentace 

ka dle 

výpočtu 

Slavkov u Brna 2045 6256 326/1000 1,0 0,82 

Mikulov 2498 7428 336/1000 1,0 0,85 

Český Těšín 7904 24701 320/1000 1,0 0,81 

Hranice 5646 18674 302/1000 1,0 0,76 

 

Tabulka 3: Srovnání součinitele ka s výpočtem z registru vozidel se zohledněním vozidel v pověřené 
obci 

 

Druhým krokem bylo srovnání u menších obcí z pověřené obce (tab. 4). Na vzorku obcí se 

ukázalo, že ne u všech součinitel odpovídá územně plánovací dokumentací. 
Tabulka 4: Srovnání součinitele ka s výpočtem z registru vozidel pro menší obce 

  

4. Součinitel redukce počtu stání 
Tento součinitel (tab. 5) má za úkol redukovat počet parkovacích stání v závislosti na 

dostupnosti území hromadné dopravy, respektive na charakteru území. Obce jsou rozděleny 

do tří kategorií dle počtu obyvatel. Dále jsou obce rozděleny na skupiny podle charakteru 

území. Skupina C charakterizuje území, jako jsou historická jádra nebo památkové oblasti, 

Obec 
Počet 

vozidel 

Počet 

obyvatel 

Stupeň automobi-

lizace 

ka dle územně 

plánovací do-

kumentace 

ka dle 

výpočtu 

Slavkov u Brna 2921 6256 467/1000 1,0 1,17 

Mikulov 3227 7428 434/1000 1,0 1,09 

Český Těšín 9094 24701 368/1000 1,0 0,92 

Hranice 7193 18674 385/1000 1,0 0,96 

Obec 
Pověřená 

obec 

Počet 

vozidel 

Počet 

obyvatel 

Stupeň automobi-

lizace 

ka dle územně 

plánovací do-

kumentace 

ka dle 

výpočtu 

Ostrovačice Rosice 295 687 429/1000 1,0 1,07 

Nišovice Strakonice 109 227 480/1000 1,0 1,20 

Lužice Šternberk 141 358 394/1000 0,73 0,99 

Rohatec Hodonín 1264 3549 356/1000 1,0 0,86 

Čejkovice Hodonín 977 2507 390/1000 1,0 0,98 
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kde se předpokládá velmi dobrá dostupnost veřejnou dopravou a v těchto oblastech je také 

velká redukce počtu parkovacích míst. Skupina B se uvažuje pro stavby v zastavěném území, 

ale mimo historická jádra, s dobrou kvalitou obsluhy území veřejnou dopravou. Poslední 

skupina A zahrnuje stavby na hranici zastavěného území, kde se počítá s velmi nízkou 

dostupností veřejnou dopravou. 

 

Tabulka 5: Součinitel redukce počtu stání 

Skupina 
Součinitel kp 

A B C 

1 Obec do 5 000 obyvatel 1 - - 

2 Obec do 50 000 obyvatel 1 0,8 0,4 

3 Obec nad 50 000 obyvatel 1 0,6 0,25 

Stupeň úrovně dostupnosti 1-2 3 4 

 

V rámci redukce počtu stání se v normě vyskytuje index dostupnosti AD, ten se v běžných 

případech nezjišťuje a je používán pouze při záměru snížit počet parkovacích stání. Do jeho 

výpočtu vstupuje například čekací doba na spoj, druh dopravního prostředku nebo 

docházková vzdálenost na zastávku. 

Určení součinitele redukce je velmi individuální záležitostí každého projektanta, jelikož 

postup jeho stanovení je nepřehledný. V normě se vyskytují poznámky, které dovolují 

libovolnou korekci součinitele, není zřejmé, co znamená dostupnost pěší dopravou apod.  

 

5. Určení základního počtu odstavných stání 
Stanovení základního počtu odstavných stání funguje na principu určení účelové jednotky, na 

kterou připadá 1 parkovací stání. U bytových jednotek byl původní účelovou jednotkou počet 

osob, kdy na 3,5 osob připadalo 1 parkovací stání. Od změny normy ČSN 73 6110 v roce 

2006 se účelovou jednotkou stala celková plocha bytu v hodnotě 100 m
2
. Tato hodnota je dle  

našeho názoru nadhodnocena. 

Při pohledu na statistiku celkové plochy jednotlivých bytových jednotek ze Sčítání lidu, domů 

a bytů z roku 2011 (viz graf 2) vychází nejčastější plocha bytů mezi 80,0 – 89,9 m
2
. Průměrná 

hodnota je 86,7m
2
.  

Pokud byty rozdělíme podle umístění (viz tabulka 34 v ČSN 73 6110), pak byty v rodinných 

domech mají nejčastější celkovou plochu 80,0 – 99,9 m
2
, avšak průměrná plocha bytu vychází 

vyšší, tj. 109,1 m
2
. V bytových/činžovních domech se nejvíce bytů vyskytuje v rozmezí 50,0 
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Graf 2: Celková plocha obydlených bytů (Zdroj: Český statistický úřad) 
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– 79,9 m
2
, průměrná hodnota je dle statistik 68,5 m

2
.  

Počet účelových jednotek na jedno stání je pak vhodné určit dle statistiky, kolik osob žije na 

určité bytové jednotce o určité rozloze. Tyto údaje v současnosti zpracováváme. 

6. Určení základního počtu parkovacích stání 
Tabulka pro stanovení parkovacích stání pracuje na stejném principu, jako je tomu u 

odstavných stání. Pouze účelové jednotky se mění v závislosti na druhu stavby (kulturní, 

zdravotnické, administrativní, obchodní, vzdělávací, sportovní, atd.). V současnosti 

provádíme úpravu hodnot účelových jednotek na 1 parkovací stání na základě měření, analýz 

a statistik. 

Parkovací stání v tabulce 34 (ČSN 73 6110) se dělí na krátkodobé a dlouhodobé. Procentuální 

hodnoty vyjadřují, jaký podíl z celkového počtu parkovacích stání je krátkodobých (do 2 

hodin) a kolik dlouhodobých (doba trvání nad 2 hod). Nicméně v rámci výpočtu se toto 

rozdělení nijak neuplatňuje.  

Domníváme se, že by se tyto charakteristiky měly více provázat s kapacitním posouzením 

připojení parkovišť, jelikož právě doba setrvání vozidel na parkovacích stáních výrazně 

ovlivňuje obratovost parkoviště a tím i intenzitu vozidel v místě připojení. V současné době 

měříme dobu parkování před různými typy nákupních center, včetně optimalizace jejich 

rozdělení. 

Další možností, kdy by mohla být délka stání vozidel uplatněna, je definování komfortu, 

respektive rozměrů, parkovacích ploch. Při předpokladu, že frekvence výměny vozidel u 

dlouhodobých stání není taková jako u krátkodobých, je možné uvažovat snížení komfortu 

těchto ploch, například v podobě zmenšení šířky příjezdové komunikace nebo zmenšení 

rozměrů parkovacího stání. 

 

7. Zaokrouhlování počtu stání 
Zejména u malých staveb (rodinné domy, nástavby, atd.) jsou požadavky na zaokrouhlování 

mnohdy likvidační a zpravidla si je vykládají různě projektanti vs. dotčené orgány státní 

správy. Při realizaci jedné bytové jednotky o rozloze do 100 m
2
 je podle tabulky 34 základní 

počet odstavných stání roven 1, u bytové jednotky nad 100 m
2
 pak 2 stání. Pokud ho ale 

násobíme součinitelem vlivu stupně automobilizace ka, který je např. pro město Brno 1,25, 

pro Prahu cca 1,40, dostáváme se automaticky při zaokrouhlování nahoru na hodnoty o jedno 

odstavné stání vyšší, přitom 3 osobní automobily na bytovou jednotku 101 m
2
 nejsou zajisté 

standardem.  

Obtížně lze realizovat i parkovací stání na vlastním pozemku. Jedna bytová jednotka (cca 3 

osoby) znamená 3/20, tedy základní počet parkovacích stání je roven 0,15. Možným řešením 

by bylo provádět výpočet parkovacích stání až od určitého počtu bytových jednotek (1 

parkovací stání na 20 obyvatel, viz tabulka 34). 

Mělo by být tedy specifikováno, jakým způsobem a v jaké fázi výpočtu dochází 

k zaokrouhlování.  

 

 

8. Závěr 
Cílem příspěvku bylo poukázat na nejasnosti, případně na neaktuálnost, stávajícího výpočtu 

celkového počtu stání. Naší snahou je s pomocí měření, analýz, statistik a zároveň zkušeností 

z projektování a projednávání dopravních staveb upravit pravidla/parametry pro tento 

výpočet, které chceme následně podrobit odborné diskusi s cílem vytvořit koncept, který by 

mohl být využit při změně či revizi ČSN 73 6110. 

 

 



-26- 

4. Doprava v klidu v Praze  
Ing. Vladimír Kadlec, TSK hl.  m.  Prahy - Úsek dopravního inženýrství   

 

Úvod 

Doprava v klidu (DVK) je nezbytnou součástí automobilové dopravy. S ohledem počet 

automobilů, jejichž množství v posledním období výrazně narostlo, je DVK aktuálním 

tématem zejména ve velkých městech, Prahu nevyjímaje.  

Oficiální počty registrovaných vozidel v Praze se výrazně narostly pro roce 1990. Přestože 

metodika a správcovství registrů se v průběhu času změnily (což vedlo k výkyvům 

konkrétních udávaných hodnot ve statistice) je základní trend výrazného nárůstu po roce 1990 

zcela zřejmý (obr. 1).  

 
Obr. 1 

 

V mezinárodním srovnání stupeň automobilizace v Praze patří mezi nejvyšší v Evropě. 

Automobilů nejen přibylo, ale také se více používají včetně běžných každodenních jízd (za 

prací, do škol, za nákupy, zařizováním atd.) Kromě vozidel pražských se na území města 

výrazně zvýšil i počet automobilů přijíždějících z extravilánu zejména v souvislosti s rostoucí 

suburbanizací, kdy většina obyvatel nových satelitů dojíždí v pracovních dnech za prací do 

Prahy. 

Projevy těchto skutečností se promítly do vývoje dělby přepravní práce, kdy podíl mezi 

hromadnou a automobilovou dopravou, na počátku devadesátých let minulého století činil 75 

: 25 se změnil na 

57 : 43. Nárůst vnější dopravy se projevuje ve stále trvajícím nárůstu objemů dopravy na 

vnějším kordonu (vedený přibližně v hranicích města). V roce 2013 poprvé celkový objem 

dopravy vnějšího kordonu překročil hodnotu dosahovanou na kordonu centrálním, který díky 

regulačním opatření a naplnění kapacity centra města od roku 2000 stagnuje s trendem 

mírného poklesu (obr. 2).  
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Obr.2 

Nedostatek kapacity komunikační sítě pro automobilovou dopravu v pohybu se obdobně 

projevuje jako nedostatek kapacity prostoru pro parkování a odstavování vozidel. 

Nejobtížnější je situace především v historicky rostlé kompaktní zástavbě a na starších 

sídlištích. Uspořádání těchto typů zástavby nepočítalo s prostorem potřebným pro tak velký 

počet vozidel. Dalším problematickým místem je okolí stanic kapacitní hromadné dopravy 

zejména metra, kde se vyskytuje potřeba parkování pro kombinované cesty typu P+R.   

 

Doprava v klidu 

Dopravu v klidu na území hl.m. Prahy lze rozdělit na základní 3 části podle polohy v rámci 

města: centrální část města, k centru přilehlé části města a ostatní území města. Jádrem 

centrální části městského centra je území Pražské památkové rezervace (PPR) o rozloze 8,7 

km
2
, což je 1,7 % území celého města. V tomto území je přibližně 33 000 stání, z nichž 

přibližně polovina je situována na uliční síti (16 000 stání) a druhá pak ve veřejných 

hromadných garážích (9 300), v neveřejných garážích (4 700) nebo ve vnitroblocích či 

dvorech (3 000). PPR a přilehlé historické čtvrti (Smíchov, Holešovice na levém břehu Vltavy 

a Karlín, Žižkov Vinohrady na pravém břehu Vltavy) tvoří celoměstské centrum, ve kterém 

jsou soustředěny jak instituce a správní úřady celoměstského a celostátního významu, tak i 

značná část komerčních objektů, zařízení, obchodů, služeb a další občanské vybavenosti a 

množství kulturně historických památek. V důsledku toho je zde soustředěno velké množství 

pracovních příležitostí a je zde též čilý turistický ruch. 

Vzhledem k velké koncentraci městských funkcí je zřejmé, že poptávka po parkování 

v centru je vysoká a na druhé straně možnosti navýšení počtu parkovacích stání v kompaktní 

zástavbě jsou kromě výstavby parkovacích objektů, které mají vysoké investiční i provozní 

náklady, značně omezené (omezení výstavby se také odvíjí od majetkoprávních možností). 

Nedostatek parkovacích stání pak stále více dopadá na místní obyvatele (rezidenty), 

kterým je stále obtížnější nutné zajistit místo pro odstavování vozidel.  

Na ostatním území města nejsou počty stání sledovány ani evidovány, ale je zřejmé, že 

poptávka po parkovacích stáních výrazně převyšuje jejich skutečnou nabídku. Možnosti 

organizace parkování jsou omezeny uličním uspořádáním (šířka). Při výstavbě nových 

bytových domů vznikají nová parkovací stání, ani jejich počet však není komplexně evidován. 

Zvýšená, kapacitně nekrytá poptávka po parkování se vyskytuje mimo centrum zejména 

v dříve postavených sídlištích a okolí stanic metra (tramvají). 

V širší oblasti PPR a jejím nejbližším okolí je možné také zaparkovat ve veřejných 

hromadných garážích. Jedná se většinou o podzemní objekty v rámci obchodních a 
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administrativních center, hotelů nebo u kulturních cílů. Menší část pak tvoří objekty sloužící 

pouze k účelu parkování (např. garáže Slovan, Rudolfinum). Celkově je v širším centru města 

k dispozici ve veřejných hromadných garážích řádově 10 000 stání. V dalším období by měly 

být otevřeny hromadné garáže Letná (kapacita 860 parkovacích stání) a Prašný most (kapacita 

460 parkovacích stání). Obě hromadné garáže byly vybudovány v souvislosti s tunelovým 

komplexem Blanka. Vzhledem k jejich umístění v rámci centra Prahy vytvářejí potenciál ve 

využití při cestách do centrální části města a zejména pak pro turisty navštěvující Pražský 

Hrad. 

Obecné požadavky na výstavbu 

Zajištění vyvážené politiky pro dopravu v klidu z hlediska nové výstavby bylo nastoleno 

uplatněním vyhlášky č 26/2000 Sb. MHMP o obecných technických požadavcích na výstavbu 

v hl.m.Praze, která uplatňuje nároky na počty parkovacích a odstavných stání, a to 

diferencovaně podle polohy ve městě při zohlednění vlivu území a vlivu kvality obsluhy 

území hromadnou dopravou. Zároveň je uplatněn limitní strop na počty stání pro nebytové 

funkce pro část centra a širšího centra města.  

Zóny placeného stání  

Problematika zachování dostupnosti parkovacích stání pro rezidenty a přiměřená regulace 

návštěvnického parkování je řešena zavedením zón placeného stání (ZPS). Princip 

zpoplatněného parkování se opírá o ustanovení § 23 zákona 13/1997 Sb., kdy obec je 

oprávněna vymezit místní komunikace nebo jejich určené úseky, které lze užít za cenu 

sjednanou v souladu s cenovými předpisy k stání silničních motorových vozidel na dobu 

časově omezenou, nejvýše však na dobu 24 hodin, nebo k stání silničního motorového vozidla 

provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního 

předpisu, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti města, nebo k stání silničního 

motorového vozidla fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem 

nemovitosti ve vymezené oblasti města. Vymezení oblastí v Praze je stanoveno vyhláškou ve 

formě nařízení. 

První regulace parkování systémem ZPS byla zavedena v roce1996 v pravobřežní části 

Prahy 1 stanovením místní úpravy provozu. Od 1. dubna 1999 byl režim podložen vyhláškou 

hlavního města Prahy č. 14/1997 Sb. HMP, o stání silničních motorových vozidel na 

vymezených místních komunikacích na území městské části Praha 1 za cenu sjednanou podle 

cenových předpisů.  

V roce 2007 byl systém rozšířen na levý břeh Prahy 1(Malá Strana a. Hradčany) a Prahu 2 

a dílčí lokalitu v Praze 16 Radotíně. Další rozšíření následovalo v roce 2008 na Prahu 3 a 

Prahu 7.  

V zónách placeného stání je umožněno parkovat rezidentům a abonentům po uhrazení 

poplatku za parkovací kartu (modré zóny). Pro návštěvnická stání jsou určeny prostory pro 

krátkodobé parkování oranžová zóna (2 hodiny) a střednědobé parkování zelená zóna (6 

hodin). Návštěvníci v modrých zónách mohou zaparkovat s využitím jednorázového stíracího 

parkovacího lístku pro parkování v modré zóně v Praze 1, 2, 3 a Praze 7, který lze zakoupit v 

infocentrech a výdejnách parkovacích karet na jednotlivých dotčených městských částech 

(parkovací lístek dvouhodinový),   parkovací lístek desetihodinový  -platný v době 8-18 hod.). 

Konkrétní vymezení zón je provedeno v uliční síti svislým a vodorovným dopravním 

značením na základě vymezení, které je definováno nařízením MHMP. Počet stání ve 

stávajících ZPS byl ke konci roku 2013 cca 44 200 stání, z nichž je cca 35 700 stání v 

rezidentských modrých zónách, cca 7000 stání v zónách s časově omezeným návštěvnickým 

stáním - oranžové a zelené zóny a cca 1500 stání ve smíšených zónách. Počet stání se 

v průběhu roku měnil jen nepatrně, většinou v důsledku různých dopravních omezení nebo při 

změnách v organizaci dopravy. 

V současné době je ve fázi přípravy inovace systému ZPS. Inovace na jedné straně reaguje 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Motorov%C3%A9_vozidlo
http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADstn%C3%AD_komunikace
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na požadavky některých městských částí zajistit vytvoření podmínek pro ochranu parkování 

rezidentů a abonentů zejména regulací návštěvnického parkování a zamezení živelnému 

parkování typu P+R, na druhé straně si klade za cíl zefektivnit systém dodržování pravidel 

ZPS.  

Usnesením číslo 125 ze dne 28. 1. 2014 vzala Rada hlavního města Praha (RHMP) na 

vědomí Návrh nové koncepce rozvoje zón placeného stání na území HMP (dále jenom 

„Koncepce ZPS“). 

Z hlediska dopravního modelu inovovaného systému ZPS jsou posouzeny a navrženy 

principy parkování zaměřené na vytvoření systému regulace parkování v prostoru a čase, kdy 

je to z hlediska konkrétních místních podmínek potřebné. Součástí nových principů je návrh 

parkovacích režimů, jejich rozsahy, vyznačení, cenové a provozní parametry. Připravena je i 

metodika dopravních průzkumů předcházejících zavedení nové ZPS a průběžných dopravních 

průzkumů a analýz zaměřených na optimalizace funkce systému ZPS. 

Základní myšlenkou nového systému je evidence parkování, vydávání dokladů, plateb a 

kontrola – vše založené na evidenci registrační značky vozidel. Principielně je rovněž 

zmenšen rozsah a zvýšen počet oblastí z hlediska nároku na výdej parkovacích karet pro 

rezidenty a abonenty (rezidentní oblast RO) a stanovení oblastí oprávněného parkování 

(parkovací oblast PO). Nově bude rovněž ve větší míře zaveden rozsah smíšených zón 

umožňujících parkování návštěvníků za stanovených podmínek. Z hlediska technologií bude 

zavedena možnost operací pomocí mobilních telefonů (virtuální parkovací hodiny). 

Připravovaný systém evidence přes registrační značky vozidel vytvoří nové podmínky pro 

uplatnění kontroly pomocí kamerového monitoringu pomocí speciálních monitorovacích 

vozidel.  

Zmenšením oblastí platnosti parkovací karty bude snížena zbytná doprava vyvolaná 

pojížděním vozidel uvnitř městské části a ochráněno rezidentní parkování (Obr.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 

Regulace bude zaměřena do míst a do doby, kdy je nejvíce potřebná, a to zavedením provozní 

doby reflektující nejvyšší zatížení komunikací parkujícími a přerušením provozní doby v době, 

kdy jsou k dispozici volná parkovací místa a kdy není třeba poptávku omezovat. Základní 

provozní doba je navržena pondělí až pátek od 8 do 20 hod, s tím, že místní odchylky budou 

použity dle lokálních potřeb regulace. Tyto zásady zlepší obslužnost území, které bude v době 

mimo parkovací špičku otevřeno návštěvám, službám, servisním organizacím apod. 

Pro potřeby ZPS bude vytvořen a provozován nový jednotný informační systém (IS) 

centralizující všechny informace o ZPS do jednoho centrálního pracoviště. Centralizace dat 

umožní získat podrobná provozní data o chování řidičů, která budou zdrojem pro optimální 

nastavení dopravně-regulačních nástrojů. 
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Mezi hlavní cíle realizace inovované ZPS na území hl. města Prahy patří: 

 Účinná regulace dopravy v klidu – zklidnění dopravy  

 Zlepšení podmínek pro parkování rezidentů 

 Zlepšení podmínek pro parkování dopravní obsluhy území  

 Zvýšení respektovanosti režimu dopravy v klidu v zónách placeného stání 

 Adaptabilita zón placeného stání 

 Zvýšení komfortu uživatelů a nabídka nových služeb řidičům 

 

 

Cílový rozsah ZPS je směřován do desetiletého výhledu, zahrnuje městské části Praha 1 až Praha 

11, Praha 13 a Praha 18 a vychází z postupně zpracovaných analýz dopravy v klidu a projektů 

organizace dopravy v klidu. Nové zóny budou zaváděny postupně po dílčích etapách na základě 

projednání HMP s dotčenými MČ. 

 

Základní parametry etap ZPS (tab. 1): 

Městská část Stávající ZPS  Pilot Etapa 2015 Cílový stav

Praha 1 8 773 8 773

Praha 2 12 461 12 461

Praha 3 13 363 2 787 16 150

Praha 7 9 530 9 530

Praha 4 10 000 16 736

Praha 5 1 703 7 469 10 923

Praha 6 1 775 8 711 17 098

Praha 8 1 936 5 592 9 778

Praha 9 3 679 4 417

Praha 10 15 000

Praha 11 7 000 7 000

Praha 13 8 954

Praha 18* 1 000

Celkem 44 127 5 414 45 238 137 820

Počet parkovacích stání

 

Tab. 1 

Součástí jednotného systému ZPS bude ucelená tříbarevná symbolika odpovídající třem 

parkovacím režimům. Bude zachována modrá barva pro rezidentní režim parkování a oranžová 

barva pro návštěvnický režim parkování. Pro smíšený režim ZPS bude použita nová barva. 

Jednotná barevná symbolika zlepší orientaci řidičů v ZPS a zvýší přehlednost celého systému 

ZPS. 

Jsou navržena 3 ceníková pásma odrážející atraktivitu území. Nejdražší pásmo v centrální 

části města, druhé pásmo v oblastech navazující na centrum a třetí, nejlevnější pásmo v oblasti 

nejvzdálenější od centra. Tato ceníková pásma určují základní ceny pro parkovací karty abonentů 

a maximální ceny pro návštěvnické parkování (Obr. 4).  
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Obr. 4 

 

Shrnutí základních principů pro realizaci nového systému ZPS: 

 Realizace ZPS v etapách 

 Rozdělení ZPS do rezidentních oblastí a parkovacích oblastí  

 Evidence parkování a úhrad prostřednictvím RZ vozidla  

 Tři základní režimy parkování – tři základní barvy 

- Rezidentní = modrá 

- Smíšený = fialová 

- Návštěvnický = oranžová  

 Tři cenová pásma (konkrétní nastavení cen dle místních potřeb a charakteru území) 

 Základní provozní doba pondělí až pátek 8-20 hod. (konkrétní nastavení dle místních po-

třeb a charakteru území) 

 Nové technologie platby parkovného (rozšíření o formy bezhotovostní platby) 

 Centrální informační systém ZPS (sjednocení všech dopravních, provozních a finančních 

dat do jednoho centra) 

 Parkovací informační portál pro veřejnost 

 

Po plném zavedení nové koncepce zón placeného stání v dalším území Prahy (rok 2019) se 

odhadují celkové čisté příjmy ZPS cca na trojnásobku stávajícího stavu, který činí cca 

230 mil. Kč (rok 2013).  

Poměr výdajů k příjmům stávajícího systému ZPS je průměrně na úrovni 28 % u návrhu 

nového systému ZPS (po zprovoznění systému ve všech MČ) na úrovni 26 %. Tento poměr 

výdajů a příjmů stávajícího systému ZPS a návrhu nového systému ZPS nezahrnuje související 

příjmy a výdaje. 
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P + R 

Z hlediska poptávky po kombinované dopravě (dojížďka z území mimo město) je situace 

zajišťována systémem záchytných parkovišť P+R. Systém záchytných parkovišť P+R nabízí jiný 

způsob cesty do centra města, než je jízda osobním automobilem. Potencionálním uživatelům 

umožňuje odstavit svůj osobní automobil při stanicích kapacitní kolejové dopravy a pokračovat v 

cestě do centra města (nebo i na opačný konec města) veřejnou hromadnou dopravou. Taková 

kombinace dopravních prostředků poskytuje v řadě případů nejrychlejší dopravní obsluhu 

aglomeračního území. 

Na území hlavního města je systém záchytných parkovišť P+R v provozu od roku 1997. 

Záchytná parkoviště jsou hlídaná veřejná parkoviště s regulovanou provozní dobou. Aktuální 

stav P+R disponuje cca 3000 stání na 13 lokalitách.  

Z hlediska dalšího rozvoje systému P+R je aktuálně v různém stavu přípravy několik 

následujících lokalit. 

Objektové parkoviště Černý Most  -  Akce má vydané rozhodnutí EIA a nyní je ve stadiu 

zpracování dokumentace pro územní řízení (DUR).  V současné době byla dokončena studie 

širších dopravních vztahů a zpracování technického řešení dopravního napojení na stávající 

komunikace. Celková zastavěná plocha bude činit cca 12.000 m2. Objektové parkoviště bude 

napojeno na stávající lávku pro pěší, která vede ke stanici metra. Předpokládá se realizace 860 

stání. Příprava bude po vydání ÚR pokračovat zpracováním DSP v 2.polovině roku 2014. 

Dočasné parkoviště Na Knížecí  -  TSK projednává s vlastníkem pozemků možnosti výstavby 

dočasného P+R v prostoru Na Knížecí (v severní části Smíchovského nádraží). Jednáním s ČD 

se TSK pokouší získat do pronájmu pozemek o výměře cca 12.300 m
2
 pro cca 450 parkovacích 

míst. Nájem by byl dočasný do doby, než ČD bude pozemky potřebovat k výstavbě komerčně 

administrativního komplexu budov. Horizont pronájmu se předpokládá na 3-5 let. V případě 

kladného projednání s ČD bude zadáno zpracování projektové dokumentace a následně zřízeno 

parkoviště cca ve 2. polovině roku 2014. 

Objektové parkoviště Opatov  -  Na základě Usnesení RHMP č. 1242 ze dne 23.7.2013 byla 

prostřednictvím TSK zadána a následně zpracována studie proveditelnosti nového záchytného 

parkoviště P+R Opatov. Studie prokázala možnost výstavby objektového P+R, přičemž objektem 

bude zároveň odhlučněn domov seniorů od hlavní komunikace. Předpokládá se realizace cca 

1000 parkovacích stání. 

Lokalita Troja  -  Na  základě Usnesení RHMP č. 1916 ze  dne 22.10.2013 vznikla nová 

lokalita P+R  Troja v blízkosti nového Trojského mostu.  

Lokalita Veleslavín / Vokovice  -  v rozhodnutí Evropské komise dne 30. 1. 2013 byl schválen 

finanční příspěvek na prodloužení metra bez požadavku na realizaci objektového terminálu 

Veleslavín. U stanice metra se proto nyní počítá jen s povrchovým terminálem BUS bez funkce 

P+R. Tato nová fakta byla promítnuta i do přípravy P+R v řešené lokalitě. Byla zpracována 

vyhledávací studie, která identifikovala několik lokalit vhodných pro další ověření. Dosažitelná 

kapacita P+R se předpokládá v objemu až 400 parkovacích stání. V současné době probíhá 

projednání záměru s Městskou částí Praha 6.  

Objektové parkoviště Zličín  -  Příprava  P+R je pozastavena. Jako zásadní problém jsou 

pozemky soukromém vlastnictví. Usnesením Rady č. 2587 ze dne 17.12.2013 bylo uloženo 

pokračovat v přípravě v součinnosti s OMI MHMP, který musí zajistit studii řešení dopravní 

infrastruktury v oblasti Zličína, a následně TSK připojí řešení objektového P+R. 

Součástí realizace tunelového komplexu Blanka je i stavba podzemních parkovacích garáží na 

Letenské pláni (860 parkovacích stání) a v oblasti Prašného mostu (460 parkovacích stání). 

Před finálním dokončením tohoto projektu pokračují úvahy o možnosti využití kapacity garáží 

Prašný most a části kapacity garáží pod Letenskou plání pro potřeby P+R. 

Po loňské úpravě vedení tramvajových linek vzniku páteřních linek), která vedla ke zkrácení 
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následného intervalu i na pravobřežní tramvajové radiále z Modřan, se uvažuje o možnosti 

vzniku lokality P+R v Modřanech.  

V rámci optimalizace provozu byl od 1.1.2014 navýšen počet parkovacích stání vyhrazených 

pro záchytnou funkci na P+R Radotín (vymístěním rezidentů) o 41 míst. 

Koncepcí rozvoje P+R v dlouhodobém měřítku se zabývá Institut plánování a rozvoje hl. 

m.Prahy (IPR) mimo jiné i v rámci tvorby nového územního plánu. Cílová kapacita celého 

systému se dle ÚPn uvažuje na úrovni cca 20 tis. parkovacích stání. 

Rozvojové záměry počítají s koordinací, budováním a zapojením i lokalit za hranicí Prahy do 

systému P+R (zejména u železničních stanic a zastávek). 
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5. Strategie parkování ve městě Brně  
Ing. Antonín Havlíček, Ing. Zdeněk Nečas,  Brněnské komunikace a.s.    

 

Anotace 

Statutární město Brna zadalo společnosti Brněnské komunikace a.s. zpracování studie „Strategie 

parkování ve městě Brně“. Vzhledem k rozsahu zmíněné studie jsou v rámci tohoto příspěvku 

představeny zásady těch nejdůležitějších částí. 

Úvod příspěvku je věnován seznámení s obsahem Analytické části, která byla dokončena v první 

polovině roku 2013. Hlavní část příspěvku pak popisuje zásady řešení obsažené v Návrhové části 

dokumentace, která v současné době prochází fází projednávání na úrovni jednotlivých městských 

částí a odborných komisí MMB. Poté by měla být postoupena do jednání Rady města Brna. 

 

Úvod 
Závažnost současných negativních dopadů statické dopravy v Brně na celkovou dopravní 

infrastrukturu a obyvatele města vyvolala na straně vedení města potřebu zadání úkolu, kterým by 

bylo nové koncepční řešení problematiky dopravy v klidu v Brně. Naléhavou potřebou pak bylo 

vytvoření základního koncepčně metodického materiálu zahrnujícího v sobě určitá pravidla a postupy 

pro optimální řešení této problematiky v širších věcných i časových souvislostech.  

Cílem nového koncepčního řešení oblasti dopravy v klidu v Brně by mělo být zlepšení kvality 

vnitřní a vnější dostupnosti města pro dopravní veřejnost, vazby na organizaci dopravy vč. zohlednění 

problematiky kongescí v silniční dopravě, ochrana centra města před nadměrnou dopravou a snižování 

deficitu statické dopravy na území celého města Brna i jednotlivých městských částí. To vše s vazbou 

na dopravní telematiku a zohlednění provozních zkušenosti z různých měst EU. Proto bylo zadáno 

vytvoření koncepčního materiálu nazvaného „Strategie parkování ve městě Brně“, který má tento nový 

komplexní a systémový přístup navrhnout. Zpracování předmětného materiálu je rozděleno do dvou 

samostatných etap:  

- Analytická část  

- Návrhová část   

Analytická část byla dokončena a projednána v první polovině roku 2013. Návrhová část je 

v současné době zpracována v pracovní verzi a probíhá fází projednávání. 

 

Analytická část 
Zadání zadavatele na zpracování Analytické části sestávalo z požadavků na zpracování 

následujících analytických prací a činností: 

- přehled způsobů organizace dopravy v klidu alespoň v 5 ti v městech obdobného typu v EU 

- analýza stávající úrovně organizace dopravy v klidu ve městě Brně 

- analýza územního rozvoje města Brna 

- analýza přepravních vazeb 

- analýza současného způsobu organizace veřejné dopravy 

- analýza vývoje kongescí v městské aglomeraci 

- stav dopravní telematiky v městské aglomeraci a regionu 

- stav dopravní telematika na národní a evropské úrovni 

- SWOT analýza 

 

Řešitelé v průběhu zpracování Analytické části postupně navštívili několik měst EU, kde se 

zástupci měst a jejich odborníky na řešení dopravy v klidu načerpali celou řadu jak pozitivních tak 

také negativních zkušeností, se kterými se museli vyrovnat při řešení problémů jejich měst. Postupně 

byla navštívena města: Praha, Bratislava, Vídeň, Poznaň a Lipsko. 

 

Zajímavým poznatkem řešitelů studie bylo mj. zjištění, že ani jedno z navštívených měst není 

možné pro potřeby Brna „okopírovat“, ale je třeba na podkladu kompilátu pozitivních zkušeností z 

navštívených měst vytvořit vlastní návrh řešení vhodný pro Brno a jeho podmínky.  
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Řešitelé ještě jednou děkují i touto cestou všem navštíveným městům za jejich ochotu podělit se o 

zkušenosti v oblasti parkování a jejich pohostinnost. 

 

Vymezení řešeného území 

Řešeným územím strategie parkování je území města Brna. K tomuto území se vztahují všechny 

analýzy a statistiky. Statutární město Brno leží na ploše 230 km2 a má přibližně 384 tis. obyvatel. Z 

územně správního pohledu se statutární město Brno člení na 29 městských částí. 

 

 
Obrázek 1: Rozdělení města Brna do jednotlivých městských částí 

 

Po zpracování byla Analytická část prezentována a projednána v rámci Komise dopravy MMB, 

Komise rozvoje MMB a na Sněmu starostů MČ. K předložené Analytické části byly ze stany jednot-

livých MČ vzneseny oficiální připomínky, které byly z velké části zpracovatel akceptovány a do do-

kumentace zapracovány.  

Analytická část včetně SWOT analýzy se stala podkladem pro zpracování Návrhové části 

dokumentace „Strategie parkování ve městě Brně. 

 

 

Návrhová část 
Návrhová část Strategie parkování obsahuje nezbytné návrhy pravidel a opatření charakteru 

regulačně - organizačních, také návrhy s přímým dopadem na území jednotlivých území MČ. 

Návrhová část obsahuje také podklady pro zpracování změn Územního plánu města Brna. Jde 

především o vymezení dopravních ploch pro statickou dopravu, které umožní pokrytí stávajících i 

nových potřeb v jednotlivých MČ. 

V následujících částech jsou přehledných způsobem představeny všechny důležité kapitoly, které 

Návrhová část obsahuje. 

 

3.1. Parkování na komunikacích města Brna 

V rámci strategie parkování tvoří řešení parkování na komunikacích města Brna v uličním profilu 

základní prvek z mozaiky opatření pro parkování ve městě. V současné době na komunikacích měs-

ta podle analýzy parkuje nelegálně přibližně 19.000 vozidel. Na velkém množství komunikací nebo 

jejich částí řidiči odstavují vozidla dlouhodobě, především v obytných celcích řidiči nevnímají, že 

jednají v rozporu se zákonem o provozu na pozemních komunikacích. Z pohledu dopravního značení, 

stavebně technických opatření nebo potřeby dodržování pravidel silničního provozu je v této kapitole 

navržen systémový přístup k této problematice. 

Řešení uličního parkování obsahuje v rámci této kapitoly typy a způsoby řešení s cílem jejich pře-
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měny, přičemž jsou využita opatření pomocí změny nebo doplnění dopravního značení, stavebních 

úprav, kombinace těchto opatření anebo je nelegální stání nevhodné nebo nemožné legalizovat. Dále 

jsou pojmenovány nejčastěji se vyskytující důvody nelegálního stání a doporučena řešení pro jednotli-

vé případy. V rámci návrhové části strategie nejsou řešeny konkrétní stavební projekty ani výkresová 

dokumentace na změnu a doplnění dopravního značení. Prostřednictvím přehledných souhrnných ta-

bulek je předpokládaná městským částem možnost řešení navýšení parkovacích stání, procentuální 

vyhodnocení legalizovaných parkovacích stání a rámcový odhad finančních nákladů. Všechna navrho-

vaná opatření mají z hlediska dopadu na jednotlivé uživatele kladný přínos, především z pohledu jed-

noznačného určení, na kterých místech je dovoleno parkovat. Samozřejmě skutečnost nedostatku par-

kovacích míst a nutnost dodržovat zákon o pozemních komunikacích a příslušné normy může vést u 

uživatelů, kteří dlouhodobě parkují v rozporu se zákonem k nepochopení opatření. Z pohledu celkové 

strategie parkování je ale nutné sledovat maximální možný stupeň organizace parkování pro zvýšení 

bezpečnosti provozu i dostupnosti lokalit například jednotkami integrovaného záchranného systému. V 

rámci řešení přeměny nelegálních stání na legální jsou z důvodu kontinuity jednotlivé oblasti města 

rozčleněny a zpracovány do výstupu pro jednotlivé městské části.  

 

Návaznost na oblasti placeného stání a zóny 30. Parkování a jeho řešení v uličním prostoru je 

vždy řešeno v souladu s přímo navazujícím návrhem pro řešení oblastí placeného stání ve městě. V 

rámci řešení oblastí placeného stání se počítá mimo jiné se snížením rychlosti na 30 km/h, což přispívá 

možnostem řešení parkování v uličním profilu. Zavedení zón se sníženou rychlostí na 30 km/h je 

vhodné podle konkrétní situace i v případě, kdy nebudou zavedeny oblasti placeného stání. Oblasti 

placeného stání zavádí pravidla pro parkování z pohledu uživatelů, ale místa, na nichž se parkuje, musí 

odpovídat zákonu o provozu na pozemních komunikacích. To znamená, že na území města Brna je 

nutná přeměna nelegálních stání na legální i v případě rozhodnutí městské části o zavedení oblastí 

placeného stání. Stejně tak je vhodné přeměnit, pokud je to možné, nelegální stání na legální z pohledu 

navýšení pokrytí nedostatečného množství parkovacích stání ve městě i v případě, že oblasti placeného 

stání nebudou zavedeny, nebo budou zavedeny pouze částečně. 

 

Parkování v uličním prostoru. Pro jednotlivé městské části jsou tabulkovou formou zpracovány 

popisy typů a způsobů nelegálního stání a vzorová opatření pro dané lokality nelegálního stání. V 

Analytické části strategie byly pojmenovány komunikace a úseky na komunikacích, na kterých bylo 

zjištěno nelegální parkování. Při zpracování návrhové části se materiál z důvodu kontinuity drží 

podkladů Analytické části. Odstavování vozidel a parkování na komunikacích a plochách ve městě 

Brně je dynamický proces, který se především u nelegálního stání mění v čase. Je tedy možné, že 

vzhledem k vyhodnocování jednorázových průzkumů se při porovnávání aktuálního stavu na 

některých komunikacích nebo jejich částech objevuje nelegální parkování a v analýze nebylo 

zachyceno nebo tam již nelegální stání není, i když s ním analýza počítá. Tato skutečnost ovšem z 

celkového pohledu nemá vliv na zásady a doporučení návrhové části strategie parkování, kde jsou 

navrženy typy a způsoby řešení pro legalizaci stání. Tyto postupy jsou aplikovatelné na všech 

komunikacích ve městě s cílem řešení přeměny nelegálního stání na legální. 

 

Řešené druhy nelegálního stání v uličním prostoru: 

- Stání je v rozporu s §25 odst. 3 zákona 361/2000 Sb. (šířka komunikace) 

- Stání je v rozporu s §53 odst. 2 zákona 361/2000 Sb. (stání na chodníku) 

- Stání je v rozporu s §27 odst. 2 zákona 361/2000 Sb. (stání podél tramvajového tělesa) 

- Stání je v rozporu s §27 odst. 1 bod d) zákona 361/2000 Sb. (stání v křižovatce) 

- Stání je v rozporu s §27 odst. 1 bod r) zákona 361/2000 Sb. (stání na vegetaci) 

- Stání je v rozporu s §27 odst. 1 bod s) zákona 361/2000 Sb. (bránění plynulosti provozu) 

- Stání je v rozporu s §27 odst. 4 zákona 361/2000 Sb. (stání na vyznačeném okruhu) 

- Stání je v rozporu s §39 odst. 5 zákona 361/2000 Sb. (stání v obytné zóně mimo vyznačená 

parkoviště) 

 

Typy a způsoby řešení a opatření pro legalizaci stán. Návrhy typů a způsobů řešení a opatření 

pro legalizaci stání na komunikacích města Brna jsou rozlišeny na čtyři základní možnosti.  
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Z pohledu opatření je možné řešení pomocí dopravního značení na základě stanovení místní a pře-

chodné úpravy provozu na pozemních komunikacích. V této variantě se především uplatňují způsoby 

změny dopravního značení pro navýšení a legalizaci parkování. Jedná se o zjednosměrnění komunika-

cí, vyznačení parkování a výhyben a kombinaci těchto řešení. Řešení pomocí dopravního značení jsou 

levná a rychlá, což je jejich velkou výhodou, ale v některých případech nejsou vzhledem k stavebně 

technickému stavu ulic nebo jejich částí možná.  

Z pohledu stavebně technických opatření je možností přeměny nelegálního stání na legální také ce-

lá řada. Jedná se především o výstavbu parkovacích zálivů, stání na chodníku nebo částečně na chod-

níku, výstavbu obratišť nebo vybudování parkovacích ploch. Řešení pomocí stavebních úprav vyžadu-

je již složitější projekční přípravu a je nákladnější oproti řešení pouze dopravním značením, ale je 

použitelné i na místech, kde legalizace pouze pomocí dopravního značení není možná. Výhodou sta-

vebních řešení je, že v některých případech dojde k navýšení počtu parkovacích stání i v místech, kde 

toto není možné pomocí dopravního značení a další velkou výhodou stavebních řešení je možnost 

zachování šířky komunikací v souladu s požadavky zákona 361/2000 Sb. v obecné úpravě.  

Z pohledu zákona 361/2000 Sb. není možné některá místa s nelegálním parkováním přeměnit na 

legální vůbec. Většinou se jedná o lokality, kde šířkové uspořádání komunikace nebo stávající zástav-

ba neumožňují pomocí dopravního značení ani pomocí stavebních úprav vytvoření legálního parková-

ní. V dalších případech je na komunikacích ve městě zaznamenáno nelegální stání v křižovatkách, na 

chodnících bez zanechání dostatečné šířky průchodu pro pěší, v blízkosti tramvajové tratě na páteřních 

komunikacích v blízkosti centra města, stání na vodorovném značení a podobně. V těchto případech je 

doporučeno nelegalizovat takto vznikající živelné parkování také z důvodu zachování průjezdnosti a 

dalších funkcí města.  

V mnoha případech řešení legalizace stání je výhodné použít kombinaci výše popsaných způsobů. 

V rámci naplňování zásad strategie je nutné vždy samostatně zvážit s ohledem na konkrétní lokalitu 

finanční prostředky, možnosti navýšení parkování a v souladu s požadavky městských částí a města, 

kterou možnost řešení rozpracovat a realizovat. 

 

V rámci návrhu řešení jsou ve studii uvažovány následující možnosti pro legalizaci stání: 

- Místní úpravou provozu - zjednosměrnění komunikace 

- Místní úpravou provozu - vyznačením parkování a výhyben 

- Místní úpravou provozu - vyznačení parkování 

- Stavební úpravou - parkovací záliv 

- Stavební úpravou - stání na chodníku nebo částečně na chodníku 

- Stavební úpravou - obratiště 

- Stavební úpravou - vybudování parkovacích ploch 

 

V případě, kdy není vhodné/možné legalizovat parkovací stání v daném místě, je řidič povinen se 

řídit obecnou úpravou danou zákonem 361/2000 Sb. 

 

Příklad tabulky se souhrnným návrhem opatření pro legalizaci parkování pro městskou část 

Královo Pole: 

 
Obrázek 2: Souhrnné vyhodnocení opatření pro legalizaci parkování v rámci MČ Královo Pole 
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Komentář tabulky: 

V rámci MČ Královo Pole je možné vyřešit: 

- 14 úseků pouze stavebně s celkovou přeměnou 67 % nelegálních parkovacích stání na legální 

- 12 úseků pouze dopravním značením s celkovou přeměnou 92 % nelegálních parkovacích stání 

na legální 

- 33 úseků buď stavební úpravou s celkovou přeměnou 86 % nelegálních parkovacích stání na 

legální nebo dopravním značením, s celkovou přeměnou 82 % nelegálních parkovacích stání na 

legální 

Na 4 úsecích nedochází ke změně, řidiči se musí řídit zákonem 361/2000 Sb. 

 

V MČ Královo Pole je možné celkem převést až 83 % nelegálních parkovacích stání na legální. Pro 30 

% úseků je odhadnuta možnost navýšení celkového počtu parkovacích stání nad rámec 100 % přemě-

ny nelegálních parkovacích stání na legální. 

 

3.2. Hromadné parkovací kapacity 

Z Analytické části Strategie parkování vyplynulo, že nedostatek rezidentních parkovacích míst v 

celé brněnské aglomeraci činí téměř 135 tisíc a ostatních parkovacích míst přes 6,5 tisíce. Jedná se o 

číslo relativní, které reprezentuje nedostatek parkovacích kapacit, se kterým se každý řidič v průběhu 

pracovního dne musí vyrovnat v místě bydliště, v místě zaměstnání a při volnočasových aktivitách v 

odpoledních a večerních hodinách. Potřeba parkovacích míst řidiče v průběhu pracovního dne na růz-

ných částech města potom činí v průměru 3 parkovací místa/den. Z těchto hledisek se tedy zjištěný 

nedostatek parkovacích míst v Brně jeví jako značný.  

Jedním z nástrojů, které mohou přispět k řešení této disproporce, jsou hromadné parkovací 

kapacity. Konkrétně se jedná především o nové parkovací domy, parkoviště P+R, P+G, K+R, B+R. 

Realizací uvedených hromadných kapacit dokážeme snížit uvedenou disproporci parkovacích míst, 

ovšem toto vždy platí pouze v omezené míře. K dalším nástrojům pro vyrovnání nedostatku 

parkovacích míst patří zejména: legalizace nezákonného parkování, zavedení systému oblastí 

placeného stání – rezidentní parkování, podpora cestování VHD atd.  

 

 

 

 

Parkoviště typu P+R. Tato parkoviště budou připravována s vybavením pro provoz bez místní ob-

sluhy s napojením na vzdálený kamerový dohled z CTD (Centrální technický dispečink). Vzdálená 

obsluha parkovišť neklade nároky na mzdu a na zázemí pro místní obsluhu vč. sociálního zařízení s 

nutností připojení na vodovod a kanalizaci a tím také výrazně snižuje finanční náklady. Tyto případné 

zastavěné plochy mohou být efektivně využity pro vznik dalších parkovacích míst. Struktura vzdále-

ného dohledu je již úspěšně aplikována ve městě Brně na parkovištích se závorovými systémy. 
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Obrázek 3: Situace parkovišť typu P+R s napojením na subsystém tramvaj pro horizont roku 2020 

 

 
 

Obrázek 4: Situace parkovišť typu P+R s napojením na hlavní příjezdové komunikace pro horizont 

roku 2020 

Parkovací domy. Na území je prováděna inženýrská a projektová příprava pro výstavbu několika 

kapacitních parkovacích domů. Tyto připravované investice jsou jak městské tak soukromé. 

Vybudování PD je navrženo v těch lokalitách, v nichž je nejvyšší disproporce mezi nabídkou a 

poptávkou parkovacích míst (tyto disproporce byly výstupem Analytické části Strategie parkování a 

jsou vodítkem k výběru těchto ploch). Parkovací domy jsou navrhovány jako rezidentní (pro 

dlouhodobé odstavování vozidel) nebo návštěvnické (převážně krátkodobé odstavování vozidel - část 

může být vyhrazena pro dlouhodobé parkování). Rezidentní PD jsou umísťovány do významných 

sídlištních celků, které se nacházejí v urbanistickém obvodu s nevyšší disproporcí rezidentního 
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parkování. Parkovací domy návštěvnické jsou umísťovány v centrální oblasti města a oblastech s 

nedostatečným pokrytím ostatního i rezidentního parkování. V centu města budou parkovací domy 

sloužit nejen pro návštěvníky, ale i pro rezidenty a abonenty. Centrální oblast města je specifická v 

tom, že je zde poměrně značný počet bydlících a současně velká koncentrace cílů dopravy. Hlavním 

způsobem řešení stávajícího stavu je zvýšení současné nabídky parkovacích míst výstavbou 

parkovacích domů. Další možností je redukce poptávky po parkovacích stáních v centru města a také 

změna organizace a zpoplatnění vjezdu do centra. 

 

V nedávné době byl v Brně zprovozněn návštěvnický parkovací dům Janáčkovo divadlo 

soukromého investora s kapacitou 400 míst. 

V současné době jsou v centru města Brna ve výstavbě nebo přípravě výstavby tyto parkovací 

domy: 

- Kopečná: cca 90 míst – před zprovozněním 

- Panenská: cca 360 míst – v projektové přípravě 

- JKC Veselá: cca 190 – projektové přípravě 

 

V blízkosti centra jsou dále navrženy pro výstavbu parkovacích domů lokality: 

- Nové sady (MČ Brno-střed) 

- Šumavská – Štefánikova (MČ Královo Pole) 

- Šumavská (MČ Královo Pole) 

- Obilní trh (Brno-střed) 

 

V Návrhové části jsou dále navržené rezidentní Parkovací domy v rámci nejvíce zatížených měst-

ských částí. Jedná se lokality Záhřebská (MČ Žabovřesky), Mánesova (MČ Královo Pole), Okružní 

(MČ Brno-sever), Heleny Malířové (MČ Brno-sever), Pod Sídlištěm (MČ Židenice), Spodní (MČ 

Bohunice), Arménská (MČ Bohunice), Dunajská (MČ Starý Lískovec), Svážná (MČ Nový Lískovec) 

a Voříškova (MČ Kohoutovice). 

 

Navádění na vybraná parkoviště. Navádění na parkovací objekty je navrženo pomocí pevných 

tabulí a proměnných informačních tabulí (PIT). Tyto tabule musí být umístěny v dostatečné 

vzdálenosti od cíle, na který řidič směřuje. Hlavní důvod je ten, aby se řidič mohl včas rozhodnout 

podle údajů uvedených na tabulích, na který parkovací objekt bude směřovat. Bylo navrženo rozdělit 

město na logické zóny (Zóna Centrum), a to dle jejich geografického umístění vzhledem k centru 

města Brna na: Brno centrum-Jih, Brno centrum-Sever, Brno centrum-Západ, Brno centrum-

Historické. Bylo k tomu přistoupeno z několika důvodů: velkého množství parkovacích objektů, 

možnému umístění max. 6 tabulí na jednom profilu, lepší orientaci a budoucímu možnému rozšiřování 

systému navádění. 

 

 
 

Obrázek 5: Návrh rozdělení města do zón pro navádění 
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Obrázek 6: Vzor pevných a proměnných tabulí pro navádění 

 

Návrh organizace v centrální části města. Složité situaci v centrální části města a návrhu řešení 

je věnována samostatná kapitola, které principiálně vychází ze stávající organizace zpoplatnění 

dopravy v klidu této části města, navrhuje její optimalizaci s ohledem na maximální vytížení 

omezených parkovacích kapacit a její efektivnější využití různými skupinami parkujících, a to jak 

rezidenty, tak abonenty a návštěvníky. 
 

    
 

Obrázek 7: Situace návrhů dopravně omezených oblastí v centrální části města 

3.3. Oblasti placeného stání 

Návrhová část řeší problematiku oblastí placeného stání (dále jen OPS) jako jeden z možných způ-

sobů užití regulace parkování v Brně. Základním cílem zřízení a provozování OPS je získání nástroje, 

který umožní provádět pružnou regulaci dopravy v klidu v závislosti na objektivní potřebě dopravní 

obsluhy a možnostech řešeného území. Hlavními očekávanými efekty zřízením těchto oblastí jsou: 

- vytvoření jednotného systému regulace dopravy v klidu na území města Brna 

- uvolnění parkovacích kapacit na místních komunikacích ve prospěch trvale bydlících (tzv. re-

zidentů) 

- řešení parkování podnikatelských subjektů (tzv. abonentů) 

- omezení rozsahu parkování části návštěvníků a jejich dislokace do vhodných lokalit 

- flexibilní využívání parkovacích kapacit v různých denních cyklech (zvýšení obrátkovosti par-

kujících vozidel) 

- zkvalitnění životního prostřední 

 

Systémové prvky potřebné pro jednotnou funkci OPS na území města Brna a koncepční příprava 

projektu je připravována na úrovni Magistrátu města Brna. Rozhodnutí o zavedení OPS na území 

jednotlivých městských částí je pak zcela v kompetenci samosprávy každé příslušné městské části. 



-42- 

Podmínky jednotlivých MČ z hlediska rozsahu potřeby řešení problémů v oblasti dopravy v klidu jsou 

velmi rozdílné a proto je také přirozené, že jejich předběžná stanoviska k zavádění OPS se velmi liší. 

 

.  

 

Obrázek 8: Příklad návrhu rezidentního a návštěvnického režimu v centrální části města 

 

 
Obrázek 9: Příklad návrhu rezidentního a abonentního režimu v centrální části města 

 

 
Obrázek 10: Příklad návrhu rezidentního režimu v sídlištním celku 

 

 

 
Obrázek 11: Příklad návrhu rezidentního a návštěvnického režimu v částech s převahou bydlících  
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Obrázek 12: Příklad dopravního značení zóny s dopravním omezením (IP 25a, IP 25b) a 

vyhrazeného parkoviště (IP 12) 

 

 

3.4. Dopravně-telematická podpora 

Významnou součástí efektivního fungování parkovacího systému jsou systémy ITS. Níže je 

uvedeno přehledové schéma parkovacího systému v městě Brně, které přehlednou formou umožňuje 

získání představu o stávajících technologiích a funkcích, potřebě jejich doplnění, případně potřebě 

zcela nového zavedení. 

 

 
 

Obrázek 13: Blokové přehledové schéma parkovacího systému v Brně 

 

Navrhované řešení městského parkovacího systému (dále jen MPS) umožňuje bez zásadních pro-

blémů integrovat stávající parkovací technologie (případně jejich funkce) v rozsahu: 

- parkovací automaty (jejich současné umístění je především v centrální části města) 
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- automatické závorové systémy venkovních parkovacích ploch (v současné době se jedná o par-

kovací plochy Besední, Benešova, Veveří) 

- automatický závorový systém parkovacího domu Kopečná a Janáčkovo divadlo a dalších par-

kovacích domů (např. Hotel Slovan, PD Rozmarýn, OG Vaňkovka, IBC) 

- zádržný systém (v současné době se jedná o systém 11 zádržných profilů na obvodu pěší zóny, 

který obsahuje 9 výsuvných sloupků pracujících v týdenní automatice) 

- naváděcí systém (v současné době zprovozněný v pilotní verzi) 

 

V další fázi realizace MPS by měly být součástí jeho řešení také následující funkce, které by měly 

být do MPS integrovány: 

- nadstavbové funkce (sběr a přenos dat, export dat pro DI činnosti, webové služby, satelitní na-

vigace, bezhotovostní platby atd. – v současné době nejsou tyto funkce realizovány) 

- městský platební systém (do současné doby není jeho plánované zavedení realizováno) 

- informační portál pro dopravu v klidu v Brně (v současné době je řešení připravováno) 

 

Pro integraci parkovacích technologií případně souvisejících funkcí je nezbytné, aby jejich řešení 

bylo vytvářeno na principu otevřené datové komunikace, která umožní jejich integraci v rámci celého 

MPS. Pouze integrovaná data celého parkovacího systému jsou základem pro kvalitní zpracování inte-

grovaných informací a jejich poskytování uživatelům městského parkovacího systému MPS. 

 

 

 

Závěr 
Jak je uvedeno již v úvodní kapitole, v rámci Návrhové části jsou na základě výstupů Analytické 

části navrženy dílčí realizační nebo metodické postupy a opatření, kterými je možné neutěšený stav 

parkování v Brně řešit a postupně dodat oblasti parkování novou kvalitu, kterou si zcela jistě zaslouží. 

Vzhledem k tomu, že oblast parkování v Brně sestává z řady významných dílčích investičních celků 

(např. parkovací domy, parkoviště, naváděcí systém apod.) a činností (servisní činnost, odtahy vozidel 

apod.), nese tento celek jednotné označení Městský parkovací systém – MPS. 

Velmi důležitým faktorem pro rozhodování o dalším postupu rozvoje MPS v Brně je skutečnost, že 

novou kvalitu parkovacího systému lze získávat postupně, a to podle finančních možností města a také 

podle věcné potřebnosti příp. proveditelnosti. To znamená, že je možné prakticky ihned zahájit po-

stupnou realizaci prostřednictvím „levných“ opatření na „bolavých místech“ kterých je v Návrhové 

části připraveno velké množství. 

Dopravní parkovací a doprovodné technologie tvoří významnou součást MPS a jejich moderní a 

kvalitní možnosti a funkce mohou do značné míry parkovací systém kvalitativně povýšit a zvýšit jeho 

respekt. Současně mohou pomoci provozovateli MPS dosáhnout strategických cílů, tedy především 

přivést řidiče vozidel do vhodných volných hromadných parkovacích kapacit, především parkovacích 

domů a nabídnout mu řadu parkovacích služeb, které budou řidiče motivovat k jejich využívání. Cena 

technologie většinou u dopravních staveb většího rozsahu dosahuje zhruba desetinu investic stavební-

ho charakteru, a proto by i této součásti MPS měla být věnována velká pozornost, aby MPS jako celek 

byl pozitivně vnímán střední a mladou generací řidičů jako moderní systém navržený vč. poskytování 

informací a služeb v rámci mobilních a navigačních technologií.  

Všechna v Návrhové části popsaná řešení jsou ve shodě se zadavatelem navržena pro realizaci v le-

tech 2020 a 2030. Jedná se samozřejmě o rámcové členění v čase, které musí být pro jednotlivé roky 

precizováno do dílčích investičních záměrů a musí být především podložené ekonomicky možnostmi 

rozpočtu města. Proto je třeba toto rozčlenění brát pouze jako orientační, které je navrženo spíše z 

pohledu funkční logiky nebo potřeby technické nebo stavební návaznosti souvisejících prvků, jimiž je 

možné dílčím postupem řešit MPS jako celek. 

 

 

Použitá literatura 
[4] „Strategie parkování ve městě Brně“  

(zpracovatel: kolektiv Útvaru dopravního inženýrství spol. Brněnské komunikace a.s.) 
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6. Studie organizace dopravy v centru městského obvodu Ostrava - Poruba  
Doc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D.,  doc. Ing. Vladislav Křivda,  Ph.D.,  Ing.  J iří Tichý,  
VŠB-TU Ostrava,  Fakulta stavební, Katedra dopravního stavitelství  

 

1. Úvod 

Stále trvající nárůst automobilizace spolu se stoupající mírou využívání osobních vozidel 

především při realizaci cest osob přispívá ke zvyšování složitostí dopravních situací, jejich 

nepřehlednosti a dopravní nebezpečnosti, čímž dochází ke snižování kvality dopravní obsluhy 

daného území. K těmto stavům dochází především v centrech měst nebo v jejich atraktivních 

oblastech. Jednou z takových atraktivních oblastí je i území okolo Hlavní třídy v Ostravě-

Porubě – území,  

v němž se prolínají obchodně administrativní funkce s funkcí obytnou. 

Úkolem tohoto příspěvku bylo v dotčeném území zhodnotit a navrhnout vhodné řešení 

v oblasti organizace a regulace dopravy formou úprav dopravního značení. Hlavním cílem 

práce bylo zvýšení kvality dopravní obsluhy území zlepšením podmínek pro parkování 

obyvatel a návštěvníků, zásobování a provoz MHD při respektování požadavků bezpečnosti 

dopravy. Dokumentace byla zpracována v roce 2012. 

 

2. Popis a zhodnocení výchozího stavu 

Studijní zpracování bylo zaměřeno na celý úsek třídy Hlavní v Porubě od ulice 17. 

listopadu (silnice I. třídy I/11) po ulici Francouzskou (místní komunikace II. třídy) včetně 

křižovatek s nimi a návazných úseků komunikací křižujících nebo napojujících se na třídu 

Hlavní (viz obrázek č. 1). Zejména jde v tomto případě o ulice Alšovu a Porubskou.  

 

 
Obr. 1 Přehledná situace řešeného úseku Hlavní třídy 

 

2.1.Dopravní průzkumy 

Dopravní průzkumy provedené v rámci této práce byly zaměřeny na ověření zjištěných 

údajů o celoměstských dopravních charakteristikách dodaných především Ostravskými 

komunikacemi. Provedeno bylo ověřovací sčítání intenzit dopravy v období dopravní špičky 

pro posouzení kapacit křižovatek a průzkum parkování a odstavování vozidel. 

 

2.2.Dopravní nehodovost 

Informace o dopravních nehodách evidovaných na Hlavní třídě byly čerpány z veřejně 

přístupných databází obsažených v aplikaci Nehody v mapě (dostupné na adrese 

http://pcr.jdvm.cz/pcr/ ) a v aplikaci Nehodová místa na portálu DOPRAVNÍINFO.CZ 
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(dostupné na adrese http://portal.dopravniinfo.cz/nehodova-mista ). 

Ze získaných údajů je patrný zřetelný pokles zaznamenaných nehod mezi roky 2008 a 

2009 jako důsledek změny pravidel pro povinné hlášení dopravní nehody (změna výše 

hmotné škody z 20 tis. Kč v roce 2008 na 100 tis. Kč v roce 2009). Celkový stav evidovaných 

nehod v letech 2007 až 2011 a podrobnější analýzu v členění podle charakteristické typologie 

nehod ilustrují tabulky 1 a 2. 

Druh nehody 2007 2008 2009 2010 2011 

Srážka s chodcem 4 2 4 3 2 

Srážka jedoucích nekolejových vozidel 33 25 7 8 14 

Srážka se zaparkovaným vozidlem 11 12 6 11 5 

Srážka s pevnou překážkou 4 3 5 0 6 

Havárie  0 1 0 0 0 

Jiný druh nehody 1 1 3 1 0 

Nehody celkem za rok 53 44 25 23 27 

Tab. 1 Přehled dopravních nehod na Hlavní třídě v letech 2007 – 2011 

Hlavní příčina srážky jedoucích vozidel 2007 2008 2009 2010 2011 

Chybné udání směru jízdy 3     

Jízda po nesprávné straně, jízda 

v protisměru 

 1    

Nedodržení bezpečné vzdálenosti 13 5  1  

Nepřizpůsobení rychlosti dopravní situaci     1 

Nesprávné otáčení nebo couvání 5 5   1 

Nezvládnutí řízení vozidla     1 

Porušení příkazu dej přednost 3 1 4 3 2 

Překročení stanovené rychlosti jízdy     1 

Chybné přejíždění z pruhu do pruhu 5 4   3 

Vjíždění na pozemní komunikaci   1   

Zařazování do proudu jedoucích vozidel  1    

Nevěnování se řízení vozidla 2 2 2 1 1 

Samovolné rozjetí stojícího vozidla  1    

Nedání přednosti vozidlu jedoucímu 

zprava 

2 2  2 1 

Vyhýbání bez dostatečného odstupu  3  1 3 

Nehody celkem za rok 33 25 7 8 14 

Tab. 2 Podrobný rozbor nehod při srážce jedoucích nekolejových vozidel 

 

2.3.Dopravní situace 

 

2.3.1. Celkové zhodnocení 

Území plní funkci obvodového centra Poruby. Z hlediska urbanistického lze toto území 

charakterizovat jako území s funkcí smíšenou, kde je zastoupena úloha bydlení a vybavenosti. 

Nachází se zde velké množství vybavenosti, zejména obchodní, která je rozmístěna po celé 

délce této komunikace, a to převážně v přízemních pasážích obytných domů.  

Komunikace je vybudována jako směrově rozdělený čtyř-pruh (bulvár) se dvěma 

jednosměrnými dvou-pruhovými vozovkami šířky 6,5 m a středním dělicím pásem šířky 30 

m. Ve středním dělicím pásu je vedena cyklistická stezka a komunikace pro pěší. Křižovatka 

třídy Hlavní s ulicí Porubskou je stavebně řešena jako okružní se dvěma jízdními pruhy na 

okruhu. Vzhledem k tomu, že obě výjezdové větve křižovatky na ulici Porubské jsou 
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jednopruhové a průletové úseky na okruhu jsou velmi krátké, mezi vjezdem z Hlavní a 

výjezdem na Porubskou a vjezdem z Porubské a výjezdem na Hlavní téměř nulové, lze toto 

řešení považovat za nehodové již při současných nízkých intenzitách dopravy. Organizace 

provozu v celém úseku komunikace je dostatečným způsobem organizována dopravním 

značením. 

Parkování a odstavování vozidel - v místech k tomu vhodných zejména z hlediska 

bezpečnosti provozu jsou jak ve středním pásu, tak i na vnějších okrajích jízdních pásů 

zřízeny parkovací pruhy pro kolmé, šikmé i podélné parkování vozidel. Celková kapacita 

parkovacích míst na Hlavní třídě činí cca 485 stání. Z hlediska poptávky v období parkovací 

špičky je však tento počet nedostatečný (kapacita je překročena asi o 20%). Parkovací 

špička se v této oblasti pohybuje v pracovní den mezi 11 a 15 hodinou. Vzhledem 

k nedostatečné kapacitě parkovacích míst dochází k zaparkování vozidel v jízdních pruzích 

nebo uvnitř dvorních prostor obytných bloků, čímž se ztěžuje zásobování přilehlé 

vybavenosti a dopravní obsluha zde se nacházejících bytů. Průměrná obsazenost parkovišť 

v prostoru komunikace je od 50% do 150%. Průměrná doba parkování se pohybuje od 0,38 

min. do 1,53 hod. 

Průjezdná motorová doprava – celkové denní intenzity dopravy podle dopravního sčítání 

v roce 2011 (tedy průjezdné i cílové a zdrojové) se na Hlavní třídě pohybují v rozmezí od 

cca 5 tisíc vozidel v úseku 17. listopadu – Porubská ve směru od 17. Listopadu až po téměř 

7 tisíc v úseku Francouzská – Porubská ve směru od ul. Francouzské, a mají klesající 

tendenci (jak je zřejmé z tabulky 2). Dá se konstatovat, že dopravní zatížení není příliš 

vyrovnané v trase komunikace a to především z důvodů převažující cílové a zdrojové 

dopravy v území a jejích vazeb na centrum města Ostravy. Na zjištění průjezdné dopravy 

nebyly provedeny průzkumy v rámci zpracování studie, lze však usoudit, dle závěrů prací na 

Generálním dopravím plnu města z roku 1996, že podíl průjezdné dopravy v trase třídy 

Hlavní se pohybuje okolo 20%. Dostatečné šířkové poměry v celé trase komunikace, jízdní 

pruhy v podstatě v přímé a nižší intenzity dopravy umožňují vozidlům jednak na jedné 

straně dostatečné manévrovací možnosti zejména při parkování ale na druhé straně i 

vyzývají některé řidiče k vyšším rychlostem v jízdě, než je žádoucí a povolené. 

MHD – území přilehlé k Hlavní třídě je obsluhováno autobusovými linkami DP Ostrava 

prostřednictvím tří zastávek. Úsek mezi ulicemi Francouzskou a Porubskou obsluhují linky 

č. 42, 44 a 54 se zastávkami Francouzská a Nezvalovo náměstí; úsek mezi ulicemi 

Porubskou a 17. listopadu obsluhují linky č. 54 a 58 prostřednictvím zastávky Alšovo 

náměstí. Kromě zastávky Alšovo náměstí jsou všechny umístěny na jízdních pruzích. Jejich 

umístění a provoz na nich však nevytváří v dopravním proudu žádné významné kolize. 

Dopravní obsluha obytných částí – je technicky připravena i dopravně zajišťována 

z dvorních traktů obytných budov vybudovaných podél Hlavní třídy. 

Zásobování – je umožněno provádět zásobování z dvorních traktů, což je v převážné části 

také prováděno. V některých případech však zaparkovaná vozidla návštěvníků vybavenosti i 

obyvatel obytných domů na Hlavní třídě v těchto dvorních traktech toto zásobování omezují, 

takže dochází k realizaci zásobování především zbožím malého objemu přímo z vozovek na 

Hlavní třídě. V tomto případě není průběh zásobování nijak časově nebo lokálně omezen. 

V období dopravních špiček zvyšuje tato zásobovací činnost potenciální nebezpečí vzniku 

dopravních nehod. 

Pohyb pěších a cyklistů – je v celém úseku Hlavní třídy řešen stavebně technicky i 

organizačně na samostatných komunikacích. Pohyb pěších je veden po chodnících podél 

obou stran vybavenosti a vedle cyklistické stezky ve středním dělicím pásu třídy Hlavní. 

Křížení tras pěších s motorovou dopravou je v dostatečném množství řešeno vyznačenými 

přechody (IP6 a V7). Provoz cyklistů je v zásadě veden po cyklistické stezce umístěné do 

středního pásu komunikace (dopravního prostoru) a v místech křížení s vozovkami pro 
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motorovou dopravu s vyznačenými přejezdy pro cyklisty (V8, ne vždy IP7). 

 

2.3.2. Intenzity dopravy 

 

 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Stupeň 3,31 3,20      3,03      2,85      2,80       2,75       2,65 

Tab. 3 Vývoj stupně automobilizace v Ostravě (počet obyvatel města na jedno osobní vozidlo) 

 

Ze Sborníku informací o dopravě v Ostravě byl získán přehled o vývoji automobilizace 

v Ostravě, který udává tabulka 3. Z ní je možno vyvodit závěr, že počet osobních vozidel na 

obyvatele v Ostravě, a tedy i v daném území, se pohybuje okolo průměru v ČR. 

Úsek komunikace Rok Index 

11/09 2009 2010 2011 

17. listopadu od Opavské k Hlavní 9004/1741 9399/1652 9704/1758 1,08 

17. listopadu od Hlavní k Opavské 9343/1650 9972/1957 9718/1774 1,04 

17. listopadu od Hlavní k Nábřeží SPB 9673/1677 10286/1683 10173/1664 1,05 

17. listopadu od Nábřeží SPB k Hlavní 9503/1684 9541/1690 10290/1671 1,08 

Hlavní od 17. Listopadu k Porubské 6026/626 6050/629 5091/518 0,84 

Hlavní od Porubské k 17. Listopadu 5985/647 6009/650 5564/614 0,93 

Hlavní od Porubské k Francouzské 5748/487 5771/489 4550/422 0,79 

Hlavní od Francouzské k Porubské 5964/539 5988/541 6727/630 1,13 

Porubská od Opavské k Hlavní 4721/657 4787/666 4934/623 1,05 

Porubská od Hlavní k Opavské 4461/647 4567/656 4959/627 1,11 

Porubská od Hlavní k Nábřeží SPB 4499/576 4517/578 5456/538 1,21 

Porubská od Nábřeží SPB k Hlavní 3047/331 3069/333 4288/360 1,41 

Francouzská od Hlavní k Polské 4160/463 4177/465 4131/460 0,99 

Francouzská od Polské k Hlavní 5768/725 5791/728 5727/720 0,99 

Celkem oblast (vozidla celkem) 1,05 

Celkem (jen) Hlavní třída (vozidla celkem) 0,92 

Tab. 4 Vývoj intenzit dopravy na vybraných profilech v oblasti Hlavní třídy v j. v. za 16 

hodin 

 

Na základě provedeného průzkumu v roce 2012 v období dopravní špičky stanovené 

z předchozích průzkumů bylo provedeno porovnání jednotlivých zjištěných hodnot. 

Konstatuje se v porovnání s rokem 2011 vyrovnaný průběh dopravního zatížení. Hodnoty 

intenzit ve špičkové hodině a jejich směrování je dokumentováno v obrázcích č. 2 – 4. 

 

 
Obr. 2 Intenzity dopravy tř. Hlavní ve špičkové hodině 15-16, úsek 17. listopadu – Porubská 
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Obr. 3 Intenzity dopravy tř. Hlavní ve špičkové hodině 15-16, úsek Porubská – Nezvalovo 

náměstí 

 

 
Obr. 4 intenzity dopravy tř. Hlavní ve špičkové hodině 15-16 úsek Nezvalovo nám. – 

Francouzská 

 

2.4. Závěrečné shrnutí a doporučení pro návrh 

 

Hlavní poznatky zhodnocení výchozího stavu lze shrnout takto: 

- Intenzity dopravy v celé trase komunikace nedosahují kapacity jednotlivých úseků, 

- Překračování stanovené rychlosti jízdy vozidel. 

- Dopravní nehodovost je nejvyšší u vzájemných kontaktů jedoucích vozidel a jedoucí-

ho vozidla s vozidlem vyjíždějícího z parkovacího stání, 

- Výrazné problémy jsou v nedostatečných parkovacích kapacitách, využití kapacit je 

nevyrovnané, což svědčí o nevhodné organizaci parkování 

 

3. Návrh řešení 

3.1. Hlavní zásady návrhu, prognóza 

Návrhy spočívají jen v úpravách organizace dopravy formou změn dopravního značení. 

Především jde o úpravy vodorovného dopravního značení, které je pro přijatou formu úprav 

zásadní. Úpravy svislého dopravního značení budou popsány v případech nutných pro 

podporu návrhu. 

Cíle návrhu:  

- omezení rychlosti jízdy vozidel především v úsecích mezi křižovatkami na rychlost 

přiměřenou dopravní situaci, 

- zvýšení možnosti parkování vozidel, 

- vytvoření podmínek pro vyšší bezpečnost dopravy především v místech parkování a 

křižovatek. 

 

Zásady návrhu: 

- redukce počtu jízdních pruhů na jeden v každém směru jízdy i na okružní křižovatce, 

- návrh směrových změn jízdního pruhu pro udržení nízkých jízdních rychlostí vozidel, 
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- využít prostor po zrušeném jízdním pruhu ke zlepšení parkování a zásobování, 

- návrhy variant - úpravy organizace dopravy formou změn dopravního značeni, 

- podstatné především úpravy vodorovného dopravního značeni. 

 

Prognóza je zpracována pro vývoj intenzit dopravy dle metodiky ŘSD (tabulka výhledu růstu 

počtu vozidel, proběhů a dopravních výkonů 2005 – 2040) na období do roku 2015. 

Podle této metodiky lze očekávat v roce 2015 na Hlavní třídě intenzity uvedené v tabulce 5. 

Úsek komunikace Intenzita 

2015 

Hlavní od 17. Listopadu k Porubské 5284/538 

Hlavní od Porubské k 17. Listopadu 5775/637 

Hlavní od Porubské k Francouzské 4723/438 

Hlavní od Francouzské k Porubské 6983/654 

                 Tab. 5 Výhledové intenzity dopravy na Hlavní třídě v roce 2015 v jv za 16/hod. 

 

Vypočtené hodnoty intenzit dopravy byly podkladem pro kapacitní posouzení jednotlivých 

úseků Hlavní třídy. Z tohoto posouzení vyplývá, že celodenní i špičkové výhledové hodnoty 

nedosáhnou kritických intenzit pro úroveň kvality dopravy danou ČSN 73 6110 pro funkční 

skupinu B (až C) třídy Hlavní, tj. v rozmezí stupňů C a D. 

 

3.2.Posouzení kapacit křižovatek 

Posouzení kapacity průsečných a stykových křižovatek bylo provedeno na stávající i 

výhledové intenzity podle platných technických podmínek „TP 188 Posuzování kapacity 

neřízených úrovňových křižovatek“ z roku 2007. Pro potřeby kapacitních výpočtů dle TP 188 

byl proveden přepočet vozidel na tzv. přepočtená vozidla s využitím koeficientů uvedených 

v tabulce 6. Nebyly posuzovány křižovatky ohraničující sledovanou lokalitu Hlavní třídy, tj. 

křižovatka Hlavní třída – ul. 17. listopadu a křižovatka Hlavní třída – ul. Francouzská. 

Všechny průsečné a stykové křižovatky na sledovaném úseku z hlediska kapacity vyhovují a 

to jak pro současný stav, tak pro všechny varianty návrhu. Úroveň kvality dopravy je ve 

všech případech na stupni A. Pro výpočet byl použit software EDIP-Ka vyvinutý firmou 

EDIP, který vychází z výše uvedených TP 188. 

Typ křižovatky Jízdní kola motocykly Osobní vozidla Nákladní 

vozidla 

Nákladní soupravy, 

kloubové autobusy 

Průsečné a stykové 0,5 0,8 1,0 1,5 2,0 

Tab. 6 Přepočtové koeficienty skladby dopravního proudu pro průsečné a stykové křižovatky 

 

Posouzení kapacity okružní křižovatky Hlavní třída – Porubská bylo provedeno na 

stávající i výhledové intenzity podle platných technických podmínek „TP 234 Posuzování 

kapacity okružních křižovatek“ z roku 2011. Oproti dřívějším metodám výpočtu jsou v těchto 

TP zohledněny nejen kapacity vjezdů, ale také kapacity výjezdu. Výjezdy jsou mj. 

ovlivňovány přechody pro chodce, resp. chodci, kteří zde přecházejí. 

Křižovatka byla posouzena v několika variantách organizace provozu, které kapacitně 

vyhovují s výjimkou výjezdu do ulice Porubské směrem k ulici Nábřeží SPB, kde přechod 

pro chodce v délce 10 m způsobuje snížení kapacity až na stupeň úrovně kvality dopravy F. 

 

3.3.Popis variant návrhu řešení 

Jsou dokumentovány tři základní varianty 0, 1, a 2 odpovídající základním principům 

řešení s tím, že varianta 2 má dvě modifikace ve způsobu vedení průběžného jízdního pruhu.  
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Varianta 0 představuje stávající stav bez úprav, který představuje vedení dvou jízdních 

pruhů šířky 3,25 m v každém směru jízdy, v každé křižovatce jsou vyznačeny řadicí pruhy 

(samostatný vlevo, sdružený pro směr přímo a vpravo). Parkování umožněno v zálivech mimo 

jízdní pruhy (dle možnosti s kolmým nebo podélným stáním). 

 

Varianta 1 (viz obr. 5-7) obsahuje zachování jednoho jízdního pruhu šířky 3,5 m a jeho 

striktní vedení s výrazným směrovým vychýlením v místech zastávek MHD a křižovatek. 

Dále se respektuje bezpečnostní odstup parkovacího pásu v hodnotě 1,5 m od jízdního pruhu 

a zachování prostoru Alšova náměstí pro otáčení autobusů. 

 

Obr. 5 Varianta 1 – úsek 17. Listopadu – Porubská 

 
Obr. 6 Varianta 1 okružní křižovatka tř. Hlavní – Porubská 

 



-52- 

 
Obr. 7 Varianta 1 úsek Porubská - Francouzská 

 

Varianta 2 obsahuje rovněž zachování jednoho jízdního pruhu s jeho volnějším vedením 

v trase přizpůsobené především požadavkům parkování a zásobování v daných lokalitách. 

Návrh úprav je zpracován ve dvou dalších pod-variantách a to 

2A (viz obr. 8-10) s velkým vychýlením průběžného jízdního pruhu a s řadicími pruhy 

v křižovatkách pro samostatné odbočení vpravo 

2B (viz obr. 11-13) s menším vychýlením průběžného jízdního pruhu, bez řadicích pruhů 

v křižovatkách a s podstatným navýšením počtu parkovacích míst oproti současnému stavu 

(až o 70 míst). 

 

 
Obr. 8 Varianta 2A úsek 17. listopadu – Porubská 
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Obr. 9 Varianta 2A okružní křižovatka tř. Hlavní – Porubská 

 

 
Obr. 10 Varianta 2A úsek Porubská – Francouzská 

 
Obr. 11 Varianta 2B úsek 17. Listopadu – Porubská 

 

 
Obr. 12 Varianta 2B okružní křižovatka tř. Hlavní – Porubská 
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Obr. 13 Varianta 2B úsek Porubská – Francouzská 

 

4. Závěrečné zhodnocení 

Hlavním cílem navržených úprav ve všech variantách bylo zklidnění motorové dopravy a 

omezení rychlosti jízdy vozidel, což bylo ve všech variantách dosaženo a to s minimálními 

náklady. Nejlépe splňuje požadavky na zklidnění dopravního provozu varianta 2B, která 

současně dosahuje navýšení kapacity parkování cca o 70 míst, což v zásadě pokrývalo deficit 

zjištěný v době průzkumu v roce 2012. 

Při realizaci této varianty nebudou pouze plně dodrženy odstupy jízdního pruhu od 

parkovacích pásů v hodnotě 1,5 m (ale jen 1,0 m), tak jak byl požadavek odboru dopravy 

MMO.  

K vlastní organizaci dopravy v oblasti Hlavní třídy bylo doporučeno: 

- Pro ochranu chodců na zkrácených přechodech použít vhodné mobilní zábrany (obr. 

14).  

- Doporučuje se v běžném provozu změna organizace parkování především v prostoru 

Hlavní třídy a to pro krátkodobé parkování podél zástavby a pro dlouhodobé parková-

ní ve středním dělicím pásu (a také ve vnitřních traktech obytné zástavby, čímž se vy-

tvoří vhodnější podmínky pro vyšší využití parkovacích kapacit v průběhu dne. 

- Taktéž se doporučuje změna organizace parkování pro sportovní a kulturní akce k za-

jištění uvolnění celé šířky vozovky v prostoru Hlavní třídy. 

 

          

                                                                                                 
                                   Obr. 14 Příklady mobilních ochran pro chodce 
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7. Prieskumy statickej dopravy v mestách SR  
Ing. Jozef Paľo,  Fakulta PEDAS ŽU v Žilině  

 

1. Úvod 

Prudký rozvoj automobilizmu v posledných rokoch je sprevádzaný s nedostatočným 

rozvojom komunikácií, odstavných plôch a zariadení, ktoré sú potrebné na prevádzku 

automobilov. Za posledných 10 rokov (2003-2013) došlo k nárastu počtu motorových vozidiel 

v SR o takmer 43 %, pričom sú zjavné rozdiely v jednotlivých krajoch. Najväčší nárast o viac 

ako 55 % bol zaznamenaný v Žilinskom kraji a najmenší nárast o takmer 33 % motorových 

vozidiel bol v Košickom kraji (pozri obr. 1). 

 
Obr. 1. Nárast počtu motorových vozidiel 

 

Potreba parkovacích a odstavných plôch v mestách prudko stúpa a v súčasnosti je 

parkovanie problémom každého väčšieho mesta. Problémy s parkovaním v mestách sú hlavne 

v centrách, pri úradoch, ale aj na sídliskách, kde na jednu bytovú jednotku pripadá 2 aj viac 

automobilov a situácia s parkovaním je  kritická. Problém parkovania sa stal každodenným 

problémom mestského života. 

V zásade možno povedať, že urbanistický charakter mesta predurčuje používateľskú 

štruktúru a dopyt po parkovacích a odstavných kapacitách. K riešeniu statickej dopravy je 

preto potrebné pristupovať komplexne v rámci celého mesta. Riešenie statickej dopravy 

v závislosti od urbanistického charakteru územia môžeme členiť na nasledujúce základné 

typy: [6] 

 územie s prevažujúcou ponukou komerčných aktivít, služieb a pod., kde sa preja-

vuje veľký dopyt po parkovacích kapacitách hlavne cez deň. V noci je územie ob-

sadené minimálne. Takto môžeme charakterizovať centrá miest, 

 územie zmiešané, disponujúce pomerne vysokou ponukou komerčných aktivít, 

služieb a pod. a súčasne s hustou zástavbou. Problémom je parkovanie v priebehu 

dňa a odstavovanie vozidiel obyvateľov danej oblasti. Riešenie statickej dopravy 

v tomto prípade je náročné – organizácia parkovania v priebehu dňa a dosiahnutie 

regulovaného rastu parkovacích kapacít v noci, 

 územie s výrazne prevažujúcou hustou bytovou zástavbou bez významných ko-

merčných aktivít a služieb, teda s dostatočnou ponukou parkovacích kapacít 

v priebehu dňa. Takto môžeme charakterizovať obytné zóny, kde sa prejavuje defi-

cit parkovacích stojísk vo večerných hodinách. 
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2. Prieskumy statickej dopravy 

Prieskumy parkovania majú slúžiť na zistenie využívania parkovacích miest (plôch) v 

súčasnom stave, na zistenie parkovacích nárokov a stanovenie maximálnych možností 

súčasného stavu. Výsledky týchto prieskumov by mali byť základným podkladom pri 

navrhovaní nového systému parkovania, ale aj pri úprave existujúceho systému alebo napr. pri 

rozhodovaní o zavedení spoplatnenia parkovania v mestách alebo ich častiach. Pri prieskume 

parkovania je potrebné jednoznačne ohraničiť skúmané územie, rozlišovať druhy parkovania 

a to od zastavenia na niekoľko minút, až po celodenné parkovanie a previesť inventarizáciu 

súčasného stavu parkovacích možností.  

Podľa charakteru a cieľov prieskumu môžeme pri prieskumoch parkovania rozlišovať:  

 sčítanie parkujúcich vozidiel,  

 prieskumy dĺžky doby parkovania,  

 prieskumy účelu parkovania. 

Tomuto je potrebné prispôsobiť aj celkovú prípravu prieskumu – od návrhu sčítacích 

formulárov (hárkov) až po samotné spracovanie a následné vyhodnotenie výsledkov 

prieskumu. Sčítanie parkujúcich vozidiel je možné zisťovať aj pomocou automatických 

sčítačov, ak sú umiestnené na vjazdoch a výjazdoch z parkoviska. Prieskum dĺžky doby 

parkovanie sa vykonáva metódou zápisu EČV a je vhodný na stanovenie miest s vysokými 

parkovacími nárokmi s vysokým využívaním parkovacích miest – obyčajne sa vykonáva  

v centrálnych oblastiach a priľahlom území. Prieskum účelu parkovania sa zvyčajne vykonáva 

metódou ústnej otázky, kedy sčítač zvyčajne pri príjazde vozidla na parkovisko, kladie 

vodičovi príslušné otázky zamerané najmä na zdroj, cieľ a účel jazdy. Pri tejto metóde sa 

zaznamenávajú do formulára aj ďalšie údaje ako napr. EČV, čas príjazdu a odjazdu a pod. 

 

3. Praktické skúsenosti 

Na našej katedre máme dlhoročné skúsenosti s vykonávaním a vyhodnocovaním 

prieskumov parkovania. Študenti ich pod našim vedením pravidelne vykonávajú v rámci 

cvičení vybraných predmetov ako aj pri vypracovaní bakalárskych a diplomových prác. V 

rámci našej činnosti sme vypracovávali aj odborné štúdie súvisiace s problematikou 

parkovania. 

Medzi najväčšie nedostatky zistené pri prieskumoch na parkoviskách (parkovacích 

plochách) s otvoreným systémom patrí nevyznačenie jednotlivých parkovacích miest – 

stojísk. Najčastejšie je tento problém v blízkosti centier miest, kde nie je zavedená jednotná 

regulácia parkovania. Preto po vyhodnotení a posúdení súčasného stavu parkovania zväčša 

nasleduje pri otvorených systémoch návrh vodorovného  a zvislého dopravného značenia. 

Vďaka dobre navrhnutému vodorovnému značeniu je možné dosiahnuť zvýšenie kapacity 

parkoviska, zvislé dopravné značenie, má regulačnú funkciu a má eliminovať nesprávne 

parkovanie. V areáli internátov v Žiline, kde je ubytovaných priemerne 1 740 

študentov/mesiac, sa návrhom novej organizácie statickej dopravy zvýšil počet parkovacích 

miest o približne 20 %. 

Ďalším nedostatkom zisteným pri prieskumoch je nesprávne parkovanie, ktoré nie je 

v súlade s platnou legislatívou SR, ale môžeme to pozorovať dennodenne takmer všade. Či už 

ide o parkovanie na chodníkoch, na zeleni alebo na nevyznačených plochách, príp. plochách, 

ktoré nie sú na to určené. 

V rámci prieskumu v roku 2012 na jednom zo sídlisk v Žiline sme zaznamenali, že 

v doobedňajších hodinách je viac ako 4 % takto nesprávne parkujúcich vozidiel (pozri obr. 2). 

Vo večerných hodinách to bolo viac ako 5 % a väčšina týchto vozidiel zostala takto nesprávne 

odstavená až do rána. Pri prieskume statickej dopravy v roku 2012 v centrálnej mestskej zóne 

v Humennom bolo zaznamená obsaditeľnosť parkovísk viac ako 100 % na 5 z 11 sledovaných 
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ulíc, ktorá bola spôsobená nesprávnym parkovaním. Pre odstránenie týchto negatívnych javov 

bola navrhnutá úprava súčasných parkovacích plôch, vodorovné a zvislé dopravné značenie, 

a tým došlo k zvýšeniu počtu parkovacích miest o viac ako 19 %. 

 
Obr. 2 Parkovanie na zeleni v Žiline 

 

Pri uzavretých parkovacích systémoch je možné zvýšiť ich využívanie a zároveň znížiť 

negatívne dopady na životné prostredie napr. pomocou dynamickej navigácie vo všetkých jej 

formách od dopravného značenia až po webové aplikácie. 

 

4. Záver 

Na záver len spomenieme, že aj keď sa problematika parkovania týka každého vodiča 

motorového vozidla, tak sa podľa toho mnohí vôbec nesprávajú. Zrejme si neuvedomujú, že 

svojim nesprávne odstaveným vozidlom môžu zabrániť v prejazde nielen vozidlám pri údržbe 

a správe komunikácií (napr. v zimnom období), ale aj vozidlám hasičského a záchranného 

zboru alebo rýchlej zdravotníckej pomoci pri záchrane ľudských životov.  

Niekedy nám nepomôže ani to, ak budeme na základe výsledkov z kvalitných prieskumov  

navrhovať optimálne systémy s dostatočným počtom parkovacích miest, pretože sa správame 

nezodpovedne a neohľaduplne ako je to vidieť na obr. 3. 

 
Obr. 3 Parkovanie pri nákupnom centre v Žiline 
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8. Parkovací systém v Bratislave z dopravného, technického a ekonomického 
pohľadu  

Jozef Drahovsky,  Net2C, s .r.o.   

 

1. Úvod do problematiky 
Bratislava ako hlavné mesto Slovenskej republiky po revolučných udalostiach zrušila  

všetko to, čo bolo nejako spojené s predchádzajúcim riadením mesta. Takýmto spôsobom 

došlo aj k zrušeniu  dôležitých útvarov, zabezpečujúcich rozvoj dopravy v strednodobom 

a dlhodobom horizonte. 

Riešili sa len havarijné situácie. To, čo bolo prv naplánované  alebo aj zrealizované  ako 

záchytné parkoviská alebo lokálne parkoviská sa rozpredalo a dnes na tých miestach stoja 

nákupné centrá, obchody, polyfunkčné objekty, ale aj bytovky. Všetky tieto stavby sa 

vyznačujú tým, že nemajú dostatok parkovacích kapacít ani sami pre seba, nie ešte na náhradu 

za parkovacie miesta, ktoré výstavbou zabrali. 

K tomu všetkému sa v niektorých mestských častiach pridali podivné reštitúcie, kde 

pozemky pod obytnými domami sa vyňali z reštitúcie a reštituent dostal náhradnú výmeru 

alebo bol vyplatený, ale pozemky pod prístupovými komunikáciami a parkoviskami 

postavené spolu s domami v rámci komplexnej bytovej výstavby, sa reštituentovi vrátili. 

Väčšina takto vrátených pozemkov bola viacnásobne predaná a je v rukách spoločností, ktoré 

od bývajúcich začali vymáhať poplatky za ich užívanie, najmä parkovanie, pričom niekde to 

došlo až k postaveniu fyzických zábran. V tejto veci vedie mesto súdne spory, ale riešenie je v 

nedohľadne. 

Medzitým narastajúca životná úroveň, zvyšujúci sa počet automobilov a klesajúci počet 

parkovacích možností dospeli do situácie, ktorú treba riešiť vo všetkých mestských častiach. 

Preto primátor Bratislavy vytvoril svoj poradný orgán - komisiu pre dopravnú politiku 

parkovania, ktorá sa skladala  

z pracovníkov magistrátu vrátane hlavného dopravného inžiniera, zástupcov starostov 

rozhodujúcich mestských častí a členov komisie dopravy a informačných systémov, ktorej 

som členom. 

 

2. Východiskové podmienky 
Členmi komisie boli väčšinou politici, preto z hľadiska dopravy mali častokrát 

nerealizovateľné predstavy. Najnaivnejšia predstava bola tá, že sa prijme všeobecné záväzné 

nariadenie (VZN), kde mestské časti sa rozdelia do vymenovaných spoplatnených zón 

a všetci vodiči v nich začnú za parkovanie automaticky platiť.  Lenže to takto nie je možné. 

Vodič je povinný sa riadiť platným dopravným značením a nie textom VZN, ktoré je 

napríklad pre zahraničných návštevníkov prakticky nedostupné. Pri predstavách, ktoré boli 

nezlučiteľné s pravidlami cestnej premávky, vrátane viedenského dohovoru, alebo boli 

technicky nerealizovateľné,  som navrhol spôsob ako daný zámer riešiť tak, aby bol technicky 

a právne realizovateľný. 

 

2.1 Zloženie Bratislavy 
V Bratislave je 5 okresov a 17 mestských častí (obr. 1). Spolu Bratislavu riadi jeden 

primátor,  

17 starostov a 18 zastupiteľstiev. K tomu všetkému treba pripočítať Bratislavský samosprávny 

kraj s predsedom a ďalším zastupiteľstvom i keď sa ho parkovacia politika priamo nedotýka. 
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Obr. 1.  Mestské časti Bratislavy  (zdroj: oficiálna stránka Bratislavy www.bratislava.sk) 

 

Začlenenie mestských časti do okresov: 

Bratislava I - Staré mesto,  

Bratislava II - Ružinov, Vrakuňa. Podunajské Biskupice,  

Bratislava III - Nové Mesto, Rača, Vajnory, 

Bratislava IV - Karlova Ves, Devín, Dúbravka, Lamač, Záhorská Bystrica, Devínska Nová 

Ves  

Bratislava V - Petržalka, Jarovce, Rusovce, Čunovo 

 

2.2 Správa komunikácií a parkovísk v Bratislave 
Správcov komunikácii a parkovísk je v Bratislave veľmi veľa a situácia pri nižších kategórií 

ciest je neprehľadná. Diaľnice spravuje Národná diaľničná spoločnosť. Cesty prvej a druhej 

triedy vrátene niektorých parkovísk spravuje Magistrát. Cesty tretej triedy, miestne 

komunikácie a niektoré účelové komunikácie , vrátene parkovísk spravuje spravidla príslušná 

mestská časť.  

Viaceré verejne prístupné účelové komunikácie a parkoviská sú vo vlastníctve rôznych 

subjektov. Za najväčší subjekt možno pokladať spoločnosť Slovnaft, a.s., ktorá vlastní široké 

okolie mimo svojho areálu, vrátane obytných domov, komunikácií a parkovísk. Počet 

drobných vlastníkov verejne prístupných komunikácií je odhadovaný na niekoľko desiatok až 

stoviek. Je to spôsobené tým, že nové ulice a nové parkoviská vrátene novopostavených 

mestských štvrtí stavebníci neodovzdávajú  mestu, respektíve mestskej časti, ale transformujú 

ich do podielového majetku vlastníkov bytov, polyfunkčných objektov a rodinných domov. Že 
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je tomu tak, sa spravidla zistí až pri absencii zimnej údržby, keď niet toho, kto je za 

neodhrnutie snehu zodpovedný. 

Z tohto dôvodu vznikajú aj kuriózne križovatky, kde každá vetva má iného vlastníka, iného 

správcu a samotná križovatka v otázke dopravného značenia patrí pod dva cestné správne 

orgány.  

Tento komplikovaný správcovský a majetkovoprávny stav má ďalekosiahly  dopad 

v prípade spoplatnenia parkovania na verejných komunikáciách jednotným systémom, tak aby 

výťažok z parkovania išiel skutočnému vlastníkovi komunikácie, kde sa parkovalo. 

 

2.3 Požiadavky na parkovací systém 
To že, pri návrhu parkovacieho systému si každý hájil vlastné požiadavky, zrejme nikoho 

neprekvapí. Zrejme nikoho neprekvapí ani to, že časť požiadaviek na parkovací systém bola 

navzájom protichodná. 

Toto sú základné požiadavky: 

 parkovací systém sa musí pre návštevníka Bratislavy tváriť jednotne vo všetkých mestských 
častiach, 

 výnos z parkovania musí dostať konkrétny správca/majiteľ komunikácie, parkoviska, 

 spoplatnenie komunikácií môže byť len na základe dopravného značenia, 

 platiť za parkovanie bude možné SMS, platobnou kartou, prevodom z účtu a v hotovosti 
v automatoch, prípadne v pokladni správcov a pod., 

 bude umožnené aj krátkodobé parkovanie, nielen načatá hodina, 

 musia byť umožnené aspoň dve sadzby počas dňa, napríklad denná a nočná, pracovná 
a víkendová atď., 

 môže byť aj nulová sadzba, čo znamená bezplatné parkovanie, 

 systém umožní rezidentom parkovať za paušálny ročný poplatok v okolí bydliska, 

 systém musí umožniť pre rezidenta použitie náhradného vozidla iného evidenčného čísla, 

 systém umožní rezidentom zľavy pri parkovaní  mimo  bydliska, 

 budú oblasti, kde zľavy nebudú platiť, 

 budú oblasti, kde sa bude môcť parkovať len dve hodiny denne bez možnosti opakovaného 
parkovania, 

 prvá polhodina / štvrťhodina parkovania má byť bezplatná, 

 na jednu bytovú jednotku môže byť len jedno rezidentské vozidlo, 

 na jednu bytovú jednotku môže byť viacej vozidiel, ale druhé a  ďalšie za progresívne  rastúcu 
cenu, 

 vo večerných hodinách v danej mestskej časti nebude okrem rezidentova môcť  nikto iný par-
kovať ani za úhradu, 

 vo večerných hodinách v danej mestskej časti budú môcť parkovať návštevy ale za vyššiu 
úhradu ako cez deň, 

 cenu za parkovanie bude  určovať VZN, 

 cena za parkovanie musí / nesmie mať  možnosť dynamickej  zmeny, 

 bude sa môcť použiť aj dopravná značka zóna s tým, že bude zakázané parkovať mimo vyzna-
čených miest, s možnosťou  povoliť parkovanie. 

 systém v zóne musí umožniť rozdielnu sadzbu parkovného na vyznačených a nevyznačených 
miestach, 

 kontrolný systém musí byť jednoduchý, efektívny založený na elektronickej kontrole evi-
denčných čísel vozidiel, 

 kontrolným orgánom má byť mestská polícia alebo priamo správca komunikácie, parkoviska, 

 výťažky z pokút majú ísť správcom v pomere parkovacích miest, 

 výťažky z pokút majú ísť správcom podľa miesta kde boli uložené, 
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 každý správca bude budovať dopravné značenie na vlastné náklady. 

 správcovia sa majú podieľať podľa počtu parkovacích miest na nákladoch informačného sys-
tému,  

 správcovia sa nemajú podieľať na nákladoch na centrálny informačný a platobný systém 

 informačný systém  bude platiť len mesto a bude si z každej platby strhávať všetkými strana-
mi odsúhlasenú percentuálnu čiastku. 

Boli aj návrhy, aby mesto a všetky mestské časti predali alebo aspoň  nevypovedateľne 

prenajali všetky parkovacie kapacity dopredu vybranej spoločnosti,  aby sa mesto a mestské 

časti o nič nemuseli starať. Našťastie po skúsenostiach s nevypovedateľným prenájmom časti 

parkovací kapacít v Starom meste zostali hlasy na predaj / prenájom parkovacích kapacít 

nevypočuté. 

Požiadavky najmä protichodné a stále meniace spôsobili to, že parkovací systém bol po 

technickej, platobnej, dopravnej a funkčnej stránke navrhnutý univerzálne tak, aby dokázal 

akceptovať ľubovoľné budúce politické rozhodnutie. 

 

3. Popis parkovacieho systému 
Parkovací systém je v skutočnosti jeden informačný a platobný systém, VZN pre mesto, 

VZN pre každú mestskú časť a prevádzkový predpis v prípade ostatných vlastníkov 

komunikácií a parkovísk. Voči vodičom vystupuje parkovací systém formou dopravného 

značenia. 

 

3.1 Popis parkovacieho systému – Informačný systém 
Informačný systém je jeden, ale je dostupný pre každého správcu aj kontrolný orgán, ako 

by to bol informačný systém len pre neho. 

Prvou častou je evidencia parkovacích možností vrátane dopravného značenia aj v 

mapovom podklade, ktorá je rozdelená do jednotlivých parkovacích oblastí. Každá 

parkovacia oblasť má jedinečnú identifikáciu a má definovaného vlastníka, respektíve 

percentuálny podiel pri viacerých vlastníkoch. Vlastníctvo je dôležité, aby sa mohli tržby za 

parkovanie spravodlivo rozdeliť a aby  

v systéme mohli byť aj parkoviská iných vlastníkov ako je mesto a mestské časti. 

Druhou časťou je evidencia vozidiel, vrátane definovania, či ide o rezidenta a ktoré sú jeho 

domáce parkovacie oblasti a kde má zľavu a akú. 

Treťou časťou je samotný platobný systém a rozdeľovač tržieb. V platobnom systéme sa 

on-line evidujú evidenčné čísla vozidiel so zaplateným parkovaním, preto je kontrola vozidiel 

veľmi jednoduchá. Ku kontrole stačí tablet, mobil alebo PDA so software, ktorý prečíta 

evidenčné číslo vozidla, vie aktuálnu polohu z GPS a aktuálny čas. Následne cez dátové 

spojenie overí, či dané vozidlo / evidenčné číslo má zaplatené parkovanie. 

 

3.2 Popis parkovacieho systému z pohľadu vodiča - návštevníka 
Parkovanie je na základe dopravného značenia (obr. 2). Je použitá dopravná značka 

parkovisko so symbolom parkovacích hodín IP 17. Na dodatkovej tabuli je uvedená cena, 

identifikácia parkovacej oblasti a ďalšie informácie vrátane QR kódu, ktorý je zaujímavý pre 

majiteľov inteligentných telefónov. 

Vodič môže zaplatiť za parkovanie pomocou SMS s pridanou hodnotou, platobnou kartou a 

podobne. cez internet. Pokiaľ pôjde o registrovaného užívateľa s kreditom, tak len nahlásením 

začatia a ukončenia parkovania cez bežnú SMS, internet alebo jednoúčelovú aplikáciu  

v inteligentných telefónoch. V prípade veľmi navštevovaných  lokalít aj platobnou kartou 

v automate a v prípadne niektorých automatov aj v hotovosti. 
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Pri platení vždy uvedie evidenčné číslo svojho vozidla a identifikačné označenie 

parkovacej oblasti. V prípade priamej platby, pôjde o zaplatenie parkovania na určitú dobu. 

V prípade platby z dopredu zloženého kreditu, pôjde o vyúčtovanie parkovania s presnosťou 

na sekundy na základe času prihlásenia a odhlásenia  parkovania vrátane možnosti 

bezplatného parkovania dohodnutý počet minút. 

 
Obr. 2. Rôzne možnosti dopravného značenia, vrátane zakomponovania do značky zóna 

s možnosťou zakázať alebo dovoliť parkovanie mimo vyhradených miest, vrátane možnosti 

spoplatnenia inou sadzbou. 

 

3.3 Popis parkovacieho systému z pohľadu vodiča - rezidenta 
Za rezidenta danej mestskej časti je považovaný každý, kto má v danej mestskej časti 

trvalý pobyt, je držiteľom vodičského oprávnenia, má vozidlo, zaregistroval ho a zaplatil 

paušálny poplatok. Niektoré mestské časti majú záujem sprísniť kritéria a to maximálne jedno 

vozidlo na jednu bytovú jednotku alebo zavedením progresívneho poplatku za každé ďalšie 

vozidlo na bytovú jednotku. 

Postup rezidenta je taký istý ako návštevníka s tým, že za paušálny poplatok môže trvale 

parkovať bez ďalšieho platenia v lokalite, kde býva a po dohode jednotlivých mestských častí, 

môže mať  

v niektorých parkovacích oblastiach aj v iných mestských častiach  zľavu z ceny za 

parkovanie. 

 

3.4 Popis parkovacieho systému z ekonomického pohľadu 
Parkovací systém je navrhnutý nízkonákladovým spôsobom s maximálnou efektívnosťou, 

aby nevyhnal ceny za parkovanie do neprimeranej výšky. O komunikácie a parkoviská sa 

naďalej stará doterajší vlastník / správca.  Taktiež sa stará o dopravné značenie tak ako 

doteraz. Pribudne mu práca s informačným systémom na svoje náklady. 

Náklady na informačný a platobný systém sa dajú riešiť dvomi základnými spôsobmi. Buď 

ho vybuduje a prevádzkuje mesto na svoje náklady, alebo ho ako službu dodá komerčná IT 
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organizácia. Poplatok za informačný systém môže byť rozpočítaný podľa počtu parkovacích 

miest alebo ako percento z tržby. Náklad na kontrolu parkovania si hradí každý správca sám 

alebo využije služby mestskej polície za paušálny podiel z tržieb a pokút. Každý správca 

môže pri platení prevodom na účet poskytnúť voči platbe cez SMS s pridanou hodnotou 

dodatočnú zľavu, nakoľko operátori pri platbe cez SMS si účtujú 10 až 40 % z každej platby. 

Myšlienka jednotných stieracích kariet pre celú Bratislavy je nepoužiteľná, lebo nie je možné 

zistiť, ktorému vlastníkovi parkovacích miest, má ich tržba prislúchať. Navyše kontrola 

stieracích kariet za čelným sklom je problematická najmä v zimnom období. Celý systém 

funguje v reálnom čase, čiže transfer z tržieb je každý deň po uzávierke. Navyše je zrejmé, 

kde sa koľko parkovalo a koľko parkovací miest zostava k dispozícii. Čo je možné zužitkovať 

u premenného dopravného značenia pri dynamickej cene alebo rozhodovaní o rozširovaní 

parkovacích kapacít. Jediné čo navrhnutý systém nedokáže, je zabezpečiť ako sa tržby 

z parkovania použijú. 

Obyvateľstvo principiálne súhlasí s tým, aby sa platilo v primeranej výške tam, kde je 

nedostatok parkovacích možností ale, aby sa peniaze použili na výstavbu nových parkovacích 

možnosti. V rozpore s názorom obyvateľstva je snaha záujmových skupín. Jedna skupina chce 

čo najvyššie tržby a spoplatniť všetko, lebo parkovanie považujú za lukratívny biznis a nie 

službu obyvateľstvu. Druhá skupina, ktorú možno zaradiť do kategórie ekoteroristi, tiež 

požadujú čo najvyššiu cenu za parkovanie a nie budovať nové parkovacie možnosti, ale aj tie 

doterajšie postupne znižovať, aby obyvateľstvo bolo donútené sa motorových vozidiel vzdať 

a používať MHD. 

 

3.5 Popis parkovacieho systému z pohľadu realizácie 
Realizácia parkovacieho systému je pomerne jednoduché a postupná.  

 Najprv sa musí schváliť základne VZN na úrovni mesta. 

 Následne dôjde k vybudovaniu / dodávke informačného systému. 

 Zadefinovanie parkovacej infraštruktúry, aspoň jedného parkoviska alebo ulice. 

 Schváli sa VZN príslušnej mestskej časti alebo iný vlastník definuje predpis parkovania vrátane 
režimu parkovania a ceny. 

 Požiada sa cestný správny orgán o schválenie zmeny dopravného značenia. 

 Po realizácii dopravného značenia je parkovací systém funkčný. 

 Postupne sa do neho môžu zaraďovať ďalšie komunikácie a parkoviská. 

 
4. Realita realizácie parkovacieho systému v Bratislave 

Hoci bolo všetko na vybudovanie parkovacieho systému v Bratislave pripravené, spravila 

sa jedna ale veľmi závažná chyba. Hotový návrh parkovacieho systému už v texte VZN, bol 

odsúhlasený všetkými členmi komisie pre parkovaciu politiku, ktorá sa skladala zo zástupcov 

mestských časti, vo významnom počte priamo starostami. Následne sa návrh posunul do rúk 

administratívnym pracovníkom magistrátu, aby ho po formálnej stránke pripravili pre mestské 

zastupiteľstvo. Lenže spravili zásahy aj do základných definícií a funkčnosti a to až v takom 

rozsahu, že predložený návrh na hlasovanie sa stal  neprijateľný aj pre tých, ktorí na jeho 

tvorbe pracovali.  

Hlasovanie v mestskom zastupiteľstve dopadlo tak, že VZN o parkovacom systéme 

v Bratislave nebolo schválené a nebolo schválené ani na druhý pokus po čiastočnej korekcii. 

Vyberám len perličky nelogických zmien: 

 Podľa zákona o cestnej premávke 8/2009 Z.z. na označenie miesta kde je dovolené alebo kde je 
zakázané parkovať postačuje zvislé alebo vodorovné dopravné značenie. Nemusí byť oboje i keď 
je lepšie ak je oboje. Podľa VZN musí byť použité aj zvislé aj vodorovné dopravné značenie inak je 
parkovanie zakázané. Viete si predstaviť, ako sa bude natierať tráva na bielo, ak je parkovisko s 
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prefabrikovanými tvárnicami cez ktoré prerastá tráva.  Podľa mňa vo VZN malo byť len konštato-
vanie, že miesta na parkovanie sú označené dopravným značením v súlade so zákonom o cestnej 
premávke.  

 Podľa zákona o cestnej premávke 8/2009 Z.z. je zakázané stáť mimo vyznačených parkovacích 
miest v zóne s regulovaným parkovaním, ktorá je označená dopravnou značkou ZÓNA, pokiaľ nie 
je stanovené inak. VZN ide nad rámec zákona a vymenovalo zoznam ulíc kde je zakázané stáť na 
základe textu samotného VZN, bez použitia dopravného značenia. Podľa mňa vo VZN malo byť 
len konštatovanie, že je možné využiť aj dopravné značenie zóna v súlade so zákonom o cestnej 
premávke. 

 Rezident mohol mať svoje vozidlo alebo zapožičané vozidlo.  Z neznámych príčin sa sprísnila 
podmienka, že rezident síce môže mať zapožičané vozidlo ale zmluva musí byť aspoň na rok a je-
den deň. Pritom požičať si ho môže aj z požičovne, ale túto požičovňu nesmie vlastniť fyzická 
osoba, ale iba právnická osoba. Podľa mňa týmto sa vytvára na trhu požičovní diskriminácia na 
základe druhu vlastníctva pri podnikaní, ktorá je nezlučiteľná s našim právnym poriadkom. Navy-
še nevidím žiaden dôvod pre podmienku mať dobu požičania vozidla na viac ako rok, keď popla-
tok rezidenta sa platí od daného dňa do konca roka a nie viac ako na rok. 

 Z návrhu VZN vypadol zálohový spôsob platby s účtovaním na minúty. Spôsob platby je uvedený 
len nekonkrétne, že je možné platiť elektronicky, čo sa dá vyložiť ľubovoľným spôsobom. Totiž aj 
platba cez SMS s pridanou hodnotou je elektronická platba. Môžem sa len domnievať čo sa stalo, 
či krátkozrakosť ľudí na magistráte, alebo lobovanie firiem poskytujúcich platby cez SMS 
s pridanou hodnotou. 

 
5. Záver 

Aj keď vymyslite univerzálny parkovací systém a nájdete IT firmu, ktorá vám ho 

zrealizuje a bude prevádzkovať len za podiel z tržieb a správcovia cestných komunikácií 

a parkovísk súhlasia, že naďalej budú všetko robiť na vlastné náklady, pričom im stačí 

poskytnúť informačný a platobný systém, aj tak nemusíte uspieť.  

V Bratislave okrem nešťastného zásahu pracovníkov magistrátu do textu VZN, sa 

najväčšia výhoda parkovacieho systému stala nevýhodou, konkrétne to, že je ľubovoľne  

nastaviteľný  podľa priania tej, či onej mestskej časti.  

Niektorí starostovia a poslanci sa boja zodpovednosti  za svoje rozhodnutie a radšej by sa 

vyhovorili, že spoplatnenie parkovania, podmienky pre rezidentov, vrátene určenia ceny je 

diktát z magistrátu,  respektíve chcú aby ich rozhodnutie pre vlastnú mestskú časť platilo aj 

v iných mestských častiach, aby obyvatelia – voliči nemohli porovnávať.  

Politické pozadie a rôzne nešpecifické prísľuby majú oveľa väčšiu silu, než je záujem 

obyvateľov a návštevníkov mesta. 
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II.  správa a provoz parkovišť a parkovacích domů 
Odborný garant  –  Ing.  Roman Nekula,  Brněnské komunikace a.s.    

 

1. Moderní technologie v oblasti parkování  
 Ing. Milan Zelenka, Designa Praha  

 

V současné době oblast parkovacích technologií prochází další fází dynamického rozvoje, kdy 
pozornost jednotlivých světových výrobců je převážně soustředěna na další vývoj SW 
aplikací,se  kterými vás ve svém článku chci blíže seznámit. 
Co se týká dalšího  rozvoje HW závorových systémů, tak  naše společnost DESIGNA  se 
zaměřila na tyto oblasti: 

 snížení energetické náročnosti na jednotlivých koncových zařízeních , kdy celosvěto-

vě nabízíme koncová zařízení s nízkou energetickou náročností pod názvem Blue Edi-

tion ( dále jen BE). Zde jsme již  např. dosáhli následujících parametrů snížení energe-

tické spotřeby: 

- vjezdový a výjezdový stojan BE ENT/EXT , kdy elektrická spotřeba v klidovém režimu je do 17 
W a v provozním stavu 22 W,max. do 100 W 
- automatická pokladna BE PAY, kdy elektrická spotřeba v klidovém stavu je do 22 W a v 
provozním stavu 30 W, max. do 240 W 
- závorový stojan GATE má elektrickou spotřebu v klidovém stavu 8 W a v provozním stavu 29 
W, max. do 95 W 
- na Interfraffic 2014 byla veřejnosti představena nová řada stojanů BE, a to tzv. BE+, které 
umožňují instalaci i více jak jedné čtečky bezkontaktních karet, případně čtečky čárového 
kódu, nebo QR kódu a dále vjezdové stojany mají kapacitu na instalaci až 10.000 ks 
parkovacích lístků 

 zrychlení rychlosti jednotlivých operací se současným prodloužením životnosti jed-

notlivých dílů, kdy např. 

- závorový stojan GATE je schopen zvednout , nebo zavřít závoru do 1,3 sec při garanci 
životnosti stojanu až do 5 Mio zdvihů 
- multikon je schopen zpracovat  parkovací lístek již do 1,9 sec. s minimální životností cca 2 
Mio operací 

 snížení provozní náročnosti obsluhy při použití zásobníků až pro 10.000 parkovacích 

lístků a použitím úplně nového systému čteček bankovek, které nově mají, mimo jiné, 

i samoplnící funkci, včetně HW mezipokladny. Tento krok deklaruje připravenost svě-

tového trhu stále akceptovat placení pomocí hotovosti jako plnohodnotný způsob 

úhrady parkovného 

 aktivní používání různých typů bezkontaktních čipových karet tak, aby parkovací sys-

tém se stal plně integrovaným do inteligentní budovy 

 integrace bezkontaktních čipových kreditních karet vydávaných bankovními domy, 

kdy tyto karty začínají velmi úspěšně nahrazovat tzv. " městské karty", a to z toho dů-

vodu, že mají celorepublikovou ( celoevropskou) platnost, případné problémy spoje-

né s jejich zneužitím si řeší přímo banka, systém je plně nastaven na akceptaci NFC 

technologie. Tento způsob platby bychom měli i v ČR zavést někdy počátkem 2. polo-

letí tohoto roku, po dokončení všech bezpečnostních  akceptačních testů. Budouc-
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nost způsobů placení parkovného pomocí tohoto způsobu navíc umočňuje fakt, že i 

EU se aktivně zajímá o prosazení dalšího snižování poplatků za prováděné platební 

transakce 

 Používání RFID pasivních i aktivních karet pro rychlé odbavení vozidla- hlavně v rezi-

denčních bytových oblastech, kdy čtecí vzdálenost RFID karty může být až do 10 m 

 akceptace elektronického způsobu úhrady parkovného pomocí virtuálních plateb 

přímo z mobilního přístroje. V našich podmínkách tento způsob platby představuje 

např. placení pomocí SMS, nebo MOBITO, či jiné technologie, které se na našem trhu 

v poslední době prezentují 

 Použití vzdáleného serveru. S ohledem na vysokou spolehlivost a zvyšující se garan-

tovanou rychlost stávajících internetovských sítí se již pomalu stává standardem, že 

jsou parkovací systémy dodávány bez lokálního serveru a jsou připojovány buď na 

vzdálený server ( možno i virtuální) samotného provozovatele parkovacích systémů, 

nebo pomocí tzv. ASP technologie (Application Service Providing), kdy o vzdálený ser-

ver se stará naše společnost. Prostřednictvím této služby bylo od r.2008 do okamžiku 

psaní tohoto příspěvku realizováno více jak 160 Mio operací - aktuální stav je možno 

zhlédnout na  www.designa.com 

 prakticky samozřejmostí se i v našich zemích začíná stávat instalace systému čtení RZ 

vozidel ve vazbě na parkovací lístek,kdy řada provozovatelů, jako např. Letiště V. 

Havla v Praze, nebo obchodní centra Átrium Flóra a Arkády Pankrác si dále tento sys-

tém rozšířily i SW funkci zabraňující vícenásobnému vjezdu do parkoviště ihned po 

sobě. 

 systém čtení RZ vozidel i úzce souvisí s využíváním funkce rezervace parkování přes 

internet,včetně úhrady parkovného, tzv.     pre-booking, o kterém se ještě dále zmí-

ním a dále je i opět využíván převážně v obchodních centrech pro urychlení výjezdu 

vozidel z parkoviště, tzv. funkce free passing 

 ve světě již máme realizace, a to zatím společně s obchodními řetězci TESCO a IKEA, 

kdy účtenka za pořízený nákup je vybavena i čárovým kódem, který se přikládá při 

placení ke čtečce na automatické pokladně a pokladna, s ohledem na výši nákupu, 

dotyčnému poskytne příslušnou slevu parkovného, což umožňuje poskytnout slevu 

na parkovném pouze té skupině parkujících, kteří skutečně v obchodním centru usku-

teční nákup a nemusí se používat tzv. rabatovací jednotky 

 ve světě se i pomalu začíná stávat standardem, že zákazník požaduje vzájemné pro-

pojení parkovacího a přístupového systému, např. pro návštěvu fotbalového stadio-

nu, víceúčelové arény,nebo areálu výstaviště, případně i lyžařského areálu. I takovéto 

aplikace jsou již u nás chystány, a to s pomocí web ticketingu, kdy oprávnění ke vstu-

pu do areálu a na parkoviště, bude návštěvník mít možnost si nechat uložit ve formě 

QR kódu do svého mobilního telefonu. 

 v diskuzi je i také možnost úhrady za nabíjení elektrovozidla v podzemních garážích 

prostřednictvím parkovacího lístku přímo na automatických pokladnách. 
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Jak jsem již výše uvedl, tak ale převážná část inovací na parkovacích závorových systémech se 
týká SW aplikací, kdy již i v našich podmínkách v ČR se již několik let  používá systém 
rezervace parkovného pomocí internetu, tzv. pre-booking, a to zatím na letištních 
parkovištích. Jeho princip spočívá v tom, že zájemce o parkování si najde příslušnou web 
stránku provozovatele, označí si požadovanou dobu parkování a po úhradě parkovného 
pomocí kreditní karty, nebo jiného moderního média, je mu vygenerován buď čárový kód, 
nebo QR kód, nebo jiný typ číselného kódu, kterým se prokazuje na vjezdu do parkingu. Ve 
světě se již tento způsob rezervace začíná používat i v samostatných parkovacích domech, 
nebo i v nákupních centrech. 
Velmi rozšířenými se stávají mobilní aplikace pro hledání volného parkovacího místa, které 
jsou ke stažení buď zdarma, nebo jen za nízký poplatek a které uživateli umožňují se nejenom 
podívat na aktuální stav parkoviště v žádané lokalitě, ale i si parkovací místo zarezervovat a 
současně si zobrazit i příjezdovou trasu na toto zvolené parkoviště.Tyto mobilní aplikace tedy 
začínají doplňovat, nebo i částečně nahrazovat navigační systémy umístěné na portálech  na 
příjezdových komunikacích v jednotlivých městech. V žádném případě ale nechci tvrdit, že je 
někdy plně nahradí, spíše osobně vidím vhodnost jejich možné integrace do městského 
navigačního systému  pro potřeby uživatele. Např. v Lucemburgu je takováto podobná 
aplikace již dnes používána na záchytných parkovištích místní železniční společnosti, a to i ve 
vazbě na železniční lístek. V našich podmínkách si toto využití dovedu velmi dobře představit 
např. v systému P+R, případně pro hledání volného parkovacího místa v parkovacích domech 
v jednom městě. 
Problém vidím v tom, že je velmi nebezpečné a v řadě zemí přímo zakázané si aktivovat 
aplikaci na mobilním telefonu během jízdy a během jízdy i provádět komunikaci s ní, kdy řidiči 
by si tedy měli získat příslušné aktuální dopravní informace vždy až po zastavení vozidla. 
Je ovšem jen otázkou krátké doby, kdy aktuelní stav volných parkovacích míst si bude možné 
přímo stáhnout v aplikaci v samotném vozidle. Tuto aplikaci již v letošním roce začíná ve 
vybraných německých městech testovat automobilka BMW, dále se podobným směrem 
ubírají automobilky Ford, Volvo, VW a řada dalších. 
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Ukázka možného provedení mobilních aplikací včetně zobrazení provozní doby a hodinového 
tarifu 
 
V  parkovacích domech se i v našich podmínkách začíná pomalu stávat samozřejmostí 
instalace interního navigačního systému, které usnadňuje orientaci řidiče při hledání volného 
parkovacího místa. Tyto instalace u nás se zatím realizují převážně v obchodních domech, kdy 
některé tyto řetězce, např. UniBail Rodamco, již mají tento navigační systém brán jako 
standardní vybavení parkovacího domu, kdy renomovaní výrobci, jako např. společnost 
INDECT, jsou schopni zajistit i prakticky jakoukoliv dodávku navigačních tabulí, kdy pár 
příkladů z jejich instalací níže uvádím.  
Současné technologie umožňují i zajištění počítání obsazenosti parkovacích míst i na volném 
terénu. Jednou z možností je použití speciálního kabelu, ve kterém jsou ve správné 
vzdálenosti instalovány detektory, které umí rozpoznat přítomnost vozidla a jejich počet je i 
automaticky zahrnut do celkového počtu parkovacích míst. Tuto technologii jsme již v roce 
2012 použili pro počítání vozidel na volné parkovací ploše v Centrum Chodov v Praze. 
Společnost INDECT na letošním Intertraffic 2014 předvedla další významnou technickou 
novinku, a to zabudování kamer pro čtení RZ až 6 vozidel  přímo do těla informační tabule, 
případně je možné do této tabule dále doplnit i " normální" dohledovou kameru 360°, kdy 
výhodou tohoto řešení je značné snížení finančních nákladů za kabeláž. 
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Interní navigační systém Snímek nahoře OC Átrium Flóra, Praha, 

Snímek  dole Centrum Chodov Praha 
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Jako úplná novinka na našem trhu se letos objevily senzory pro instalaci do vozovky, případ-

ně pro nalepení na vozovku ( v místech, kde není možné porušit vozovku ze statických,či ji-

ných důvodů) 

V současné době je tato technologie ve světě čím dál tím více populární, kdy např. Westmin-

ster City v Londýně si již nechal nainstalovat více 3000 těchto sensorů a do konce letošního 

roku by jejich počet měl být zvýšen až na 7000 !!! ,přičemž náklady spojené s touto investicí 

budou hrazeny z rozdílu vyššího příjmu za parkovné oproti stávajícímu příjmu ( vyšší respek-

tovanost) 

 

Cílem jejich zavedení je několik aspektů: 

 snížení počtu vozidel, která chaoticky hledají volná parkovací místa na ulicích upros-

třed velkoměst ( některé studie uvádějí až 30% vozidel, která hledají volná parkovací 

místa) 

 statistické zjištění skutečné doby obsazenosti jednotlivých parkovacích míst 

 zlepšení respektovanosti  placení parkovného 

 zajištění dodržení maximální povolené doby stání 

 propojení senzorů s navigačním systémem a poskytnutí řidiči lepší informaci o aktu-

álním stavu volných parkovacích míst, a to buď prostřednictvím informace na navi-

gační tabuli na příjezdové komunikaci, nebo pomocí mobilní aplikace 

 zefektivnění práce kontrolních orgánů při vybírání pokut za parkování a snížení počtu 

kontrolorů 

 snížení počtu vozidel, které chaoticky hledají volné parkovací místo, a tím i snížení 

emisí COx,NOx a zlepšení dopravní situace v centru města 

 efektivní parkování vybraných skupin , jako např.doktoři a jejich návštěvní-

ci,diplomatické sbory, invalidé, rezidenční skupiny, krátkodobé návštěvy městských a 

státních organizací, krátkodobé návštěvy privátních firem 

 možnost dynamické úpravy tarifů za parkovné 

 Jednoduché propojení placení parkovného např. mobilním telefonem, např. MOBITO 

s konkrétním parkovacím místem 

 Sledování aktuálního stavu obsazenosti např. na vyhrazených parkovacích míst  pro 

taxikáře, a to pomocí např. aktivní čipové karty 

 Sledování, zda nedošlo k obsazení míst na vozovce,kde je parkování výslovně zakázá-

no, jako např. příjezdové trasy pro hasiče a rychlou záchrannou službu, bíle šrafované 

vodorovné plochy v křižovatkách,... 

O tento moderní systém již v současné době projevilo zájem několik českých a slovenských 
měst, takže se dá očekávat relativně rychlý nástup této technologie i v našich zeměpisných 
podmínkách. 
Proti zavedení jsou ale samozřejmě některé složky, které se na výběru parkovného mají v 
současné době podílet, kdy jejich představitelé argumentují např. tím, že si nepřejí, aby 
nějaký systém kontroloval práci jejich zaměstnanců, kterou, dle jejich přesvědčení, dělají 
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dobře. O tom, že jsou to většinou nepravdivé argumenty svědčí i např. způsob úhrady 
investice za tyto sensory v Londýně (Westminster City), kdy celá investice je financována z 
rozdílu mezi původní výší vybírání poplatku za parkovné a poplatku, který se začal vybírat na 
základě instalace senzorů do vozovky a poskytnutí přesných  informací o době 
parkování,překračování max. povolené doby parkování, stání na nepovolených parkovacích 
místech, atd.  
V západní Evropě je i již běžné, že i parkovací automat je vybaven klávesnicí, kdy řidič, při 
zadávání doby parkování, zadává i RZ svého vozidla, která je i vytištěna na parkovací lístek,kdy 
tato informace je i datově přenášena z parkovacího automatu do kontrolního terminálu, aby 
byla urychlena kontrola vozidla. 

 
Instalace senzoru Smart Parking v Birminghamu,UK 
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Instalace senzorů na podélném stání před budovou TSK Praha, v ul. Řásnovka 
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Instalace koncentrátoru, včetně  solárního panelu na budově TSK Praha 
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2. Informační podpora dopravy v klidu v městě Brně 
    Ing. Tomáš Stárek, Intens Corporations s.r.o.  

 

Obdobně jako v oblasti dopravy dynamické generuje nárůst poptávky po dopravě statické 

potřebu vyššího informačního zázemí potřebného pro její optimalizaci. Z tohoto důvodu 

dochází v dnešní době k postupnému rozvoji informačních technologií směřujících právě do 

oblasti dopravy v klidu. Nastíněný trend je ve městě Brně následován a rozvíjen správcem 

komunikací (Brněnskými komunikacemi, a.s.), který je z provozního a rozvojového pohledu 

zastřešujícím subjektem této domény. 

1. Přehled datové základny ve městě Brně 

S ohledem na silné vazby mezi dopravou dynamickou a statickou je dále stručně 

představen současný rozsah datové základny využitelné v rámci obou zmíněných kategorií. 

Vstupní data jsou získávána z dopravně-telematických systémů a technologií rozmístěných po 

celé aglomeraci města Brna a předávána ke zpracování do Centrálního technického 

dispečinku Brněnských komunikací a.s. (dále jen „CTD“). V současné době jsou k dispozici 

data a informace z následujících technologií a lokalit: 

- Kamerový dohled 

22 kamer pro dohled nad provozem na pozemních komunikacích 

159 kamer pro dohled nad provozem v silničních tunelech 

9 kamer pro dohled nad provozem na parkovištích 

- Systémy videodetekce 

18 kamer v Pisáreckém tunelu 

10 kamer v tunelu MÚK Hlinky 

69 kamer v Královopolském tunelu 

- Světelná signalizační zařízení vč. monitoringu preference MHD 

143 SSZ celkem 

- Automatické závorové systémy 

Lokalita Besední 

Lokalita Benešova 

Lokalita Veveří 

- Zádržné systémy 

12 ks automatických zádrží 

6 ks pevných zádrží 

- Navádění na vybraná parkoviště 

Parkoviště IBC Centrum 

Parkoviště OC Vaňkovka 

Parkoviště Rozmarýn 

Parkoviště hotelu Slovan 

Uvedené technologie předávají do CTD jak dopravní data představující např. stupně 

dopravní zátěže nebo aktuální obsazenost sledovaných parkovacích lokalit, tak data 

provozní/technologická. Ta jsou představována on-line monitoringem provozních stavů 

umožňujícím rychlou odezvu na případné technické problémy či výjimečné situace. 

Datovou základnu dopravy v klidu tvoří, v souladu s výše uvedeným, systémy kamerového 

dohledu, automatických závorových systémů, systém automatických zádrží a navádění na 
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vybraná parkoviště, které jsou dále stručně popsány. 

1.1. Systém kamerového dohledu 

Všechny kamery dohledového systému plní výhradně funkci monitoringu dopravního 

provozu nad daným typem lokalit. Přestože je systém složen ze třech částí (pozemní 

komunikace, tunely, parkoviště) je realizován jednotnou integrovanou formou a integruje jak 

starší analogové, tak nové digitální kamery a související technologie. Systém je v postupných 

realizačních etapách potřebným způsobem inovován tak, aby mohly být integrovány nové 

moderní a rozšiřující prvky a funkce. Pro zajištění dohledu nad parkovacími lokalitami je 

v dnešní době využíváno 9 kamer (2x Besední, 2x Benešova, 5x Veveří). 

1.2. Automatické závorové systémy 

Na vybraných parkovacích plochách ve vlastnictví města Brna jsou instalovány 

automatické závorové systémy umožňující monitoring obsazenosti jednotlivých parkovacích 

ploch. V současné době jsou pokryty následující parkoviště: 

- Besední: celková kapacita 78 míst 

- Benešova: celková kapacita 80 míst 

- Veveří: celková kapacita 140 míst 

Vzhledem k závažné situaci v oblasti kapacity parkovacích ploch v oblasti centra Brna, ale 

i navazujících částí města je v současné době velká pozornost vedení města zaměřena na 

projekční a realizační přípravu dalších parkovacích ploch a objektů. V této oblasti lze tedy 

očekávat navýšení jak počtu parkovišť, tak automatických závorových systémů. Již v průběhu 

roku 2014 budou dostupná např. data z automatického závorového systému z parkovacího 

domu Kopečná a Janáčkovo divadlo. 

1.3. Automatický zádržný systém 

Systém automatických zádrží byl v Brně realizován jako podpora již existujícího omezení 

daného svislým dopravním značením instalovaným na obvodu centra města na vjezdech do 

oblasti pěší zóny. Vzhledem ke skutečnosti, že řidiči často nebyla omezení stanovená svislým 

dopravním značením respektována, přinesl systém automatických zádrží výrazné zlepšení 

stavu. Systém je dohlížen a ovládán centrálně z CTD, ale k dispozici je i místní ruční nebo 

automatické ovládání profilů. Celkový počet automatických profilů je 12. 

1.4. Navádění na vybraná parkoviště 

Systém automatického navádění na parkoviště je v Brně realizován v rozsahu pilotního 

projektu. Pro tento projekt byly vybrány 4 výše uvedené stávající parkovací domy (garáže) 

soukromých investorů v blízkosti centra města. Celkem je v systému automatického navádění 

instalováno: 

- 9 profilů s 21 proměnnými tabulemi se jmény cílů a informacemi o obsazenosti parko-

višť 

- 26 profilů s 51 pevnými tabulemi se jmény cílů 

2. Dopravní informační centrum Brno 

Datové zdroje uvedené v kapitole 1. jsou v rámci CTD zpracovávány a využívány přímo 

pro potřeby správy jednotlivých technologií ze strany správce komunikací, nebo jsou v rámci 

dopravního informačního centra Brno (dále také „DIC Brno“) k dispozici široké veřejnosti. 
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2.1. Současný stav DIC Brno 

První realizační etapa Dopravního informačního centra Brno proběhla v roce 2007. Na 

pracoviště CTD-BKOM bylo dodáno obslužné pracoviště DIC Brno s redakčním systémem 

kompatibilním s pracovištěm NDIC v Ostravě. Součástí bylo i dodání potřebného 

hardwarového a softwarového vybavení. 

V současné době je hlavním a také jediným automatizovaným zdrojem vstupních dat a 

informací pro fungování DIC Brno sběr dopravních dat z tzv. blízkých křižovatkových 

detektorů velké části světelných signalizačních zařízení napojených na ústřednu SCALA 

(počet napojených detektorů v rámci této SW aplikace je 117). Tato data jsou v rámci DIC 

Brno zpracována, vyhodnocena a následně prezentována široké veřejnosti prostřednictvím 

webového portálu. Druhým mechanizmem pro zadávání vstupních dat a informací je 

manuální zadávání dopravních událostí operátory DIC Brno prostřednictvím zmiňovaného 

redakčního systému. 

Schematické znázornění DIC Brno v rámci komplexní architektury CTD-BKOM je 

uvedeno na následujícím obrázku. 

 
obr. č. 1  Systém integrovaného řízení dopravy v Brně – přehledové schéma (zdroj: BKOM) 

Legenda: 
CTD  Centrální technický dispečink 

DDI  Databáze dopravních informací pro 

SIŘD 

DIC Brno Dopravní informační centrum v městě 

Brně 

DPMB Dopravní podnik města Brna 

DS ŘP subsystému Dohledového systému 

INR ŘP subsystému Informačního, 

naváděcího a regulačního 

IZS Integrovaný záchranný systém 

MP  Městská Policie 

NDIC  Národní dopravní informační centrum 

NP  Aplikace Navádění na významná 

parkoviště v centru, součást ŘP INR 

PC Aplikace Parkovací systémy realizované v 

rámci subsystému INR 

PČR Policie České Republiky 

PDZ Proměnné dopravní značení 

PI Aplikace Poskytování informací a navádění 

vozidel, součást INR 

PIT Proměnné informační tabule 

ŘP Řídící počítač 

ŘTS ŘP subsystému Řízení tunelových staveb 

SIŘD Systém integrovaného řízení dopravy 

SSZ ŘP subsystému Světelně signalizovaných 

zařízení 

TU Tunelové aplikace 

ZS Aplikace Zádržné systémy zahrnutá v 

subsystému INR
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Z uvedeného je zřejmé, že v současné době nejsou data a informace získávané z dopravně-

telematických technologií souvisejících s dopravou v klidu prostřednictvím DIC Brno dále 

distribuována. Tento stav bude mj. řešit realizace tzv. II. etapy DIC Brno, která bude obsahovat 

prezentaci dostupných dat a informací směrem k široké veřejnosti a dále tvořit významnou 

informační základu související s dopravním inženýrstvím a plánováním. 

2.2. Doprava v klidu a II. etapa DIC Brno 

DIC Brno bude realizováno jako systém regionálního významu a poskytované informační služby 

tak budou svým pokrytím přesahovat hranice města Brna až na úroveň celého Jihomoravského 

kraje. Služby pak budou v různých formách zpřístupněny nejen veřejnosti, ale i vybraným 

městským subjektům a institucím. S přihlédnutím k této skutečnosti je plánováno základní rozdělení 

funkcí poskytovaných DIC Brno na: 

- Dopravní funkce 

o Dynamické 

o Statické/statistické 

- Provozní funkce 

o Dynamické 

o Statické/statistické 

Veřejnosti budou dostupné pouze služby dynamické a to jak dopravního tak provozního 

charakteru. Ostatním subjektům budou na základě jejich požadavků zpřístupněny i funkce 

statické/statistické, které jsou primárně určeny k usnadnění každodenní operativy jednotlivých 

subjektů a institucí. Informace budou dostupné prostřednictvím webového portálu a pro funkce 

určené veřejnosti i v podobě mobilní aplikace pro tzv. chytré telefony. 

Z pohledu dopravy v klidu nebudou s odkazem na výše uvedené realizovány dynamické 

provozní funkce, neboť tyto jsou přímou součástí ostatních systému CTD a z pohledu DIC Brno, 

jakožto součástí CTD, tak nemají významnou přidanou hodnotu a došlo by pouze k jejich 

duplikování. Přímou souvislost se statickou dopravou tak mají níže uvedené služby. Informace 

budou dostupné prostřednictvím webového portálu a pro funkce určené veřejnosti i v podobě 

mobilní aplikace pro tzv. chytré telefony. 

2.2.1. Informace o aktuální obsazenosti 

Informace o aktuální obsazenosti je dynamickou dopravní funkcí, kterou budou prostřednictvím 

DIC Brno distribuovány informace o aktuální obsazenosti parkovišť s automatickým závorovým 

systémem a to jak v současnosti provozovaných, tak budoucích uvažovaných lokalitách. Veřejnost 

tak bude mít k dispozici mapové zobrazení jednotlivých parkovacích lokalit s vyznačením 

základního popisu (otevírací hodiny, sazebník, počet míst ZTP-P, apod.) a dále dynamickými 

informacemi o aktuální obsazenosti. Výstupy budou k dispozici i prostřednictvím RSS kanálu apod. 

2.2.2. Statistiky využívání parkovacích lokalit 

V rámci statistických dopravních funkcí budou prostřednictvím DIC Brno zprostředkovány 

informace o historické obsazenosti parkovišť s automatickým závorovým systémem. Tyto funkce 

budou, v rámci DIC Brno, dostupné pouze oprávněným subjektům, jako je Odbor dopravy Města 

Brna, apod. Uživatelé budou mít k dispozici statistiky související s obsazeností jednotlivých 

parkovacích lokalit s uvedením informace o průměrné obsazenosti a průběhu obsazenosti za 

zvolené časové období s možností prezentace jak v grafické, tak tabelární podobě.  

2.2.3. Přehled parkovacích lokalit 

Jedná se o zajištění přehledu o všech parkovacích lokalitách na území města Brna. Přehledy 

parkovacích lokalit evidovaných v systému DIC Brno budou zpřístupněny jak městským subjektům 
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a institucím, tak široké veřejnosti. Uživateli bude umožněno dohledat potřebné informace na 

základě následujících parametrů: 

- Názvu lokality 

- Poloze ve vztahu k síti pozemních komunikací (název ulice, název oblasti, apod.) 

- Kategorie parkovací lokality (parkovací plocha, objekt nebo uliční stání) 

- Způsob stání (v případě kategorie uliční parkovací lokality - kolmé, šikmé, podélné) 

- Typ parkovací zóny (pokud je stanoven – rezidentní, smíšená, apod.) 

- Provozní doba (pokud je stanovena) 

- Cenový tarif 

- Počet parkovacích stání pro vozidla přepravující osoby ZTP/ZTP-P 

Výstupy budou předány buď zakreslením výsledků hledání v mapovém podkladu, nebo v 

tabelární podobě. 

2.2.4. Rozmístění technologií 

Jedná se o funkci provozního charakteru, která zajistí přehled o rozmístění a základních 

parametrech jednotlivých dopravně-telematických technologií (automatických závor, zádrží, apod.) 

na území města Brna integrovaných do CTD. Uživateli bude umožněno dohledat potřebné 

informace na základě následujících parametrů: 

- Názvu úseku 

- Geografické oblasti 

- Druhu zařízení (závorový systém, zádrž, apod.) 

- Technickém typu zařízení 

3. Shrnutí 

Cílem příspěvku bylo zachycení současného stavu a aktuálních rozvojových plánů souvisejících 

s rozvojem dopravně-telematických technologií a jejich nasazení na území města Brna. Bohatá 

informační základna bude v blízké budoucnosti maximálně vytěžována jak pro provozní potřeby 

správce komunikací, tak široké veřejnosti ve vazbě na druhou etapu DIC Brno. Brno tak následuje 

aktuální trendy a potřeby v dané oblasti a ukazuje směr postupu i dalším městům České republiky. 

4. Reference 

[1]  Havlíček A., Matouš J., Švanda M: Práce s dopravními daty a informacemi v rámci spol. 

Brněnské komunikace a.s. 
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3. Aplikace telematických systémů pro parkování 
 Doc. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D.,  Ing.  Martin Němec, Ing. Přikryl,  Eltodo a.s.  

 

Abstrakt 
Města se v dnešní době stále více snaží podporovat městskou hromadnou dopravu. Ale i přes toto 

maximální úsilí jsou nadále nárokovány dojezdy IAD do centrálních částí měst na základě 

požadavků rezidentů či podnikatelů. To má za následek velký tlak na řešení dopravy v klidu nejen v 

centrálních částech města, ale i v širším okolí. V důsledku nedostatečné volné kapacity parkovacích 

míst se doprava v klidu přelévá do míst s volnou kapacitou a zatěžuje tím i dopravní komunikační 

síť, která k tomu často není uzpůsobena. Řešením vhodných aplikací dopravní telematiky je možné 

výrazně zlepšit nejen využití kapacity stávajících parkovacích míst, ale zejména podpořit a nastavit 

efektivní míru dopravy v klidu. To se týká informování, navigování, vybírání poplatků, detekce 

volných parkovacích ploch, nebo nastavování základních podmínek pro návštěvníky i rezidenty 

poptávající se po volném parkování a kontrolu nad definovanou oblastí. 

Úvod 

Celkové zvyšování mobility lidstva a s tím spojený růst hodnot intenzit dopravy má za následek 

stálé rostoucí význam dopravy v klidu ve městech. S ohledem na stále se zvyšující poptávku 

po parkovacích místech, jejichž počet je vždy omezený, je nutné využívat parkovací místa co 

nejefektivněji. To je možné pouze při detailním monitorování jejich aktuální i očekávané 

obsazenosti, s tím související optimální informovanosti řidičů o možnosti parkovaní. Je také nutné 

brát v úvahu potřebu rezidentů zaparkovat, zejména v centrech měst. V současné době některá 

města tuto problematiku řeší zaváděním zón placených parkovacích stání rozdělených do dvou 

kategorií – zóny pro rezidenty a zpoplatněné zóny doplněné o platební automaty. Případně města 

realizují záchytná parkoviště P+R či kapacitní parkovací domy, ale často chybějí komplexní 

informace o volných parkovacích místech. 

Moderní řešení dopravy v klidu by mělo být zaměřeno především na optimalizaci pohybu vozidel 

na území měst s důrazem na minimalizaci dráhy vozidel při hledání vhodných parkovacích míst. 

Zde hraje roli nejen obsazenost míst, ale například také cena, kdy se může řidič snažit hledat cenově 

nejdostupnější parkování. Realizace komplexních parkovacích systémů tak může snížit negativní 

dopady na okolní prostředí (emise, hluk, atd.), a také zvýšit plynulost dopravy. Při vhodném 

provedení a organizaci záchytných parkovišť systém výrazně snižuje počet vozidel v centrech měst 

a zvyšuje podíl MHD o proti IAD. 

Možnosti parkování 

Existuje několik oblastí dopravy v klidu, které se od sebe liší jednak svoji charakteristikou 

a požadavky. Parkování na území měst a obcí může být řešeno parkovacími zónami, které by vždy 

měly zohledňovat svoji polohu, požadavky uživatelů, dle toho mít nastavené cenové podmínky 

a případně zvýhodňovat určité skupiny uživatelů. Svá specifika má ale také parkování u 

významných objektů např. občanské vybavenosti nebo parkování s návazností na MHD. 

Návrh parkovacích systémů by měl být zaměřen především na 4 hlavní požadavky: 

 zachování maximálního počtu parkovacích míst pro rezidenty v celé oblasti, 

 regulace návštěvnického parkování v centrální oblasti, 

 řešení parkování na sídlištích, 

 řešení parkování vozidel v blízkosti uzlů MHD a důležitých objektů občanské vybavenosti. 
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Parkovací zóny 

Parkovací zóny se nejčastěji uplatňují v centrálních oblastech měst, případně v jiných oblastech 

s vysokou poptávkou po parkování. Aby bylo dosaženo určité rovnováhy mezi jednotlivými typy 

uživatelů, měly by existovat tři typy parkovacích zón: 

 zóny návštěvnického parkování,  

 zóny stání pro rezidenty,  

 smíšené zóny.  

Zóna návštěvnického stání je přístupná v  provozní době pro všechny uživatele za podmínky 

zaplacení parkovného. V době mimo provozní dobu je návštěvnická zóna přístupná pro všechny 

uživatele bez nutnosti zaplacení parkovného. 

V zónách rezidentního stání je umožněno parkovat vozidla pouze majitelům parkovacích karet. Tyto 

parkovací karty by měly být vydávány jen oprávněným osobám (trvalý pobyt, sídlo firmy, atd.). 

Parkovací karty by měly být jednotné pro celé území. Organizace těchto zón by měla brát ohled na 

rezidenty parkujících na hranicích jednotlivých zón. Zóny smíšeného parkování umožňují rezervaci 

parkovacích stání pro rezidenty, a zároveň umožňují jejich využití v době, kdy rezidenti nejsou 

přítomni. Smíšená zóna na rozdíl od návštěvnické zóny zachovává možnost parkování či 

odstavování vozidel rezidentů a nabízí tyto místa i pro návštěvníky oblasti. 

U parkovacích zón se často setkáváme také s požadavkem na monitorování obsazenosti parkovacích 

míst. To je podrobněji zmíněno v kap. 0. 

Parkovací domy a hromadné garáže 

Tento typ parkovišť je nejčastěji využíván v centrálních oblastech měst, v blízkosti uzlů MHD nebo 

u obchodních center. Ve většině případů taková parkoviště bývají vícepodlažní, případně 

jednopatrová podzemní. Realizace tohoto typu parkovišť představuje finančně náročné, ale velmi 

efektivní a často i efektní řešení. Poměr nabízené kapacity a záboru plochy na povrchu je v těchto 

případech velmi pozitivní. Vhodným, či spíše nutným doplňkem je vhodný informační a navigační 

systém.  

Záchytná parkoviště  

Záchytná parkoviště jsou nezbytná jako doplněk regulace dopravy v klidu v uliční síti. Dochází zde 

ke koncentraci odstavených a zaparkovaných vozidel, což zlepšuje situaci v ostatních částech 

města. Cílem je dosáhnout co největšího počtu zde odstavených vozidel tak, aby bylo odlehčeno 

centru města jak z hlediska provozu tak i parkování. Způsob a režim parkování je dán typem 

parkoviště. Může jít o nezpoplatněné parkoviště, na kterém je umožněno bezplatné parkování 

návštěvníkům i rezidentům. Nebo je možné parkoviště návštěvnického typu, které má režim totožný 

s návštěvnickými zónami – je zde provozní doba, po kterou je parkování zpoplatněno. Dále se také 

může jednat o parkoviště typu P+R, které je určeno pro dlouhodobé odstavení vozidla a parkování 

je zde zpoplatněno zvýhodněným tarifem.  

V každém případě by měli lidé být motivováni k odstavení vozidla na všech typech odstavných 

parkovišť, např. výhodnou cenou parkování, nebo zvýhodněnou či bezplatnou jízdenkou na MHD, 

přičemž vyhovující napojení MHD na záchytné parkoviště je nutnou podmínkou správného 

fungování tohoto typu parkování. Další podmínkou dobře fungujícího záchytného parkoviště je 

vhodný informační a navigační systém.  

Další možnosti parkování s vazbou na jiné druhy dopravy 

Při řešení možností vedoucích ke zlepšení dopravní situace v centrech měst je často používáno 

preference a propagace cyklistické dopravy. Jejím rozvojem se mnoho měst intenzivně zabývá a 

vidí v něm potenciální řešení problematické dopravní situace. Pro mnoho lidí je ale značně 

omezující vzdálenost, kterou jsou ochotni na kole urazit. Pro takové případy může být řešením 

využití kombinace cesty na kole s cestou MHD, či s cestou automobilem. Pokud člověk použije 

k cestě vlastní jízdní kolo a chce další část cesty pokračovat MHD, je v blízkosti zastávek MHD, či 
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přestupních uzlů důležité takovým osobám nabídnout bezpečnou možnost jak si zde své kolo 

ponechat. Zamknutí kola ke stojanu (existují stojany k tomu více či méně vhodné) často nezaručí 

dostatečnou ochranu před odcizením. Lepším řešením jsou uzamykatelné skříňky/kóje, kde je 

možné za symbolický poplatek (např. 5 – 10 kč) uzamknout jízdní kolo. Většina lidí by byla 

ochotná takovou částku zaplatit, pokud by měli pocit, že jejich kolo je v bezpečí. 

Další možností jak propagovat cyklistickou dopravu ve městech je tzv. bike-sharing. Umožňuje 

uživatelům si kolo za poplatek na jednom místě vypůjčit a zase (i na místě jiném) ho vrátit. Stojany 

s koly pro vypůjčení je možné situovat také v blízkosti parkovišť, aby poskytovaly možnost 

kombinace jízdy autem a na kole. Motivací pro takové jednání může být např. zvýhodněná cena 

parkování, či zvýhodněná cena vypůjčení jízdního kola. 

V případě existence výše uvedených systémů je žádoucí poskytnout potenciálním uživatelům 

informaci o poloze a možnosti využití daných zařízení. 

Technologie pro parkování 

V rámci realizace parkovacích systémů měst je nutné počítat s aplikací technologií, bez kterých 

není návrhy možno realizovat. 

Parkovací automaty 

Pro placená parkovací stání (zóny) v uliční síti je nutná instalace parkovacích automatů, kdy by měl 

být umístěn vždy jeden automat pro ucelenou lokalitu v dostupné vzdálenosti maximálně cca 60 m. 

Na výběr je několik typů automatů, pro účely ekonomického zhodnocení je nejvhodnější parkovací 

automat s funkcí vracení peněz. U automatů by měla být možná platba v hotovosti i platba pomocí 

platební karty, automat by měl splňovat požadavky na bezpečnost (ochrana finanční hotovosti) a 

také je nutné vyřešit otázku napájení. To je možné buď pomocí baterie, solárního panelu či pomocí 

napájení ze sítě veřejného osvětlení. Parkovací automat by měl také být napojen na dohledové 

centrum (hlášení poruch, monitorování provozu) a je nutné monitorovat a zamezovat parkování 

vozidel bez zaplacení příslušného poplatku. 

Dále se také nabízí jiné možnosti spojené s uličními parkovacími systémy. Například jde o platbu za 

parkovné pomocí mobilního telefonu, či možnost rezervace parkovacího místa pomocí 

internetového rozhraní, mobilní aplikace či SMS.  

Detekce obsazenosti parkovacích míst 

V souvislosti s realizací parkovacích zón na volných prostranstvích je vhodné monitorovat 

obsazenost těchto míst. Jednou z možností je zjišťování obsazenosti uličních stání pomocí 

přítomnostních magnetometrických detektorů. Výhodou takových detektorů je jejich jednoduchá 

instalace a efektivní detekce obsazenosti parkovacích míst. Detektory mají vysokou přesnost a 

jejich instalace nevyžaduje výkopové práce (napájení, napojení na síť), pouze se zabrousí do 

povrchu vozovky. Senzor je umístěn na každém parkovacím stání a detekce probíhá na principu 

magnetometru  viz obrázek č. 2 a 3. Senzory mezi sebou mohou bezdrátově komunikovat a další 

důležitou vlastností je napojení na dohledové centrum. Detektory jsou napájeny pomocí baterie, 

která má životnost až 10 let. Výstupem na základě detekce a dat z parkovacích automatů pak může 

být obsazenost míst, čas stání na daných místech, počet zaplacených míst či finanční srovnání mezi 

skutečným a předpokládaným výnosem z parkování. Na základě toho je možná snadnější kontrola 

parkování, restrikce či možnost navigace pomocí proměnných dopravních značek nebo mobilní 

aplikace pro telefony na místa s rozsáhlejšími plochami pro stání na ulici (s informací o počtu 

volných míst). 

Přínosy: 

 zlepšení možnosti vzdáleného sledování vytíženosti parkoviště s následnou analýzou obdržených dat 

(analýza obsazenosti vs. vybrané parkovné), 

 navádění na parkovací místa pomocí ukazatelů s PDZ, 

 možnost implementovat placení parkovného přes mobilní aplikaci, 
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 jednoduchá rozšiřitelnost i na jiné oblasti, 

 zvýšení tržeb. 

V několika městech ČR (Praha, Brno, Písek) proběhl nebo je plánován pilotní provoz a testování 

této technologie dle navržené architektury a příkladu zapojení viz. obrázek č. 4 a 5. 
    

 
 Obr. 1: Parkovacího automatu       Obr. 2:Magnetický detektor   Obr. 3 Umístění mag. detektory 

 

Obr. 4: Architektura systému parkování 

 
Obr. 5: Zapojení monitorování obsazenosti míst do systému parkování 
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Parkovací závorový systém 

Dalším prvkem parkovacího systému, je parkoviště se závorovým systémem. Tento systém není 

vhodný do uliční sítě, ale spíše na větší parkovací plochy. Výhodou je, že by zde nemělo být možné 

zaparkovat a neuhradit poplatek, tudíž eliminuje finanční ztráty plynoucí z nerespektování zón 

placeného stání. Závorový systém je možné uplatnit na ohraničených parkovištích mimo uliční 

prostor, na záchytných parkovištích nebo v parkovacích domech libovolných rozměrů. Takový 

systém má jednoduchou obsluhu ovládacích prvků. Předností závorových systémů jednoduchá 

údržba a servis. Data o obsazenosti by měla být dále předávána do dohledového centra, potažmo 

navigačního systému.  

Navigační parkovací systém 

Pro regulaci a organizaci dopravy v klidu je prospěšné zavedení komplexního navigačního systému 

na jednotlivá parkoviště nejen při příjezdu návštěvníků do města ale také při pohybu uvnitř města. 

Navigace může být realizována pomocí dopravního značení nebo telematických systémů. Měla by 

řidiči poskytovat informaci a volné kapacitě na jednotlivých parkovištích a také samozřejmě o tom, 

kterým směrem se parkoviště nachází. Navádění na parkoviště tak umožňuje rovnoměrné a 

efektivní využití parkovacích kapacit na území města, snížení dopravní zátěže v centru (může 

zamezit vyhledávání volných míst tzv. „naslepo“). Navigační systém musí být napojen na 

dohledové centrum, ze kterého čerpá informace o kapacitě parkovacích ploch a naopak předává 

dohledovému centru provozní a poruchová hlášení. 

     
   Obr. 6: Závorový parkovací systém                         Obr. 7: Navigační PDZ 

Mobilní parkovací systém 

Další technologií, kterou je možno v rámci řešení parkování využít je mobilní parkovací systém. 

Jeho využití je výhodné při ojedinělých akcích s vysokým počtem účastníků. Je tak pro účely 

parkování při takových akcích možné využít plochy, které běžně neslouží jako parkoviště. Mobilní 

parkovací systém má podobnou strukturu jako stálý závorový systém. Důležitou vlastností je 

jednoduchá obsluha ovládacích prvků, Součásti takového systému je mobilní vjezdový a výjezdový 

stojan, závora a pokladna. Je nutné také ohrazení dočasné parkovací plochy. Možná je navigace 

řidičů na parkoviště pomocí mobilních vozíků rozmístěných na důležitých místech. 

Smart phone aplikace 

S rozvojem tzv. chytrých telefonů, datových tarifů a vznikem mobilních aplikací pro nejrůznější 

účely souvisí také uplatnění možností a informací souvisejících s parkovacím systémem. Protože 

počet uživatelů těchto mobilních aplikací stále roste je důležité tento trend zachytit a nabídnout 

uživatelům aplikace právě pro parkování. Ty by měly jednak poskytovat on-line informace o 

kapacitě parkovacích ploch a také umožňovat platbu za parkování nebo umožňovat rezervaci 

parkovacích míst. Propojení a přenos informací, plateb apod. je řešen pomocí internetové sítě.  
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 Obr. 8: Mobilní vozík                      Obr. 9: Schéma komunikace a ukázka mobilní aplikace  

Řízení dopravy v klidu 

V rámci integrace všech součástí parkovacího systému v dané oblasti je důležité propojit všechny 

výše uvedené systémy v dohledové centrum. To představuje komplexní dohled a management nad 

systémem parkování v celé sledované oblasti. Sdružuje jednotlivé technologie do jednoho 

provázaného celku a zajišťuje sdílení dat mezi jednotlivými systémy, čímž se podstatně zvyšuje 

efektivita celého systému. Dohledové centrum poskytuje informace o stavu parkování, včetně 

předávání informací na systém informačních (navigačních) tabulí. Je také možné sledovat historická 

data z hlediska statistiky, nebo sledovat počet zaplacených parkovacích stání a následně případné 

neplatiče penalizovat. Dochází tak k zefektivnění vybírání za parkovné. Důležitá je také vazba na 

městskou policii či správce, kterému jsou systémem poskytovány informace o nezaplaceném 

parkování, čímž je zvyšována efektivnost výběru financí za parkovací místo. Dohledovému centru 

jsou poskytována provozní a poruchová hlášení a  je tak možné velmi záhy odhalit problém a snížit 

tak čas pro odstranění poruchy.  

 
Obr. 10 Ukázka rozhraní pro dohled nad systémem parkování  

Závěr 

Perspektiva systémů parkování spočívá zejména v aplikaci moderních technologií při organizaci 

a řízení dopravy v klidu. Důraz by měl být kladen na poskytování přesných a aktuálních informací 

o parkovacích místech pro řidiče. Dále je vhodné se věnovat poskytnutí možnosti plateb 

a informování uživatelů přes aplikace na mobilních telefonech. Pro poskytování přesných informací 

o obsazenosti parkovacích míst je důležitá jejich přesná a spolehlivá detekce. U závorových 

parkovacích systémů se tak dá zjistit z počtu vozidel vjíždějících a vyjíždějících, ne už tak 

u parkovacích míst na volných prostranstvích. Zde se jako velmi vhodná technologie jeví 

magnetometrické detektory, které při minimálním zásahu do okolního prostředí a také minimálních 

nárocích na energii vykazují vysokou spolehlivost. Všechny systémy dopravy v klidu by v řízené 
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oblasti měly být propojeny v komplexní parkovací a informační systém. Taková synergie potom 

zaručí vysokou efektivitu managementu dopravy v klidu.  
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4. Využití telematických systémů pro časové přidělování dopravní infrastruktury 
 Ing. Tomáš Tvrzský, Telematix Services a.s.  

 

Úvod 
V rámci programu Alfa Technologické agentury ČR byl v letech 2011-13 řešen projekt 

TA01031697 „Výzkum možností využití principu přidělování TimeSlotů v silniční dopravě“. 

Následující příspěvek si klade za cíl shrnout některé jeho výsledky, které mohou mít praktické 

využití v bezprostředně následujícím období.  

Analytická část projektu Timeslots ukázala, že systémy pro časové přidělování dopravní 

infrastruktury jsou v oblasti silniční dopravy v pohybu spíše výjimečné, což lze ale zřejmě i 

pochopit vzhledem ke složitosti problematiky a nutnosti změn právních rámců pro tuto oblast. 

Na základě této rešeršní části byly formulovány základní požadavky na systém Timeslots a byly 

definovány Use case pro dopravu v klidu i pohybu, ze kterých řešitelé dále vycházeli při funkční 

specifikaci a vývoji systému. 

Systém Timeslots byl navržen tak, aby jeho jádro mohlo být použito jak v oblasti dopravy 

v pohybu, tak dopravy v klidu. Pro pilotní odzkoušení pak byla vybrána doprava v klidu, která je 

patrně vždy více „lokální“ záležitostí bez nutnosti měnit příslušnou legislativu.  

Technické řešení rezervačního systému Timeslots se skládá z několika základních komponent a 

architektura je znázorněna na Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. 

 

Obr. 1 Architektura rezervačního systému Timeslots 

Základem systému jsou: 

 databáze Timeslots; 

 rezervační systém. 

Rezervační systém vykonává potřebné operace s databází a zpracovává požadavky od klientů. V 

závislosti na režimu provozu celého systému, jak bude popsáno dále, předává požadavky do 

externích parkovacích systémů participujících partnerů. 

 

 

Pro zajištění komunikace se systémem Timeslots jsou navržena dvě rozhraní pro: 

 komunikaci s klientskou aplikací; 
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 napojení na externí parkovací systémy. 

V průběhu řešení projektu Timeslots byl proveden socioekonomický průzkum, a pokud shrneme 

jeho výsledky, je možné napsat, že systém Timeslots je aplikovatelný pouze na lokalitách, které se 

dlouhodobě nebo opakovaně potýkají s nedostatečnou kapacitou, ať už se jedná o dopravu v klidu 

nebo dopravu v pohybu. Parkovišť pro nákladní dopravu, která se potýkají s kapacitními problémy, 

lze na dálniční síti v ČR najít mnoho a problém s povinnými přestávkami řidičů, kteří je ale nemají 

kde absolvovat, se i na základě provedeného průzkumu jeví jako velmi významný. Dopravci 

v současné době nejvíce postrádají informace o parkovacích lokalitách, jejich vybavenosti a 

dostupnosti parkovacích míst.  

Řešitelský tým proto realizoval systém Timeslots se zaměřením na parkování řidičů dálkové 

přepravy a dopravy s rozšířením o vozidlovou část. Tuto (klientskou) část tak dnes reprezentuje 

software, který umožňuje propojení digitálního tachografu s navigací, zobrazení vybraných dat 

z tachografu v navigačním software a propojení se serverovou částí, která umožňuje rezervaci 

parkovacího místa a další obsloužení tohoto use case (např. zrušení rezervace, zobrazení přehledu 

rezervací atd.). Tento systém byl pak v posledním roce řešení projektu Timeslots pilotně otestován. 

K základním aspektům hodnocení možného dopadu navrženého telematického systému na jeho 

uživatele patří vhodné ohodnocení nákladových položek spojených s posuzovanou ITS aplikací na 

straně jedné a vyjádření dopadů (přínosů) aplikace na straně druhé. U systému Timeslots lze 

očekávat pozitivní dopady na zlepšení plynulosti dopravy, jež lze jednoduše kvantifikovat, na 

snížení nehodovosti a na zlepšení kvality životního prostředí, které se dají modelovat.  

Při posouzení bylo zohledněno:  

a) technické hledisko, které představuje např. technická náročnost řešení, riziko technické 

proveditelnosti, technická náročnost správy a údržby systému, spolehlivost provozu, 

b) dopravní hledisko, beroucí v potaz provozní náklady uživatele, dopravní zatížení, možnost 

objízdných tras, splnění dopravního účelu, riziko bezpečnosti provozu, 

c) ekonomické hledisko, jež představuje náklady na přípravu a implementaci, náklady na 

provoz, údržbu a opravy, časové úspory uživatele, atd. 

Posouzení potenciálních přínosů zavedení služby pro rezervaci dopravní 

infrastruktury v ĆR 
Aby bylo možné kvantifikovat potenciální přínosy zavedení služby Timeslots, bylo potřeba stanovit 

podmínky, za kterých lze očekávat, že přínosy opravdu nastanou:  

 Zapojení jednotlivých provozovatelů parkovacích lokalit do centrální databáze, aktualizace dat 

ohledně poskytovaných služeb, v případě změn aj.  

 Čím menší penetrace parkovacích míst v databázi, tím menší pozitivní dopady.  

 V případě zkvalitňování poskytovaných služeb např. monitorování, hlídání parkoviště či dodatečné-

ho osvětlení mohou být dopady např. v oblasti bezpečnosti větší.  

 Dostatečný počet uživatelů především v dálkové nákladní dopravě (předpoklad 62% cest 

s informacemi o možnostech parkování – 50% vnitrostátní, 80% zahraniční).  

Dále je potřeba poznamenat, že v řadě případů se řešitelé dopustili odhadů nebo použili odhady 

z jiných zemí obdobně i na podmínky České republiky, které však mohou být odlišné.  

Na základě výše zmíněných předpokladů a omezení bylo v rámci projektu Timeslots zkonstruováno 

socioekonomické hodnocení, kde jako největší úspory pro dopravu v pohybu byly ohodnoceny:  

 Čas potřebný pro vyhledání volného místa - úspora času potřebného pro vyhledání volného par-

kovacího místa byla spočtena na základě dat z mýtného systému. Opírá se o zjednodušený výpočet 

počtu nutných zastavení pro odpočinek při řízení, který má nastat po 9 hodinách řízení. Pokud uva-

žujeme průměrnou rychlost jízdy 60 km/h, a předpokládáme že systém by mohl pomoci zkrátit dobu 
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hledání parkovacího místa o 5 minut alespoň u 5% zastavení, úspora nákladů se bude pohybovat 

okolo 40 mil. Kč / rok. 

 Úspory plynoucí ze snížení nehodovosti - úspory plynoucí ze snížení nehodovosti byly spočteny na 

základě předpokladu, že dojde ke snížení počtu nehod o 10 % (pro výpočet byla uvažována pouze 

statistická data z let 2009 – 2012, protože v předchozím období byla používána jiná klasifikace ne-

hod a tak jsou data vzájemně neporovnatelná).  

Při hodnocení úspor a rentability systému pro dopravu v klidu řešitelé vycházeli z uskutečněného 

průzkumu, kde 27,5% respondentů z celkového počtu dotázaných muselo upravit čas dojezdu na 

parkoviště tak, aby mělo jistotu, že zaparkují. Převážně se jedná o dřívější příjezd odhadem o 0,5-1 

hodinu než by reálně potřebovali. V případě zpoplatněná služby rezervace a parkování Tato otázka 

nebyla respondenty v pilotním průzkumu příliš kladně vnímána, resp. většina odpověděla, že neví. 

Možnost rezervace by uvítalo 60% návštěvníků P+R.  

Hlavní přínosy systému Timeslots pro dopravu v klidu byly dále vyhodnoceny jako: 

 Snížení času potřebného pro vyhledání volného místa  

 Snížení počtu krádeží a poškození zboží a vozidel na parkovištích  

 Snížení nehodovosti v důsledku nesprávně zaparkovaného vozidla 

 Snížení nehodovosti v důsledku únavy z nadměrné doby jízdy 

 Zlepšení využití parkoviště  

 Zvýšení ekonomické aktivity  

 Zlepšení vnímání bezpečnosti  

 Zvýšení potenciálu na podporu dobíjecích stanic ekologicky účinných těžkých nákladních vozidel  

 Úspory na pojistném  

Na závěr považují řešitelé za vhodné zmínit, že např. studie [1] odhaduje, že přes 44% cest 

uskutečňovaných v rámci mezinárodní silniční nákladní dopravy vyžaduje alespoň jednu zastávku 

na odpočinek v souladu s Nařízením č.561/2006 (o harmonizaci některých předpisů v sociální 

oblasti týkajících se silniční dopravy), jež je známý jako předpis o pracovní době řidičů, době řízení 

a době odpočinku. Informace o parkovacích možnostech na dopravní infrastruktuře jsou tedy 

nezbytně nutné proto, aby pomohly uspokojit potřeby a cíle různých zúčastněných stran, zejména 

profesionálních řidičů. V Evropě je v posledních letech prioritou zavést službu poskytování 

aktuálních informací o parkování tzv. Inteligentní dopravní parkování (Intelligent Truck Parking - 

ITP) pro těžká nákladní vozidla. V rámci této služby je důraz kladen na poskytování informací o 

parkovacích lokalitách a poskytnutí možnosti rezervace parkovacího místa ve vybrané oblasti. 

Informace o volných parkovacích místech mohou významně přispět k bezpečnější a účinnější 

dopravě s dopadem na celou společnost.  

Služba Timeslots pro nákladní dopravu se také zabývá poskytováním těchto informací. Posuzovány 

byly základní služby od poskytování informací po rezervační služby až po navigaci na vybranou 

lokalitu. V současnosti řeší tuto problematiku pouze několik studií, a i když zavedení služby ITP 

ukazuje potenciál pozitivně ovlivnit některé problémy související s dopravou, kterým čelí dnešní 

společnost, zatím je známo velmi málo o skutečných realizacích a přínosech ITP.  
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Reference 

[1] http://content.moveandpark.com/USB-stick/PPTs/ppt-anner.pdf 

[2] Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích projektu Timeslots za rok 2013 

 

  



91 

5. Standardy vybavení parkovacích domů 
 Ing. Milan Taška,  Slovenská parkovacia asociácia  
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Schéma bola upravená   súlade s novými technickými a sociálnymi vývojovými trendmi 

žiaducimi v podnikaní parkovania. Venovali sme viac pozornosti prevádzkovým 

a environmentálnym otázkam rovnako ako optimálnosti pre zákazníka než predtým. 

 

Ocenili by sme komentáre našich členských organizácií pred navrhnutím konečnej verzie na 

schválenie. K tejto verzii by sme radi urobili nasledujúce poznámky: 

 

a) kde súčasná ESPA schéma požaduje iba viacposchodové (a podzemné) parkoviská. Výbor 

rovnako navrhuje zvýšiť kvalifikovanie povrchových tj. pozemných parkovísk. Aby sme sa 

vyhli príliš veľa ’’nežiadúcim’’ v zozname, vypracujeme pre tento účel vyhradený zreduko-

vaný dotazník. 

 

b) schéma je vytvorená na použitie vo všetkých EPA krajinách. Takto medzinárodný cestovateľ 

môže mať potešenie vstupovať do zákazníkovi prístupného a bezpečného parkovacieho za-

riadenia s rovnakou stanovenou úrovňou kvality po celej Európe. V zásade nie je dovolené 

štátnym organizáciám poskytovať príspevky (ocenenia) na nižšej úrovni získaných bodov 

ako Európsky štandard 150 bodov. 

 

c) Aby sme zaistili úroveň kvality vo všetkých oblastiach, kritéria sú kategorizované. Každá 

kategória má stanovenú minimálnu hranicu na úspešné prejdenie. Celkový súčet minimál-

nych skóre na prejdenie za kategóriu je 119 bodov. 

To umožňuje vyrovnanie (vyváženie) medzi kategóriami zatiaľ čo zachováme minimálnu 

úroveň kvality každej kategórie. 

 

d) táto schéma je vypracovaná pre prvotné ohodnotenie nových a už existujúcich parkovísk. Ak 

ocenenie (cena, príspevok) bude potrebovať prehodnotenie v rámci 3 – 5 rokov, vypracu-

je sa prehodnotiaca schéma. Navrhujeme zredukovaný hodnotiaci dotazník (základná kon-

štrukcia parkoviska všeobecne zostane) a hľadanie (získavanie) potvrdenia kvality pre zá-

kazníka použitím krátkej ankety. 

 

 

Popri tejto upravenej hodnotiacej schéme je dôležité zlepšiť informovanosť, uvedomelosť 

a viditeľnosť tejto schémy kvality medzi našimi (potenciálnymi)zákazníkmi. V súčasnosti je 

ESPA schéma známa hlavne interne vo vnútri parkovacej komunity. Poznanie a uvedomelosť u 

našich zákazníkov a iných investorov zlepší hodnotu schémy pre majiteľov a prevádzkovateľov 

parkovísk. Hoci sa iniciatívy preberajú z krajín na krajinu, privítali by sme podnety v tejto 

oblasti, ktoré by sme zdieľali s ostatnými krajinami. 
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OCENENIE 

EURÓPSKY  ŠTANDARD  PARKOVANIA 

DOTAZNÍK 
      

Toto ocenenie je zavedené Európskou parkovacou asociáciou a udeľuje sa parkoviskám, ktoré 

vyhovujú minimálnym požiadavkám kvality, bezpečnosti a optimálnosti pre zákazníka. Táto schéma 

vylučuje otvorené pozemné (povrchové) parkoviská. 

Aby bolo možné posúdiť či parkovisko vyhovuje štandardom stanoveným EPA, priložený dotazník 

bol vypracovaný na ohodnotenie relevantných kritérií. Aby mohlo byť parkovisko kvalifikované na ocenenie 

musí získať minimálne skóre 150 bodov. Hoci parkovisko taktiež musí získať minimálne skóre stanovené 

pre každú sekciu. Parkovisko, ktoré dosiahne celkové skóre väčšie ako 150 bodov, ale nedosiahne  

minimálne skóre určené pre každú sekciu sa nekvalifikuje na ocenenie. 

Aby sme zaistili že posudok bude čo najobjektívnejší, kritériá sme rozdelili. Celkový súčet 

minimálnych skóre na úspešné prejdenie je 119 bodov. To umožňuje získať body aj vtedy, ak jedna z 

kategórií úplne nevyhovuje požiadavkám daného predmetu obsahu. 

Extra bonusové/ mínusové body môžu mať rozhodujúci vplyv na dosiahnutie požadovaných 150 

bodov. 

Európska parkovacia asociácia poverila národnú parkovaciu asociáciu posudzovaním a prezentáciou 

Ocenenia. V (krajine)…………..to je ( národ. park. asociácia)……. 

Ocenenie je udeľované na neurčité časové obdobie, ale zostáva vlastníctvom EPA. EPA si uplatňuje 

právo odobrať ocenenie( prostredníctvom národným organizácií) ak parkovisko už nevyhovuje nevyhnutným 

požiadavkám zasluhujúcich si Cenu európskeho štandardu parkovania. 

 

Detaily žiadateľovho umiestnenia, lokalizácie 

 

 

 

 

  

Názov parkoviska  

Nad/ podzemné  

Ulica  

Mesto  

Telefón  

Fax  

Email  

URL  

Posudzované Rok: Mesiac: Deň: 

Časové obdobie  

Poveternostné 

podmienky 
 

Obsadenosť - -  

Vyplnené(kým) napísať 

meno 
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1. Povinné minimálne podmienky 

Ak nie sú všetky podmienky splnené, parkovisko nemôže byť posudzované na 

ocenenie. 

1.1 Parkovisko musí byť pre verejné používanie     

1.2 Minimálna konštrukčná výška =  1,90 m     

1.3 Minimálna konštrukčná výška pre chodcov = 

1,90 m 
    

1.4 Musí  byť najmenej jeden vyhradený vstupný a 

východový jazdný pruh hoci prídavné prílivové a 
odlivové pruhy sú povolené 

    

1.5 Pozdĺžny sklon rampy pri stroji na lístky nemôže 

presahovať 5% 
    

1.6 Spĺňa parkovisko národné požiadavky pre počet , 

veľkosť a pozíciu invalidných vyhradených 

parkovacích miest držiteľov invalidných 
preukazov? 

    

1.7 85% miest musí byť najmenej 2,3 m široké     

1.8  Všetky vozové rampy musia byť jednosmerne 

alebo najmenej 6 m široké s pruhovými 

označeniami pre obojsmernú dopravu(min. 8 m 

šírka pre obojstranne zakrivené rampy s 
vnútorným kruhovým rádiusom 10 m) 

    

1.9 Zakrivenie rampy(vonkajší radius)(najužšia 

rampa) musí byť nad 8 m 
    

1.10 Všetky parkovacie plochy pre dopr. prostriedky 

musia byť prístupné výťahmi, sedačkovými 

výťahmi alebo rampami pre chodcov so sklonom 
nie väčším než  6% 

    

1.11 Parkovisko musí spĺňať národné protipožiarne 

štandardy 
    

1.12 Ak  má parkovisko platené parkovanie a prístup 

kontrolovaný závorami alebo bránami, musí byť 
intercom pri mieste platenia/mieste východu 

    

1.13 Všetky bezpečnostné vozidlové a pešie zábrany 

musia spĺňať národné bezpečnostné štandardy 
    

1.14 Lístok o zaplatení musí byť poskytnutý, keď je 

požadovaný 
    

      

1.15 Všetky otáčacie pohyby musia byť schopné byť 

dokončené bez cúvania (pohybovanie sa do/z 

vyhradeného parkovacieho miesta 
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 SUBJEKT Max 

skóre 

Skóre Nameraná 

hodnota 

Poznámky 

2 OSVETLENIE  v luxoch 

Merania by nemali byť robené v priamom 

slnečnom svetle 

Hodnota v luxoch je priemer druhého 

najvyššieho a druhého najnižšieho merania 
delená 2 z najmenej 6 nameraných hodnôt 

2.1 Lístok- strojový vstup, v 1 m výške pri zábrane/ 

stroji na lístky 

  Nad 300 Lux = 5;  

 Medzi 200 –  300  Lux = 2;  

 Pod 200 Lux = 0 

5    

2.2 Lístok – strojový východ, v 1 m výške pri 

zábrane/ stroji na lístky 

 Nad  200 Lux = 3;  

 Medzi120-200 Lux = 2;  

 Pod 120 Lux= 0 

3    

2.3 Pri stroji na platenie; v 1 m výške 

 Nad 200 Lux =5;  

 Medzi  120-200 Lux =2;  

 Pod 120 Lux= 0; 

 Žiadny stroj na platenie = 5 

5    

2.4 Pri pokladni; vo výške okienka 

 Nad 200 Lux =4; 

 Medzi 120-200 Lux =2;  

 Pod 120 Lux = 0;  

 Žiadna pokladňa  = 4 

4    

2.5 Vo výťahu; 1m výška 

 Nad 100 Lux = 4;  

 Medzi  75-100 Lux = 2;  

 Pod 75 Lux = 0;  

 Žiadny výťah = 4 

4    

2.6 Na schodisku a vo všetkých iných vyhradených 

cestách pre chodcov 

 Nad  150 Lux = 4;  

 Medzi75-150 Lux  = 2;  

 Pod 75 Lux = 0;  

4    

2.7  Na príjazdových cestách, v 1 m výške 

 Nad 100 Lux= 10;  

 Medzi 75-100 Lux = 6; 

 Medzi 40-75 = 2;  

 Pod 40 Lux = 0 

10    
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2.8 Na parkovacích plochách blízko dvier automobilu, 

1m výška 

 Nad 100 Lux= 10;  

 Medzi 75-100 Lux= 6; 

 Medzi 40-74 Lux = 2;  

 Pod 40 Lux= 0 

10    

 medzisúčet osvetlenie   45   Minimálne 

skóre 20 
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 SUBJEKT Max. 
skóre 

Skóre Nameraná 
hodnota 

Poznámky 

3. VJAZD/VÝJAZD ÁUT     

3.1 Výškový limit parkoviska identifikovaný pri 

vchode 
Správne označenie pri vchode 

 Áno =1 

 Nie = 0 

Výšková zábrana 

 Áno =1 

 Nie = 0 

2    

3.2 Parkovisko by malo získať 1 bod za každých 10 

cm výšky nad 1.9 m až do 2.2 m 
3    

3.3 Dopravné značky označujúce obmedzenia v 
používaní zariadenia 

Jasné označenie = 3 body 

Neúplné označenie=  2 body 

Bez označenia = 0 bodov 

3    

3.4 Informácie o: 
informácie o prevádzkovom čase 

 Áno = 1 

 Nie = 0 

Cenové tarify 

 Áno =1 

 Nie = 0 

2    

3.5 Dizajn vjazdovej a výjazdovej plochy 

 
Vstupná/rovná rampa pri automate na lístky 

 Áno =1 

 Nie = 0 

 

Východová/rovná rampa pri automate na lístky 

 Áno =1 

 Nie = 0 

2    

3.6 Aký je pozdĺžny sklon jazdného pruhu pri 

automate na lístky? 

 0-2% = 2 

 2-5% = 0 

2    
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3.7 Dizajn obrubníka na ochranu priemerných kolies 

vozidla 

 Žiadny obrubník = 2 

 Áno= 2 

 Žiadna ochrana=  0 

2    

3.8 Nerovné povrchy vchodové/ východové rampy 

Nerovné, hrboľaté = 1;  
Hladké = 0;  

1    

3.9 Bezpečnosť prístupu 

Zábrany  

Áno = 1  

Nie=0 

Interkom 

Áno=1 

Nie=0 

CCTV priemyselná kamera/ tv  

Áno=1  

Nie=0 

Rozpoznanie poznávacích značiek/dopravných 

prostriedkov  

Áno = 1 

Nie = 0 

Únikové východy  

Áno=1 

Nie=0 

Prístup personálu 

Vchod  

Áno =1 

Nie =0 

Východ 

Áno = 2  

Nie  = 0 

8    

 Medzisúčet 25   Minimálne 

skóre 13 
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 SUBJEKT Max. 

skóre 

Skóre Nameraná 
hodnota 

Poznámky 

4. PARKOVACIA PLOCHA     

4.1 Podpier (pilierov) pre najmenej 85% parkovacích 

miest 

  žiadny pilier na parkovacej ploche = 8 

  pilier na začiatku boxu= 0 

  pilier pri dverách auta= 0 

  pilier na zadnej strane boxu najďalej od 
uličky = 4 

8    

4.2 Viditeľnosť(veľa/málo slepých rohov, stien v 

parkovisku) 

 Dobre  = 4 

 Priemer = 2 

  Zle= 0 

4    

4.3 Vertikálne značenie: 

Spĺňajú dopravné značky národný cestný zákon? 

Áno=1  

Nie=0 

Je značenie jasné, úplné a jednoznačné? 

Smerové a odbočovacie značky: 

 Úplné  

Áno=1 

Nie=0 

 Ľahko viditeľné. 

Áno=1 

Nie=0 

 Jednoznačné 

Áno=1 

Nie=0 

Vchodové a východové značky 

 Úplné  

Áno=1;  

Nie=0 

 Ľahko viditeľné  

Áno=1;  

Nie=0 

 Jednoznačné  

Áno=1;  

Nie=0 
 

7    

4.4 Označenie parkovacej plochy 1    
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Sú jasné a kontrastujú s farbou podlahy?   

Áno=1 

Nie=0 

4.5 Sú označenia jazdného pruhu 

 Úplné  

Áno=1 

Nie=0 

 Ľahko viditeľné 

Áno=1 

Nie=0 

 Jednoznačné 

Áno=1;  

Nie=0 

3    

      

4.6 Poskytujete(zabezpečujete) špecifické 

poradenstvo a inú pomoc pre hendikepovaných? 

 Veľmi dobre= 3 

  Dobre=2 

  Slabé =1 

  Žiadne= 0 

3    

4.7 Parkovací uhol u 85% park. miest 

Uhol  76-90
o
 = 0;  

Uhol   45-75
o
 = 2 

2    

4.8 V bode 4.8 : 

Vyplňte bod 4.8A pre parkoviská s uhlom 76-90. 

Vyplňte bod 4.8B pre parkoviská s uhlom 45-75. 

 NEVYPĹŇAJTE OBIDVA BODY 

A Šírka park.miesta(85% miest)(uhol76-90) 

 Šírka 230 = 0  

 Šírka 235 = 2 

 Šírka 240 = 4 

 Šírka 245 = 6 

 Šírka 250 = 8 

    

 

A Šírka jednosmernej uličky (79 – 90 stupňov) 

Šírka uličky v kombinácii s dĺžkou parkovacieho 

miesta- 5 m. V prípade menšej dĺžky miesta , šírka 

uličky je posudzovaná ako zúžená s rozdielom na 

oboch stranách. 

 Nad  6 m =3 

 Nad 5.5 m = 2 

 Nad  5 m = 1 

3    
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 Pod 5 m = 0 

      

B Šírka park.miesta(85% miest)(uhol45-75 stupňov) 

 Šírka 230 = 1  

 Šírka 235 = 3 

 Šírka 240 = 5 

 Šírka 245 = 8 

8    

B Šírka jednosmernej uličky (šikmé parkovanie 45-

75 stupňov) 

Šírka uličky v kombinácii s dĺžkou parkovacieho 

miesta- 5 m. V prípade menšej dĺžky miesta , šírka 

uličky je posudzovaná ako zúžená s rozdielom na 

oboch stranách. 

 Nad  5 m =3 

 Nad  4,5 m = 2 

 Nad  4 m = 1 

 Pod   4 m = 0 

3    

      

4.9 Povrch rampy(šikmá plocha, nájazdová plocha) 

medzi parkovacími plochami 

 Hrboľatý= 1 

 Hladký= 0 

 Nepodstatný= 1 

1    

4.10 Sklon rampy všetky rampy(šikmé plochy) 

 0-5%             Áno = 5 

 5-10%           Áno= 3 

 10 -14%        Áno= 1 

 Nad 14%       Áno= 0 

5    

4.11 Šírka rampy(vozovka, prejazd) všetky rampy, 

merané na najužšom mieste 

 Pod 3 m = 0 

 3-3,5 m = 1 

 Nad 3,5 m = 2 

P.S.: zakrivené rampy(šikmé plochy) musia byť 1 

m širšie pre tie isté body. 

2    

4.12 Zakrivenie rampy(vonkajší Radius) (najužšia 

rampa) zakrivené rampy 

 8 – 9 m = 0 

 9 – 10 m = 1 

 Nad 10 m  = 2 

2    

4.13 Priblíženie(pomer) zakrivenia k rovným rampám 

  Pod 7,5 m = 0 

2    
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 7,5 – 9 m = 1 

 Nad 9 m  = 2 

4.14 Dizajn obrubníka na ochranu kolies vozidla  

 Áno = 2 

 Nie = 0 

2    

 Medzisúčet 53   Minimálne skóre 

24 

  

 SUBJEKT Max. 

skóre 

Skóre Nameraná 
hodnota 

Poznámky 

5. CESTY PRE CHODCOV     

5.1  
Výška pre chodcov (okrem dverí) 

Parkovisko by malo získať 1 bod za každých 10 

cm výšky nad 1,9 až do 2,2 m. 

3    

5.2 Oddelená cesta na chodenie(napr.zvýšenie, 

zebra..) 

 Áno = 2 

  Nie = 0 

2    

5.3 Sú dvere ľahko použiteľné? 

 Áno automatické alebo otvorené = 4 

Áno = 2 

Nie= 0 

4    

5.4 Opakuje sa kľúčové označenie v uhli pohľadu  

používateľa invalidného vozíka. 

 Áno =1 

 Nie = 0 

1    

 Medzisúčet 10   Minimálne skóre 

4 
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 SUBJEKT Max. 

skóre 

Skóre Nameraná 

hodnota 

Poznámky 

6. VÝŤAHY A SCHODISKÁ ( SCHODISKOVÉ 

ŠACHTY)  
    

6.1 Dostupnosť výťahov z úrovne ulice 

 Žiadne výťahy = 0 

 1 výťah= 1 

 2 a viac výťahov =5 

Ak výťah neobsluhuje úroveň ulice- získate 0 
bodov 

5    

6.2 Objem výťahov 

 Viac než 8 ľudí = 3;  

 4-8 ľudí= 1;  

 Žiadne výťahy= 0 

Ak výťah neobsluhuje úroveň ulice- získate 0 
bodov 

3    

6.3 Viditeľnosť z vnútra výťahu do haly/parkovacej 

plochy 

 Žiadna viditeľnosť= 0; 

 Sklenené dvere/ steny = 3;  

 Žiadny výťah= 0 

3    

6.4 Zobrazenie poschodia vo výťahu: 

 Áno = 1  

 Nie = 0 

Zobrazenie poschodia vo výťahovom foyeri: 

 Áno= 1 

 Nie = 0 

 Žiadny výťah= 0 

2    

6.5 Tlačidlá vo výške invalidného vozíka 

 Áno = 1 

 Iné = 0 

1    

6.6 Schodisko( viditeľnosť a orientácia) 

Jasný výhľad 

 Áno = 1 

 Nie = 0 

 Nepodstatné= 1 

Zobrazenie poschodia 

 Áno = 1 

 Nie = 0 

 Nepodstatné= 1 

2    

  



126 

6.7 Dvere rovno na parkovaciu plochu 
Šírka 

 Menej než 90 cm = 0 

 90 cm = 1 

 Viac než 90 cm = 2 

 Nepodstatné, otvorené= 2 
Viditeľnosť 

 Sklenné steny/dvere= 3 

 Bez skla= 0 

 Otvorené/nepodstatné= 3 

5    

6.8 Schody( zahŕňajúc zvýšenú viditeľnosť schodov) 

Šírka 

 Menej než1,50 m = 0 

 Viac než alebo rovné 1,5 m = 2 

Zábradlie 

 Žiadne = 0  

 Jedno= 1 

 Obe strany= 2 

Zvýšená viditeľnosť schodov pre ľudí so 

zhoršeným zrakom 

 Áno = 2 

 Nie = 0 
 

6    

6.9 Vonkajšie otvory v schodiskovej šachte 
Vonkajšie okno= 2 
Zamrežované otvory = 2 
Bez otvorov = 0 
Nepodstatné = 2 

2    

 Medzisúčet 

Jedno podlažné parkovisko na prízemí (kryté) 

bude ocenené 12 bodmi 

29   Minimálne skóre 

12 
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 SUBJEKT Max. 

skóre 

Skóre Nameraná 
hodnota 

Poznámky 

7. BEZPEČNOSTNÉ/ OCHRANNÉ 

VYBAVENIE 
    

7.1 CCTV = 3 systém priemyselnej televízie(kamier) 

CCTV žiadny=0 

3    

7.2 Personálny dozor 

 Áno = 5 

 Nie  =  0 

5    

7.3 CCTV systém priemyselnej televízie 

Vjazd aút 

 Áno = 1 

 Nie = 0 

Výjazd aút 

 Áno = 1  

 Nie = 0 

Automat na platby 

 Áno = 1 

 Nie = 0 

Chodci( výťahová hala) 

 Áno = 1 

 Nie = 0 

Schodisková šachta 

 Áno = 1 

 Nie = 0 

Vstupy pre chodcov 

 Áno= 1 

 Nie = 0 

Väčšina parkovacej podlahovej plochy 

 Áno = 1 

 Nie = 0 

Rampy 

 Áno = 1 

 Nie  = 0 

8    
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7.4 Personál kontaktovateľný cez: 

Intercom pri automate na platby  a/alebo 

kontrolované vstupy 

 24 hod/ 7dní=3  

 Všetky dostupné hodiny ak nie 24 hod/7 

dní= 2  

 Čiastočne/ nedostupný= 0 

Tiesňového volania na parkovacej ploche 

 24 hod/7 dní =3  

 Všetky dostupné hodiny ak nie 24 hod/7 

dní = 2  

 Čiastočne nedostupný = 0 

 

6    

7.5 Informovaný personál strážiaci parkovisko 

 24 hodín /7 dní  = 3 

 Počas otváracích hodín= 2 

 Menej než otváracie hodiny = 1 

 Nie = 0 

 

3    

7.6 Uzamykateľný vozidlový vchod/východ(po 

otváracích hodinách) 

 Brána/roleta <= 20 cm maxim.otvor = 2 

 Brána/roleta nad 20 cm otvor= 0 

 Žiadne opatrenia= 0 

 Nepodstatné(otvorené 24 hod) = 2 

2    

7.7 Mreže na vonkajších otvoroch 

 Otvory<= 20 cm = 2 

 Otvory > 20 cm = 0 

 Bez ochrany= 0 

 Nepodstatné= 2 

2    

7.8 Ochrana na medziposchodí ( zábradlia) 

Minimálna výška 90 cm  čiže bodov 0 

 Otvory <= 12 cm = 2 

 Otvory > 12 cm = 0 

 Bez ochrany= 0 

 Nepodstatné= 2 

2    
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7.9 Protipožiarna ochrana a detekcia 

plynov(viditeľná) 
Hasiace koše na odpadky 

 Áno = 1 

 Nie = 0 
Prenosné hasiace prístroje 

 Áno = 1 

 Nie = 0 
 Požiarna hadica(>2) 

 Áno = 1 

 Nie = 0 
Detektor plynu (CO) 

 Áno = 1 

 Nie  = 0 
 

4    

 Medzisúčet 35   Minimálne skóre 

17 
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 SUBJEKT Max. 

skóre 

Skóre Nameraná 
hodnota 

Poznámky 

8. ZOVŇAJŠOK PARKOVISKA     

8.1 Navádzacia značka navádzajúca autá na 

parkovisko 
Iba systém statického značenia 

 Áno = 2 

 Nie = 0 
Dodatočný systém dynamického značenia 

 Áno = 1 

 Nie = 0 
 

3    

8.2 Značka navádzajúca do vstupu do parkoviska 

Signál voľný/obsadený 

 Áno = 1 

 Nie = 0 
Označenie vstupu pre chodcov 

 Áno = 1 

 Nie = 0 
 

2    

8.3  

Východové označenie pre chodcov k hlavnému 

východu  

 Áno = 1 

 Nie = 0 
Označenie pre chodcov k vstupom pre chodcov v 
parkovisku 

 Áno = 1 

 Nie = 0 
 

2    

 Medzisúčet 7   Minimálne skóre 

1 
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 SUBJEKT Max. 
skóre 

Skóre Nameraná 
hodnota 

Poznámky 

9. KOMFORT A ROZMANITOSŤ     

9.1 Vývesná tabuľa pri vchode/východe pre chodcova 

ukazujúca:  

Bežné/špeciálne otváracie hodiny 

 Áno = 1;   

 Nie = 0 
Cenová tarifa 

 Áno = 1;   

 Nie  = 0 
Termíny a podmienky obsluhy(prevádzky) 

 Áno = 1;   

 Nie = 0 
 

3    

9.2 Platba pri automate 

Vydáva automat? 

 Áno = 1;  

 Nie = 0 

Prijíma mince 

 Áno = 1;  

 Nie = 0 

 Prijíma bankovky 

 Áno = 1;  

 Nie = 0 

Prijíma cudziu menu 

 Áno = 1 

 Nie = 0 

Prijíma bankové karty 

 Áno = 1;  

 Nie = 0 

Platba cez mobilný telefón 

 Áno = 1,  

 Nie =0 

Prijíma iné karty 

 Áno =1,  

 Nie =0 

 

 

Iné možnosti platby 

8    



132 

 Áno =1  

 Nie = 0 
Za každú dodatočnú možnosť maximálne do 11 

bodov za celú sekciu 9.2 

9.3 Platba pri pokladni 

 Áno = 3; 

 Nie  = 0 

Pozri 1.13 

3    

9.4 Počet miest na platenie (parkoviská kontrolované 

zábranami) 

 Jeden = 0 

 Viac než jeden= 1 

 Jeden na každom prístupe pre 

chodcov(okrem únikových východov)= 2 

 Viac než jeden pri každom určenom 

vstupe= 3 

Platba a zobrazenie 

 Jeden = 0 

 Viac než 1= 1 

 Viac než 1, menej než 1 na 50 miest  = 2 

 Viac než 1 na 50 miest  = 3 

 

3    

9.5 Toalety na parkovisku 

 Áno = 2,  

 Nie = 0 

Pre postihnutých 

 Áno=1,  

 Nie = 0 

Pre obe pohlavia = 0  

Pánske/dámske = 1  

Obsluha 

 Áno =1,  

 Nie = 0 
 

5    

9.6 Plán mesta na parkovisku 

 Áno = 1; 

 Nie  = 0 
 

1    
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9.7 Použitie farieb/zdobiacich prác 

Farebné piliere 

 Áno = 2;  

 Nie/sivý betón= 0 

 
Farebné steny 

 Áno = 2;   

 Nie/ sivý betón= 0 

4    

9.8 Estetická výzdoba zvislých plôch na plošine 

parkoviska 

 Neozdobené= 0 

 Dekoratívne upravené = 1 

 Maľované/poťahované  = 1 

2    

9.9 Extra výzdoba 

Umelecké práce, kresby 

 Áno = 2;  

 Nie = 0 

Osadenia 

 Áno = 1; 

 Nie  = 0 

Iné 

 Áno = 1; 

 Nie = 0 

4    

9.10 Pokrytie mobilných sietí 

 Áno = 2 

 Nie = 0 

2    

9.11 Nepretržitosť rádiových signálov 

 Áno = 1 

 Nie = 0 

1    

9.12 Hudobné podfarbenie 

 Áno = 2; 

 Nie = 0 
Pre orientáciu 

 Áno =1 

 Nie = 0 

3    

9.13 Mimoriadna kvalita vzduchu 

 Áno =1 

 Nie = 0 

1    
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9.14 Eskalátory 

 Žiadne = 0 

 Na /z úrovne ulice= 1 

 Na/z všetkých úrovní= 5 
 

5    

9.15 Ventilačný a prevádzkový hluk 

Nízka = 1 

Rušivá= 0 

1    

 Medzsisúčet 46  Minimálne skóre 

10 
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 SUBJEKT Max. 

skóre 

Skóre Nameraná 

hodnota 

Poznámky 

10 ORIENTÁCIA (HĽADANIE CIEST)     

10.1 Identifikácia voľných parkovacích miest 

Parkovacie podlažie 

 Áno/dobré = 1; 

 Nie/zlé  = 0 

Parkovací rad 

 Áno/dobré = 1; 

 Nie/zlé = 0 

Parkovací box/miesto 

 Áno/dobré  = 3; 

 nie/zlé  = 0 

5    

4.6 Orientácia(vozidla) 

Ak má parkovisko viac ako 400 miest 

Sú podlažia jasne a samostatne identifikovateľné 

pre vodičov? 

 Áno dobre = 3 

 Áno primerané = 2 

 Áno slabé = 1 

 Nie = 0 

 

Sú medzi - priestory podlaží jasne 

identifikovateľné vodičmi? 

 Áno dobre= 3 

 Áno primerané= 2 

 Áno slabé= 1 

 Nie = 0 
Ak má parkovisko menej než 400 miest- zisk 3 
bodov 

6    

10.2 Sú požiarne úniky a únikové cesty jasne 

označené? 

 Jasne z každej polohy= 4 

 Jasne z väčšiny polôh= 2 

 Jasne z niektorých polôh=1 

 

4    

10.3 Sú čísla poschodia jasne označené? 

 Veľmi dobre= 5 

 Dobré=  3 

 V poriadku= 2 

5    
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 Slabé= 1 

 Žiadne= 0 

 

10.4 Sú tu dodatočné označenia alebo nápovedy na 

lepšiu orientáciu chodcov na parkovacej ploche? 

 Dobré= 2 

 Nejaké = 1 

 Žiadne= 0 

 

2    

10.5 Použitie farieb na orientovanie  

 Áno = 1 

 Nie = 0 

 

1    

 
Medzisúčet 23  Minimálne skóre 

8 
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 SUBJEKT Max. 
skóre 

Skóre Nameraná 
hodnota 

Poznámky 

M MÍNUSOVÉ BODY:     

M.1 Prítomnosť grafitov 
Schodisko 

 Áno= -2 

 Nie= 0 

Výťah 

 Áno = -2 

 Nie = 0 

Toalety 

 Áno = -2 

 Nie= 0 

Parkovacia plocha 

 Áno = -2 

 Nie = 0 

Vonkajšie steny 

 Áno = -2 

 Nie = 0 

-10    

M.2 Prítomnosť znečistenia/špiny 
Schodisko 

 Áno = -2 

 Nie = 0 

Výťah 

 Áno = -2 

 Nie = 0 

Toalety 

 Áno = -2 

 Nie = 0 

Parkovacia plocha 

 Áno = -2 

 Nie = 0 

Vonku pred vstupom pre chodcov + autá 

 Áno= -2 

 Nie = 0 

 

-10    
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M.3 Slabá kvalita omaľovania 
Schodisko 

 Áno= -2 

 Nie = 0 

Výťah 

 Áno = -2 

 Nie = 0 

Parkovacia plocha 

 Áno = -2 

 Nie = 0 

Zlá kvality vodorovného značenia 

 Áno = -2 

 Nie = 0 

 

-8    

M.4 Zlá kvalita/ nedostatočná údržba(výmole, 

poškodenia) 
Podlahy 

 Áno = -2 

 Nie = 0 

Steny 

 Áno = -2 

 Nie = 0 

Prítomnosť stojatej vody 

 Áno = -2 

 Nie = 0 

-6    

M5 Prítomnosť zápachov 

Lifts výťahy 

 Yes= -2 

 No= 0 

Stairwells schodiská 

 Yes= -2 

 No= 0 

Parking deck parkovacia plošina 

 Yes= -2 

 No= 0 

-6    

M.6 Rôzne predmety kritiky(vysvetliť!)( napr. Duté 

zvuky, škrípajúce pneumatiky, otravní 

návštevníci…) až do -10 bodov 

-10    

 Medzsisúčet -50    
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 SUBJEKT Max. 
skóre 

Skóre 
 

Merateľná 
hodnota 

Poznámky 

B BONUSOVÉ BODY:     

B.1 Extra opatrenia na parkovisku 
Povolené motocykle 

 Áno = 1 

 Nie = 0 

Zámky/skrinky na motocykle/cyklistický výstroj 

 Áno = 1 

 Nie = 0 

Iné pomôcky 

 Áno = 1 

 Nie = 0 

Skrinka/zámok na rádio 

 Yes= 1 

 No= 0 

Bicycle rent prenájom bicyklov 

 Áno = 1 

 Nie = 0 

Iná pomoc vodičovi 

 Áno = 1 

 Nie = 0 

Defibrilátor 

 Áno = 1 

 Nie = 0 

Trénovaný na poskytnutie prvej pomoci 

 Áno = 1 

 Nie = 0 

Súčasné dopravné údaje 

 Áno = 1 

 Nie = 0 

Iné súčasné prístupné informácie( napr. miestne 

udalosti) 

 Áno = 1 

 Nie = 0 

 

+10    
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B.2 Nárazové prívaly pri vjazde / výjazde 

 Áno = 3 

 Nie = 0 

 

+3    

B.3 Je možnosť otočenia sa áut pri vchode pred 

výškovými zábranami alebo úplné označenie 
predchádzajúce cúvaniu? 

 Áno = 3 

 Nie = 0 

 

+3    

B.4 Oddelenie služieb zákazníkom 

 Áno = 1 

 Nie = 0 

 

+1    

B.5 Je vozidlový prístup  na miesto(parkovisko) 

kontrolovaný plne vysokou a širokou bránou, 

ktorá sa otvára iba keď dovoľuje vozidlu prejsť? 

 Áno =2,  

 Nie =0 

Sú všetky prístupové body pre peších na plochu 

kontrolované bránou, ktorá vyžaduje parkovací 

lístok na jej otvorenie? 

 Áno =2, 

 Nie = 0 

4    

B.6 Siahajú označenia parkovacích miest na steny aby 

napomáhali vodičovi? 

 Áno = 2 

 Nie  = 0 

2    

B.7 Iné pozitívne veci ako napr. extra služby, ochotný 

personál, obkladané steny/podlahy, parkovisko sa 

hodí do mestskej panorámy atď, môžu byť 

ocenené až 10 prídavnými bonusovými bodmi. 

Mali by byť jednoznačne 

identifikovateľné(určené). 

+10    

 Medzsisúčet 33    
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 KONEČNÉ VÝSLEDKY:     

 SUMÁR SEKCIÍ  2-10 Max. 

skóre 

Získané 

body 

Potrebné 

body na 
prejdenie 

√:urobil  

 X: neurobil 

2 Medzisúčet osvetlenie 45  20  

3 Medzisúčet vstupu/výstupu 25  13  

4 Medzisúčet parkovacej plochy 53  24  

5 Medzisúčet chodcov 10  4  

6 Medzisúčet výťahu/schodiska 29  12  

7 Medzisúčet bezpečnosť/ochrana 34  17  

8 Medzisúčet vonkajška 7  1  

9 Medzisúčet komfortu a rôzne 46  10  

10 Medzisúčet orientácie 23  8  

 SÚČET 273    

 Dosiahlo parkovisko minimálne  skóre v každej 

sekcii? 

 Áno -pokračuj 

 Nie- zamietni 

    

 Celkový počet bodov  2 - 10 273    

 Celkový počet mínusových bodov (M1 – M6) -50    

 Celkový počet bonusových bodov (B1 – B7) +33    

 Konečné skóre – štandard pre ocenenie      

   150   

 Kvalifikoval sa na cenu: áno /nie     
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6. Montovaná nadzemní parkoviště – příležitost pro zvýšení kapacity záchytných 
parkovišť  

Ing. J iří Landa,  AF -Cityplan s.r.o.  

 

Dojížďka do Prahy: 
Dle údajů „Ročenky dopravy Praha 2012“ přijíždí do Prahy přes hranici vnějšího kordonu za 24 hodin 

průměrného pracovního dne 291 000 vozidel, z toho 259 000 osobních automobilů. Tato vozidla přijíždějí 

zejména z příměstské zóny, Středočeského kraje, ale i z dalších krajů a ze zahraničí. Proti roku 1990 se jedná 

o nárůst o 366%. Je to vývoj logický, podíváme-li se na urbanistický rozvoj území v pásmu kolem Prahy do 

vzdálenosti 50 km, ceny pozemků pro výstavbu rodinných domků v Praze a jejich pokles se vzdáleností od 

Prahy a množství pracovních příležitostí, které Praha zbytku Čech nabízí. 

Z hlediska časového průběhu dojížďky je dominantní období mezi 6 – 9 hodinou ranní. Vozidla se snaží 

penetrovat do Prahy podle dostupnosti zejména veřejných bezplatných parkovacích míst, z nichž je přímý 

přístup k stanicím metra, respektive zastávkám radiální tramvajové dopravy. Jen malá část dojíždějících má 

výhodu zajištěného parkovacího místa v zařízení svého zaměstnavatele. 

 

 

Situace s parkováním v Praze: 

 
V Praze je registrováno cca 952 000 osobních automobilů. Neznám čísla, kolik z těchto vozidel je 

parkováno na pozemcích a garážích mimo veřejné pozemní komunikace. Stále větší podíl ploch pozemních 

komunikací, primárně budovaných pro dopravu v pohybu, dnes zabírají zaparkované osobní automobily, 

které stojí i ve více řadách, omezují kapacitu komunikací, plynulost dopravy a podmínky pro zásobování 

zástavby. Rezidenti se domáhají svého „práva“ trvale parkovat své automobily na ulicích v místě bydliště za 

exkluzivních finančních podmínek. Snaha zabezpečit místa pro rezidenty vedla k vytvoření „Zón placeného 

stání“ v Praze 1,2,3 a 7 s přípravami na další rozšiřování těchto zón na území dalších městských částí. Toto 

rozšiřování zón ve skutečnosti vede k dalšímu vytlačování parkovacího problému do území přiléhajícího 

k zónám placeného stání. Zřízené zóny modrá, zelená, oranžová a smíšená, které nabízejí rezidentní a 

abonentní stání, střednědobá placená stání (6h) a krátkodobá placená stání (2h) mají kapacitu pouhých cca 

45 000 stání. Problémem dojíždějících za prací (nikoliv za kratším nákupem) je umístit automobil na celou 

pracovní dobu + čas dojížďky na a z pracoviště, a to za přijatelný poplatek, nikoliv za 50 Kč hodinové sazby. 

 

Dělba přepravní práce: 
 

Dělba přepravní práce v Praze vykazuje trvale příznivý poměr 57% ve prospěch hromadné dopravy a 

43% automobilové dopravy. Cyklistická doprava je z hlediska každodenního pohybu do práce bezvýznamná 

(0,3%). Z regionu přijíždí do Prahy v systému PID 81 denních autobusových linek a 16 železničních linek. 

Přesto je denní dojížďka do Prahy automobilem neoddiskutovatelnou a stále narůstající skutečností, na 

kterou je třeba pozitivně reagovat, nabídnout kapacitní a levné parkovací příležitosti v okrajových částech 

Prahy s vazbou na systém Pražské hromadné dopravy s kvalitním intervalem. 

 

Záchytná parkoviště P+R: 

 
Praha nabízí 16 parkovišť v systému P+R, s celkovou stavební kapacitou 3008 stání, z toho část 

vyhrazená pro invalidní stání a část pro rezidenty s uzavřenou smlouvou, takže stání v základní funkci je 

pouze 2739. Kapacita záchytných parkovišť kolísá od 15 (Radotín) po 653 (Chodov). Jen 3 lokality mají přes 

200 míst, další 3 mají přes 100 míst. Nejlépe je záchytnými parkovišti obsloužena trasa metra C s celkem 5 

záchytnými parkovišti o celkové kapacitě 1619 stání, naopak nejhůře je na tom trasa A s 3 parkovišti o 

kapacitě 306 stání, avšak jen na východním konci trasy. Nemožnost ponechat automobil přes noc a povinnost 

prokázat návazné využití hromadné dopravy snižují atraktivitu využívání parkovišť.  

 

Využití systému P+R v Praze: 

 
Využijeme-li údaje z Ročenky dopravy 2012, údaje o měsíčních počtech parkujících vozidel 

v porovnání s počtem stání, zjistíme že ze 16 záchytných parkovišť vykazuje nízké využití pouze záchytné 

parkoviště Běchovice (provozní doba 7 – 19 hodin) a Skalka 2. Všechna ostatní vykazují plné využití a 
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obrátkovost 1,1 až 2,5, což při předpokládaném pobytu vozidel po celou pracovní dobu je značné vytížení. Je 

evidentní, že se zvyšující se regulací parkování v Praze se bude logicky zvyšovat i poptávka po místech na 

záchytných parkovištích. 

 

Kapacitní deficit P+R: 

 
Rozmístění parkovišť (kromě kapacitní nedostatečnosti) vykazuje i nedostatečné vykrytí jednotlivých 

radiálních vstupů do Prahy. Mezi P+R Zličín 1 a 2 na trase B metra s celkovou kapacitou pouhých 143 

vozidel a P+R Holešovice na lince metra C s kapacitou 74 vozidel není v severozápadním sektoru Prahy 

žádné záchytné parkoviště, které by nabízelo zaparkování vozidlům vstupujícím do Prahy po R6, R7, II/240, 

II/241 a II/242, ze zdrojů dopravy jako je Kladno, Slaný, Kralupy, Roztoky a z desítek obcí, které prodělaly 

dramatický nárůst osídlení často na násobky počtu dřívějších obyvatel. Metro A tak nemá ani na Dejvické, 

ani při dalších brzo otevíraných stanicích ve Veleslavíně, na Petřinách a v Motole žádné záchytné parkoviště. 

 

 

Plošné možnosti umístění P+R při prodloužení linky A metra: 

 
Pokud je mi známo, nebyla nalezena žádná vhodná plocha ani při stanici Motol, ani při stanici Petřiny. 

Plánovaný terminál „Dlouhá Míle“ je využitelný až při zprovoznění rychlodráhy Praha – Kladno s odbočkou 

na letiště Ruzyně, nebo při prodloužení metra A přes Bílou Horu a Dlouhou Míli na letiště. Oboje je otázkou 

řady let, neboť oba záměry jsou stále ve fázi přípravné dokumentace. Zůstává tedy jediná příležitost umístit 

záchytné parkoviště do prostoru stanice Veleslavín.  

 

V roce 2013 zpracoval SUDOP vyhledávací studii, pokoušející se umístit v prostoru Veleslavína plochu 

pro záchytné parkoviště, splňující požadavek minimálně 220 parkovacích stání. Bylo hodnoceno šest 

v úvahu přicházejících lokalit z více hledisek, z nichž jedno bylo dodržet vzdálenost od vestibulu metra 

pěšky do 300 m nebo s použitím MHD max. 3 zastávky. Současně zpracovatel konstatoval, že v původním 

záměru bylo vybudování 3 podlažního podzemního parkoviště s dostatečnou kapacitou. 

 

 Uvedených 6 lokalit vykazovalo následující potenciální kapacitu: 

 Nádraží – 229 stání + 10 invalidních; 

 Škola – 127 stání + 7 invalidních; 

 Měnírna -124 stání + 7 invalidních; 

 Kotelna -228 stání + 10 invalidních; 

 Smyčka – 94 + 174 stání + 10 invalidních. 

Lokalita Smyčka vykazuje nejvyšší kapacitu, vzdálenost od východu z parkoviště ke vstupu do metra 

je však 350 m. Dalším specifikem je, že parkování 94 stání je umístěno dovnitř tramvajové smyčky 

s přístupem přes dvojkolejnou smyčku pomocí světelné signalizace s preferencí tramvají tak, že přejezd je 

mezi čekajícími soupravami. Příznivým hlediskem je ekonomika projektu, vyčíslená na 17 milionů Kč IN 

s nákladem na jedno stání cca 60 000 Kč. 

Obrázek č. 1- Schéma povrchového parkoviště Smyčka ve Veleslavíně 



144 

 
 

Nadzemní montované parkovací garáže – příklady ze zahraničí: 

 
Potřeba zajistit podstatně větší počet parkovacích míst spolu s možností odstranit komplikace 

s křižováním tramvajové trati ve smyčce mezi tramvajovými soupravami vedla k úvaze hledat příklady 

levných montovaných nadzemních garáží s co nejnižšími investičními a hlavně provozními náklady. 

Vyhledali jsme proto několik příkladů jak danou úlohu řešit: 

 Lehká montovaná ocelová dvoupodlažní garáž; 

 Těžší montovaná ocelová vícepodlažní garáž; 

 Těžší montovaná železobetonová garáž; 

 Různé typy automatických zakladačů. 

Z výběru řešení jsme rovnou vyloučili železobetonový opláštěný parkovací dům a rovněž parkovací 

garáže podzemní jako časově, finančně i provozně náročné řešení. 

 

Obrázek č. 2 – Nový parkovací dům v Malmö u hlavního nádraží 
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Lehká montovaná ocelová dvoupodlažní garáž: 
 

Tato jednoduchá ocelová montovaná zavětrovaná konstrukce vytváří jedno nadzemní podlaží 

s obousměrnou ocelovou nájezdovou/výjezdovou rampou. Na terénu parkují vozidla pod konstrukcí na 

štěrkové nebo jinak zpevněné ploše. Umístění v rovině, pěší přístup po rampě spolu s automobily, Kromě 

řádného zavětrování a zábradlí v 2.NP je pod stropní konstrukcí zavěšeno pouze osvětlení pro 1.NP. Velmi 

jednoduchá bezobslužná konstrukce s životností cca 20 let určená pro osobní automobily, Snadná demontáž. 

Praktickou aplikaci jsem viděl v rámci systému „Parking Malmö“ před cca dvěma léty blízko centrálního 

nádraží Malmö. Chtěl jsem tuto konstrukci dne 26.3.2014 podrobněji nafotit, bohužel byla již odstraněna a 

na jejím místě rostou mnohopodlažní objekty po dostavbě podzemního železničního spojení. Garáž měla 

plochu 63,5 x 34,5 metrů (2.191 m
2
), z toho obousměrná rampa do 2. NP byla šířky 6 m a délky 20,2 m. 

Parkování ve čtyřech řadách (24 + 18 + 18 + 27 = 87 stání), v 1. NP zhruba stejný počet, tedy kapacita této 

otevřené, bezobslužné dvoupodlažní garáže je 174 automobilů. Na 1 zaparkovaný automobil je tedy 

zapotřebí 12,6 m
2
 zastavěné plochy.  

 

Obrázek č. 3 - Letecký pohled na dvoupodlažní lehkou montovanou garáž Malmö – dnes již nahrazenou 

výškovými budovami 

 
Obrázek č. 4 – Pohled na totéž parkoviště 
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Těžší montovaná ocelová vícepodlažní garáž: 

 
S příkladem takovéto vícepodlažní jednoduše a rychle montovatelné modulové garáže jsem se setkal u 

nákupního centra blízko Aachen v Německu. Garáž byla osazena v mírném svahu s jedním polozapuštěným 

podlažím. Garáž je bezobslužná, pouze s osvětlením, s mezipatrem, které umožňuje stejným krouživým 

pohybem pomocí dvou dvojic jednosměrných poloramp stoupat/klesat do jiného podlaží. Pro pěší byla 

instalována tři nezávislá schodiště místo jednoho stání. Celá stavba byla maximálně modulární z velmi mála 

konstrukčních prvků. Všechny prvky jsou šroubované, pouze podlahové trapézové plechy byly zality 

betonem, stejně jako povrch ramp. Všechny průvlaky jsou shodné, nosné sloupy jsou 2 rozdílných profilů – 

dolní a horní, sešroubované. Celé technologické vybavení spočívá pouze ze stropního osvětlení. Realizovaná 

garáž má rozměr cca 83 x 66 metrů, čtyřlodní, 9 úrovní podlaží (včetně mezipater), s kapacitou 36 

automobilů v 8 řadách. Po odpočtu prostoru pro rampy a schodiště je celková užitná kapacita cca 1080 

automobilů. Celé řešení je velmi prostorné, s malým počtem sloupů komplikujících manipulaci s vozidly, 

přirozeně větrané a tedy se zanedbatelnými provozními náklady. V celých garážích není žádný mechanický 

díl kromě vypínačů a jističů osvětlení. Maximální výška objektu je cca 14 m, ze strany vjezdu však pouhých 

10 m. 

 

Při rozsahu cca 5500 m
2
 zastavěné plochy vychází na 1 automobil pouhých 5,1 m

2
 pozemku. Rozměr 

garáže je modulárně upravitelný jak v podélném, tak příčném směru, s modulem cca 16 m rozpětí nosníků a 

sekcemi po dvou stáních v modulu cca 4,6 m. Rozměr garážového objektu lze tedy upravit do minimálních 

rozměrů 32 x 37 m s kapacitou při stejném počtu úrovní cca 240 stání. 
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Obrázek č. 5 – Letecký pohled na ocelovou montovanou garáž u města Aachen 
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Obrázek č. 6 – Parkovací garáž Aachen – pohled ze strany vjezdu/výjezdu 

 
 

Obrázek č. 7 – Konstrukční detaily a uspořádání mezipater 
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Obrázek č. 8 – Konstrukční detaily – možnost rozšíření kapacity osazením trapézových plechů. 

 
 

 

Obrázek č. 9 – Konstrukční detaily, jednoduchá šroubovaná konstrukce 
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Obrázek č. 10 – Detail provedení ramp do/z mezipater 

 
 

Obrázek č. 11 – Pohled na garáž z nezapuštěné strany 
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Obrázek č. 12 – Detaily odvodnění a zavětrování 

 
 

Těžší montovaná železobetonová garáž: 
 

Při svém pátrání po lehké montované garáži v Malmö jsem nalezl její náhradu o 1 blok dále. Jedná se o 

vícepodlažní železobetonový montovaný skelet opláštěný pouze z estetických důvodů, s přirozeným 

větráním, rovněž s mezipatry a stejným principem dvou dvojic ramp. Rovněž zde je dvojice schodišťových 

traktů. Parkoviště je provozované ve zpoplatněném režimu s platebními automaty a závorami a zavírá se na 

konci provozní doby ocelovými zamřížovanými vraty. Rozměr garáže, kterou jsem navštívil, je cca 54 x 30 

metrů. Při počtu 8 podlaží (počítána i mezipatra), odhaduji kapacitu garáže na 66 x 4 = 264 vozidel. Při 

zastavěné ploše cca 1620 m
2 
vychází na jedno vozidlo asi 6,4 m

2
 pozemku. 

Životnost garážového objektu je zřejmě více než 50 let. Provozní náklady (kromě úklidu) spočívají 

z osvětlení, zavírání vrat, závor a platebního automatu. 
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Obrázek č. 13 – Nová parkovací garáž v Malmö nahradila původní dvoupodlažní ocelovou montovačku 

v sousedním bloku 

 
 
Obrázek č. 14 – Pohled na schodišťový trakt, vjezd a výjezd 
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Obrázek č. 15 – Detail ramp v železobetonovém montovaném skeletu 

 
 
Obrázek č. 16 – Detail vjezdu a vstupu 
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Obrázek č. 17 – Užší mezipatro s jednou řadou kolmých a jednou podélných stání 

 
 
Obrázek č. 18 – Detail konstrukce z železobetonových prefabrikátů 

 

 
 

Různé typy automatických zakladačů: 

 
 

Vícepodlažní parkovací systémy poskytují řadu výhod jako nejlepší využití místa, při prefabrikaci nízké 

investiční náklady, následně i nízké provozní a udržovací náklady. První vícepatrové nadzemní garáže byly 

vybudovány již v roce 1918 v Chicagu. Automatické parkovací systémy jsou založeny převážně na systému 

palet, výtahů a signalizačního zařízení pro vydání auta. Poloautomatické systémy mají nižší spotřebu 
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elektrické energie a jsou levnější. Životnost těchto parkovacích systémů je 15 – 20 let, ale při dobré údržbě ji 

lze prodloužit až na 30 let. Parkovací systémy ve formě výškově obíhajících palet vlečených řetězem 

obdobně jako pater-noster přistaví na výzvu volnou paletu, nebo naopak vyžádané vozidlo. Parkovací domy 

ve formě automatických zakladačů pohybují vozidly vertikálně i horizontálně a zakládají je do volných boxů. 

Vozidla jsou na sobě zcela vzájemně nezávislá. Snadná montáž samonosné ocelové konstrukce, nízké 

provozní náklady, snadná manipulace s vozidlem, bezpečnost a spolehlivost spolu s výdejem vozidla do 3 

minut zvyšuje atraktivitu takového typu parkování. Dalšími typy jsou garáže karuselové či další principy 

zakladačů, kdy je ve vjezdu vždy nabízena volná paleta a při odjezdu je automaticky přivezena paleta 

s požadovaným autem. Obdobou takových automatických garáží je karuselový věžový zakladač jízdních kol 

před hlavním nádražím v Hradci Králové. 

 

Obrázek č. 19 – Dvoupodlažní parkování na sklopné konstrukci 

 
 

 

Obrázek č. 20- Montované mechanické garáže ve dvou podlažích 
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Obrázek č. 21- Poloautomatický paletový „Pater-noster“ 
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Obrázek č. 22 – Automatická parkovací garáž s paletovými zakladači 

 
 

 

 

 

Zvýšení využití ploch pro parkování – příležitost pro P+R: 

 
Protože plochy pro P+R jsou v Praze velmi omezené a poptávka převyšuje a nadále bude převyšovat 

nabídku, je třeba hledat všechny ekonomicky dostupné cesty, jak kapacitu těchto ploch zvýšit. Jako rozumné 

řešení se jeví bezobslužné, robustní řešení vyžadující minimální obsluhu a údržbu, co nejnižší provozní 

náklady a vysokou životnost. Je samozřejmě třeba vzít v potaz zvýšené investiční a udržovací náklady 

vícepodlažních garáží. Výše uvedené příklady ukázaly ta nejlevnější řešení, které nabízí bezobslužná, 

montovaná, samočinně větraná konstrukce, vyžadující v podstatě jen odvodnění, osvětlení a úklid. Výpočet 

ekonomické efektivity takových garáží přesahuje možnosti tohoto článku. 

 

 

Potenciál zvýšení kapacity P+R výstavbou montovaných vícepodlažních parkovišť: 

 
Při parkování v jedné úrovni uvádí ČSN 736058 potřebnou plochu pro jedno vozidlo skupiny O2 při 

kolmém stání ve více řadách (příloha 4 k čl. 22 a 25) 18,1 m
2
. Při lehké dvoupodlažní garáži se potřeba 

plochy snižuje na 12,6 m
2
, při uvedených příkladech montovaných ocelových či železobetonových garážích 

se sníží tento požadavek plochy na 6,4 m
2
 na jedno zaparkované vozidlo. Jednoduchým srovnáním se 

ukazuje, že na stejnou plochu lze umístit trojnásobný počet osobních automobilů, které navíc kromě 

nejhořejšího podlaží budou chráněna před deštěm a sněhem. 

Parkoviště „Smyčka“ nabízí 2 plochy, jednu zhruba 51 x 74 metrů a druhou, ve smyčce zhruba 52 x 42 

metrů. Porovnáme-li tuto plochu s možnostmi modulární ocelové garáže, můžeme mimo vlastní smyčku 

umístit montovanou garáž rozměrů cca 51 x 64 metrů, s kapacitou 640 vozidel! Do vlastní smyčky by bylo 

možno umístit další objekt rozměrů 48 x 41,4 metrů s kapacitou dalších 384 vozidel. Prostor smyčky 

celkem nabízí možnost parkování ve dvou objektech pro více než 1000 vozidel s nižšími půdorysnými 

nároky než zpracovaný povrchový návrh. Obdobné možnosti nabízí i železobetonový montovaný skelet.  

 

Závěr: 

 
Potřeba kapacitních záchytných parkovišť spolu s nedostatkem či cenou vhodných ploch musí dříve či 

později dospět k řešení, které odpovídá trendům ve většině evropských zemí: budování co nejlevnějších 

nadzemních montovaných parkovacích objektů s velmi nízkými provozními náklady tak, aby bylo možné 

nabízet celodenní parkování ve vazbě na stanice metra v takové ceně, která povede k naplnění zásad 

dopravní politiky – omezit dopravní dojížďku automobilem do centra města a přepravit dojíždějící k cíli 

prostředky veřejné hromadné dopravy. 
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7. Praktické zkušenosti a možnosti správce městského parkovacího systému 
Ing. Roman Nekula, Brněnské komunikace a.s.  

 

Abstrakt 
Společnost Brněnské komunikace, a.s., se sídlem v Brně, Renneská 1a, IČO 607330098, byla 

s účinností ode dne 1. dubna 2011 pověřena výkonem organizátora dopravy v klidu, ve vymezeném 

rozsahu stanoveném „Základními principy ustanovení organizátora dopravy v klidu“. Rozsah tohoto 

pověření je určen Mandátní smlouvou č. 6/2011 o zajištění komplexní činnosti organizátora 

dopravy v klidu ve statutárním městě Brně (výstavba, správa, provozování, organizace a analýza 

Městského parkovacího systému), uzavřenou mezi statutárním městem Brnem jako mandantem a 

společností Brněnské komunikace a.s., jako mandatářem. Tato stať se věnuje především východisky 

současného stavu provozovatele MPS, praktickým zkušenostem, obtížím, ale i možným 

východiskům. Přestože problematika je mnohem širší, věnuje se především stavu v centrální části 

města Brna. Jde především o střet zájmu jeho rezidentů a návštěvníků centra města. Současný 

nedostatek volné kapacity zejména bezplatných parkovacích míst způsobuje přelévání do oblasti 

rozšířeného centra a zatěžuje tím i dopravní komunikační síť, která k tomu často není uzpůsobena. 

Vedle provozování inovovaných parkovacích automatů a parkovišť se závorovými systémy, byla 

zahájena etapa výstavby parkovacích domů. Hlavním úkolem organizátora je efektivní využití 

veškeré volné kapacity parkovacích míst. K tomuto účelu zvažuje, co nejlepší informování, 

navigování motoristů a důsledným vybíráním poplatků zajistit vyšší obrátkovost parkovacích ploch. 

Dosažení těchto cílů je možné pouze s efektivním využitím technologií ITS ve spolupráci 

s Městskou policií Brno. 

Úvod 

Zatímco systémovým řešením parkování se po letech přešlapování na místě ve městě Brně 

v současnosti zabývá Útvar dopravního inženýrství společnosti Brněnské komunikace a.s. 

v materiálu „Strategie parkování ve městě Brně“ obsahem tohoto příspěvku jsou praktické 

zkušenosti správce s organizací parkování ve městě a výběrem parkovného. Stále se zvyšující 

poptávka po parkovacích místech vede k potřebě využívat parkovací místa pokud možno, co 

nejefektivněji. To není možné bez monitorování jejich aktuální obsazenosti a bez následné sankce 

v případě nedodržování platebních podmínek, což platí zejména pro uliční parkování, s využitím 

parkovacích automatů. Do nedávna byl vážným problémem stav této infrastruktury pro parkování, 

která musela být po letech užívání modernizována. Systém záchytných parkovišť typu  P+R není 

v Brně prakticky využíván. Za to velmi úspěšným projektem posledních let byla realizace několika 

povrchových parkovišť se závorovým systémem, který zajišťuje stoprocentní výběr parkovného, 

což následně způsobilo vyšší obrátkovost vozidel na parkovišti. Provoz kapacitních parkovacích 

domů byl až dosud v Brně vyhrazen pouze soukromým provozovatelům, proto je potěšující, že po 

pověření společnosti Brněnské komunikace a.s. organizátorem dopravy v klidu městem Brnem se 

tato razantně pustila do přípravy tří objektů v blízkosti centra města. Mezi nejaktuálnější úkoly 

správce v současnosti patří, co nejlépe informovat uživatele o volných parkovacích kapacitách a 

navigace k nim. Velmi závažné, jak z pohledu uživatele, tak i provozovatele jsou možnosti v oblasti 

platebních systémů, které zaznamenaly zásadní technologický progres. 

Provoz městského parkovacího systému (dále jen MPS) zahrnuje tyto části: 

- správa, údržba a provoz parkovacích technologií, 

- technická pomoc při odtazích, zabránění odjezdu a úschově vozidel pro PČR, Městskou po-

licí Brno, odstraňování a likvidaci vraků 

- odstraňování silničních vozidel při porušení dočasného zákazu stání z důvodu veřejného zá-

jmu (blokové čištění), 

- agenda nalezených a opuštěných motorových vozidel, 

- právní služby související s výstavbou a provozem MPS, 
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- dopravně inženýrské činnosti, analýzy a hodnocení funkčnosti MPS, 

- informační systém MPS. 

 
Výběr parkovného v posledních pěti letech má stále stoupající tendenci, s výjimkou začátku letního období, 

kdy jsou např. parkoviště využívána pro kulturní a společenské akce turistické sezóny města Brna, případně 

jsou realizovány opravy komunikací. Trend výběru parkovného zobrazuje Tab. 1, kdy roční tržby přesahují 

hranici 40 mil. Kč/rok.  
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Tab. 1 Sloupcový graf výběru parkovného v Brně za období 01/2008 až 03/2014  

Využívané technologie parkování 

Parkovací automaty 

Tato technologie je ve městě Brně využívána od roku 1994 a další etapa následovala v roce 2002. 

K zásadní modernizaci 65 ks parkovacích automatů došlo v roce 2013. Pro placená parkovací stání 

na ulici je nutná instalace parkovacích automatů, kdy je umístěn vždy jeden automat pro ucelenou 

lokalitu v dostupné vzdálenosti maximálně cca 60 m. V Brně je využíván typ automatů bez vracení 

peněz. Platba je možná v hotovosti a jsou instalovány čtečky pro případ realizace městské 

bezkontaktní čipové karty. Platba pomocí platební karty zatím není možná. Automat každopádně 

splňuje veškeré požadavky na bezpečnost (ochrana finanční hotovosti). Napájení je zajištěno 

pomocí baterie a solárního panelu. Všechny parkovací automaty jsou napojeny na centrální 

technický dispečink společnosti (hlášení poruch, monitorování provozu) a je prováděn monitoring s 

cílem zamezit parkování vozidel bez zaplacení příslušného poplatku za parkování. 

Nejdiskutovanější problematikou v posledním období spojené s uličními parkovacími systémy je 

způsob platby za parkovné pomocí mobilního telefonu, či možnost rezervace parkovacího místa 

pomocí internetového rozhraní, mobilní aplikace či SMS. 

K zlepšení využití parkovacích míst a účinnosti výběru parkovného uvažuje správce MPS se 

zavedením systému detekce parkovacích míst. 
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 Obr. 3: Parkovacího automat   

    

 

Obr. 4 Detail parkovacího automatu  

Parkovací závorový systém 

Dalším prvkem parkovacího systému, je parkoviště se závorovým systémem. Tento systém není 

vhodný do uliční sítě, ale spíše na větší parkovací plochy. V posledním období byl realizován 

závorový systém na třech parkovištích, a to na ulici Besední, Benešově a Veveří. Výhodou je, že 

zde není možné zaparkovat a neuhradit poplatek, čímž se zcela eliminuje finanční ztráta plynoucí 

z nerespektování povinnosti zaplatit za stání vozidla. Závorový systém se uplatňuje na 
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ohraničených parkovištích mimo uliční prostor, na záchytných parkovištích nebo v parkovacích 

domech libovolných rozměrů. Takový systém má jednoduchou obsluhu ovládacích prvků. Předností 

závorových systémů jednoduchá údržba a servis. Data o obsazenosti parkovišť MPS jsou dále 

předávána na centrální technický dispečink BKOM, jsou prezentována na webu i mobilních 

aplikacích.  

    

Obr. 3 Povrchové parkoviště se závorovým systémem 

Z praktických zkušeností však správce MPS může konstatovat, že i při aplikaci stejného systému je dosahováno odlišných výsled-
ků výběru parkovného a to v závislosti na lokalitě parkoviště. Jde nejen o atraktivitu místa v závislosti na vzdálenosti od centra, 
ale i na konkurenční nabídce např. blízkých obchodních center. Zatímco na nejvytíženějším parkovišti na ulici Besední je během 
dne téměř stále obsazeno a měsíční výběr parkovného se pohybuje okolo 750 tisíc korun, na ostatních lokalitách je možné kdy-
koliv během dne bez problému zaparkovat, ale výnosy z parkovného jsou proto výrazně nižší. Zavedením těchto systémů správce 
MPS zvýšil nejen výběr parkovného, ale především obrátkovost vozidel na parkovišti, čímž bylo dosaženo lepšího využití a ob-
sloužení více návštěvníků centra Brna. Markantní je to u zmíněného parkoviště na ulici Besední, kdy řidiči tuto skutečnost vypo-
zorovali a jsou schopni často čekat ve frontě, přestože parkoviště hlásí obsazeno, viz. obr. 3. 

Automatizované parkovací systémy 

Tuto kategorii parkování správce MPS dosud nevyužíval, ale je předpoklad, že v době konání 

semináře již bude provozovat nový parkovací dům na ulici Kopečné s kapacitou 88 míst, viz. obr. 4. 

K dispozici budou uživatelům tři samoobslužné parkovací věže. Řidič po najetí na paletu zajistí vůz 

dle instrukcí a vůz bude následně automaticky zaparkován. Pro řidiče tím odpadá hledání místa a 

jeho vůz je bezpečně chráněn před možnými negativními vlivy, např. krádeží. Nutno konstatovat, že 

zkušenosti s tímto systémem správce zatím žádné nemá a bude proto muset vyvinout maximální 

úsilí k seznámení se s tímto systémem pro zajištění bezproblémového chodu. Lze předpokládat 

vyšší provozní náklady ve srovnání s běžnými typy parkovacích domů. 
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Obr. 4: Automatizovaný parkovací dům 

 
Obr. 5: Parkovací dům 

Navigační parkovací systémy 

Zavedení komplexního navigačního systému na jednotlivá parkoviště a parkovací domy v Brně  pro 

regulaci a organizaci dopravy v klidu  teprve čeká, ale je již odzkoušen pilotním projektem navigace 

na vybraná parkoviště. Poslouží nejen při příjezdu návštěvníků do města, ale také při pohybu uvnitř 

města a v neposlední řadě i v samotných parkovacích domech. Navigace bude realizována pomocí 

dopravního značení a telematických systémů. Bude řidiči poskytovat informaci o volné kapacitě na 

jednotlivých parkovištích a parkovacích domů a také směr, kde se parkovací lokalita nachází. 

Navádění na parkoviště tak umožňuje rovnoměrné a efektivní využití parkovacích kapacit na území 
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města, snížení dopravní zátěže v centru, což přispěje k lepšímu životnímu prostředí. V současnosti 

správce MPS na svých webových stránkách i v mobilních aplikacích informuje o lokalitě a počtu 

volných parkovacích míst na třech parkovištích se závorovými systémy a soukromém parkovacím 

domě u Janáčkova divadla, který se zapojil do MPS, viz. obr. 5. Kapacita tohoto parkovacího domu 

345 míst. Správce MPS společnost Brněnské komunikace a.s. připravuje dva obdobné projekty 

parkovacích domů, a to „Parkovací dům Panenská“ a „Parkovací dům Veselá“, druhý jako první 

etapu JKC  Navigační systém je napojen na centrální technický dispečink, ze kterého čerpá 

informace o kapacitě parkovacích ploch a naopak předává CTD poruchová hlášení. Zvláštní zřetel 

bude budoucí provozovatel klást na uživatelsky přívětivou navigaci v parkovacích domech a tím 

dosáhnout co nejlepšího využití parkovacích kapacit. 

 

Závěr 

Správný chod systémů parkování v budoucnosti závisí zejména na aplikaci moderních technologií 

při organizaci a řízení dopravy v klidu. Důraz bude správce MPS klást především na poskytování 

přesných a aktuálních informací o parkovacích místech pro řidiče. Všechny systémy dopravy 

v klidu v řízené oblasti budou propojeny v komplexní parkovací a informační systém. Taková 

synergie potom zaručí vysokou efektivitu managementu dopravy v klidu. Brněnské komunikace a.s. 

chtějí řádně splnit funkci organizátora statické dopravy ve městě Brně a bezproblémovým chodem 

městského parkovacího systému přispět k lepší organizaci dopravy ve městě, spokojenosti jeho 

občanů i návštěvníků jihomoravské metropole. 
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III:  bezpečnostní opatření na průtazích komunikací I. a II.tříd  
Odborný garant  –  Ing.  Josef Mikulík,  CSc.,  Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.  Brno  

1. Průtahy silnic obcemi – aktuální problémy 
 Ing. Pavel Tučka, CDV v. v.  i.  Brno  

 
Úvod 

Průtahy silnic (ve smyslu zákona o pozemních komunikacích „průjezdní úseky silnic“) jsou součástí 

republikové a krajské silniční sítě a většinou i hlavními komunikacemi v obcích. Kromě dopravy se 

na nich obvykle nachází mnoho dalších aktivit a funkcí (nakupování, bydlení, služby, školy, obecní 

úřad, kultura, zastávky MHD...). Z toho vyplývá rozmanitost zájmů motorizovaných i 

nemotorizovaných účastníků provozu a obyvatel, která vede ke vzniku nejrůznějších konfliktů a 

veřejných diskusí. Roste poptávka po zklidňování (humanizaci) dopravy, které může pomoci 

dopravní požadavky realizovat snesitelnějším způsobem. Zpravidla se očekává zajištění nižších 

průjezdových rychlostí vozidel stavebními opatřeními, zmenšení atraktivity pro tranzitní dopravu, 

získání ploch pro zeleň a život obce. Řada průtahů již byla upravena do modernější podoby, avšak 

proces jde pomalu a v ČR stále přetrvává obrovské množství morálně zastaralých průtahů. 
 

Přetrvávající problémy průtahů  

Většina problémů průtahů je důsledkem dřívější jednostranné preference tranzitní motorové 

dopravy (nadměrně široké vozovky) na úkor života obcí (extenzivní „budovatelská“ politika 60-

70.let), viz obrázek 1. Tento přístup (zřetelně patrný i z dřívějšího pojetí ČSN 73 6110 

„Projektování místních komunikací“ před její novelou v roce 2005) se postupně stává překonaným 

a aktuální dopravní politika EU ho dokonce označuje za jednu z největších chyb navrhování 

komunikací minulých desetiletí. Jeho konkrétními projevy jsou: 

 velkorysé šířkové uspořádání komunikace motivující řidiče motorových vozidel k jízdě vysokými 
rychlostmi, 

 předimenzované šířky jízdních pruhů pro motorovou dopravu na úkor potřeb nemotorizovaných 
účastníků dopravy a dalších funkcí sídelního útvaru (běžné jsou např. šířky dvoupruhových komuni-
kací mezi obrubníky 8,00 m, přestože pro komfortní míjení nejrozměrnějších vozidel rychlostí 50 
km/h dostačuje 6,50 m a tuto hodnotu uznává velká část vyspělých států EU), 

 příliš široké jízdní pruhy často vedou i nedostatku místa pro parkovací pruhy; následkem bývá chao-
tické parkování na vozovce případně vznik improvizovaných parkovišť na úkor části vozovky,   

 nedostatek stavebních prvků pro usnadnění přecházení (např. střední dělicí ostrůvky, vysazené 
chodníkové plochy, zúžení), 

 úzké nebo chybějící chodníky, překážky v chodnících znesnadňující chůzi a vyhýbání, 

 chybějící zelené pásy mezi chodníkem a vozovkou, prostor komunikace působí příliš „betonově“, 

 na průtazích nejsou zřízeny jízdní pruhy (případně doprovodné stezky) pro cyklisty,  

 velký bariérový účinek komunikace zhoršující podmínky pohybu pěších a zvyšující rizika při přechá-
zení. 

 

Ze zmíněných nedostatků pak vyplývá řada nepříjemných (resp. negativních) důsledků: 

 vysoká nehodovost (na tyto komunikace obvykle připadá většina nehod v obcích), 

 vysoká hladina dopravního hluku, 

 neúměrně velký podíl zpevněných ploch na úkor zeleně a života vůbec, 

 v celkovém obrazu komunikace dominují především jedoucí a parkující automobily (špatná výtvarná 
hodnota prostoru komunikace). 
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Moderní zásady utváření průtahů 

V úvodu zahraničních technických předpisů (např. německý EAHV – Doporučení pro navrhování 

hlavních místních komunikací) se dočteme postoj ministra dopravy, že průtahy jsou důležitou 

součástí silniční sítě a mají být tedy koncipovány jako komfortní, aby umožňovaly míjení 

nejrozměrnějších vozidel dovolenou rychlostí, tj. 50 km/h. Komfort v tomto chápání znamená, že 

mají být užity jízdní pruhy šíře 3,25 m, tj. u dvoupruhové komunikace má šířka činit 6,50 m mezi 

obrubníky. V ČR je pojetí „komfortu“ dosud jiné – dvoupruhová hlavní místní komunikace resp. 

průtah srovnatelného funkčního významu má běžně šířku jízdního pruhu 3,50 m s přirážkou na 

odvodnění (resp. tzv. vodicí proužek) 0,50 m a šířka mezi obrubníky tak vychází 8,00 m. 

Takovýchto komunikací najdeme v ČR velké množství; groteskní bývají jejich improvizované 

úpravy, např. zřízení podélného parkovacího pruhu, čímž se ale naopak stávají úzkými např. pro 

míjení dvou autobusů, což vede k funkční deformaci celé komunikace a problémům v provozu. 
 

V rámci nového přístupu k navrhování a utváření průtahů, který byl formulován i v TP 145 „Zásady pro nav-

rhování úprav průtahů silnic obcemi“ a novelizované ČSN 73 6110 (2005), je žádoucí respektovat 

následující obecné zásady, resp. požadavky (příklady viz obrázky 2-6): 

 

 Zklidňování dopravy má začínat již na okraji obce – na vjezdu do obce je žádoucí zřídit „bránu“, 
která zřetelně upozorní řidiče na změnu dopravního režimu a nedovolí vjezd vysokou rychlostí. 
Účinnou a mnohokrát osvědčenou branou jen např. střední dělicí ostrůvek s výrazným osovým po-
sunem či malá okružní křižovatka.  

 

 Návrh úpravy průtahu silnice tak, aby řidič byl pozitivně motivován k dodržování rychlostního li-
mitu (členitost prostředí, dělicí prvky, zeleň, potlačování podélných linií s urychlujícím účinkem). 

 

 Šířky jízdních pruhů mají být jen takové, kolik je bezpodmínečně nutné, nejčastěji 3,25 m nebo 
3,00 m, nikoli více (mimo místní rychlostní komunikace je dosud běžně užívaná šířka 3,50 m nesmy-
slná). 

 

 Zlepšování bezpečnosti a podmínek pohybu nemotorizovaných účastníků dopravy (stavba, resp. 
rozšiřování chodníků, pokud možno oboustranně, zřizování jízdních pruhů pro cyklisty, víceúčelo-
vých pruhů či doprovodných stezek). 

 

 Ochrana přecházejících chodců stavebními opatřeními - prvky pro usnadnění přecházení (dělicí 
ostrůvky pro snazší a bezpečnější přecházení, vysazené chodníkové plochy, zmírňování bariérového 
účinku průtahu silnice).  

 

 Jednoznačné diferencování dopravních ploch (musí být zřejmé a stavebně rozlišené, co je jízdní 
pruh, co je parkovací pruh, co je chodník, atd., jakou funkci každá konkrétní plocha má a komu resp. 
čemu slouží). 

 

 Pro dosažení dobrých (funkčních a estetických) proporcí šířkového uspořádání mají být prostory 
mimo vozovku dostatečně široké (chodníky, stezky pro cyklisty, boční zelené pásy, pobytové plo-
chy, předzahrádky, atd.). 

 

 Podpora rozvoje malých okružních křižovatek (nejbezpečnější typ křižovatky vůbec při velmi dobré 
kapacitě, možnost hodnotného výtvarného provedení středního ostrova). 

 

 Podpora zelených ploch, výsadba stromů a keřů, zlepšování vzhledu komunikací a životního pros-
tředí, uvážená náhrada asfaltu dlažbou tam, kde je to vhodné. 
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 Parkování v dopravním prostoru zásadně podélné (formou parkovacích pruhů resp. zálivů), výji-
mečně šikmé; kolmé je nevhodné, protože výjezd je obtížnější a zabere více místa i času. 

 

 Ani velká poptávka po parkování nesmí vést k zanedbání návrhu zelených ploch (např. přerušení 
parkovacího pruhu vysazenými zelenými plochami má být prováděno systematicky a v každém pří-
padě – v zájmu ochrany parkujících vozidel proti poškození a též jejich „zamaskování“ v dopravním 
prostoru zelení). 

 

 Preferovat autobusové zastávky na jízdním pruhu namísto zastávek zálivových (jde o formu zklid-
ňování i preference MHD, šetří místo pro chodníky a vedení cyklistů, usnadňuje bezbariérovost a 
šetří velké finanční prostředky). 

 

Jak budou uvedené principy konkrétně aplikovány, je ve značné míře dáno tvůrčími schopnostmi projektan-

ta, neboť výběr prvků je široký a variant velmi mnoho. Při rozhodování je důležitá i složka komunální 

(dopravní) politiky, neboť ta musí v případě konfliktu zájmů jednoznačně definovat priority (např. zda širší 

chodník nebo širší vozovka, zda cyklistická stezka nebo parkovací pruh, apod.).  

 

Shrnutí, závěr 

Zdálo by se, že Česká republika zdárně překonala dřívější extenzivní přístup k utváření průtahů, tím spíše, že 

v tuto chvíli disponujeme poměrně moderními technickými předpisy umožňujícími srovnatelný návrh jako 

ve vyspělém zahraničí, např. Nizozemí, Rakousku či Německu. Zklidňování dopravy je podporováno jak 

novelizovanou ČSN 73 6110, tak i TP 145 „Zásady pro navrhování úprav průtahů silnic obcemi“. Zdá se 

však, že setrvačnost a tradice mnoha projektantů i správců komunikací jsou někdy silnějším motivátorem než 

aktuální TP či normy. Jak jinak si vysvětlit, že stále vznikají šířkově přebujelé vozovky, dokonce i v nových 

sídlištích a projednání někdy i banálních zklidňujících prvků (např. středních dělicích ostrůvků) bývá často 

obtížné.  

 

Smutné také je, že se při rekonstrukcích inženýrských sítí (např. kanalizace) jen málokdy využije 

možnost modernizovat šířkové uspořádání komunikace v duchu uvedených zásad, dokonce ani 

tehdy, když je komunikace kompletně zbourána a je jedinečná příležitost k jejímu funkčnímu 

zhodnocení. Vyplývá to z neochoty měnit stávající pasport komunikace, někdy i nesmyslné vazby 

finančních prostředků na uvedení komunikace do původního stavu, přestože modernizovaná podoba 

může být levnější). Fakticky tak postavíme komunikaci fyzicky novou, ale morálně zastaralou, se 

kterou se musíme v provozu smířit dlouhou dobu, neb vůle k úpravě je slabá. 
 

Před revizí ČSN 73 6110 (před rokem 2005) jsme často slýchávali stesky, „moc rádi bychom u nás 

zklidňovali dopravu a např. použili menší šířky jízdních pruhů, ale nemůžeme, neb norma nám to neumožňu-

je“. Po novele ČSN v roce 2005 jsme proto očekávali radikální změny v projektech ve prospěch zklidňování 

dopravy. Překvapením však bylo, že žádné revoluční změny nenastaly – v hlavách mnoha projektantů i ob-

jednatelů projektů zůstávala tradice širokých komfortních komunikací s absencí zklidňovacích prvků. Z toho 

vyplývá, že je nutno intenzivněji působit na odpovědné odborníky, kteří o podobě pozemních komunikací 

rozhodují (projektanty, zastupitele, správce pozemních komunikací, dopravní policisty, auditory). Dluh 

cítíme i na naší straně, neboť nabídka vzdělávacích kurzů a prezentací funkčních příkladů moderních úprav 

průtahů (a místních komunikací vůbec) je v současnosti slabá. 
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Obrázek 1 – ČR, špatný příklad 

 

 

 

 
Obrázek 2 – ČR, dobrý příklad 
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Obrázek 3 – ČR, dobrý příklad 

 

 
Obrázek 4 – Rakousko, dobrý příklad 

 

 
Obrázek 5 – Rakousko, dobrý příklad 
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Obrázek 6 – Rakousko, dobrý příklad 
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2. Sichere Ortsdurchfahrten – praktische Beispiele aus Ostereich 
  Dipl.-Ing. Klaus Machata, Kuratorium fur Verkehrssicherheit Wien    
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3. Hlavní bezpečnostní nedostatky průtahů silnic I. tříd obcemi různých velikostí 
(na základě zkušeností bezpečnostních inspekcí) 

  Ing. J iří Landa,  AF -Cityplan s.r.o.  

Požadavky na bezpečnou komunikaci: 

Úkoly správců komunikací na zvyšování bezpečnosti pozemních komunikací jsou nejpragmatičtěji 
uvedeny v aktualizované Národní strategii bezpečnosti silničního provozu na období 2011 – 2020 schválené 
usnesením Vlády České republiky ze dne 10. srpna 2011 č. 599. Příloha č. 1 „Akční program“ zahrnuje 
opatření, směřovaná k řidiči, vozidlu a komunikaci. Vybral jsem některá opatření, směřující k pozemní 
komunikaci:  

 K1.1 - Postupné uplatnění nástrojů směrnice (hodnocení dopadu na bezpečnost, bezpeč-
nostní inspekce, odstraňování nehodových lokalit) na silnicích I. a II. tříd a základní komunikační síti 
měst a obcí. 

 K2.3 - Zvýšení odpovědnosti správců pozemních komunikací za aplikaci samovysvětlující a 
odpouštějící komunikace po implementaci směrnice 2008/96/ES do zákona č. 13/1997. 

 K4.2 - Instalace vjezdových ostrůvků na stávajících komunikacích a nových stavbách. 

 K4.3 - Realizace dělicích pásů, parkovacích a odbočovacích pruhů. 

 K4.4 - Úpravy bezpečného dopravního prostoru. 

 K5.1 - Revize stavebního upořádání a srozumitelnosti a viditelnosti dopravního značení (ne-
jen u křižovatek). 

 K5.2 - Revize rozhledových trojúhelníků křižovatek pozemních komunikací. 

 K5.3 - Výstavba křižovatek s kruhovým objezdem jako jednoho z činitelů bezpečné pozemní 
komunikace. 

 K6.3 - Revize vybavení komunikací z hlediska bezpečnosti. 

 K6.4 - Odstraňování, případně ochrana pevných překážek v ochranném pásmu silnic. 

 K10.2 - Zlepšování přehlednosti přechodů pro chodce a zajištění jejich řádné viditelnosti. 

 K10.3 - Podpora zavádění systémů aktivní bezpečnosti v blízkosti přechodů pro chodce. 

Jednotlivých „akcí“ je tedy více než dost. Podívejme se však na to, jak vypadají české silnice I. třídy 
zejména v průjezdních úsecích obcemi nebo v oblasti křižovatek. 

 

Přehledný stav průjezdních úseků vybrané silnice I. třídy obcemi: 

Na vybrané silnici I. třídy ve Středočeském kraji byla provedena bezpečnostní inspekce, zaměřená na stav 
průjezdních úseků obcemi, přechody pro pěší, vjezdová opatření do obce, podmínky pro podélný pohyb 
pěších, intravilánové a extravilánové křižovatky. Je nutno předeslat, že intenzity provozu na dané komunikaci 
významně v jejím průběhu kolísají a extrémy dosahují v oblasti větších měst. Celkový počet vozidel za 24 
hod. kolísá od 4.200 vozidel po 17.000 vozidel, počty těžkých nákladních vozidel kolísají mezi 1.200 vozidel 
po 3.800 vozidel. 
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Vyhodnoceno bylo celkem 17 obcí různé velikosti s 32 přechody v obcích a 70 intravilánovými 
křižovatkami. Pro přehlednost a systematičnost hodnocení výsledků bylo hodnoceno následujících 12 
hledisek: 

 Opatření pro snížení vjezdové rychlosti; 

 Uspořádání komunikace působící na regulaci rychlosti; 

 Stav chodníků na průjezdním úseku; 

 Stav přechodů pro chodce; 

 Stav a přehlednost dopravního značení; 

 Objekty a překážky v průjezdním úseku; 

 Stav a umístění autobusových zastávek; 

 Parkování na a podél komunikace; 

 Stavebně technický stav vozovky; 

 Osvětlení komunikace; 

 Nepřehledné křižovatky; 

 Jednoznačnost průběhu průběžných jízdních pruhů jasná zřejmost přednosti v jízdě. 

Dosažené výsledky ze 17 obcí jsou shrnuty do následující přehledné tabulky, která dává zjednodušený 
obraz o stavu průjezdních úseků. Vysvětlení barevné škály značek je provedeno níže. 
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Tabulka 1: Základní charakteristika průjezdních úseků jednotlivými obcemi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 2: Legenda k ohodnocení jednotlivých charakteristik  
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Zhodnocení vjezdových opatření: 

V drtivé většině obcí chybí dostatečné důrazné vjezdové opatření, nutící ke skutečnému snížení rychlosti 
z 90 na 50 km/hod. Někde jsou umístěny informativní radary, jejichž účinnost je diskutovatelná, přesto však 
je jejich vliv převážně pozitivní, výchovný, respektive tím, že zpomalí někteří, vyvolají i náležité zpomalení 
následujících vozidel. 

V obci Nová Ves I je vybudováno SSZ s dynamických řízením na základě rychlosti přijíždějících vozidel – 
pouze však od Mladé Boleslavi, na druhém vjezdu do obce chybí.  

Doporučujeme proto důrazně a systematicky vybudování symetrických vjezdových ostrůvků před 
skutečným začátkem souvislé zástavby, nikoliv stovky metrů před začátkem zástavby. Asymetrické ostrůvky 
s vychýlením jen ze strany vjezdu do obce bohužel vykazují časté zneužívání průjezdu protisměrem. 

Zhodnocení uspořádání průjezdního úseku: 

Se srozumitelným přechodem z extra- do intravilánu obce souvisí i šířkové uspořádání komunikace v obci. 
Ve všech hodnocených obcích bez výjimky je zachováno šířkové uspořádání stejné s extravilánem, v mnoha 
obcích je navíc dopravní značka „Obec“ umístěna ještě před skutečnou zástavbou, řidič tedy není na vjezd 
do obce prakticky nijak upozorněn (v noci snad pouličním osvětlením). 

Obrázek 1: Typický vjezd do obce na silnici I/38 (obec Vlkava ve směru od Ml. Boleslavi) 

 

Obrázek 2: Vjezd do obce Nová Ves I od Mladé Boleslavi 
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Zhodnocení přechodů pro chodce na průjezdním úseku: 

Přechody bývají zpravidla velmi dlouhé a často špatně umístěné vzhledem ke směrovému vedení trasy, 
nebo např. v klínech autobusových zastávek. Naopak osvětlené jsou většinou dobře. Svislé dopravní značení 
je na dobré úrovni (asi ve 3 případech je dopravní značka zakryta zelení či jinou značkou), vodorovné 
značení je obecně v horším stavu, v mnoha případech značně opotřebované.  

Je třeba důrazně doporučit zřízení dělicích ostrůvků nebo vysazených chodníkových ploch. 

Obrázek 3: Přechod v obci Nová Ves I – umístěn v oblouku, opotřebované VDZ, SDZ v opačném směru 
zakryté zelení  

 

Obrázek 4: Přechod v obci Oseček veden přes klíny aut. zastávek, bez návazné pěší infrastruktury 



185 

 

Zhodnocení intravilánových křižovatek: 

Značně nepřehledné křižovatky se nacházejí téměř ve všech obcích (s výjimkou Mladé Boleslavi, kde má 
průtah charakter téměř rychlostní komunikace, a s výjimkou obce Bratronice, kde křižovatky prakticky 
nejsou). V přehlednosti brání nejčastěji zeleň, zdi domů, oplocení, sloupy atd. Zvýšení přehlednosti 
křižovatek v obcích je obtížně řešitelné, prakticky pouze pomocí řádného svislého a vodorovného 
dopravního značení. Odbočovací pruhy vlevo se vyskytují velmi vzácně. 

 

 

Obrázek 5: Křižovatka v obci Krchleby – chybí SDZ, rozhledové poměry zhoršené zelení  

 

Podmínky pro pohyb pěších (chodníky): 

Celkový stav zařízení pro bezpečný pohyb zranitelných účastníků silničního provozu je všeobecně tristní a 
vyžaduje zásadní nápravu. Pouze v Mladé Boleslavi (část Kosmonosy) byl souvislý chodník podél zástavby 
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v celé délce průtahu. V ostatních obcích je v některých místech přerušen či veden pouze po jedné straně 
zástavby bez logické návaznosti na přechody. Zcela chybějící zpevněný chodník byl zjištěn ve třech obcích – 
Bratronice, Oseček, Drobovice. Zhruba u třetiny obcí je navíc na průtahu pozůstatek pravděpodobně 
původního náměstí – široká asfaltová plocha bez jasného usměrnění pohybu chodců, bývá zde zpravidla 
zastávka a hospoda. Jedná se z hlediska možného konfliktu chodců a motorových vozidel o velmi 
nebezpečné místo. 

Obrázek 6: „Náměstí“ v obci Vlkava – bez jasného usměrnění pohybu chodců a vozidel 

 

Shrnutí dalších poznatků: 

Vzhledem k velkorysému šířkovému uspořádání průtahů není problém v jednoznačném a 
samovysvětlitelném vedení průběhu hlavní komunikace. Stejně tak na hodnocené komunikaci nezasahují do 
komunikace žádné objekty.  S výjimkou obce Luštěnice jsme překvapivě nezaznamenali ani parkování 
v prostoru komunikace. Relativně dobrý je i stav povrchu vozovky v obcích, což je vzhledem k vysoké 
intenzitě provozu, zejména nákladní dopravy, dobrý výsledek. Co se týče veřejného osvětlení, u více než 
poloviny obcí je bez problémů, pouze ve dvou obcích vykazuje závažné nedostatky. 

Hodnocení extravilánových křižovatek: 

Celkem bylo identifikováno 54 křižovatek mimo obce. Jejich hodnocení je shrnuto kromě typu křižovatky 
a křižované komunikace do 12 charakteristických parametrů, které jsou zjednodušeně ohodnoceny 
v následující tabulce. 
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Tabulka 3: Zhodnocení základních charakteristik extravilánových křižovatek 
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Tabulka 4: Legenda k hodnotícím parametrům.  

 

 

Jedním z nejzávažnějších zjištěných nedostatků je obecně špatná postřehnutelnost křižovatek. 
Nedostatek tohoto typu jsme identifikovali u 61 % hodnocených křižovatek. Příčiny jsou buď v nevhodném 
umístění křižovatky vzhledem ke směrovému a výškovému vedení trasy, dopravnímu značení, nebo ve 
špatných rozhledových poměrech (zemní tělesa, stromy, keře, zastávky…). Co se týče rozhledů, u celé třetiny 
(!!!) křižovatek je rozhled z vedlejší PK v podstatě nevyhovující.  
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Obrázek 7: Křižovatka mezi obcemi Poděbrady a Oseček – špatná postřehnutelnost křižovatky a 
neuspokojivé rozhledové poměry kvůli zemnímu tělesu  

 

Ke zlepšení postřehnutelnosti křižovatek existuje celá řada nízkonákladových či nákladnějších řešení. 
Jedno z možných zvýraznění křižovatky uvádím níže. 

Obrázek 8: Jedno z možných nízkonákladových zvýraznění křižovatky pomocí VDZ: 

 

Dopravní značení v oblasti křižovatek také vykazuje četné nedostatky, obecně v horším stavu je 
vodorovné značení (63 % křižovatek má větší či menší nedostatky ve VDZ – prakticky vždy zanedbaná 
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údržba). V mnoha případech celkové hodnocení křižovatky zhoršuje úroveň VDZ na vedlejších ramenech 
křižovatky – i to má významný vliv na její bezpečnost. Kombinace správně provedeného VDZ a SDZ je pouze 
u čtvrtiny křižovatek. 

Obrázek 9: Křižovatka I/38 x III/0386 mezi obcemi Hlínoviště a Ml. Boleslav (Kosmonosy) – opotřebované 
VDZ 

 

Obrázek 11: Křižovatka I/38 x III/33726 mezi obcemi Horky a Olšinky – rozhlehlá nekanalizovaná plocha 

 

Další hlediska hodnocení extravilánových křižovatek: 

30 % křižovatek je zbytečně rozhlehlých (nadměrná plocha křižovatky) a díky tomu i nedostatečně 
kanalizovaných. Dobrých výsledků dosahují zkoumané křižovatky v oblasti optického odlišení hlavní a 
vedlejší komunikace. Je to dáno především velkorysým šířkovým uspořádáním silnice I/38, průběh hlavní 
komunikace je tak v křižovatkách v drtivé většině případů jednoznačný, výjimka byla zjištěna pouze ve dvou 
případech. U velké většiny zkoumaných extravilánových křižovatek byl rovněž zjištěn vhodný úhel křížení 
s vedlejšími komunikacemi, popř. vhodné napojení vedlejších ramen. I to je důležitým aspektem při 
posuzování bezpečnosti, především z hlediska zajištění rozhledových poměrů.  
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Specifickými kategoriemi v posuzování extravilánových křižovatek jsou podmínky pro chodce a cyklisty. 
V podstatě na žádné z řešených křižovatek není řešen pohyb těchto zranitelných účastníků provozu. Na 
druhou stranu se výraznější pohyb cyklistů předpokládá pouze na jediné křižovatce (křižující komunikace je 
zároveň cyklotrasou), výraznější pohyb chodců lze předpokládat zhruba u třetiny zkoumaných křižovatek. 
Zpravidla je to v souvislosti s přítomností autobusové zastávky, obytných domů nebo turistických tras. 
V těchto případech je nutno navrhnout a především zřídit odpovídající pěší infrastrukturu k těmto objektům 
a zabránit tak pohybu chodců v komunikaci. Inspekční tým však nepovažoval za bezpečné zřizovat v těchto 
místech přechody pro chodce či osvětlení bez odpovídajícího nutného snížení nejvyšší povolené rychlosti na 
50 km/h. Přitom ale nelze důvodně očekávat respektování této snížené dovolené rychlosti řidiči bez 
instalace kontrolních a represivních nástrojů (měření rychlosti). V případě velkého rizika pro pěší u 
autobusové zastávky je třeba zvážit její přesunutí mimo silnici I. třídy, např. zajíždění autobusů do přilehlé 
obce, zřízení zastávky na vedlejší komunikaci, protože právě přístup na zastávky v prostoru křižovatek mimo 
obec je hlavním bezpečnostním rizikem pro školní děti a osoby se sníženou pohyblivostí, zejména za snížené 
viditelnosti. 

Problémem extravilánových křižovatek na silnici I/38 ve Středočeském kraji je obecně jejich 
nedostatečná homogenita. Na zkoumaném úseku se nacházejí velkoryse provedené křižovatky 
s odbočovacími pruhy, řádně provedeným a udržovaným dopravním značením, dobrými rozhledovými 
poměry atd., a to i v případech křížení s málo významnými komunikacemi. Na druhou stranu byla zjištěna 
celá řada křižovatek špatně postřehnutelných, málo udržovaných a nebezpečných, což se týká i křížení 
například se silnicemi II. tříd. Pouze zajištěním důsledné homogenity těchto prvků je možné docílit 
požadované úrovně bezpečnosti na pozemních komunikacích. 

Závěr: 

Silnice I. tříd přenášejí značné dopravní zátěže a významný podíl nákladní dopravy. Přitom jejich intra- i 
extravilánové úseky vykazují řadu dopravně bezpečnostních nedostatků, zejména proto, že umožňují 
relativně rychlou jízdu, neodpovídající skutečným bezpečnostním parametrům. Proto patří silnice I. třídy 
k relativně nejnebezpečnějším komunikacím z hlediska výpočtu relativní nehodovosti a zaslouží si významné 
investice zejména do křižovatek, průjezdních úseků a odstraňování pevných překážek. 
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4. Provádění bezpečnostních inspekcí na silnicích nižších kategorií v rámci 
velkých územních celků 

P. Pokorný R.  Striegler, CDV v.  v.  i.  Brno      

 

Následující text popisuje optimalizovanou podobu úvodního kroku při provádění bezpečnostní 
inspekce silnic nižších kategorií v rámci větších územních celků, tzv. „vymezení rozsahu“, tak jak 
vykrystalizovala na základě zkušeností nabytých v rámci výzkumného projektu IDEKO9. 
Bezpečnostní inspekce je dle aktualizované metodiky provádění (CDV, 2013) definována jako 
posouzení dopadů stavebních, technických a provozních vlastností komunikace na bezpečnost 
silničního provozu při jejím používání a vyhodnocení rizik, která plynou z vlastností komunikace 
pro účastníky silničního provozu. Inspekci provádí inspekční tým složený minimálně ze dvou 
auditorů bezpečnosti pozemních komunikací. Inspekce se skládá z pěti kroků: 

 Vymezení rozsahu  

 Příprava prohlídek 

 Prohlídka úseku 

 Identifikace rizik, návrh nápravných opatření 

 Zpracování a odevzdání zprávy o provedení inspekce 
 

Jelikož síť II. třídy na území JmK posuzovaná v projektu IDEKO má celkovou délku téměř 1 500 km, 
bylo nutné vymezit rozsah silnic, na kterých bude v rámci bezpečnostní inspekce provedena 
podrobná inspekční prohlídka. Postup provádění tohoto vymezení rozsahu byl řešiteli projektu 
navržen z následujících kroků: 

 Příprava, rozdělení silniční sítě 

 Pasport rizika 

 Stanovení pořadí závažnosti úseků 

 
Obrázek 1 – Schéma postupu při provádění první etapy bezpečnostní inspekce 

 
 
 
1. Příprava, rozdělení silniční sítě 
V této prvotní fázi je nezbytné stanovit metodiku provádění vymezení rozsahu. Je nutné 
specifikovat, na jaké úseky bude silniční síť rozdělena a na jakém základě budou jednotlivé úseky 

                                                 
9
 IDEKO - Identifikace a řešení kritických míst a úseků v síti pozemních komunikací, které svým uspořádáním stimulují nezákonné a nepřiměřené 

chování účastníků silničního provozu. Projekt VaV, jehož garantem je Ministerstvo Vnitra ČR. 
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seřazeny podle své závažnosti (může to být např. podle intenzity provozu, kategorie silnic, počtu 
nehod nebo rizikovosti). Podle toho, jaké kritérium je zvoleno, je následně možné přistoupit k 
dalším krokům. V rámci projektu IDEKO bylo rozhodnuto o využití kritéria tzv. rizikovosti, které je 
založeno na provedení pasportu rizika. 
Silniční síť byla rozdělena na extravilánové úseky ohraničené sousedícími obcemi (SDZ IS 12b,a 
„Konec obce“ a „Začátek obce“). Byl sestaven systém číselného kódování jednotlivých úseků, 
založený na číslu silnice a úseku (vždy po směru staničení). Byl připraven tzv. úsekový formulář, do 
kterého byly zapisovány základní charakteristiky každého úseku (obr. 2). Před jízdou byly do tohoto 
formuláře vyplněny údaje týkající se délky úseku a intenzity dopravy (dle CSD, 2010) a byla 
připravena přehledná mapka celého úseku. Ostatní údaje byly doplněny až v terénu, bezprostředně 
po projetí každého úseku.  

 
Obrázek 2 – Úsekový formulář  

 Charakter okolí 
Stručný popis bezprostředního okolí pozemní komunikace (např. pole, les, alej). V případě 
proměnlivého prostředí se využije procentuální zápis (40 % les, 60 % pole) nebo úsekové vyjádření 
(v úseku od obce Modrava po křižovatku se silnicí III/4186 je silnice vedena lesem, poté je okolí 
tvořeno polem). 

 Charakter vozovky 

Snahou je vyjádřit kvalitu povrchu vozovky. Pro kategorizaci kvality povrchu byla použita stupnice 1 
až 3 založená na těchto charakteristikách:  
Stupeň 1 – komfortní jízda, povrch bez závad 
Stupeň 2 – nepříjemná jízda, bodové závady, nedostatečná krajnice 
Stupeň 3 – nutnost prudkých úhybných manévrů a zpomalování, plošné poruchy 

 Promíjivost okolí, odpouštějící pozemní komunikace 
Utváření bezprostředního okolí pozemní komunikace ovlivňuje vznik nehod a jejich závažnost. 
Např. interaktivní model bezpečného návrhu silnic (The Interactive Highway Safety Design Model – 
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IHSDM, USA) používá jako jedno z kritérií bezpečnosti tzv. ukazatel rizikovosti okolí pozemní ko-
munikace pro silniční úseky RHR (při uvažování obou stran silnice). V projektu IDEKO byla na zákla-
dě tohoto ukazatele navržena sedmistupňová klasifikace promíjivosti bezprostředního okolí po-
zemní komunikace, označena jako K. Tabulka 6 ukazuje popis odpovídajících hodnot klasifikace K 
společně s příklady typického utváření okolí pozemní komunikace.  
 
 
 
 
 
 

Tabulka 6: Klasifikace bezprostředního okolí pozemní komunikace 
Klasifikace 

K 
Popis Příklad typického uspořádání 

1  

ODPOUŠTĚJÍCÍ 
 Široké ochranné zóny 

bez pevných překážek 
v rozsahu 9m a více 
od okraje vozovky 
 Sklon svahu menší jak 

1:4 
 

 

2 

ODPOUŠTĚJÍCÍ 
 Široké ochranné zóny 

bez pevných překážek 
v rozsahu 6 – 7,5 m od 
okraje vozovky 
 Sklon svahu okolo 1:4 

 

 

3 

ČÁSTEČNĚ 
ODPOUŠTĚJÍCÍ 
 Ochranná zóna široká 

cca 3 m od kraje 
vozovky 
 Sklon svahu mezi 1:3 a 

1:4 
 Nerovný povrch okolí 
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Klasifikace 

K 
Popis Příklad typického uspořádání 

4 

NEPATRNĚ 
ODPOUŠTĚJÍCÍ 
 Ochranná zóna široká 

v rozmezí  1,5 - 3 m od 
kraje vozovky 
 Sklon svahu mezi 1:3 a 

1:4 
 Výskyt pevných 

překážek (sloupy, 
stromy) ve vzdálenosti 
3 m od okraje vozovky 
 zvýšené riziko vzniku 

kolize při vyjetí mimo 
vozovku 

 

5 

V PODSTATĚ 
NEODPOUŠTĚJÍCÍ 
 Ochranná zóna široká 

v rozmezí 1,5 - 3 m od 
kraje vozovky 
 Sklon svahu okolo 1:3 
 Výskyt pevných 

překážek nebo svahů 
do 2 – 3 m od vozovky 
 

 

6 

NEODPOUŠTĚJÍCÍ 
 Ochranná zóna menší 

nebo rovná 1,5 m 
 Sklon svahu cca 1:2 
 Žádná svodidla 
 Výskyt pevných 

překážek 0 až 2 m od 
okraje vozovky 
 

 

7 

NEODPOUŠTĚJÍCÍ 
 Ochranná zóna menší 

nebo rovná 1,5 m 
 Sklon svahu 1:2 a 

méně 
 Skalní zářez, útes 
 Žádná svodidla 
 S velkou 

pravděpodobností 
těžkého zranění v 
případě vyjetí mimo 
vozovku  
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 Poznámka 

Jakékoli další relevantní poznatky o zkoumaném úseku.  

2. PASPORT RIZIKA 
Samotný pasport rizika je možné rozdělit na dvě části: 
1) identifikace rizikových faktorů při jízdě inspekčním vozidlem a  
2) upřesnění (doplnění) rizik v kanceláři.   
Před prováděním pasportu rizika je nezbytné stanovit, jaké faktory představující rizika jsou hledány. 
Tyto faktory lze rozdělit do dvou základních skupin: 

 faktory zvyšující riziko vzniku dopravní nehody plynoucí z vlastností komunikace 

 faktory zhoršující následky případné dopravní nehody díky vlastnostem komunikace a okolí 

V projektu IDEKO jsou hledány zejména faktory zvyšující riziko vzniku nehod.  
Identifikace rizikových faktorů během jízdy 
Certifikovaný auditor bezpečnosti pozemních komunikací zaznamenává během jízdy pomocí 
tabletu rizikové faktory související s nevhodným utvářením pozemní komunikace (jedná se tedy o 
tzv. skryté chyby dopravního systému). Je vhodné zaznamenávat také začátek a konec obce. 
Rychlost inspekčního vozidla by měla být rovna neovlivněné rychlosti vozidel v běžném provozu. 
Rizikové faktory jsou zaznamenávány pouze ve směru jízdy. Záznamový tablet použitý v projektu 
IDEKO je součástí měřicí soustavy vestavěné do měřicího vozidla VW Transporter. Základní funkcí 
záznamového tabletu je umožnit obsluze snadný a přesný záznam rizik na hodnocených 
extravilánových úsecích. Schéma použité pro záznam rizik je uvedeno níže (viz obr. 3). 

 
Obrázek 3 – Schéma použité pro záznam rizik 

 
 
Zpracování dat  
Po příjezdu z měření jsou data nahrána z měřicího vozidla na server, který slouží pro jejich ukládání 
a zpracovávání do konečné podoby. Pro zpracování a vyhodnocení pasportovaných komunikací je 
využíván program umožňující prohlížení a dodatečnou úpravu záznamů do žádoucí formy. Lze tak 
jednoduše vkládat komentáře k jednotlivým událostem, více je specifikovat, posouvat, či měnit pro 
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jejich co nejpřesnější lokalizaci a úplnost. Dále program graficky zobrazuje polohu dle GPS, podélný 
a příčný sklon komunikace, ujetou vzdálenost a provozní data z automobilu. 

 
Obrázek 4 – Náhled programu sloužícího pro dodatečnou úpravu naměřených dat 

Pro grafické znázornění zaznamenané trasy je k programu přidružena aktivní mapa, umožňující 
rychlý a přehledný náhled naměřených dat včetně možnosti posunu obrazu a k němu přidružených 
dat. Možnosti ovládání jsou k náhledu na ovládacím panelu mapové části. 

 
Obrázek 5 – Mapa znázorňující zaznamenanou trasu 

V kanceláři je videozáznam každého úseku následně podrobněji hodnocen dvojicí certifikovaných 
auditorů bezpečnosti pozemních komunikací. Jednotlivé rizikové faktory identifikované během jízdy 
jsou dle „katalogu rizikových faktorů“ přiřazeny do jednotlivých kategorií (např. strmý svah, náhlý 
směrový oblouk.) a zaznamenány do formuláře každého úseku. U každého faktoru jsou dále 
uvedeny tyto parametry:  

 Staničení 

 Závažnost Zi (1 až 3 dle metodiky provádění inspekce) 
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3. STANOVENÍ POŘADÍ ÚSEKŮ  
Každému úseku je stanovena tzv. rizikovost Rv. 
Rv = (ΣZirv x I)/L            
Kde  

ΣZirv = součet závažnosti jednotlivých rizikových faktorů (v obou směrech), které souvisí se 
vznikem dopravních nehod  

I  = RPDI (počet vozidel v obou směrech za 24 hodin) 
L = délka úseku (m)  

Na základě hodnoty Rv je následně sestaven žebříček jednotlivých úseků dle jejich závažnosti a 
stanoví se úseky, které budou vybrány pro další etapy provádění bezpečnostní inspekce (prohlídka 
úseku, návrh nápravných opatření atd.). 

4. ZÁVĚR  
Při provádění bezpečnostní inspekce silnic nižších kategorií v rámci větších územních celků není 
ekonomicky a časově náročné realizovat kompletní inspekci na celé silniční síti. Je proto nutné 
vymezit rozsah – neboli identifikovat ty části silniční sítě, které jsou rizikovější než ostatní, a na nich 
provést úplnou bezpečnostní inspekci. Tento článek představuje metodu vymezení rozsahu 
použitou ve výzkumném projektu IDEKU, která je založena na tzv. pasportu rizika.   
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5. Není nutno čekat na nehody 
Ing. J iří Ambros, CDV, Vlasta  Michková,  ŘSD ČR   

 

Abstrakt: 
Bezpečnost silničního provozu na vybraných místech se tradičně hodnotí prostřednictvím 
nehodovosti. Na potřebné množství údajů je však nutno čekat několik let, což je neefektivní 
například u novostaveb. Jedním z alternativních přístupů je hodnocení na základě dopravních 
konfliktů, které umožňují hodnotit rychleji a zároveň proaktivně (preventivně), tj. dříve než dojde k 
nehodám. Příspěvek představuje případovou studii praktického uplatnění takového hodnocení pro 
potřeby Ředitelství silnic a dálnic ČR. 
 

1. ÚVOD 
Bezpečnost silničního provozu na vybraných místech se tradičně hodnotí prostřednictvím 
nehodovosti – např. překročením daného počtu nehod za rok. Tento postup je založený na datech 
od Policie ČR, je zažitý a všeobecně uznávaný. Zároveň má však některé nevýhody: je například 
známo, že ne všechny nehody jsou Policií registrovány, a také je nutno na potřebné údaje čekat 
několik let.  

Existují však i jiné přístupy k hodnocení bezpečnosti, jejichž použití může být výhodnější. Jedním 
z takových ukazatelů jsou dopravní konflikty. Konflikt je definován jako „pozorovatelná situace, při 
které se k sobě dva nebo více účastníků silničního provozu přiblíží v prostoru a čase natolik, že hrozí 
riziko kolize, pokud se jejich pohyb nezmění.“ [4] Výskyt konfliktů se zjišťuje pozorováním 
na hodnoceném místě (nebo z pořízeného videozáznamu), kdy pozorovatelé registrují konflikty a 
následně je klasifikují a hodnotí jejich závažnost. Protože ke konfliktům dochází mnohem častěji 
než k nehodám, lze z nich relativně rychle ohodnotit vybranou lokalitu. Výsledkem sledování může 
být tzv. konfliktní diagram, který lze analyzovat podobně jako kolizní diagram nehod, a následně 
navrhnout příslušná dopravně bezpečnostní opatření. Celý tento proces může proběhnout i dříve, 
než dojde k nehodám (tj. proaktivně neboli preventivně).  

Sledování konfliktů je v českém prostředí stále relativně neznámé. To bylo motivem výzkumného 
projektu KONFLIKT, který řešilo Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. a České vysoké učení technické 
v Praze v období 2011 - 2013 [1, 3]. Cílem projektu byla standardizace metodiky sledování a 
hodnocení konfliktů včetně vytvoření pomůcek pro praxi: návodu v podobě certifikované metodiky 
[2], aplikace pro školení pozorovatelů a aplikace pro tvorbu konfliktních diagramů. Všechny tyto 
výstupy jsou přístupné na webu projektu [5]. 

Aby byla ověřena použitelnost standardizované metodiky, byla v rámci projektu vyhodnocena 
konkrétní lokalita podle zadání Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále ŘSD). Příspěvek prezentuje 
průběh a závěry tohoto sledování, které může sloužit jako ukázka praktické aplikace metodiky. 

2. SLEDOVÁNÍ 
Podle zadání ŘSD se jednalo se o křižovatku, kde se výjezd z dálnice napojuje na silnici I. třídy (viz 
Obr. 1). 
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Obr. 1 Plán sledované křižovatky 

Křižovatka byla otevřena v červnu 2013; od té doby nedošlo k nehodě, objevily se však stížnosti 
na rozhledové poměry při levém odbočení (viz Obr. 2). 

 
Obr. 2 Rozhled řidiče při levém odbočení 

K hodnocení bezpečnosti a návrhu opatření nebylo tedy možné využít údaje o nehodách. ŘSD 
proto vyjádřilo zájem o vyhodnocení bezpečnosti na základě sledování konfliktů. Celá akce 
proběhla v listopadu 2013. 

Nejprve byla provedena rekognoskace křižovatky a byla navržena stanoviště pozorovatelů, 
stanoviště videokamery a umístění statistického radaru. Aby byl ověřen specifický vliv omezených 
rozhledových poměrů, bylo zároveň naplánováno sledování na „srovnávací“ lokalitě. Ta byla 
definována jako lokalita se srovnatelnou geometrií, ale s neomezenými rozhledovými poměry. 
Podle těchto podmínek byla vybrána křižovatka o 30 km dále na stejné komunikaci. 

Sledování proběhlo o několik dní později souběžně na obou lokalitách. Na každé lokalitě byli dva 
pozorovatelé: jeden sledoval dopravní konflikty, druhý prováděl směrový dopravní průzkum. 
Konflikty byly sledovány podle již zmíněné aktuální metodiky z projektu KONFLIKT, s rozlišením typů 
a stupňů závažnosti. Zároveň byl pořizován videozáznam a byla měřena rychlost statistickým 
radarem. Průzkumy trvaly od 10:00 do 15:00 hodin. 
 

3. VYHODNOCENÍ 
Byla vyhodnocena nasčítaná intenzita v jednotlivých jízdních proudech, dále registrované konflikty 
(včetně zálohy na videozáznamu). Výsledky sledování (konflikty stupně závažnosti 1 až 3) lze 
zobrazit v konfliktním diagramu (viz Obr. 3). Na srovnávací lokalitě nedošlo k žádným konfliktům 
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této závažnosti, diagram tedy není uveden. 

 
Obr. 3 Konfliktní diagram sledované lokality 

Konfliktní diagram zobrazuje 10 konfliktů, ke kterým během sledování došlo. Barva symbolů 
vyjadřuje stupeň závažnosti: závažnost 1- zeleně, závažnost 2 - oranžově. Písmena označují 
účastníky konfliktu (O – osobní vozidlo, NT – těžké nákladní vozidlo).  

Jmenovitě se jednalo o následující konflikty: 
 5 konfliktů při pravém odbočení z výjezdové větve (5× závažnost 1) 

 3 konflikty při levém odbočení z výjezdové větve (2× závažnost 1, 1× závažnost 2) 

 1 konflikt při levém odbočení z hlavní komunikace 

 1 konflikt při odbočení do zákazu vjezdu (závažnost 1) 

Nejčetnější výskyt byl tedy zjištěn při odbočování z výjezdové větve. V Tab. 1 je proto srovnána 
hodinová konfliktnost těchto situací, rozdělená na pravé a levé odbočení. 
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Tab. 1 Srovnání konfliktnosti při pravém a levém odbočení 

 

 
 

 
Pravé odbočení: 
 
 5 konfliktů 
 při průměrné intenzitě na vjezdu 35 voz/h 
 tj. 0,14 konfliktu na jedno odbočující 

voz/h 
 

 
Levé odbočení: 
 
 3 konflikty 
 při průměrné intenzitě na vjezdu 12 voz/h 
 tj. 0,25 konfliktu na jedno odbočující 

voz/h 

 
Z relativizovaných hodnot vyplývá, že konfliktnost levého odbočení je 0,25/0,14 = 1,8× vyšší než 

při pravém odbočení. 
Dále byly vyhodnoceny rozhledové poměry dle ustanovení ČSN 73 6102. Při výpočtu byla 

využita skutečná rozhledová vzdálenost zjištěná při rekognoskaci, dále byly využity údaje ze 
statistického radaru, který měřil rychlost vozidel přijíždějících po hlavní komunikaci. Nejvyšší 
dovolená rychlost jízdy na hlavní komunikaci byla 90 km/h. Zjištěná rychlost v profilu těsně před 
křižovatkou V85 byla 72 km/h. I tak ale podle rozboru vyšlo, že křižovatka pro levé odbočení 
z hlediska rozhledových poměrů nevyhovuje, a to ani pro rychlost 70 km/h. Rozhledová vzdálenost 
pro vozidlo stojící v těsné blízkosti vodicího proužku je pouhých 41 m. Například pro jízdní soupravu 
může tato vzdálenost vyhovět pouze v případě, kdy bude rychlost na hlavní komunikaci 20 km/h. 
Vypočtené požadované rozhledové vzdálenosti byly 170 m (pro uspořádání A, tj. se značkou P6 
„Stůj, dej přednost v jízdě“) a 130 m (pro uspořádání B, tj. se značkou P4 „Dej přednost v jízdě“). 
 

4. ZÁVĚRY 
Ze sledování a vyhodnocení bylo zjištěno, že přestože levé odbočení bylo na křižovatce nejméně 
frekventovaným manévrem, byl tento manévr nejvíce kritický: konfliktnost levého odbočení byla 
1,8× vyšší než při pravém odbočení. Důvodem je nedostatečný rozhled řidiče zapříčiněný blízkostí 
zábradelního svodidla. To bylo ověřeno i výpočtem rozhledových vzdáleností, kdy skutečná 
vzdálenost je přibližně čtvrtinou vzdálenosti požadované. Závěry byly potvrzeny i sledováním na 
srovnatelné lokalitě, kde rozhled omezen není a k žádným konfliktům nedošlo. 

Na základě těchto zjištění by bylo možné aplikovat různá opatření, ať už v podobě úpravy 
dopravního značení nebo stavebního charakteru. ŘSD zvolilo úpravu vodorovného dopravního 
značení, která byla realizována v březnu 2014. 

Prezentovaná studie může sloužit jako příklad aplikace výsledků výzkumu, tj. ověření teorie 
v praxi. Uvedený postup, jenž je podrobně uveden v certifikované metodice [2], lze uplatnit na 
všech místech, kde není dostatek nehodových dat, jako například na uvedeném příkladu 
novostavby. Dále bude provedeno sledování po realizaci opatření za účelem ověření jeho účinnosti. 
Obě aplikace jsou vhodnější alternativou, než „čekání na nehody“. Uvedená studie byla realizována 
během několika dnů: zahrnovala přípravu a rekognoskaci, sledování a vyhodnocení. Oproti tomu 
hodnocení na základě nehod by znamenalo čekat několik let na nashromáždění dostatečného 
počtu případů. 

Sledování a hodnocení konfliktů je přínosné pro bezpečnost silničního provozu – při jeho 
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používání není nutno čekat na nehody. 
 
Popisované činnosti byly realizovány za podpory Technologické agentury České republiky, Programu 
ALFA, projektu č. TA01030096 „Metodika sledování a vyhodnocování dopravních konfliktů v českém 
prostředí“. 
 

REFERENCE 
[1] Ambros, J., Kafoňková, J., Kocourek, J., Kočárková, D., Kozel, P., Rusek, M., Turek, M., Turek, R. 
Vývoj metodiky sledování a vyhodnocování dopravních konfliktů. Silniční obzor, 2012, roč. 73, č. 11, 
s. 309-312. 
[2] Ambros, J., Kocourek, J. Metodika sledování a vyhodnocování dopravních konfliktů. Centrum 
dopravního výzkumu, v. v. i. a České vysoké učení technické v Praze, 2013. ISBN 978-80-86502-62-5. 
[3] Ambros, J., Turek, R. Jsou dopravní konflikty vhodný ukazatel bezpečnosti silničního provozu? 
Silniční obzor, 2014, roč. 75, č. 4 (v tisku). 
[4] Amundsen, F. H., Hydén, C. First workshop on traffic conflicts – proceedings. TØI Oslo/LTH Lund, 
1977. ISBN 82-7133-195-7. 
[5] http://konflikt.cdvinfo.cz/vystupy-projektu/ 
 

  

http://konflikt.cdvinfo.cz/vystupy-projektu/


204 

6. Nástroje správcu cestnej infraštruktúry pre riadenie bezpečnosti 
Ing.Ivan Dohnal, Slovenská správa ciest Bratislava   

 

Abstrakt 

Smernica európskeho parlamentu o riadení bezpečnosti cestnej infraštruktúry dáva 
správcovi komunikácii tieto nástroje: 1.Riadenie kritických nehodových lokalít (Black 
Spot management) a  2. Bezpečnostné inšpekcie - ako preventívny prístup riadenia 
bezpečnosti cestnej infraštruktúry.  
 
 

Nehodové lokality – filozofia ich určovania a druhy opatrení na nich 

      Na tých miestach cestnej siete, kde sú vysoké intenzity dopravy , bývajú aj kriticky 
vysoké hustoty dopravných nehôd . Aby sa nestávalo, že správcovia komunikácií 
s vysokými intenzitami dopravy budú riešiť opatrenia na kritických nehodových lokali-
tách (KNL) a ostatní správcovia nebudú , kritický počet nehôd sa vypočíta pre jednotli-
vé okresy. 
     Takto určené KNL podľa kritéria početnosti dopravných nehôd , sú ešte doplnené 
KNL podľa kritéria hospodárskych strát následkom nehôd . Tu dominujú najmä nehody 
s následkom smrti. I keď bývajú takéto nehody spôsobené zlyhaním vodiča , je vhodné 
takýto úsek správcom skontrolovať , obnoviť vodorovné značenie , prípadne označiť 
pevnú prekážku pri komunikácii. 
     Opatrenia na KNL sú z dôvodu finančných možností častejšie údržbového charakteru 
, ale sú aj kritériom pre realizáciu investičných akcií . Opatrenia strednej finančnej ná-
ročnosti typu dobudovania odbočovacích pruhov , alebo ostrovčekov pre chodcov sú 
často nad finančné možnosti oddelenia správy a prevádzky , pritom by mohli efektívne 
zvyšovať BCP. Obzvlášť vážne treba brať opakujúce sa OKNL . Tu je podmienkou opako-
vania sa KNL počas piatich rokov pri kritériu podľa počtu nehôd a opakovanie počas 
dvoch rokov pri kritériu podľa hospodárskych strát . 

 

1. Nehodové lokality na cestných komunikáciach 

Zo štatistickej  evidencie dopravných nehôd, evidovaných v databanke  Prezídia Policajného 
zboru - odboru dopravnej polície v SR vyplýva, že časť dopravných nehôd je pomerne rovnomerne 
rozdelená po dĺžke cestných komunikácii, ďalšia časť dopravných nehôd sa však koncentruje do 
tzv. nehodových lokalít – dopravne alebo stavebne nevhodných miest a úsekov (v štátoch EU po-
menovaných čierne miesta – Black Spot).  

Miesta alebo úseky na cestách, kde sa kumulujú dopravné nehody, treba pokladať za lokali-
ty s veľmi negatívnymi až extrémnymi vplyvmi z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky. Relatívne 
vysoko pravdepodobnú príčinu vzniku dopravných nehôd treba hľadať okrem ľudského faktora aj v 
nepriaznivých stavebno - technických podmienkach, ako aj v dopravno - organizačnom usporiadaní 
komunikácie. Takéto miesta sú napríklad frekventovaná križovatka ciest bez usmernenia dopravy, 
neprehľadná dopravná situácia, nedostatočná alebo oneskorená informácia pre vodiča o blížiacej 
sa prekážke na ceste, nevyhovujúce smerové a výškové parametre cesty, nesprávne dopravné zna-
čenie, nedostatočné alebo nevhodné osvetlenie, chýbajúce chodníky v intraviláne a pod..  
Problematika riešenia kritických nehodových lokalít ( miest a úsekov ) je zaradená aj  v  národnom 
pláne  SR pre BECEP 2011 – 2020 : Určovanie kritických nehodových lokalít a návrh opatrení na 
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odstránenie príčin vzniku dopravných nehôd. 

 Ďalším praktickým využitím KNL môže byť ich použitie ako argument na prednostné zara-
denie úseku do plánu údržby pri obmedzených finančných možnostiach , alebo dôvodu 
k odstráneniu rušivej reklamy pri komunikáciách. 

 

 

1.1. Kritické nehodové lokality z hľadiska počtu dopravných nehôd  

Kritická nehodová lokalita je lokalita s evidentne vysokým počtom dopravných nehôd. Na to, aby 
sa nehodová lokalita stala kritickou musí byť splnená podmienka, že skutočný počet dopravných 
nehôd  na nej vzniknutý je väčší ako kritický počet nehôd. Kritický počet dopravných nehôd sa určí 
exaktným postupom. Postup výpočtu je popísaný v brožúrke  „ Dopravná nehodovosť 2012 „ 

Opakujúce sa KNL - za opakujúcu sa kritickú nehodovú lokalitu sa považuje taká KNL, kde sa počas 
uplynulých 5 rokov sústavne vyskytoval vysoký počet dopravných nehôd, presahujúci stanovenú 
hranicu kritického počtu dopravných nehôd.  

 
 Kritické nehodové lokality podľa počtu dopravných nehôd  V roku 2012 na cestách I.  a II. 

triedy vzniklo 15 KNL; 
z toho 
v intraviláne 5, 
v extraviláne 10 
opakujúca sa KNL nebola 
 
Na pomerne malej časti cestnej  siete ciest I.a II. triedy  ( ktorú tvoria KNL ) v dĺžke 6,10 km 

( 0,09 %) sa kumuluje 108 DN, čo predstavuje  2,41  % - ný podiel nehôd na cestách I. a II. triedy.  

 

1.2. Kritické nehodové lokality podľa následkov dopravných nehôd 

 
Kritická nehodová lokalita je lokalita s evidentne vysokým počtom následkov pri dopravných 
nehodách. Na to, aby sa nehodová lokalita stala kritickou z hľadiska následkov dopravných nehôd, 
musí byť splnená podmienka, že skutočná hodnota hospodárských strát z následkov dopravných 
nehôd je rovný alebo väčší ako vypočítaná kritická hodnota hospodárských strát z následkov 
dopravných nehôd v priebehu jedného kalendárného roka v sledovanej lokalite. Kritická hodnota 
hospodárských strát z následkov dopravných nehôd sa určí exaktným postupom. Postup výpočtu je 
popísaný v brožúrke  „ Dopravná nehodovosť 2012 „ 

 

Opakujúce sa KNL - za opakujúcu sa kritickú nehodovú lokalitu z hladiska následkov dopravných 
nehôd sa považuje taká KNL, kde sa počas uplynulých aspoň 2 rokov  sústavne vyskytoval vysoký 
počet dopravných nehôd, presahujúci stanovenú hranicu kritického počtu dopravných nehôd.  

 
V roku 2012 vzniklo na cestách I. a II. triedy  152 KNL. Z toho v intraviláne 16 a 

v extraviláne 136 KNL. Z týchto 152 KNL boli 2 lokality opakujúca sa.  
 
Dĺžka úsekov kritických nehodových lokalít podľa následkov DN 
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 Úseky KNL na cestách I. a II. triedy  predstavujú dĺžku spolu 27,450 km. Ich podiel 
k celkovej dĺžke ciest I. a II. triedy, činí 0,39 % . Počet 304 DN , predstavuje 6,77% nehôd na cestách 
I. a II. triedy. 

 

 
Dopravná nehodovosť na cestách I. triedy v roku 2012: 

• na cestách I. :  

• vzniká 43,90 % dopravných nehôd z cestných komunikácií, 

• je usmrtených 48,32 % osôb z cestných komunikácií,    

• je ťažko zranených 46,01 %  z osôb cestných komunikácií,   

• je ľahko zranených 44,15 %  z osôb cestných komunikácií   

• podiel na hospodárskych stratách z cestných komunikácií je 29,76 %,  

• HN - hustota nehôd  (  počet DN na dĺžke cesty 1 km) dosahuje 0,81    

     [DN. km-1]    ) 
 

2. Bezpečnostné inšpekcie  

 
Bezpečnostné inšpekcie majú preventívny charakter a v podmienkach SSC sú zamerané na 

kvalitu a zrozumiteľnosť dopravného značenia. Tieto inšpekcie majú kratšiu tradíciu ako opatrenia 
navrhované na KNL , avšak sú zdrojom veľkého počtu užitočných podnetov pre správcu komuniká-
cie . V priebehu roka 2012  boli inšpekcii podrobené úseky ciest I. triedy v Bratislavskom , Tren-
čianskom a Nitrianskom kraji.  

 
Inšpekcia DZ  

   
  

  
   

  kraj  cesta od km do km  dĺžka - km 
  BA 61 12,800 25,700 12,900 
  BA, TT 62 0,000 21,200 21,200 
  BA,TT,NR 63 21,000 153,200 132,200 
  NR 64 0,000 69,200 69,200 
  TT, NR 75 0,000 49,500 49,500 
  

  
  

285,000 1 smer 
  

Úseky boli pojazďované obojsmerne v celkovej dĺžke 570 km ,  pri čom bolo zistených 315 
závad .  

 
Z nasledujúcej tabuľky je vidieť , ktorý druh závad sa vyskytuje najčastejšie 

  
č. nedostatky v dopravnom značení spolu % 

1 chýbajúca ZDZ P8, P6 (DZ upravujúce prednosť v jazde) 88 27,9 

2 chýbajúca ZDZ B 29a / B29b (zákaz/koniec zákazu predbiehania) 80 25,4 

3 chýbajúca ZDZ IS 32 (kilometrovníky) 16 5,08 

4 na nesprávnom mieste umiestnená ZDZ 15 4,76 

5 zeleň pred ZDZ 15 4,76 
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6 zvodidlá bez výškového nábehu   14 4,44 

7 
chýbajúca ZDZ IP 6 (priechod pre chodcov) v úrovni priechodu pre 
chodcov 

13 4,13 

8 nevyhovujúci kolorit a reflexia ZDZ 9 2,86 

9 chýbajúce číslo cesty na smerových dopravných značkách 7 2,22 

10 nesúlad medzi VDZ a ZDZ 6 1,9 

11 chýbajúca ZDZ IS 17a, 18a (smer. tab. potvrdzujúca smer cesty) 6 1,9 

12 chýbajúca  dodatková tab. E 2 (vzdialenosť) 6 1,9 

13 nesprávne použitá DZ 5 1,59 

14 pooočená DZ 5 1,59 

15 chýbajúca DZ po ľavej strane cesty pri 4-pruh.komunikáciách 3 0,95 

16 chýbajúca ZDZ A 27a, A 28a pred žel. priecestím na vedľ. ceste 3 0,95 

17 nezodpovedajúci nákres na DZ v porovnaní so skutočnosťou 3 0,95 

18 chýbajúca ZDZ  A 5 (nerovnosť vozovky) 3 0,95 

19 poškodená DZ 3 0,95 

20 neoznačené odpočívadlo (parkovisko) 2 0,63 

21 chýbajúca ZDZ C 6a (prikázaný smer obchádzania) 2 0,63 

22 zle umiestnená VDZ 2 0,63 

23 nevyhovujúca organizácia dopravy v križovatke 2 0,63 

24 dodatková tab. tvaru križ. 2 0,63 

25 nesúlad medzi zvislými DZ v smere jazdy  1 0,32 

26 zbiehanie pruhov C 22b 1 0,32 

27 svetelné signály A 12 1 0,32 

28 nečitateľnosť DZ 1 0,32 

29 C 29 (smena smeru jazdy) 1 0,32 

    315 100 

 
 
Záver : 
 

 Oba spomenuté nástroje pre zvyšovanie bezpečnosti cestnej infraštruktúry majú svoje špe-
cifické problémy v o fáze zisťovania nedostatkov . Pri KNL sú to prístup ku nehodovostným dátam 
ich správna lokalizácia na cestnej sieti a citlivé nastavenie kritéri . Jednoročný interval vyhodnoco-
vania KNL je optimálny aj z hľadiska náväznosti na plánovanie údržbových činností .  
 Pri inšpekčných prácach sa využíva kamerový záznam . Každý rok prebehne inšpekcia na 
určitej časti cestnej siete. Zámerom je kontrolovať okrem logiky značenia aj jeho viditeľnosť za 
pomoci merača retroreflexnosti. 
 Limitujúcim faktorom pre oba postupy je objem financií na údržbu a tým na realizáciu opat-
rení . Za úvahu by stálo podporiť prevádzkové peniaze aj osobitným fondom pre BCP . 
 
LITERATÚRA : 
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[ 2 ]  Ing. Ivan Dohnal – SSC Bratislava : Kritické nehodové lokality   

         na  cestách I. a II. triedy  
[ 3 ]  Ing. Magdaléna Komorova – SSC Bratislava : Prehľad inšpekcií DZ  2012 
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7. Kontraproduktivní (nebezpečná)vyjádření správních orgánů k projektům na 
průtazích silnic I.tříd a městských komunikací 

Ing. Petr Novotný, Ph.D.,  MBA       

 

V uplynulém roce se náš ateliér setkal při zpracování zakázek pro investory veřejné správy 

s vyjádřeními dopravního inspektorátu Policie ČR (DI PČR) a odboru dopravy a silničního 

hospodářství Pardubického kraje (ODSH PK), která byla příliš restriktivní nebo v rozporu 

s předchozím vyjádřením (předchozí stupeň dokumentace, osobní konzultace). 

 

Tato vyjádření a jejich zpracování mají za následek zbytečné prodloužení lhůt výstavby prvků 

zvyšujících bezpečnost infrastruktury nebo jejich odložení. 

 

1. případ: I/35 Chvojenec, Pardubický kraj – Vjezdová brána 

 

Na žádost obce Chvojenec nechalo v roce 2011 ŘSD ČR, správa Pardubice zpracovat studii 

zklidnění průtahu silnice obcí Chvojenec v délce 1,2 km [1].Tato studie již obsahovala prvek 

vjezdové brány ve směru od obce Býšť, který byl doplněn na základě vyjádření DI PČR ze 16. 9. 

2011 – viz příloha 1. 

 

 
[1] Přehledná situace – umístění vjezdové brány 
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[2] Pohled řidiče od Hradec Králové [3] Pohled řidiče od Holic 

 

Dalším stupněm dokumentace byla DUR, kde byly ze studie vybrány některé zklidňující prvky, 

vjezdová brána mezi nimi. 

Jak je vidět z předložených situací a fotografií, jde o místo přehledné, je zde dostatek prostoru, 

proto byla navržena plnohodnotná vjezdová brána, přesně dle TP 145 – Zásady pro navrhování 

úprav průtahů silnic obcemi. Vyjádření DI PČR bylo kladné – viz příloha 2, přímo se zakotveným 

požadavkem, aby brána splnila ČSN 73 6110. 

Ve vzdálenosti 150 m za vjezdovou bránou se nachází oboustranná autobusová zastávka, kde je 

navrženo dělené místo pro přecházení. I z tohoto důvodu je třeba, aby vjezdová brána byla funkční 

a zajistila účinné zpomalení v zastavěném úseku. Situace z DUR je na dalším obrázku [4], 

dokumentace byla na pracovním výboru se zástupci zmíněných DOSS řádně projednána. 

 

 
[4] Původní geometrie 

 

Vyjádření ODSH PK k DUR je v příloze 3. 

 

Dokumentace pro stavební povolení – zadání stavby (DSP-ZD) byla znovu projednána dne 

29. 10. 2013 na pracovním výboru a odsouhlasena. Ovšem v písemném vyjádření ODSH PK a 

DI PČR (příloha 4) byl najednou vyjádřen „nesouhlas“ a stanoven požadavek dopravního pokusu. 

Pokus se konal dne 10. 1. 2014 v 10 hodin na zrušeném úseku silnice č. I/37 v Opatovicích [5]. 

 

Pomocí dopravních kuželů zde byla vjezdová brána vytyčena.V pokusu bylo použita souprava 

třínápravového nákladního vozidla s dvounápravovým přívěsem. Zápis o výsledcích pokusů 

projektant od organizátora (ODSH PK) neobdržel. Vozovka byla po nočním dešti mokrá, lehce 

zablácená.  
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[5] Dopravní pokus 10. 1. 2014 – Vytyčení geometrie vjezdové brány 

 

Brána byla projeta výše popsanou soupravou ve třech rychlostních úrovních 40 km/h, 50 km/h a 

60 km/h. Projektant seděl na místě spolujezdce, aby mohl chování vozidla sledovat a vnímat reakce 

řidiče. Souprava projela ve všech třech rychlostech bezpečně, při rychlosti 60 km/h byl průjezd i 

přes ne úplně ideální adhezní podmínky pro posádku vozidla nepohodlný z důvodů velkého 

příčného zrychlení. 

 

Subjektivní dojem autora projektu je takový, že původně navržená vjezdová brána v geometrii 

doporučené TP 145 je účinným prostředkem pro bezpečné usměrnění řidičů vozidel N2 a N3 a 

snížení rychlosti průjezdu. V „soukromém“ testu po úpravě vytyčení brány projel autor projektu 

místo 2x. Pohodlně při rychlosti 70 km/h a svižně, ale stále bezpečně rychlostí v intervalu 90 – 100 

km/h. 

 

Výsledkem pokusu byl požadavek ODSH PK na úpravu parametrů vjezdové brány: 

- prodloužení v podélné ose o 20,00 m 

- zmenšení odsazení osy jízdního pásu na 0,50 m 

 

Zde je upravená situace [6]: 

 

 
[6] Upravená geometrie vjezdové brány, situace z DSP-ZD  

 

Otázky projektanta zní: 

- Je třeba změnit vzorové návrhové parametry vjezdové brány v TP 145? 

- Pokud má o bezpečnosti navrženého uspořádání komunikace dotyčný orgán pochybnosti, 

proč je nevyjádří již v prvním stupni dokumentace, tj. v tomto případě studii? 
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Vyjádření v době, kdy je dokumentace již finalizována pro žádost o stavební povolení a 

spočítány výkazy výměr, odsouvá realizaci vlastní stavby, v tomto případě, o minimálně 4 měsíce. 

 

Další problematický požadavek ve vyjádření DI PČR a ODSH PK je snaha o snižování podsádek 

obrubníků. Ty pak pozbývají své ochranné a vodicí funkce. V praxi to vede k devastaci těchto 

ostrůvků (časté srážení značek C4a), pojíždění obrub a často i vnitřních prostorů ostrůvků. Dále se 

tím snižuje „respekt“ řidičů před obrubami a to způsobuje napřímení trajektorie průjezdu a tím vyšší 

rychlost, zejména nákladních vozidel. 

 

Odstrašujícím příkladem uváděným jako negativní příklad i při zkouškách bezpečnostních 

auditorů je vjezdová brána na I/36 v obci Voleč [7]. 

 

 
[7] Voleč – vjezdová brána – trajektorie jízdních stop vedená po obrubě, obnovená SDZ C4a  

 

 

2. případ: I/11 Žamberk, Pardubický kraj – Místo pro přecházení 

V tomto projektu je navržena rekonstrukce stávajícího chodníku podél silnice č. I/11 v délce 

cca 250 m odděleného zeleným pásem [8]. 

 

 
[8] Přehledná situace  
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Zhruba v polovině tohoto úseku se nachází v současném stavu spontánně vyšlapaná pěšina, která 

navazuje na protilehlou místní komunikaci na druhé straně silnice. Je celkem zřetelné, že 

k přecházení zde dochází často a na straně protější není bezpečná plocha pro vyčkání chodců před 

překonáním komunikace. Z tohoto důvodu zde bylo navrženo regulérní místo pro přecházení, 

splňující podmínky bezpečného užívání (projekt byl v rámci přípravy k žádosti o dotaci ze SFDI 

odkonzultován i na Centru dopravního výzkumu (CDV) a doporučen včetně místa pro přecházení. 

 

Připomínky Krajského ředitelství Policie Pardubického kraje – odboru služby dopravní policie 

(KŘP PK) jsou následující (pod jednotlivými body je komentář projektanta): 

 

2. Nesouhlasíme se zřízením místa pro přecházení přes komunikaci I/11 v ulici Čs. Armády k místnímu 

hřbitovu. Projektová dokumentace neobsahuje doložení intenzit chodců a vozidel na zřizovaném místě 

pro přecházení. Dle našeho názoru zde nebudou splněny požadované intenzity chodců a vozidel ve 

špičkové hodině dle obr. 33 ČSN 73 6110. V rozporu s čl. 10.1.3.2.2. ČSN 73 6110 není navrhované mí-

sto pro přecházení dostatečně nasvětleno. S ohledem na výše uvedené doporučujeme v tomto místě zřídit 

pouze sníženou obrubu osazenou varovným pásem, a to při dostatečném osvětlení tohoto místa dle 

ČSN CEN/TR 13021-1 a souvisejících norem. Pokud dané místo nebude dostatečně osvětleno, 

nesouhlasíme s umožnění přecházení chodců v tomto místě, ale doporučujeme jeho přesunutí do místa, 

kde budou splněny podmínky pro bezpečné přecházení chodců. 

 

Vyjádření projektanta k připomínkám: 

RPDI dle celostátního sčítání z roku 2010 se pohybuje kolem čísla 8000, z čehož je špičková 

intenzita v obou směrech 970 voz./hod. 

Dle obr. 33 str. 58 ČSN 73 6110 jde o oblast B, kde se opatření pro přecházení navrhují i při 

minimálních hodnotách chodců. 

K přecházení v této lokalitě dochází často – viz vyšlapaný pás v zeleni od chodníku k silnici na 

foto stávajícího stavu. 

  

  
  

Je sice možné formálně nesouhlasit s přecházením chodců v tomto místě, nicméně, bez 

vybudování účinné fyzické bariéry, zde chodci přecházet budou. 

Smyslem opatření je zvýšit jejich bezpečnost a kulturu přecházení, tím, že na obou stranách 

komunikace vybudujeme chodníkové plochy a šířka komunikace v místě pro přecházení bude 

odpovídat ČSN 73 6110 a vyhlášce č. 398/2009 Sb. (při rekonstrukcích 7,00 m). 

Umístění signálního pásu je řešeno dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. 

Co se týče osvětlení míst pro přecházení, odpovídá charakteru přístupových komunikací. Jelikož 

MPP nezakládá žádnou přednost pohybu chodců přes vozovku, není třeba žádného dalšího 

osvětlení. 
 

Vyšlapaná pěšina v místě 

navrhovaného místa pro 

přecházení 
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3. V souvislosti s předchozím bodem nesouhlasíme s navrženým umístěním obruby u navrženého přechodu 

prostoru pro vyčkávání osob u navrženého místa pro přecházení. Tato obruba je vysazena do jízdního 

pruhu a tvoří tak bodové zúžení jízdního pruhu v místě, kde toto řidiči neočekávají, a tedy je tímto 

ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. Takové umístění obruby následně vyvolává 

potřebu užití dopravního značení č. V4. Obrubu požadujeme umístit tak, aby respektovala současnou 

polohu okraje jízdního pruhu s dodržením bezpečnostního odstupu dle tab. 4 ČSN 73 6110. 
 

Vyjádření projektanta k připomínkám: 

Zúžení místa pro přecházení je do projektu zakomponováno po konzultaci se zástupci města. Co 

se týče šířkového uspořádání přilehlého úseku I/11, je šířka jízdních pruhů 3,25 m.  

Umístění obruby je v souladu s bezpečností provozu na PK. Není umístěna v jízdním pruhu, 

protože jednotlivé pruhy jsou široké 3,25 m a bezpečnostní odstup od obruby tvoří ještě vodící 

proužek 0,25 m. Toto uspořádání je plně v souladu s normou ČSN 73 6110 pro směrodatnou 

rychlost 50 km/h. Toto šířkové uspořádání podporuje dodržování rychlosti, která je  v tomto místě 

žádoucí i k zajištění rozhledů pro vyjetí vozidel z vedlejší komunikace Ke střelnici, kde je nutno, 

z důvodů nedostatečných rozhledů, dávat přednost se zastavením vozidla před hranicí jízdního 

pruhu hlavní silnice. 
 

4. Nesouhlasíme s navrženým vodorovným dopravním značením č. V4. Toto dopravní značení je umístěno 

pouze lokálně, bez další návaznosti a neutváří tak ucelený systém organizace provozu na dané komu-

nikaci. Při respektování předcházejícího bodu by nebylo jeho užití nezbytně nutné pro bezpečnost provo-

zu na pozemních komunikacích, a tedy by bylo umístěno v rozporu s § 78 odst. 2 zákona o silničním 

provozu. 

 

5. Vlivem chybějícího dopravního značení vodící čáry V4 není správně umístěna podélná čára V2. Jde 

o nesymetrické provedení hran komunikace, kdy na jedné straně je obruba a na druhé straně vozovka 

s volným okrajem.  

 

Vyjádření projektanta k připomínkám: 

Námi navrhovaná úprava umísťuje VDZ do správné polohy 3,50 m od obruby. 

Zmiňovaný paragraf 78 odst. 2 zákona o silničním provozu uvádí. Cituji: 

„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.“ 

V4 je zde umístěna z důvodu bezpečnosti a plynulosti dopravy v souladu s tímto zákonem a 

příslušným paragrafem. V tomto konkrétním případě opravuje chybu, která vzniká na spoustě míst 

silniční sítě (posun VDZ v příčném profilu komunikace, změny šířkového uspořádání v neprospěch 

bezpečnosti). Navíc zde upozorňuje řidiče, vyjíždějící z ulice Ke střelnici, na hranu jízdního pruhu. 

Oprava šířkového uspořádání je navíc provedena na dostatečnou délku tak, aby nevytvářela pro 

řidiče nečekanou překážku. 

 

Respektováním těchto připomínek vyjádření DI PČR dojde k významnému znehodnocení 

užitných a bezpečnostních vlastností rekonstrukce a zároveň se sníží šance na získání dotace ze 

SFDI. Nyní jsou kvůli nesouhlasnému stanovisku projekční práce zastaveny. 

 

 

3. případ: Pardubice – Regenerace panelového sídliště nábřeží Závodu míru 

 

Poslední lokalitou je místní obslužná komunikace s minimální intenzitou (jde o úsek zakončený 

obratištěm autobusů MHD ve svaru smyčky). 
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Zde projektant považoval za dostatečné zklidnění úpravu šířkového uspořádání, byl donucen 

k použití zpomalovacích polštářů ve stavebním provedení (dopravní zařízení v podobě kulatých 

polštářů nebylo shledáno dostatečným) a odmítl zahustit polštáře tak, aby překážely parkujícím 

vozidlům. Chronologický přehled korespondence je přiložen zde: 

 

K připomínkám z vyjádření dne 18. prosince 2013, č. j. KRPE-101747-1/ČJ-2013-170606 dne 

6. 1. 2014:  

1) S ohledem na skutečnost, že předložená část stavby je situována v zóně Tempo 30 označené DZ 

č. IP 25a-b. Požadujeme provedení stavebních úprav dle platných TP 218 a čl. 4.1.1 

ČSN 73 6110 

Regenerace panelové sídliště nábř. Závodu míru je navržena v souladu s ČSN 736110 čl. 4.1.1 a 

TP 218. Dle ČSN 736110 na novostavbách a rekonstrukcí musí sledovanému záměru odpovídat jak 

návrh stavby, tak navrhované stavební úpravy. Návrhem pro zklidnění dopravy je zvoleno zúžení 

stávající vozovky z původních 7,50 m na hodnotu 6,50 m, včetně betonového vodícího proužku. 

Vozovka je zúžena s ohledem na průjezd městské hromadné dopravy.  Jiné stavební úpravy v tomto 

případě nejsou vhodné.  

2) Prvky pro regulaci rychlosti projíždějících vozidel požadujeme umístit ve vzdálenostech dle 

platných TP 218 a TP 85 

Zpomalující polštáře jsou umístěny v blízkosti míst pro přecházení. Zpomalovací polštáře jsou 

navrženy v osové vzdálenosti 0,70 – 1,00 m, průměru 0,50 m a výšky 0,05 m. První kruhový polštář 

je navržen 0,50 m od hrany obrubníku. Uspořádání kruhových polštářů je přizpůsobeno 

k plynulému průjezdu městské hromadné dopravy. 

 

K připomínkám z vyjádření dne 8. ledna 2014 2013, č. j. KRPE-1433-1/ČJ-2014-170606 dne 

14. 1. 2014:  

1) Zklidňující opatření na místní komunikaci 

Stávající komunikace je zúžena ze 7,50 m na šířku 6,50 m. Pro zklidnění dopravy jsou navrženy 

zpomalovací polštáře a zpomalovací příčný práh. Příčný polštáře jsou navrženy šířky 1,50 m, 1,70 

m a délky 3,00 m. Výška zpomalovacích polštářů je 0,07 m. Příčný zpomalovací práh je navržen 

šířky 4,00 m a délky 6,50 m. Výška zpomalovacího prahu je 0,06 m.  Povrch zpomalovacích prvků je 

navržen ze žulových kostek. Uspořádání respektuje provoz MHD a je v praxi i úspěšně odzkoušeno 

ve Vysoké nad Labem. 

2) Vzdálenosti mezi prvky pro regulaci rychlosti 

Prvky pro regulaci rychlosti jsou navrženy s ohledem na stávající charakter komunikací, jelikož 

se jedná o rekonstrukci komunikací.  Zpomalovací polštáře jsou navrženy ve vzdálenosti 15,00 m a 

zpomalovací práh je od zpomalovacích polštářů vzdálen 97,00 m. TP 218 uvádí orientační 

vzdálenost 30,00 – 80,00 m.  

3) Svislé značení č. A 6b a vodorovné značení V 13 

Na žádost Policie ČR je svislé dopravní znační A 6b a vodorovné značení V 13 z dokumentace 

odstraněno. S tím požadavkem, naše projekční kancelář nesouhlasí, ale pro kladné vyjádření je 

požadavek splněn. 

 
K připomínkám z vyjádření dne 16. ledna 2014, č. j. KRPE-3950-1/ČJ-2014-170606 dne 21. 1. 

2014:  

1) Vzdálenosti mezi prvky pro regulaci rychlosti 

Prvky pro regulaci rychlosti jsou navrženy s ohledem na stávající charakter komunikace, jelikož 

se jedná o rekonstrukci vozovky. Komunikace je situována na konci zóny 30 a je slepá. Stávající 

komunikace je stavebně zúžena ze 7,50 m na 6,50 m s přihlédnutím na komfortní průjezd městské 

hromadné dopravy. Návrh úpravy komunikace respektuje stávající geometrické tvary, jako jsou 

stávající body křížení, zachování stávajících rozhledů v křižovatkách, zachování počtu parkovacích 

míst a nezvyšování hluku v řešeném území.  
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Zpomalovací prvky v projektové dokumentaci jsou navrženy dle TP 218 s ohledem na stávající 

charakter komunikace. Ze směru od MOK je navržena dvojice zpomalovacích polštářů vzdálena od 

sebe 15,00 m. Dále je v místě pro přecházení navržen zpomalovací práh, který je vzdálen od 

posledního zpomalovacího polštáře 97,00 m.  Tyto vzdálenosti vycházejí ze stávajícího 

geometrického uspořádaní komunikace v ul. nábř. Závodu míru a nelze tudíž dodržet uváděné 

orientační vzdálenosti z TP 218., čl. 2.8. Příčné polštáře jsou navrženy šířky 1,50 m, 1,70 m a délky 

3,00 m. Výška zpomalovacích polštářů je 0,07 m. Příčný zpomalovací práh je navržen šířky 6,50 m 

a délky 4,00 m. Výška zpomalovacího prahu je 0,06 m.  Povrch zpomalovacích prvků je navržen ze 

žulových kostek.   
  

O 14 dní později (7. 2. 2014) poskytl projektant stejný komentář k dalšímu vyjádření DI PČR a 

s tím byla dokumentace odevzdána na Stavební úřad. 

 

Situace montovaných polštářů – varianta 1 je přílohou 5, situace finálních polštářů je přílohou 6. 

 

 

Závěr: 

Je těžké hodnotit pohnutky osob podepsaných pod vyjádřeními, ale vzhledem k bohatým 

zkušenostem z oboru se autor nemůže zbavit dojmu, že jde o důvody osobností. Uvedená 

rozhodnutí a vyžádané postupy zdržují realizaci staveb, zvyšují náklady, oddalují aplikaci 

bezpečnostních prvků a znehodnocují jejich funkci nebo nad míru potřebnou znehodnocují 

uživatelské prostředí a vytváření nebezpečné situace (např. pro cyklisty a parkující řidiče). Autor 

příspěvku je proto považuje za kontraproduktivní a nebezpečná. 

 

Věřím., že na zodpovědných postech DOSS bude přibývat odborně zdatných, a zároveň zdravý 

„selský“ rozum užívajících, jedinců. Česká společnost si to zaslouží. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

 

1. případ: I/35 Chvojenec, Pardubický kraj – Vjezdová brána 

Příloha 1: Vyjádření DI PČR – Studie 

Příloha 2: Vyjádření DI PČR – DUR 

Příloha 3: Vyjádření ODSH PK – DUR 

Příloha 4: Vyjádření ODSH PK + DI PČR – DSP-ZD 
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8. Bezpečnosť prieťahov mesta Žilina vplyvom prevádzky diaľničného úseku D1 
Hričovské Podhradie Dubná Skala   

Ing.Roman Ondrejka PhD.,  Štefan Machciník,  Michal Dorčík, Výzkumný ústav dopravný, a.s.  
Žilina  

 

Analýza dopravnej situácie v intraviláne mesta Žilina po otvorení jeho južného 
obchvatu D1 Hričovské Podhradie – Dubná Skala 

Krajské mesto Žilina je významným dopravno-komunikačným uzlom nielen z pohľadu národnej 
siete cestnej infraštruktúry SR, ale aj miestom križovania viacerých medzinárodných cestných 
ťahov. Radiálno-okružný komunikačný systém mesta tvorí 11 radiál a tri okruhy. Prvý mestský okruh 
vedený historickou časťou mesta tvorí súčasť doplnkovej vnútromestskej komunikačnej siete.  

Druhý okruh tvorený dvojpruhovými miestnymi komunikáciami zabezpečuje dopravnú 
obslužnosť centrálnej mestskej zóny s miestnymi komunikáciami prostredníctvom úrovňových 
križovaní.  

Rozhodujúci význam má tretí, tzv. rýchlostný okruh, ktorý v súčasnosti bez dobudovanej 
diaľničných úsekov D1 a D3 slúži najmä na vedenie tranzitnej dopravy. Okrem toho zabezpečuje 
distribúciu vnútornej mestskej dopravy a vonkajšej zdrojovej a cieľovej dopravy. Okruh tvorí 
štvorpruhová komunikácia vedená prieťahmi ciest I/18, I/18A, I/11 a I/64, ktoré sú úrovňovými a 
mimoúrovňovými križovatkami prepojené s ostatnou komunikačnou sieťou mesta zabezpečujúcou 
napojenie okruhu na jednotlivé mestské časti.    

Z hľadiska vedenia trás európskych cestných ťahov E možno hovoriť o cestách E50, E75 a E442. 
Cesta E50 zabezpečujúca prepojenie západ – východ je od Trenčína vedená v koridore diaľnice D1, 
kde sa pred Žilinou napája na úsek diaľnice D3 a následne na cestu I. triedy I/18, ktorá je vedená po 
hlavných vnútromestských cestných ťahoch – Kragujevská, Estakáda, Na Horevaží. V rámci 
severovýchodnej časti mesta ústi v križovatke Košická a ďalej pokračuje po ceste I/18 smerom na 
východ.  

Európska cesta E75 naopak zabezpečuje prepojenie v smere sever – juh, ktorá je na severnom 
vstupe do Žiliny vedná po ceste I/11 a mestskej Estakáde ďalej v trase E50 až na diaľnicu D1. 
Spomínané medzinárodné cestné ťahy vedené mestom Žilina predstavujú hlavné tranzitné tepny 
vnútromestského dopravného systému. Okrem toho na západnom vstupe mesta ústi aj európska 
cesta E442 vedená po ceste I/18 z hraničného priechodu Makov v smere z Českej republiky.  

Z uvedenej analýzy priestorového vedenia medzinárodných cestných ťahov a ich križovania 
v severnej časti územia vyplýva, že práve geografická poloha Žiliny mesto priamo predurčuje k 
plneniu významnej funkcie ako ťažiskového prepojovacieho bodu tranzitnej dopravy. Cestné 
komunikácie v regióne, ktoré sú súčasťou medzinárodných ťahov a koridorov tvoria štvrtinu 
medzinárodnej cestnej siete v Žilinskom kraji. Takáto koncentrácia vedie k lokálnemu križovaniu 
dopravných prúdov s vysokými intenzitami a veľkým podielom tranzitnej dopravy.     

Súčasný stav enormného dopravného zaťaženia mestských komunikácií tranzitnou dopravou 
smerujúcou zo západu a severu na východ je spôsobený absenciou diaľničného prepojenia D1 v 
úsekoch Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka v dĺžke 11,23 km a Lietavská Lúčka – Višňové – 
Dubná Skala v dĺžke 13,51 km s plánovanou dostavbou v roku 2018 a 2019.  

Doprava tranzitujúca v smere sever – juh a sever – východ využíva z dôvodu chýbajúcej časti 
diaľničného úseku D3  Žilina, Strážov – Žilina, Brodno s plánovanou dostavbou v roku 2017 a v 
priamom napojení na predchádzajúci úsek D3 Hričovské Podhradie – Žilina, Strážov v súčasnosti 
dopravnú sieť vnútromestských okruhov. 

 

Vyťaženosť hlavných mestských ťahov tranzitnou dopravou 

Súčasný stav 



217 

Dopravné zaťaženie mestských komunikácií dokumentujú viaceré dopravné prieskumy a sčítania 
dopravy. Podľa údajov Slovenskej správy ciest vyplývajúcich z celoštátneho sčítania dopravy z roku 
2010 sú najvyťaženejšími komunikáciami práve spomínané cesty I/11, I/18, I/18A v smere západ-
východ, západ-sever a cesta I/64 zabezpečujúca južné dopravné prepojenie v smere na Prievidzu. 
Podľa očakávaných rastových koeficientov dopravy metodického pokynu SSC a súčasne reálneho 
rastu stupňa automobilizácie v rokoch 2010-2013 s výhľadom do roku 2014 sa súčasné intenzity na 
hlavnom rýchlostnom mestskom okruhu pohybujú na úrovni od 30- 40 tis. ľahkých a od cca 4 – 13 
tis. ťažkých vozidiel.  

Okrem tranzitnej dopravy tvorí veľký podiel dopravného zaťaženia tretieho mestského okruhu aj 
vnútromestská zdrojová a cieľová doprava. Tieto skutočnosti dokumentujú hodnoty dopravných 
intenzít, ktoré na ceste I/18 v úseku od križovatkového priepletu za mestským Rondlom v smere na 
najväčšie žilinské sídlisko Vlčince po ul. Nemocničná dosahujú hodnoty 37 908 ľahkých a 4 522 
ťažkých vozidiel. Profilová intenzita dopravy na ceste I/18 vedenej od tohto bodu po križovatku na 
ul. Košická dosahuje mierne zvýšený 1,3 % podiel ľahkých vozidiel a o 15 % znížený podiel 
nákladných vozidiel.  

Najväčší objem ťažkej dopravy tranzitujúcej v smere sever-východ je v meste zaznamenávaný na 
ceste I/18A vedenej po ulici Na Horevaží, ktorá tvorí severnú časť tretieho okruhu s napojením na 
Estakádu a cestu I/11 a s vyústením rovnako v križovatke Košická. Dopravné prieskumy preukazujú, 
že od najväčšej žilinskej križovatky Košická až po mimoúrovňové križovanie s cestou II/583 vedúcou 
k Industrial Park KIA dosahujú dopravné intenzity na ceste I/18A úroveň 35 117 ľahkých a 9 154 
ťažkých vozidiel. Objem ťažkej dopravy na tejto komunikácií je ešte výraznejší v nasledujúcom 
sčítacom úseku po križovatku s Estakádou, kde dosahuje hodnotu 9 352 vozidiel. 

Južná vetva hlavného mestského distribučného okruhu je vedená po ceste prvej triedy I/64. 
Spája centrálnu mestskú časť s druhým najväčším žilinským sídliskom Solinky a priemyselnou zónou 
situovanou v juhozápadnej časti mesta. Štvorpruhová komunikácia vedená v smere na Prievidzu 
počíta s výhľadovým napojením diaľničného privádzača Lietavská Lúčka. Súčasné prieskumy 
zamerané na zisťovanie intenzity dopravy na tejto komunikácii preukazujú 19 750 ľahkých a 4 433 
ťažkých vozidiel. 

 

Výhľadový stav do roku 2020 

Zložitú dopravnú situáciu v meste Žilina vo výhľadovom horizonte 2020 čiastočne riešia 
severozápadný diaľničný obchvat D3 a južný diaľničný obchvat D1, ktoré prevezmú časť 
dopravného zaťaženia, predovšetkým ťažkej tranzitnej dopravy a značne odľahčia tretí rýchlostný 
okruh vedený mestom.  

Podľa plánu prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest NDS, a. s. sa už v roku 2017 počíta s 
ukončením výstavby severozápadného diaľničného úseku D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno, ktorý 
odbremení vnútromestské okruhy mesta od významného podielu tranzitnej dopravy smerujúcej zo 
západu na sever a opačne. Úsek celkovej dĺžky 4,25 km s tunelom Považský Chlmec odľahčí hlavne 
komunikácie I/18 na ul. Hričovská a Kragujevská a cestu I/11 v úseku vedenom po žilinskej Estakáde 
a ďalej v smere na Brodno. Prevádzkou uvedeného diaľničného úseku sa nielenže zníži zaťaženie 
mestských komunikácií tranzitom, ale zároveň sa skráti cestovná vzdialenosť o takmer 2,2 km.  

Najvýraznejšiu zmenu prinesie sprevádzkovanie diaľnice D1 v spomínanom úseku prepájajúcom 
Žilinskú kotlinu s Turčianskou kotlinou v smerovaní tranzitu v smere sever-východ a opačne. Ťažké 
tranzitné vozidlá prichádzajúce zo severu budú mať dve možnosti ako sa napojiť na existujúcu 
diaľnicu D1. Prvou alternatívou je, že sa v Brodne odpoja z diaľnice D3 a rovnako, ako v súčasnosti 
budú pokračovať po ceste I/11 po Estakáde, ceste I/18A po Ľavobrežnej až do križovatky Košická s 
napojením na cestu I/18, ktorou sa budú mať možnosť napojiť na diaľnicu až na Dubnej Skale 
prostredníctvom mimoúrovňovej križovatky. Druhá možnosť, ako sa čo najrýchlejšie dostať zo 
severnej diaľnice D3 na hlavnú diaľničnú vetvu D1 je opäť sa odpojiť v mimoúrovňovej križovatke v 
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Brodne a pokračovať žilinskou Estakádou po ceste I/18 ulicou Mostná s napojením na priepletový 
úsek s cestou I/64 a následne na privádzač Lietavská Lúčka – Žilina. Rovnaké tendencie sa dajú 
očakávať aj v opačnom smerovaní tranzitu z východu na sever. Takéto vedenie ťažkej tranzitnej 
dopravy mestom bude mať nepriaznivé dôsledky na celkovú dopravno-bezpečnostnú situáciu na 
dotknutých vnútromestských komunikáciách.  

Z modelovania širších dopravných vzťahov a vývoja dopravných intenzít v meste Žilina po roku 
2020 (Obr. 1) možno v dôsledku spustenia prevádzky diaľničného úseku D1 Hričovské Podhradie – 
Dubná Skala a úseku D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno očakávať priaznivý vývoj predovšetkým na 
ceste I/18 na sčítacom úseku od začiatku mestskej časti Žilina-Strážov až po estakádnu križovatku 
na ul. Kragujevská. Predpokladá sa, že súčasné hodnoty dopravných intenzít na úrovni viac ako 42,5 
tis. všetkých vozidiel klesnú zhruba na polovicu.  

 
Obr.1 Intenzity dopravy na miestnych komunikácií v roku 2020 po spustení južného obchvatu 
mesta Žilina 

Komplikovaná situácia nastane z hľadiska súhrnnej intenzity dopravy a podielu tranzitnej 
dopravy na úseku cesty I/18 na ul. Mostná, kde celkový počet vozidiel dosiahne bezmála 39 tis., z 
čoho viac ako 2 800 ťažkých nákladných vozidiel bude tvoriť tranzit. Výrazné rozdiely v dopravných 
intenzitách dopravný model preukázal na ceste I/64, kde sa očakáva nárast dopravy zo súčasných 
cca 24,2 tis. vozidiel na 41,7 tis. vozidiel priemernej ročnej intenzity za 24 hodín, pričom až 2753 
vozidiel bude tvoriť ťažká tranzitná doprava.  

Čiastočné zlepšenie situácie oproti súčasnosti sa dá očakávať na žilinskej Estakáde a ďalej v 
úseku cesty I/11 v mestskej časti Budatín. Celkové hodnoty priemerných ročných intenzít klesnú v 
týchto miestach zo súčasných cca 48 tis. vozidiel na bezmála 30 tis., resp. z 52 tis. na približne 44 
tis. vozidiel za 24 hodín. Prevádzka severovýchodného a južného diaľničného obchvatu odľahčí aj v 
súčasnosti najviac tranzitom zaťaženú cestu I/18A vedenú po ulici Na Horevaží, kde hodnota 
súčasných cca 44,3 tis. vozidiel dennej intenzity klesne na necelých 19 tis. pri objeme tranzitu tesne 
pod 900 vozidiel za 24 hodín. Zvyšná časť tretieho mestského okruhu vedeného ulicami Mostná a 
Nemocničná budú dosahovať celkové hodnoty intenzít úroveň 30 273, resp. 23 783 vozidiel RPDI, 
ktorých podstatnú časť bude tvoriť vnútorná zdrojová a cieľová doprava s nepatrným podielom 
tranzitnej nákladnej dopravy na úrovni cca 230 vozidiel. 
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Bezpečnosť na tranzitom zaťažených mestských komunikáciách 

Súčasný stav 

Uvedený popis dokumentuje nepriaznivý vplyv dopravného zaťaženia jednotlivých mestských 
komunikácií na ich bezpečnosť. Vzhľadom na to, že v priebehu posledných rokov neboli na týchto 
prieťahoch prijímané opatrenia, ktoré by znamenali výraznejší zásah do organizácie dopravy a 
nedošlo ani k zmenám dopravno-inžinierskych podmienok, dovolíme si tvrdiť, že hlavnou príčinou 
rastúceho počtu zaznamenaných dopravných nehôd na žilinských mestských prieťahoch je 
narastajúca intenzita tranzitnej nákladnej dopravy, ktorá v kombinácii s vnútromestskou dopravou 
a vonkajšou zdrojovou a cieľovou dopravou využívajúcou obvodové mestské okruhy zvyšuje 
pravdepodobnosť dopravných kolízií. 

Objektívne vyhodnotenie aktuálneho stavu bezpečnosti na mestských úsekoch ciest I. triedy, 
ktoré v súčasnosti nahrádzajú úseky diaľnic D1 a D3 pri Žiline, by malo vychádzať z rozboru 
početnosti nehodových udalostí zaznamenaných na týchto cestách v minulosti. Určenie kauzálnych 
vzťahov evidovanej nehodovosti a rozhodujúcich rizikových faktorov však nesmie vychádzať z 
odhadovaných, ale skutočných hodnôt premenných. Z tohto dôvodu boli pre definovanie vzťahov 
determinujúcich príčinnú súvislosť výskytu dopravných nehôd v závislosti od dopravných intenzít 
aplikované dáta spred roka 2009.  

Dôvodom je existencia dát z dopravných prieskumov intenzity dopravy realizovaných len v roku 
2005 a 2010, ktoré by bolo potrebné extrapolovať do roku 2013 a až následne získané dáta 
porovnávať so skutočným vývojom nehodovosti. Metodicky je však správne vyvodzovať takto 
zovšeobecnené závery z posudzovania miery intenzity vzťahu medzi úrovňou prírastkov početnosti 
dopravných nehôd na predmetných úsekoch v závislosti od objemu dopravného zaťaženia 
nákladnou dopravou z premenných reálne zaznamenaných dopravnou políciou v prípade nehôd, 
resp. nameraných správcom pozemných komunikácií v prípade intenzity dopravy.  

Z hľadiska interpretácie aktuálneho stavu dopravno-bezpečnostnej situácie vyplývajúcej z 
početnosti nehodových udalostí je potrebné vychádzať z nehodovosti na najvyťaženejších 
čiastkových úsekoch mestských okruhov využívaných jednotlivými tranzitnými smermi. Najvyššiu 
početnosť dopravných nehôd podľa úsekov mestských prieťahov definovaných uzlovým 
lokalizačným systémom dopravného sčítania dosiahol v rokoch 2006-2008 úsek cesty I/18 v časti 
Žilina/Strážov – estakádna križovatka Kragujevská s počtom 170 dopravných nehôd. Jedná sa o 
hlavný tranzitný smer západ-sever a západ-východ vedený po Estakáde a ďalej po ceste I/11 v 
smere Čadca resp. I/18A v smere na Martin. Pri relativizovaní na jednotkovú dĺžkovú mieru 
komunikácie bolo na tomto úseku ročne zaznamenaných priemerne 24,34 dopravných nehôd na 1 
kilometer pri dennej intenzite približne 6 909 až 8 210 nákladných vozidiel.  

V tranzitom smere na sever vedenom po mestskej Estakáde na ceste I/11 bolo za sledované 
obdobie troch rokov evidovaných 61 dopravných nehôd, čo pri dĺžke mostného objektu 
predstavuje viac ako 30 dopravných nehôd na kilometer a rok. Vysoký podiel nehodovosti bol na 
ceste I/11 zaznamenaný aj na mostnom objekte ponad železničnú trať v žilinskej mestskej časti 
Budatín, kde od križovatky s cestou III/11067 bolo na cca 350 m úseku cesty prvej triedy 
zaznamenaných v uvedených troch rokoch dovedna 42 dopravných nehôd. Nepriaznivý stav 
nehodovosti odrážal vysoký podiel nákladnej dopravy, ktorý sa v danom období pohyboval v 
rozmedzí cca 6 834 až 8 965 nákladných vozidiel za 24 hodín.  

Tranzit v smere na východ bol už v období rokov 2006 – 2008 vedený dvomi alternatívami a to 
starým mestským okruhom I/18 a privádzačom I/18A tzv. Ľavobrežnou. Nehodová databáza však 
pre tieto roky neobsahuje záznamy o dopravných nehodách na ceste I/18A, predpokladáme, že boli 
pripisované ceste I. triedy I/18 bez udania kilometrickej polohy. Nepredpokladáme, že v priebehu 
sledovaného obdobia došlo k zmenám distribúcie tranzitných dopravných prúdov medzi uvedené 
komunikácie, a tak závery vyplývajúce zo vzťahov početnosti dopravných nehôd v závislosti od 
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objemov nákladnej dopravy možno považovať za dostatočne validné.  

Na úseku cesty I/18 bolo v časti od estakádnej križovatkovej vetvy Kragujevská v smere na 
Prievidzu/Poprad až po prstencovitú križovatku Rondel zaznamenaných až 29,88 nehôd na 
kilometer cesty I. triedy za rok, čo predstavovalo súhrnne 78 dopravných nehôd. Vysokú ročnú 
kilometrickú nehodovosť dosiahol aj úsek cesty I/18 od Rondla po križovatkový uzol 
Mostná/Nemocničná, kde polícia v danom období eviduje 19,44 nehody na kilometer za rok. V 
pokračovaní mestského okruhu v úseku po križovatku Košická dosiahla priemerná kilometrická 
nehodovosť za jeden rok úroveň 6,53 dopravnej nehody. Uvedený celkový stav bezpečnosti súvisí s 
objemom nákladnej dopravy, ktorý v období rokov 2006 – 2008 dosahoval v tranzitnom smere 
západ-východ na jednotlivých sčítacích úsekoch cesty I/18 úroveň 3 -3,5 tis. nákladných vozidiel v 
priebehu 24 hodín. Tento výrazný počet dopravných nehôd bol zaznamenaný na vnútornom 
mestskom okruhu aj napriek tomu, že najvyšší podiel nákladnej dopravy na úrovni 6,8 – 7,4 tis. 
nákladných vozidiel v rokoch 2006 – 2008 bol nameraný na ceste I/18A. 

V smere Žilina-juh na štvorpruhovej a smerovo oddelenej ceste I/64 v smere Rajec/Prievidza 
eviduje dopravný inšpektorát v Žiline v uvedených rokoch viac ako 16 nehodových udalostí ročne 
na 1 km mestskej komunikácie a to konkrétne v úseku od priepletového križovania ul. 
Mostná/Rajecká až po križovatkový uzol Žilina – Bytčica, pričom súhrnne bolo za sledované 
obdobie troch rokov na tomto mieste zaznamenaných až 119 dopravných nehôd. Objem nákladnej 
dopravy tu podľa údajov celoštátneho sčítania dosahoval medzi rokmi 2006 – 2008 úroveň cca 3 
134 až 3 666 vozidiel za deň so súhrnným objemom dopravy až do 25 tis. vozidiel za deň.  

Z hľadiska hodnotenia celkovej bezpečnosti na hlavných prieťahoch mestom Žilina v 
jednotlivých tranzitných smeroch možno konštatovať, že počas sledovaného obdobia troch rokov 
bolo na cestách I/18, I/11, I/64 v rámci intravilánu mesta zaznamenaných dovedna 621 dopravných 
nehôd, z ktorých až 86 bolo evidovaných na križovatkách. Z uvedeného  hrubého počtu nehôd bolo 
až 23,2 % spôsobených vodičmi nákladných vozidiel, vrátane nákladných vozidiel s prívesom a 
návesom. Usmrtené boli 3 osoby, 10 osôb sa zranilo ťažko a 25 ľahko. Najčastejším druhom nehody 
bola zrážka idúcich vozidiel, pričom až 17 dopravných nehôd bolo napriek viacerým nadchodom, 
podchodom a svetelne riadeným križovatkám, zaznamenaných ako zrážky s chodcom, pri ktorých 
zahynuli tri osoby, päť sa zranilo ťažko a osem ľahko.  

Z hľadiska najčastejších príčin vzniku dopravných nehôd na mestských okruhoch a priľahlých 
prieťahoch ciest I. triedy možno hovoriť o nedodržaní bezpečnej vzdialenosti za vozidlom, ktorá 
tvorila 22,4 % prípadov a nevenovanie sa riadeniu vozidla – takmer 20 %. Treťou najčastejšou 
príčinou kolízií bolo ohrozenie vozidla pri prechádzaní z jedného pruhu do druhého, čo tvorilo 18,2 
% zo všetkých nehôd. Z uvedených štatistík vyplýva, že viac ako 40 % evidovaných dopravných 
nehôd tvorili prípady, kedy príčinou bolo nedodržanie bezpečnej vzdialenosti alebo prechádzanie 
medzi pruhmi, ktoré vznikajú v príčinnej súvislosti práve s vysokou hustotou dopravy. 

 

Výhľadový stav 2020 

Napriek stochastickej povahe výskytu dopravných nehôd, ktoré zväčša závisia od prítomnosti 
viacerých lokálnych rizikových faktorov, možno predsa len naznačiť predpokladaný vývoj 
bezpečnosti na jednotlivých mestských komunikáciách zaťažených tranzitnou dopravou po spustení 
južného diaľničného obchvatu D1. Na základe úvah o analýze početnosti dopravných nehôd 
relativizovaných na jednotkovú mieru komunikácie, ktorým bola podrobne venovaná 
predchádzajúca časť o zhodnotení doterajšieho vývoja počtu nehodových udalostí, možno vyvodiť 
predpoklady o nepriaznivých trendoch vývoja nehodovosti na tranzitnom ťahu vedenom so severu 
na východ a opačne.  Zhoršenie dopravno-bezpečnostných podmienok predpokladáme na úsekoch 
cesty I/11 vedenej Estakádou a ďalej úsekoch cesty I/18 a I/64 smerujúcich na juh na diaľničný 
privádzač Lietavská Lúčka – Žilina.  

Aplikácia jednoduchých matematických rovníc odrážajúcich vývojové tendencie medzi úrovňou 
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zaznamenanej nehodovosti a podielu nákladných vozidiel na celkovej intenzite dopravy na dovedna 
11tich sčítacích úsekoch nachádzajúcich sa na jednotlivých mestských okruhoch  preukázala 
pozitívnu koreláciu takmer vo všetkých prípadoch. Zo štatistického hľadiska existuje silná 
nelineárna závislosť medzi podielom počtu nákladných vozidiel na celkových ročných priemerných 
denných intenzitách. Rozsah závislosti modelovaný v jednotlivých prípadoch preukázal, že pri 10 % 
navýšení podielu nákladných vozidiel stúpne počet dopravných nehôd v hraniciach intervalu od 
19,7 % až po 34,4 %. Priemerná hodnota nárastu očakávaného počtu dopravných nehôd súvisiacich 
s 10 % navýšením počtu ťažkých nákladných vozidiel dosiahla úroveň 24,8 %.  

Pri aplikovaní týchto parametrických hodnôt na predpokladaný nárast intenzity nákladnej 
dopravy na úsek dotknutej cesty I/11 vedený Estakádou možno hovoriť pri 24,9 % náraste intenzity 
nákladných vozidiel o 61,75 % náraste počtu dopravných nehôd. Na zvyšných úsekoch ciest I/18 a 
I/64 možno analogicky pri 34,24 % a 20,40 % zvýšení podielu nákladných vozidiel rátať s 84,9 %, 
resp. s 50,59 % navýšením súhrnného počtu dopravných nehôd. Ak považujeme počet nehodových 
udalostí na uvažovaných úsekoch ciest zaznamenaných za posledné tri roky za meritórny, môžeme 
vyčísliť očakávané ročné počty dopravných nehôd zaznamenávaných podľa metodiky evidencie po 
roku 2009. 

Vzhľadom na malé dĺžky úsekov zámerne neuvádzame počet nehôd relativizovaný na 1 
kilometer, ale súhrnné počty dopravných nehôd pre dotknuté úseky. Na ceste I/11 vedenej 
mestom sa dá predpokladať priemerne viac ako 7,5 dopravnej nehody ročne oproti 4,7 nehody bez 
tranzitnej dopravy so severu na východ, na ceste I/18 je to 5,55 dopravnej nehody ročne oproti 3 
nehodám bez severovýchodného tranzitu a na ceste I/64 je to 10,54 dopravnej nehody ročne 
oproti 7 nehodám bez zaťaženia predmetnou tranzitnou dopravou. Celkovo sa dá konštatovať, že 
bez posúdenia dopravnej bezpečnosti ciest vedených za hranicami mesta, bude mať ťažká tranzitná 
doprava prechádzajúca mestom v smere zo severu na východ a opačne za následok zvýšenie počtu 
dopravných nehôd evidovaných na týchto úsekoch ciest I. triedy o 9 nehodových udalostí ročne 
(8,97). 

 

Návrh riešenia budúcej dopravnej situácie 

Analýza dopravnej situácie v meste Žilina a na relevantných úsekoch diaľnice D1 a D3 preukázala 
potrebu aplikácie vhodného opatrenia, ktoré by efektívne napomáhalo zmierňovať negatívne 
vplyvy vyplývajúce z tranzitu ťažkej nákladnej dopravy cez mesto Žilina po dostavbe úseku diaľnice 
D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala, a ktoré by zabezpečilo presun tranzitnej dopravnej záťaže na 
cestnú infraštruktúru, ktorá je pre tento účel budovaná, t.j. na diaľnicu. Ako jediné vhodné 
opatrenie pre riešenie tejto situácie sa javí zákaz tranzitu v relácii sever – východ a východ – sever 
cez mesto. 

Vplyv zákazu tranzitu cez územie mesta je zreteľný už pri pohľade na objem tranzitu v smere zo 
severu na východ alebo opačnom prechádzajúci cez posudzovaný úsek diaľnice D3 Žilina, Strážov - 
Žilina, Brodno, kde stúpol počet tranzitujúcich nákladných vozidiel z 1 207 na 3 438, čo predstavuje 
nárast o 2 231 vozidiel, resp. o 184 % (Obr. 2).  
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Obr. 2 Intenzity dopravy na miestnych komunikácií v roku 2020 po zavedení zákazu tranzitu cez 
mesto Žilina 

Celkový ročný priemer denných intenzít na tomto úseku dosiahne úroveň 8 160 vozidiel. 
Presmerovaním tranzitu sa odľahčí vstup do mesta v smere z Kysuckého Nového Mesta po ceste 
I/11, čo prispeje k zvýšenej plynulosti ostatnej automobilovej dopravy. Intenzita dopravy v tomto 
úseku klesne pod 110 % kapacity komunikácie. Znížená záťaž sa prejaví aj ďalej na ceste I/11 v 
smere na Rajec, kde dôjde k zníženiu celkovej intenzity dopravy o približne 10 % (pokles o 2919 
voz./24h na ulici Estakáda), pričom tranzit sa zníži o viac ako 75 % (po zákaze je tranzit tvorený 
vozidlami smerujúcimi do priemyselných zón v okolí mesta), čo bude mať pozitívny vplyv na 
rezervu kapacity komunikácie, keďže v tomto úseku presahovala miera využitia kapacity 
komunikácie hodnotu 110 %. Na ulici Estakáda sa pritom nachádzajú dva kritické body, v ktorých 
dôjde odklonom tranzitnej dopravy k zlepšeniu dopravnej situácie a zvýšeniu rezervy kapacity 
komunikácie.  

Na Mostnej ulici klesne počet tranzitujúcich ťažkých vozidiel o 1 942 voz./24h, čo predstavuje 
pokles o takmer 69 %, celková dopravná záťaž klesne o 7,6 % (2881 voz./24h). Tento pokles bude 
mať pozitívny vplyv napríklad aj na priepletový úsek na Mostnej ulici pri výjazde z Rondla z hľadiska 
kvality pohybu dopravných prúdov.  

Pokles celkovej intenzity dopravy na Rajeckej ulici dosiahne priemernú úroveň 5,9 %, čo z 
hľadiska miery využitia kapacity cesty bude mať len malý význam. Dôvodom je vysoký podiel a 
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objem zdrojovej a cieľovej dopravy, ktorá bude využívať tento úsek cesty I/64. Pokles intenzity 
ťažkej tranzitnej dopravy o 1 550 vozidiel za 24 hodín predstavuje viac ako 56 %. Na tejto ulici sa 
nachádzajú autobusové zastávky mestskej a prímestskej hromadnej dopravy, ktorých pripájanie do 
jazdných pruhov zo zastávkového pruhu značne sťažuje vysoký podiel ťažkých vozidiel v 
priebežných pruhoch. 

Zníženie dopravnej záťaže pozitívne ovplyvní mieru využitia kapacity privádzača Lietavská Lúčka, 
pričom úroveň tranzitnej dopravy klesne priemerne o 1 550 vozidiel denne (56,3 %) a celková 
denná intenzita klesne o 2 615 vozidiel, čo predstavuje približne 6,5 % pokles v porovnaní so 
stavom, keď môže komunikáciu využívať aj tranzitná doprava. Intenzita v tomto úseku tak klesne 
pod 110 % kapacity diaľničného privádzača. 

Zavedenie zákazu bude mať za dôsledok zvýšenie miery využitia úseku D1 Hričovské Podhradie - 
Lietavská Lúčka o 20 % (3 367 voz./24h), pričom objem tranzitu sa zvýši o 78,3 % (2 231 voz./24h). 
Rovnaký objem tranzitu sa z miestnych komunikácií v Žiline presunie aj na diaľnicu D3. Aplikácia 
opatrenia, t.j. zákazu smerovania tranzitnej dopravy cez mesto Žilina, bude jednak znamenať 
prínosy pre dopravný systém mesta a jeho užívateľov prostredníctvom eliminácie kritických bodov 
na cestnej infraštruktúre a na druhej strane bude vytvárať priestor pre rozvoj mesta v oblasti 
motorovej i nemotorovej dopravy. 

 

Synergické efekty realizácie navrhovaného riešenia 

Na základe predchádzajúcej analýzy je možné identifikovať množstvo synergických efektov 
odklonu tranzitnej dopravy z mesta, ktoré prispejú k zníženiu nehodovosti, tvorby kongescií na 
miestnych komunikáciách, podporia prevádzku ekologických dopravných módov a zlepšia životné 
prostredie v dotknutých častiach mesta. Synergické efekty sa budú dotýkať pešej, cyklistickej a 
verejnej osobnej dopravy. Zníženie intenzít na miestnych komunikáciách zníži dopad dopravy na 
fragmentáciu územia. Realizácia opatrenie bude generovať nasledujúce synergické efekty: 

- Zvýšenie bezpečnosti cyklomagistrál a cyklistických komunikácií v odľahčenom území 

- Zvýšenie bezpečnosti pešej dopravy v centrálnej mestskej časti a na treťom mestskom do-
pravnom okruhu 

- Vytvorenie podmienok pre preferenciu verejnej osobnej dopravy na nosných komunikáciách 
základného komunikačného systému mesta a jeho križovatkách 

- Zníženie zaťaženia preťažených križovatiek, všeobecné zníženie dopravných kongescií na 
ploche mesta 

- Zvýhodnenie prístupu do nových záujmových oblastí mesta, získaných modernizáciou želez-
ničnej stanice Žilina 

- Zníženie negatívneho vplyvu dopravy na životné prostredie v meste 
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9. Vliv osvětlení na bezpečnost silničního provozu 
Ing. Petr Míka,  Ing.  Roman Sedláček,  Ing. Petr Pavelka, Artechnic -Schréder   
 

Žijeme noční život? Chceme v noci dobře vidět? Co je úkolem dobrého osvětlení? Ukázat 
lidem jiný, možná i atraktivnější svět nočních ulic? Svět krásných staveb? Romantická zákoutí?  
Určitě plnohodnotně prodloužit den i po setmění a zajistit bezpečnost všech uživatelů pohybujících 
se v osvětleném prostoru.  Učiňme společně vše, co je možné pro dosažení dobrého osvětlení a 
s tím související dosažení maximální bezpečnosti. Pokusme se porozumět krokům, které jsou k 
dosažení cíle třeba učinit. Každý z nás je jedinečná individualita. Posouzení, co je špatné a co dobré 
osvětlení, záleží na mnoha faktorech, které ovlivňují naše vnímání, zejména pak na kvalitě našeho 
zraku. Pro obecné posouzení kvality osvětlení si lidstvo vymyslelo pravidla, kterým říkáme normy. 
Jsou nad individuální názor každého jedince. V našem textu se budeme věnovat veřejnému 
osvětlení, jak z pohledu  bezpečnosti silničního provozu, tak z pohledu úspory provozních nákladů a 
vlivu lidského faktoru na oba pohledy. Věnujme se tedy v následujícím textu třem oblastem 
osvětlení v dopravě, které mají zásadní vliv na každého uživatele komunikací – řidiče motorového či 
nemotorového vozidla, chodce apod. 

 Osvětlení komunikací 

 Osvětlení přechodů pro chodce 

 Osvětlení tunelů 

 
Osvětlení komunikací 
 Pro zajištění kvalitního osvětlení komunikací je k dispozici mezinárodně uznávaný soubor 
norem : ČSN CEN/TR 13201-1, ČSN EN 13201-2, ČSN EN 13201-3 a ČSN EN 13201-4. Uvedené 
normy řeší ve stejném pořadí: Výběr tříd osvětlení, Požadavky, Výpočet, Metody měření. Pro 
bezpečnost silničního provozu a zároveň pro minimalizaci provozních nákladů (zejména pak 
spotřebované energie) navrhované soustavy je zapotřebí pečlivě stanovit třídu osvětlení 
komunikace. Podkladem slouží kvalitní zmapování stávajícího stavu řešené lokality z hlediska 
dopravní situace. Pro jednotnost podkladu norma předkládá formulář, který je třeba pečlivě 
vyplnit. Nalezneme jej v normě ČSN CEN/TR 13201-1 na str. 28 Tabulka NA.1. V tabulce velmi 
jednoduchým způsobem pomocí zaškrtnutí příslušných políček připravíte kvalitní podklad 
k dalšímu zpracování. Údaje v první části tabulky se týkají uživatele komunikace, jeho typické 
rychlosti a výsledkem je stanovení skupiny světelné situace. Údaje ve druhé části tabulky se týkají 
charakteristických parametrů komunikace: např. konfliktnosti řešené oblasti, složitosti zorného 
pole, náročnosti navigace, parkování, kriminality, jasu okolí, počasí, křižovatek, stavebních opatření 
ke zklidnění dopravy, intenzity provozu vozidel, cyklistů i chodců.  Uvedená tabulka je základním 
dokumentem pro projektanta. Podceněním této fáze přípravy a nedbalým vyplněním tabulky 
dojde k nepřesnému stanovení třídy osvětlení a následnému provedení výpočtu, jehož výsledné 
hodnoty neodpovídají reálnému požadavku dopravy.  Všechny následující činnosti projektanta 
jsou již vedeny postupy jednoznačně stanovenými uvedenými souborem norem. Pro odborníka je 
zde  již málo prostoru pro zavedení systémové chyby do výpočtu. Přesto je zde několik volitelných 
parametrů, které mohou zásadně ovlivnit výsledky výpočtu osvětlení: 

1. Činitel údržby (maitenance factor) 

2. Světelný tok zdroje 

3. Typ povrchu vozovky 

 
Co je činitel údržby (maintenance factor) a jeho vliv na bezpečnost silničního provozu 

Dle požadované metodiky výpočtu osvětlení musí projektant zajistit hodnoty osvětlení po-

žadované normou na konci období bez údržby. Činitel údržby je výpočtem stanovená hodnota, 
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kterou projektant ponižuje vypočtenou hodnotu nového osvětlení na předpokládanou hodnotu 

osvětlení na konci časového období, po kterém je nutné provést údržbu svítidla.  Hodnota činitele 

udává, na kolik procent poklesne osvětlení oproti počáteční hodnotě. Volbou činitele údržby je 

možné velmi ovlivnit výsledek ve prospěch či neprospěch nabízeného řešení. Čím vyšší je činitel 

údržby, tím nižší je vypočtený instalovaný příkon!!! Obvykle používané hodnoty pro veřejné 

osvětlení se pohybují v rozmezí 0,80 až 0,85 (uvedené hodnoty vyjadřují pokles osvětlení o 15 % až 

20 % během časového intervalu údržby). Konkurenční boj mezi firmami povýšil činitel údržby na 

fenomén, který leckdy rozhoduje o vítězství či prohře navrhovaného řešení. Při volbě příliš vysoké-

ho činitele údržby hrozí nebezpečí poklesu osvětlení řešené oblasti na konci intervalu údržby pod 

hodnoty stanovené normou. V extrémním případě pak může dojít i k ohrožení bezpečnosti silnič-

ního provozu vlivem nízkých hodnot osvětlení. V požadavcích na svítidla se v rámci výběru veřej-

ných zakázek dává do přímé úměry stupeň krytí elektrické části svítidla a činitel údržby. Na hodno-

tu činitele údržby má přímý vliv pouze krytí optické části svítidla. Vysoké krytí optické části svítidla 

je zárukou stabilní hodnoty účinnosti svítidla po dlouhou dobu. Pro elektrickou část svítidla pro 

veřejné osvětlení je plně dostačující krytí IP 43. Požadavky na vysoké celkové krytí svítidel pro 

veřejné osvětlení se jeví jako nehospodárné. Na našem území potažmo v celé Evropě jsou 

v provozu statisíce svítidel s krytím elektrické části IP43 a pracují po desítky let bez mimořádných 

požadavků na údržbu. V České republice nám budiž příkladem svítidlo MC2 apod.     

Před schválením nejlepší varianty návrhu osvětlení doporučuji kontrolu a zdůvodnění použité 
hodnoty činitele údržby. 
 
Co je světelný tok zdroje a jeho vliv na bezpečnost silničního provozu  

 Světelný tok vyjadřuje množství světelné energie, kterou zdroj vyzáří za časovou jednotku. 
Hodnota světelného toku zdroje je udávána výrobcem v technickém katalogu. Čím vyšší je měrný 
výkon zdroje, tím nižší je z pohledu použitého zdroje potřebný příkon soustavy. Použití chybné 
hodnoty světelného toku zdroje může mít opět v reálných podmínkách za následek nedostatečné 
osvětlení komunikací a snížení schopnosti účastníka silničního provozu vnímat překážky na vozovce. 
Stejná situace hrozí i chodci na chodníku. Je třeba vždy pečlivě ověřovat správnost hodnoty 
světelného toku pro zdroj použitý ve výpočtu. Při porovnávání více výpočtů je nezbytné provést 
kontrolu a zdůvodnění hodnoty zvoleného světelného toku. 
 
Co je jas povrchu vozovky a jeho vliv na bezpečnost silničního provozu. 

U vyšších tříd osvětlení není předmětem výpočtu intenzita osvětlení komunikace, ale 
vzhledem ke vnímání oka je předmětem výpočtu jas povrchu komunikace. Ten se liší za suchého či 
mokrého stavu. Hodnota jasu pro oba stavy je pro zvolenou třídu osvětlení stanovena výše 
uvedenou normou. Volba světlejšího povrchu komunikace ve výpočtu osvětlení než je projektovaný 
či změna barvy povrchu komunikace během výstavby na tmavší, má přímý vliv na reálně dosažené 
jasy povrchu komunikace. V extrémním případě může dojít k takové redukci jasů na vozovce, že 
může být příčinou snížení schopnosti uživatele rozlišit překážku s následným nebezpečím vzniku 
dopravní nehody. Pro nejčastěji používaný živičný povrch se obvykle volí typ povrchu R3007. Při 
porovnávání více výpočtů je třeba kontrolovat zvolený typ povrchu a zdůvodnit jeho volbu. 
 
 
 
 
 Rovnoměrnost osvětlení komunikace jako důležitý faktor bezpečnosti. 
 V předcházejícím textu jsme nahlíželi na problematiku osvětlení komunikací ve stádiu vzniku 
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projektu a vlivu lidského faktoru projektanta na výsledný stav osvětlení. Opusťme na chvíli tento 
velmi úzký pohled a podívejme se na jeden z parametrů osvětlení, který je pro bezpečnost 
nezbytný. Dovolte mi s trochou nadsázky tvrdit, že zdravé oko je schopné se lépe přizpůsobit 
celkově nižší úrovni osvětlení, ale velmi obtížně se přizpůsobuje špatné rovnoměrnosti osvětlení. 
Rovnoměrnost osvětlení můžeme definovat pomocí matematických vztahů, ale pro běžného 
uživatele je to stejnoměrné osvětlení celé komunikace. Špatná rovnoměrnost osvětlení je jasně 
patrná střídajícími se světlými a tmavými fleky na povrchu. Může být způsobena špatným návrhem 
osvětlení na straně jedné, ale také nevhodnou náhradou projektovaných svítidel svítidly s jinou 
vyzařovací charakteristikou. Zkrátka nedodržením projektu. Ať tak či tak střídáním světlých a 
tmavých míst dochází k zásadnímu zhoršení schopnosti vnímat překážky na vozovce a ke zvýšení 
nebezpečí vzniku dopravní nehody. V případě nedodržení rovnoměrnosti osvětlení na komunikaci 
lze opět s trochou nadsázky tvrdit, že takové osvětlení je lepší zhasnout a spolehnout se na 
reflektory moderních automobilů. Z pohledu chodce jako uživatele není rovnoměrnost osvětlení 
velkou překážkou, protože se pohybuje malou rychlostí. Z pohledu chodce jako možné překážky 
může však být špatná rovnoměrnost osvětlení otázkou života a smrti.  
 
Umístění světelných bodů a jejich vliv na zlepšení orientace uživatele komunikace 
 Při řešení osvětlení běžných komunikací většinou používáme jako nosiče svítidel sloupy 
různých výšek. Při osvětlování velkých mimoúrovňových křížení můžeme však zejména v zemích 
jižní Evropy vidět i vysoké centrální stožáry nesoucí osvětlovací soustavu. Pro naše podmínky je 
však vhodnější využít větší počet stožárů pro zlepšení orientace řidiče v krizových oblastech. 
Vhodným rozmístěním nosných stožárů nesoucích svítidla umožníme řidiči získat představu o 
složitosti dopravní situace, která ho očekává už ve fázi přibližování se ke křižovatce. Po získání 
základní představy o situaci pak může věnovat zvýšenou pozornost dopravnímu značení vedoucí ho 
bezpečně křižovatkou. Návrh osvětlení by měl k této skutečnosti v době svého vzniku přihlížet. 
   
 Po provedení výpočtu a jeho zařazení do prováděcího projektu stavby dochází formou 
veřejné soutěže k výběru dodavatele stavby. V rámci konkurenčního boje se tento krok vedoucí 
k realizaci stavby stává pro investora z hlediska dodržení parametrů osvětlení nejnebezpečnější. Ve 
snaze zvítězit, firmy nahrazují navržené zařízení zařízením s jinými světelně technickými parametry 
(většinou levnějším), a tím přímo ohrožují dodržení navržených parametrů dle platných norem. A 
důsledek? Stále bychom se jenom opakovali.  
 Problematika projektování a realizace osvětlení komunikací ve vztahu ke zvýšení 
bezpečnosti silničního provozu je příliš široká na to, abychom ji dokázali postihnout pár řádky textu. 
V první části bylo naší snahou upozornit na nešvary při projektování a realizaci osvětlení 
komunikací vedoucí veskrze ke snížení kvality osvětlení a zvyšování pravděpodobnosti vzniku 
dopravní nehody. 
 
Osvětlení přechodů pro chodce. 
 Na komunikacích se kromě křížení vozovek setkáváme také s jedním z nejnebezpečnějších 
míst, kde je ohroženo zdraví i život nejzranitelnějšího uživatele komunikací – chodce. Ano, mluvíme 
o přechodech pro chodce, které se v poslední době z hlediska osvětlení stávají žhavým tématem. 
Jak dopadne střetnutí chodce s vozidlem si umíme všichni živě přestavit. Proto je jistě vhodné, 
zejména za snížené viditelnosti, přechod a chodce na něm zvýraznit světlem. V současné době jsou 
projektanti zpracovávající osvětlení přechodů povinni postupovat dle Technických kvalitativních 
podmínek staveb pozemních komunikací Kapitoly 15 - Osvětlení pozemních komunikací Dodatek 
č.1. Tým, který připravoval jmenovaný TKP vycházel z předpokladu, že bezpečnost chodce na 
přechodu je zajištěna pouze tehdy, bude li včas zpozorován řidičem. Pro řidiče je však stejně 
důležité přehledně zmapovat dopravní situaci před sebou tak, aby přechod ve své dráze včas viděl, 
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a se zvýšenou opatrností se k přechodu přibližoval. To vyžaduje i osvětlení přechodu 
v nepřítomnosti chodce, který se k přechodu pouze přibližuje. Při přípravě TKP se tým stanovením 
hodnoty horizontální osvětlenosti či horizontálního jasu nezabýval. V souvislosti se stanovením 
poměru jasu vozovky (v horizontální rovině) a chodce (ve vertikální rovině) 1:3 předpokládá 
dostatečné osvětlení samotného přechodu. Nad správností této úvahy je nutné, podle našeho 
názoru, se ještě zamyslet. Jak se ale postavit k jasu chodce, který je oblečen do velmi tmavé až 
černé barvy v dnešní době módní a velmi obvyklé? Nové TKP lze z pohledu snahy vytvořit pravidla 
pro osvětlení přechodů vysoce ocenit. Nastavuje však takové podmínky, které jsou v reálném 
provozu jen těžko splnitelné. Hlavními důvody jsou zejména sítě v okolí přechodu, stavební 
provedení a umístění přechodu, délka osvětlovaného přechodu, přítomnost vrchního napájecího 
vedení pro tramvaje a trolejbusy a jejich ochranné pásmo, podjezdová výška nosných konstrukcí 
svítidel. Umělé zužování komunikací formou zaslepení jednoho z jízdních pruhů, rozdělení 
komunikace ostrůvkem či jiná stavebně dopravní opatření v době stálého zahušťování provozu 
vedou ke snižování plynulosti provozu a přinášejí nová dopravní rizika v místech, kde nejsou 
nezbytně nutná. Praxe ukazuje, že realizace osvětlení přechodů provedené v souladu s TKP jsou ve 
většině případů investičně i provozně dražší. Přínos k reálnému zlepšení bezpečnosti provozu na 
přechodech pro chodce je diskutabilní. Dle našeho názoru je vhodné se na  problematiku osvětlení 
přechodu podívat spíše jednodušeji z pohledu řidiče.  

1) Být dopředu dostatečně informován o výskytu přechodu. Výstražnou dopravní značkou a 

osvětlením přechodu. (V terminologii TKP „základního prostoru“) aby mohl přizpůsobit 

rychlost vozidla situaci a zvýšit pozornost. Jediným prvkem přechodu, který má jistou vyso-

kou hodnotu jasu viditelnou z větší vzdálenosti, je bílý pruh přechodu, tzv. zebra případně 

pomalované nosné konstrukce svítidel. Hodnota rovnoměrnosti pro oblast základního pro-

storu zůstává otázkou a může být předmětem dalších úvah. 

2)  Dostatečně osvětleným „doplňkovým prostorem“ získat informaci o chodci či chodcích 

chystajícím se vstoupit na přechod. 

3) Dostatečně osvětleným chodcem na přechodu mít šanci zabránit nepříjemnému střetu 

s ním. Podle našeho názoru je viditelnost samotného chodce oblečeného v tmavém oble-

čení na větší vzdálenost problematická. 

V dnešní době, kdy slovo ekonomika skloňujeme stále ve všech pádech, bude vhodné uvedený 
předpis přehodnotit a znovu se zamyslet nad jeho užitečností pro zlepšení bezpečnostní situace na 
našich komunikacích. Až budoucnost ukáže přínos takto, dle našeho názoru poměrně 
komplikovaně, postaveného předpisu. 
 
 

Osvětlení tunelů 
 Závěrem se alespoň okrajově zmiňme o osvětlování skupiny dopravních staveb, jež jsou 
z hlediska bezpečnosti silničního provozu, jak ukazují celosvětové zkušenosti, velmi problematické 
– tunely.  

Osvětlení tunelů má za úkol zajistit, aby denní i noční provoz mohl být tunelem veden 
pokud možno stejnou rychlostí a se stejnou bezpečností jako v návazných úsecích komunikace. 
S ohledem na relativně pomalou adaptaci lidského oka na tmu je visuálně nejobtížnější situace 
vznikající při vjíždění do tunelu za dne. Je to proto, že ani technicky ani technologicky nelze uvnitř 
tunelu umělým osvětlením dosáhnout stejných hladin jasu vozovky, jaké vytváří přírodní světlo na 
vozovce před tunelem [1]. 
 

Osvětlení tunelů je vlastně stále ne zcela probádanou a do úplnosti vyřešenou 
problematikou. Během let Mezinárodní komise pro osvětlování CIE  usnesla a vydala několik 
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publikací, z niž v současnosti jsou zejména aktuální publikace CIE 88/2004 a CIE189/2010.  
 

Proč vlastně zřizovat umělé denní osvětlení v tunelu  
Přijíždí-li ve dne řidič ke vstupnímu portálu tunelu, musí se jeho zrak během velmi krátké 

doby adaptovat z velmi vysokých jasů okolí na mnohem nižší jasy v tunelu. Umělé osvětlení tedy 
musí zajistit dostatečně rychlou adaptaci zraku tak, aby řidič byl s to zpozorovat a dostatečně rychle 
reagovat na případnou překážku na vozovce. Jinak řečeno, základním zrakovým úkolem v tunelu je 
rozeznat předmět (čili překážku) na vozovce. 

Je zřejmé, že čím je rychlost vozidel v tunelu vyšší, tím musí býti adaptace zraku rychlejší, a 
tedy jasy v tunelu vyšší. 
 

Vstupní údaje 
Zadaná data a z nich určené vstupní veličiny zásadně rozhodují o tom, jak bude výsledná 

soustava umělého osvětlení vypadat. Zadané údaje jsou zejména: 
- projektová rychlost,  
- hustota dopravy, 
- světová orientace tunelu, 
- podélný sklon vozovky, 
- délka tunelu a další. 

 
Z těchto údajů pak výpočtem určujeme vstupní veličiny: 
- zakázané rozteče, 
- brzdnou vzdálenost, 
- jas prahového pásma Lth1, 
- jasy vnitřního pásma Lin1, Lin2, 
- jas výjezdového pásma Lex1, Lex2, 

 
Jas vozovky v jednotlivých pásmech tunelu 
Umělé denní osvětlení tunelu dělí se na několik pásem (obr. 1): 
- pásmo prahové s konstantním jasem vozovky Lth1, a lineárně se snižujícím jasem Lth2,  
- pásmo přechodové s klesajícím jasem Ltr  podle mocniny -1,4,   
- pásmo vnitřní s konstantními jasy Lin1, Lin2,  
- pásmo výjezdové s lineárně se zvyšujícím jasem Lex1 a konstantním jasem Lex2 .  
Prahovému, přechodovému a výjezdovému pásmu se někdy říká adaptační nebo méně přesně 

akomodační.  
 
Prvotním úkolem při návrhu soustavy svítidel umělého osvětlení je jednak přesné určení 

vstupních parametrů (např. brzdné vzdálenosti) a jednak určení hodnoty jasu prahového pásma 
Lth1.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 1: Průběh jasů podél tunelu podle publikace CIE88/2004 
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Metody určení jasu Lth1 
Výše zmíněné určení jasu Lth1 v prahovém pásmu je  možné provésti podle dvou metod:  

 
A) Metoda L20 (metoda 20° kuželového pole) 
Tato metoda je založena na jasu bezprostředního okolí tunelu (obr. 2). Uvažuje se, že zrak 

řidiče je ovlivněn nejvíce jasy vyskytujícími se v 20° kuželovém poli, jejichž vážený aritmetický 
průměr (podle ploch) značíme  L20 . Jistý násobek k daný tabulkou (tab. 1) pak určuje jas prahového 
pásma 

20th LkL .1
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 2: Kružnice odpovídající 20°kuželovému poli zakreslená do výkresu tunelového portálu 
     
 
 Tab. 1 

Rychlost [km∙h-1] k = Lth / L20 

≤ 60 0,05 

80 0,06 

≥120 0,10 

 
Metoda L20 je velice jednoduchá a vede k rychlému získání výsledného jasu Lth, ale už tolik 

neobjasňuje, co se děje se zrakem, jakou měrou různé jasy v zorném poli ovlivňují zrak řidiče. 
 

B) Metoda Lseq (metoda prahového kontrastu) 
Tato metoda vychází z ekvivalentního závojového jasu a kontrastu jasů.  

 
Různé jasy v řidičově zrakovém poli způsobují oslnění, jež vyjadřujeme závojovým jasem 

Lseq. Tento jas je úměrný rozptylu světla v oku a je závislý na poloze oslňujícího zdroje. Základní úkol 
této metody spočívá právě v určení tohoto jasu Lseq  , a to pomocí jasů jednotlivých plošek v zorném 
poli (obr. 3). Výsledný jas prvního prahového pásma Lth1  se pak vypočte ze vztahu  

11
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Ze vzorce je zřejmé, že metoda tato je poněkud složitější a ve všech ohledech náročnější. Na 
druhou stranu je skutečnosti bližší, teoreticky korektnější, dovolme si říci vědečtější.  
 

Metoda prahového kontrastu má velkou výhodu v tom, že objasňuje, které jasy a jak 
ovlivňují zrak řidiče při vjezdu do tunelu. Nevýhodou této metody je, že některé hodnoty vstupující 
do výpočtů nejsou v CIE jednoznačně definovány a že je složitější, takže nejsouc mezi projektanty 
příliš oblíbena nebyla zatím aplikována v mnoha tunelech; je však téměř jisté, že bude přijata 
v budoucí evropské normě. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 3: Zorné pole pro výpočet metodou Lseq zakreslené do výkresu tunelového portálu. 
 
  

Existuje ještě několik jiných metod, jež se používají v některých zemích (Slovensko, Francie, 
Holandsko, USA), všechny jsou však podobny metodám výše zmíněným.  
 

Popsanými metodami jsme určili veličinu Lth1. Její hodnota pak ovlivňuje hladiny ostatních 
jasů v tunelu (druhé části prahového pásma a pásma přechodového). Dalším krokem je výpočet 
jasů vnitřních a výjezdových úseků tunelu.  

Jestliže máme takto všechny jasy určeny (čili celou křivku jasů pro náš konkrétní tunel 
vypočtenu), čeká nás druhá část projektu: iteračním postupem se navrhne soustava osvětlení tak, 
aby výsledný jas vozovky v každém místě x (přesněji průměr ze všech hodnot jasu v místě x) se 
shodoval s ideální křivkou CIE (obr. 1) anebo aby byl nad ní. Zároveň se musí hleděti na to, aby i jasy 
stěn odpovídaly alespoň 60 % jasu vozovky. 
 

Noční osvětlení 
V noci je situace poněkud snazší – nízké jasy okolí  můžeme snadno zajistit v tunelu málo 

náročnou soustavou nočního osvětlení, jež obvykle zajišťuje jedno až trojnásobek průměrného jasu 
vozovky před tunelem.  

 
Součástí návrhu osvětlení je i veřejné osvětlení před portály, návrh jednotlivých stupňů 

spínání a umístění jasoměrů. 
 
Literatura 
[1] Osvětlování, prof. Ing. Jiří Habel, DrSc., ČVUT FEL, 1995, str. 216 
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IV:  bezpečnostní opatření na síti místních komunikací                                                                                        
 Odborný garant  –  Prof.  Ing. Bystrík Bezák,  CSc.,   SCS  

1. Manažment cestnej bezpečnosti v podmienkach SR 
Ing.Milan Ondrovič,  PhD. ,  Stavebná fakulta STU, Bratislava  

 

Bezpečnosť cestnej premávky je prioritou, ktorú deklarujú politické vyhlásenia, zaoberajú sa 

ňou viaceré profesijné združenia, ale v súčasnosti je najmä na bedrách samotných správcov 

komunikácií. Maximálny efekt zvyšovania bezpečnosti môže byť dosiahnutý  vtedy, ak sa do 

procesu zvyšovania bezpečnosti zapoja všetky hore uvedené zložky. Jedným zo svetlých príkladov 

bol aj projekt ROSEMAN, ktorý poukázal na fakt, že bezpečnosť cestnej dopravy je možné 

efektívne zvýšiť, ale aj na fakt, že jednotlivé zložky tohto procesu nie sú na zvyšovanie bezpečnosti 

pripravené tak ako by mohli. Článok sa zaoberá tým, ako by mal manažment cestnej bezpečnosti 

fungovať v podmienkach SR. 

 

Stručne o projekte ROSEMAN 

Projekt ROSEMAN [1] bol zameraný na vybudovanie koordinovaného cezhraničného 

systému manažmentu bezpečnosti dopravy a zvyšovanie povedomia a bezpečnosť cestnej dopravy. 

Projekt realizovala Katedra dopravných stavieb STU SvF v Bratislave v spolupráci s Kuratóriom 

pre bezpečnosť dopravy vo Viedni. Ďalšími partnermi bolo mesto Malacky, v ktorom pôsobím ako 

poslanec a predseda komisie pre územný rozvoj dopravu a životné prostredie a obec Kostolište, 

v týchto sídlach sa navrhli konkrétne opatrenia na zvýšenie bezpečnosti dopravy. Strategickým 

partnerom bola Slovenská správa ciest – BECEP a Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho 

rozvoja SR, Úrad krajinskej vlády Dolného Rakúska, oddelenie všeobecných dopravných 

záležitostí, Spolkové ministerstvo dopravy, inovácií a technológií Rakúska. 

Plánovanými cieľmi projektu ROSEMAN bolo: 

 overiť Rakúsku metodiku bezpečnostných inšpekcií ciest RSI (Road Safety Inspection) a 

účinnosť navrhnutých dopravno-bezpečnostných opatrení DBO na zvýšenie povedomia odbornej a 

laickej verejnosti v procese BECEP.  

 Spracovať Katalóg opatrení bezpečnosti dopravy 
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Inšpekcia bezpečnosti dopravy 

Prvým krokom k zvýšeniu bezpečnosti je realizovanie 

Inšpekcie bezpečnosti dopravy, tú nie je z kapacitných dôvodov 

možné vykonávať celoplošne na celej komunikačnej sieti, ale 

je potrebné sa sústrediť na lokality s opakujúcimi  sa 

závažnými dopravnými nehodami. Z tohto dôvodu je potrebné 

analyzovať nehodovosť z dostupných databáz správcov 

komunikácií, respektíve polície. Tu narážame na prvý problém 

nejednotnej evidencie nehodovosti,  kde rôzny správcovia 

evidujú nehody rôznym spôsobom. Dáta sú nekompatibilné 

a dôvody a okolnosti nehôd sú popísané na rozličnej 

kvalitatívnej úrovni. Veľkým problémom je aj spätná 

lokalizácia samotnej nehody – v Slovenských podmienkach 

možno hovoriť orientačnej lokalizácii, a v niektorých 

prípadoch najmä na miestnych komunikáciách o nemožnosti 

spätnej lokalizácie nehody. To čo náš partner urobil za pár 

minút práce v GIS v našich podmienkach trvá týždne - 

nehovoriac o presnosti popisu miesta a okolností nehody. Tu 

jednoznačne vyplýva potreba zjednotenia záznamu o nehode 

a vytvorenia centrálneho registra nehodovosti napojeného na 

GIS, pretože pripraviť sa na samotnú bezpečnostnú inšpekciu 

v podmienkach SR je síce možné, ale neprimerane zdĺhavé 

a nepresná lokalizácia a opis okolností nehody zvyšuje rozsah 

samotnej bezpečnostnej inšpekcie.   

Po identifikovaní úsekov s vysokou nehodovosťou 

prichádza k samotnej inšpekcii bezpečnosti dopravy v týchto 

úsekoch. Tú by mali vykonávať zaškolený inšpektori, ktorí De 

iure v súčasnosti na Slovensku neexistujú. Inšpekciu v rámci 

projektu ROSEMAN vykonávali pracovníci Katedry 

dopravných stavieb po zaškolení rakúskymi špecialistami pod 

ich dohľadom a neskôr samostatne. Tu vyvstáva potreba 

vytvorenia školiaceho pracoviska, v gescii ministerstva 

dopravy, ako súčasť sekcie bezpečnosti dopravy, ktorá by mala 

plniť viacero úloh. Na základe vykonanej bezpečnostnej 

inšpekcie sa identifikujú možné príčiny zvýšenej nehodovosti 

a navrhnú sa opatrenia na ich odstránenie, postup ich realizácie, 

a spôsob hodnotenia účinnosti realizovaných opatrení. V rámci 

projektu ROSEMAN boli navrhnuté opatrenia na zvýšenie 

bezpečnosti niektorých ciest I. a II. triedy. Ďalej sa budem 

zaoberať výsledkami RSI v rámci Malaciek. Na ceste I/2 

v úseku staničenia km 44 – 55 bolo navrhnutých 19 opatrení. 

(tab. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1: Analýza nehodovosti 

na ceste I/2, km 44-55, 

Malacky 
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Tab.1: Výber z návrhu opatrení na ceste I/2, km 44-55, Malacky [2] 
XXX

XX

X

hneď stredne dlhodobo

Malacky,  km 44 - km 55 návrh  opatrenia  Road 

Safety Inspection
Legenda:

Vysoká potreba riešiť

Stredná potreba riešiť

Malá potreba riešiť problém

 Zúženie jazdných

pruhov na šírku 3,5m. 

Potreba riešiť

1.

Cesta I/2 

v úseku km 

44,00-48,05

Šírka jazdných pruhov

4,5m, Nadmerná šírka

jazdných pruhov zvádza

k vysokej rýchlosti

a nebezpečnému 

predbiehaniu. Priestor pre

cyklistov šírky 0,5m je

nedostatočný.

Zníženie jazdnej 

rýchlosti, vytvorením 

adekvátneho priestoru 

pre cyklistov nižšie 

riziko kolízií.

XXX
 Vyznačenie krajnice

/ cyklistických pruhov

šírky 1,5m.

č.: Lokalizácia Problém/nedostatok Problém nedostatok Očakávané zlepšenie 

 
Proces prípravy projektovej dokumentácie 

Z bezpečnostnej inšpekcii vyplynú opatrenia, ktoré je potrebné realizovať a správca 

komunikácie dostáva odporúčaný harmonogram na ich odstránenie. Malo by byť teda obstarať 

projektovú dokumentáciu na navrhované opatrenia. Zhotovenie projektovej dokumentácie však 

zostalo na bedrách riešiteľov projektu, a projektovali sa len tie opatrenia, na ktoré boli v rozpočte 

projektu vyhradené financie.  Zo skúseností, ktoré sme získali pri spracovávaní projektovej 

dokumentácie by som chcel upozorniť najmä na fakt, že na diaľniciach a cestách I. triedy je 

potrebné prvky navrhovať striktne podľa platných noriem, ktoré boli zostavené v 70. rokoch 

minulého storočia a boli zamerané primárne na zabezpečenie plynulosti cestnej premávky, a nie na 

jej bezpečnosť. Akékoľvek nové, alebo zahraničné poznatky, ktoré sú veľmi efektívne pri zvyšovaní 

bezpečnosti cestnej dopravy vedú k zdĺhavému procesu povoľovania výnimiek z odlišného 

technického riešenia Ministerstvom dopravy.  

V podmienkach SR sme sa po niekoľkých mesiacoch dopracovali k výnimkám z odlišného 

technického riešenia, ktoré pozostávali zo zúženia jazdných pruhov z 3,5m na 3,25m. V daných 

prípadoch by zúženie v niektorých úsekoch bolo ideálne na 3,00m, avšak to už nebolo možné ani po 

vecnej argumentácii. Rovnako sme dopadli s dĺžkou nábehových klinov, pri tvorbe vybočenia 

jazdného pruhu, ktoré museli byť prispôsobené návrhovej rýchlosti, čo viedlo k tomu, že na vstupe 

do obce je po realizácii vybočenie jazdného pruhu, ale vzhľadom na veľkú šírku jazdných pruhov 

a dlhé nábehové kliny je prejazdná rýchlosť stále vysoká a efekt upokojenia dopravy mohol byť 

väčší. Ako vidieť z grafu č.1 priemerná rýchlosť meraná za ostrovčekom je síce 51,5 km/h, ale 

navrhnuté opatrenie umožňuje aj prejazd vysokou rýchlosťou pretože priemerná maximálna 

rýchlosť je 101,25km/h.  

 
Obr.2: Navrhnuté vybočenie jazdného 

pruhu na ceste I/2 - Malacky 

  

Tento stav jednoznačne poukazuje na 

potrebu revízie Slovenských technických 

noriem, ale aj na potrebu preniesť 

kompetencie povoľovania výnimiek 

z odlišného technického riešenia na 
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Obr.3: Priebeh nameranej rýchlosti v mieste vybočenie 

jazdného pruhu na ceste I/2 - Malacky 
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sekciu bezpečnosti dopravy, ktorá by vedela proces povoľovania urýchliť, a prinútiť správcov, aby 

takéto riešenia akceptovali, najviac by mohla podrobiť projektovú dokumentáciu bezpečnostnému 

auditu.  V súčasnosti je potrebné získať stanoviská k dokumentácii od správcov, ktorí sa striktne 

držia platných technických noriem a väčším odlišnostiam od technického riešenia nie sú naklonení 

a ministerstvo len zozbiera ich stanoviská a v prípade, že sa vám podarí získať kladné stanoviská 

správcov, ministerstvo takúto zmenu schváli.   

 

Financovanie opatrení na zvýšenie bezpečnosti 

Po komplikovanom procese obstarania projektovej dokumentácie by mala nastať fáza 

realizácie opatrení. Tu narážame na problém ich financovania, pretože správcovia komunikácii 

nemajú prostriedky na ich realizáciu. V rámci projektu ROSEMAN boli na realizáciu opatrení 

vyhradené finančné prostriedky, ktoré však ani zďaleka nestačili na realizáciu všetkých 

odporúčaných opatrení. Preto sa vybrali opatrenia, ktoré riešili najpálčivejšie problémy 

v partnerských mestách, ktoré ich realizáciu dofinancovali. Otázkou je teda kde získať peniaze na 

realizáciu opatrení na zvýšenie bezpečnosti, pretože financovanie správcov pozemných komunikácií 

je nastavené tak, že sú s ťažkosťami schopní zabezpečiť základnú údržbu komunikácií. 

Podľa môjho názoru je potrebné, aby ministerstvo dopravy – sekcia bezpečnosti dopravy 

zriadila fond bezpečnosti dopravy, ktorý by mohol byť napĺňaný po vzore našich partnerov z dane 

za pohonné látky, motorové vozidlá, mýto a pod. V Rákusku existuje model pre napĺňanie fondu 

bezpečnosti dopravy, ktorý je napĺňaný z dane za pohonne látky. 

Tab 2.: Spotreba pohonných hmôt 

Pohonné látky, 

z ktorých vznikla daňová povinnosť, 

vrátane oslobodených od dane podľa 

§ 10 ods. 1 zákona č. 98/2004 Z. z. 

  

2011 

od 1.1. do 31.12. 

  

  

2012 

od 1.1. do 31.12. 

Motorový benzín 

v 1 000 l 

Motorová nafta 

v 1 000 l 

Motorový benzín 

v 1 000 l 

Motorová nafta 

v 1 000 l 

Spolu za kalendárny rok 771 501,821 2 229 625,218 718 912,013 2 123 316,636 

Zdroj: MF SR 

Na Slovensku sa predá asi 3 miliardy litrov pohonných hmôt pričom z každého litra predaného 

benzínu ide do štátnej kasy 0,514 € a z každého litra predanej nafty ide do štát kasy 0,368 € . Ak by 

z dane za každý predaný liter pohonných hmôt bol čo i len jediný cent venovaný na problematiku 

bezpečnosti dopravy, sekcia ministerstva dopravy zaoberajúca sa bezpečnosťou dopravy by mohla 

operovať s rozpočtom 30 mil. €, čím by mohla efektívne spolufinancovať realizáciu mnohých 

opatrení na zvyšovanie bezpečnosti, ktoré by mali redukovať fatálne nehody na minimum. 

Vzhľadom k tomu že hodnota ľudského života, bola v stratégii zvyšovania dopravnej bezpečnosti 

[3], ktorú schválila vláda, vyčíslená na 332-tisíc eur. Pri počte cca 300 nehôd s následkom 

usmrtenia hovoríme o strate 99,6 mil. Euro/rok.  

Vzhľadom k tomu, že dôverne poznám problematiku samospráv aj tie majú možnosť zásadne 

zmeniť financovanie správy miestnych komunikácií kde najvyšším prínosom do tejto kapitoly môže 

byť regulácia a spoplatnenie parkovania. Parkovacou 

politikou je možné výrazne navýšiť kapitálové výdavky v 

doprave, potom by bolo možné venovať sa aj realizácii 

opatrení na zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky a nie 

len základnej údržbe, prípadne dofinancovanie výkonov vo 

verejnom záujme.    

Dohľad nad realizáciou projektov 

Pri realizácií dopravno – bezpečnostných opatrení  prišlo 

v našom prípade napriek pravidelnému dohľadu 

k odchýlkam od projektovej dokumentácie. Hlavným 

problémom bolo posun stredových čiar na novom 

a existujúcom úseku. Tento posun vznikol nesprávnou 

realizáciou vodorovného dopravného značenia. Problém 
Obr. 4: Fotografia z kontrolného dňa po 

odstránení nedostatkov 
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bol 15. 9. 2001 medializovaný aj v relácii Slovensko dnes STV (od 7:30 min). Chyby boli 

odstránené. Stavebná firma nesprávne vynesené značenie odfrézovala, nahradila ho novým a spojila 

stredové čiary oboch úsekov. Na tomto príklade som sa snažil poukázať na dôležitosť dozoru nad 

realizáciou opatrení v oblasti bezpečnosti, pretože mnohé firmy sa z realizáciou takýchto opatrení 

ešte nestretli a často záleží na malých detailoch.  

 

Dobrý príklad 

Ako už bolo spomenuté prvé popisované opatrenie na ceste I/2 – vybočenie jazdného pruhu sa 

v dôsledku skostnatenej legislatívy trochu minulo účinkom, respektíve jeho efekt mohol byť oveľa 

väčší ak by sa k posudzovaniu projektu pristupovalo pružnejšie. Druhé popisované opatrenie 

Vloženie deliaceho ostrovčeka pre chodcov na dvojpruhovej komunikácii však funguje vynikajúco. 

Na mieste kde šírka komunikácie dosahovala 18,00m nebolo takmer možné pri intenzite cca 16.000 

voz/24h pešo prejsť. Čakacia doba chodcov a rovnako čas potrebný na prechod bol vysoký, čo malo 

neblahý dopad na plynulosť pohybu chodcov ale aj automobilovej dopravy. A chodci najmä starší 

radšej, napriek dlhej obchádzke využívali priechody na svetelne riadenej križovatke, alebo riskovali 

a rôzne prebehali cez cestu, v tejto lokalite sa v sledovanom období stali 4 nehody z väznými 

následkami na zdraví.  

Navrhnutý ostrovček sa môže javiť zbytočne veľkorysý, ale návrh bol prispôsobený blízkosti 

spomínanej veľkej sveteľne riadenej križovatky ciest I/2 a II/503. Možno práve k veľkorysosti tohto 

riešenia sa stal tento prechod veľmi obľúbený. Aj pri vysokých intenzitách chodci nemajú žiaden 

problém prechádzať cez cestu, čakacie doby pre chodcov na priechode sú minimálne a zdržanie 

vozidiel sa znížilo. Od inštalácie priechodu sa v danej lokalite nestala žiadna nehoda s následkami 

na zdraví.         

 
Obr. 5: Vloženie ostrovčeka pre chodcov na ceste I/2  

Hodnotenie plnenia a účinnosti opatrení 

Navrhnuté opatrenia sú implementované 2 roky, počas týchto obdobia sa v týchto miestach nestala 

žiadna nehoda s následkami na zdraví.    

Správca komunikácie bol oboznámený so všetkými navrhovanými opatreniami a bolo na ňom 

realizovať/nerealizovať aj ďalšie opatrenia. Zámerne som v tabuľke 1 uviedol prvé z navrhovaných 

opatrení, ktoré bolo nízkonákladové, avšak správca pri bežnej údržbe vodorovného značenia 

vyznačil nadrozmerné jazdné pruhy, ktoré motoristov naďalej motivovali k prekračovaniu jazdnej 

rýchlosti, nebezpečnému predbiehaniu, a to i napriek tomu, že nadrozmerné pruhy boli v RSI 

uvedené ako problém, ktorý treba riešiť ihneď a potreba riešenia je vysoká. Po skončení projektu 

sme sa teda ako občianske združenie LMP obrátili na tajomníka ministerstva dopravy, generálneho 

riaditeľa SSC a riaditeľov jednotlivých odborov SSC, a požiadali ich, aby si uviedli komunikáciu do 

súladu s technickým riešením v zmysle platnej STN 73 6101.  

http://www.stv.sk/online/archiv/slovensko-dnes?date=2011-09-26&id=46435
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Obr.6 Súčasť žiadosti adresovanej správcovi komunikácie - SSC,  

Viac na: http://www.ludiapremalacky.sk/clanok/na-bicykli-do-levar-bezpecnejsie/ 

Správca komunikácie tak nakoniec urobil a komunikáciu v navrhovanom úseku preznačil. Údaje 

o rýchlosti vozidiel pred a po zmene dopravného značenia k dispozícii nie sú, ale pocitová 

bezpečnosť cyklistov je oveľa vyššia. Aj takto sa dá manažovať bezpečnosť cestnej dopravy, ale to 

nie je tá správna cesta, akou by sme sa mali na Slovensku uberať. Je potrebné si vziať príklad zo 

zahraničia a prenechať kontrolu realizácie opatrení na bezpečnostných inšpektorov, ktorí by mali 

pravidelne správu o plnení prerokovať so správcom a predložiť ju sekcii bezpečnosti MDVRR SR.  

Záver 

Na základe získaných poznatkov a skúsenosti s riešenia projektu ROSEMAN možno 

odporučiť, aby manažment cestnej bezpečnosti v  podmienkach SR fungoval nasledovne: 

- Sekcia bezpečnosti dopravy MDVRR SR – v súčasnosti fungujúca ako BECEP podstatne zmení 

svoju štruktúru, spôsob financovania a rozšíri oblasti svojho pôsobenia. 

- Sekcia bezpečnosti bude cez MF SR financovaná z časti daní a poplatkov, ktoré motoristi 

v súvislosti s prevádzkou motorových vozidiel odvádzajú, pretože tieto prostriedky budú slúžiť 

k zvyšovaniu ich bezpečnosti dopravy a budú adekvátne k rozsahu aktivít, ktoré sú potrebné 

k sfunkčneniu manažmentu cestnej bezpečnosti v podmienkach SR. 

- Pod sekciou bezpečnosti začne fungovať centrálny register nehodovosti, ktorý bude prepojený 

s databázami povinného zmluvného poistenia, GIS, databázami polície a správcov komunikácií na 

základe ktorého bude automaticky možné vyhodnocovať nehodové lokality, ktoré budú na základe 

podnetu sekcie bezpečnosti alebo správcu podrobené procesu bezpečnostnej inšpekcie. 

- Sekcia bezpečnosti bude finančne podporovať odstraňovanie nehodových lokalít na základe 

odporúčaní bezpečnostnej inšpekcie. Vypracovanú dokumentáciu by mali vždy preskúmať audítori 

cestnej bezpečnosti a bezbariérovosti. 

Na zváženie je prechod niektorých kompetencií MV SR na ministerstvo dopravy – sekciu 

bezpečnosti, najmä v súvislosti s koordináciou činnosti dopravnej polície v súvislosti s kontrolou 

a prevenciou v nehodových lokalitách a v oblasti komunálnej dopravno-bezpečnostnej práce. 

Činnosť sekcie bezpečnosti je potrebné rozšíriť aj v oblasti vytvárania povedomia o doprave 

a to nielen v oblasti celoštátnych mediálnych kampaní, ale aj prácu s deťmi, ktorá v súčasnosti 

spadá najmä pod MŠ SR a MV SR, ale aj do oblasti komunálnej dopravno-bezpečnostnej práce, 

ktorá sa v podstate nevykonáva.    

 

Uznanie 

Článok je priebežným výsledkom riešenia grantovej výskumnej úlohy VEGA č.1/0351/13 

„Dopravné plochy a ich konštrukcie v integrovanom dopravnom priestore“, riešenej na Katedre 

dopravných stavieb Stavebnej fakulty STU v Bratislave.  
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Začiatok procesu RSI - Sekcia
bezpečnosti dopravy MDVRR SR
po preukázaní rizík nehodovosti
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RSI alebo sekciou bezpečnosti dopravy MDVRR SR

Nedostatky
na aktuálnej
cestnej sieti

Odstránenie
nedostatkov

Správa o výnimkách

Koniec RSI

NieNie

ÁnoÁno

NEHODA
Účastník nehody

(platca daní a poplatkov)

Záznam o nehode

Centrálny register nehodovosti
GIS

Sekcia bezpečnosti dopravy
MDVRR SR

Financovanie realizácie

Príprava projektovej
dokumentácie

Realizácia

Správca komunikácie

Auditori cestnej bezpečnosti

MF SR

Fond
Bezpečnosti

dopravy

Dopravná polícia

Dohľad
Kontroly, merania

Vyváranie povedomia
o bezpečnosti dopravy

Dopravná výchova detí Dopravná výchova detí

Komunálna dopravno
bezpečnostá práca

Vodorovné a zvislé značenie

Auditori bezbariérovosti

 Obr.7 Manažment cestnej bezpečnosti v podmienkach SR – návrh 
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2. Co dělají a co by mohly dělat obce pro zvýšení bezpečnosti na místních 
komunikacích 

Ing. Josef Mikulík, CSc.,  Z .  Strnadová,  CDV v.  v.  i.  Brno  

 

1. Úvod 

Podle § 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších změn a 

vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

změn jsou místní komunikace  pozemní komunikace, které slouží převážně místní dopravě na území 

obce. Vlastníkem místních komunikací je obec, na jejímž území se místní komunikace nacházejí. 

Vlastníkem je podle zákona obec. 

Podle § 12 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb. jsou součástmi místních komunikací (nebo samostatnými míst-

ními komunikacemi) též přilehlé chodníky, chodníky pod podloubími, veřejná parkoviště a obratiště, pod-

chody a zařízení pro zajištění a zabezpečení přechodů pro chodce. Místní komunikace mají často povahu 

ulice, náměstí, nábřeží, samostatné pěší komunikace, parkoviště atd., mohou však mít provozním a staveb-

ním uspořádáním také charakter silnice, i když z právního hlediska silnicemi nejsou. Místní komunikace 

může být vystavěna i jako rychlostní místní komunikace, s vybavením obdobným dálnici. 

Za místní komunikace se nepovažují průjezdní úseky silnic a dálnic, tedy úseky dálnic a silnic vedoucí 

zastavěným nebo zastavitelným územím obce. Průjezdní úseky jsou vymezeny v územně plánovací doku-

mentaci nebo je určí příslušný stavební úřad na návrh příslušného silničního správního úřadu a po předcho-

zím projednání s obcí. 

Síť místních komunikací je o téměř 20 tis. km delší než síť extravilánových komunikací
10

. Jejich dopravní 

zatížení motorovou dopravou se výrazně liší, ale k jejímu přesnějšímu stanovení nejsou dostupné podklady.  

Místní komunikace však hrají klíčovou roli pro dopravu místního významu, která je tvořena významným 

podílem nemotorové dopravy. 

S výjimkou místních komunikací I.třídy (rychlostní místní komunikace) a některých dopravně 

významných sběrných komunikací - místních komunikace II.třídy, kde mohou být povoleny vyšší 

rychlostní limity, jsou na nich dosahovány podstatně nižší rychlosti.  

2. Východisko pro bezpečnost na místních komunikacích – NSBSP 2020  

Výchozím podkladem pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu na všech silničních 

komunikacích České republiky je Národní strategie bezpečnosti silničního provozu na období 2011-

2020 (dále jen NSBSP 2020). Záměrem je zásadním způsobem snížit závažné následky dopravních 

nehod v silničním provozu a postupně přiblížit úroveň bezpečnosti silničního provozu vyspělým 

evropským zemím. Česká republika se v ní přihlásila k naplňování nulové vize smrtelných a 

těžkých následků nehod.  Střednědobým cílem je dosáhnout do roku 2020 snížení počtu 

usmrcených na úroveň průměru zemí EU (tj. o 60 %) a počtu těžce zraněných o 40 % v porovnání 

s rokem 2009. Současně byly stanoveny i dílčí cíle pro kritické skupiny účastníků silničního 

provozu (děti, chodci, cyklisté, motocyklisté, mladí řidiči, senioři) a pro nejzávažnější problémové 

oblasti provozu (alkohol, rychlost, agresivní jízda).  

 

 

 

                                                 
10

 V UNECE Transport Division Database, Road Infrastructure at 31 December 2012 by Type of Road, 

Country and Year je uvedena délka místních komunikací 74 919 km 

http://wiki.verkata.com/cs/wiki/Z%C3%A1kon_o_pozemn%C3%ADch_komunikac%C3%ADch
http://wiki.verkata.com/cs/wiki/Pozemn%C3%AD_komunikace
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K jejich naplnění pak byla definována v Akčním plánu konkrétní nápravná opatření 

s jednoznačným určením odpovědnosti za jejich plnění v návaznosti na jejich vlastnictví. Z toho 

vyplývá i odpovědnost obcí za snížení závažných následků nehod na místních komunikacích. Ta je 

definována i v usnesení vlády ČR č. 599 ze dne 10. srpna 2011, kterým se NSBSP 2020 schvaluje a 

současně ve vztahu k obcím  
- v bodu III.3. ukládá představitelům krajských úřadů a obecních úřadů s rozšířenou působností za-

bezpečit realizaci nástrojů uvedených ve Strategii, 

- v bodu IV. doporučuje hejtmanům, primátorovi hlavního města Prahy, primátorům statutárních 

měst a starostům obcí s rozšířenou působností zabezpečit realizaci nástrojů uvedených ve Strategii. 

V Akčním plánu
11

, který je součástí NSBSP 2020 se obcí týká realizace opatření v rozsahu jejich  

zodpovědností:  

ve všech opatřeních v oblasti KOMUNIKACE, tj.:  

 Aplikace evropské směrnice „Bezpečná infrastruktura“ 2008/96/ES a její rozší-

ření na ostatní síť silnic i mimo síť TEN-T 

 Aplikace příslušných zákonů a návazných legislativních předpisů pro bez-

pečnější pozemní komunikace 

 Výstavba obchvatů měst a obcí 

 Zavádění prvků dopravního zklidnění na komunikacích v intravilánu 

 Úpravy křižovatek 

 Zkvalitnění dopravního značení, vybavení komunikací a povrchových vlastnos-

tí vozovek 

 Zabezpečení železničních přejezdů 

 Aplikace silniční telematiky pro monitorování a řízení provozu na po-

zemních komunikacích 

 Postupná přestavba silniční sítě na principech samovysvětlující a odpouštějící 

silnice 

 Úpravy dopravního prostoru pro zranitelné účastníky silničního provozu 

 

ve všech opatřeních v oblasti VOZIDLA, tj.: 

 Efektivní zajištění Státního odborného dozoru a Stanic technické kontroly vo-

zidel 

 Uplatňování telematiky ve vozidlech 

 Rozšíření informovanosti řidičů o možnostech nových technologií a jejich do-

padu na bezpečnost řízení 

 Omezení dopravní nehodovosti jízdy rizikových skupin pomocí ITS  

 

 

 

 

                                                 
11

 http://www.ibesip.cz/data/web/soubory/akcni-program-besip.pdf 
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v opatřeních Ú1, Ú3, Ú4, Ú5, Ú7 a Ú8 v oblasti ÚČASTNÍK, tj.: 

 

 Preventivní působení na všechny účastníky provozu na pozemních komunikacích vý-

chovnými a vzdělávacími aktivitami  

 Zdůraznění vlivu alkoholu a návykových látek na bezpečnost všech účastníků 

provozu 

 Legislativní podpora pro zkvalitnění výuky v autoškolách 

 Zajištění podpory realizace Národní strategie bezpečnosti silničního provozu  

 Zvýšení vymahatelnosti práva  

 Dohled nad dodržováním pravidel silničního  provozu.  
 

Akční plán NSBSP 2020 je tak praktickým návodem pro obce ke konkrétním akcím směřujícím 

ke výšení bezpečnosti svých občanů na komunikacích v jejich bezprostřední zodpovědnosti.  

Opatření Ú5.3 jim přímo ukládá „Vytvoření krajských a místních Strategií bezpečnosti silničního 

provozu a pravidelná informovanost o výsledcích na webových stránkách kraje“. 

3. Vývoj nehodovosti na místních komunikacích  

Je třeba zcela otevřeně konstatovat, že vývoj nehodovosti a především závažných následků ne-

hod od roku 2009 v podstatě stagnuje. Týká se to zejména počtu těžce zraněných osob. Ale ani po-

kles počtu nejzávažnějších následků – smrtelných zranění – nedosahuje předpokládaného snížení, 

které by směřovala k vytýčenému cíli v roce 2020. Vývoj názorně demonstruje následující tabulka. 

Rok 2002 2005 2009
12

 2010 2011 2012 2013 
2013 

předpokla

d 

2020
13

 

předpokla

d usmrceno 

do 24 h 
209 187 121 129 108 106 99 87 48 

těžce 

zraněno 
1447 1054 910 825 842 894 871 756 546 

ukazatel 

závažnosti 

nehod 

 

2283 1802 1394 1341 1274 1318 1267 1104 738 

 

Tabulka 1: Vývoj celkového počtu usmrcených a těžce zraněných v letech 2002 - 2020 na místních komunikacích 

 

Stav nehodovosti na místních komunikacích je ve všech sledovaných parametrech horší než předpokláda-

ný stav a pokračuje v negativním trendu z roku 2012. Počet usmrcených sice oproti předchozímu roku po-

klesl, ale zaostává za žádoucím snížením, poklesl o pouhých 18,2 % oproti roku 2009 místo předpokláda-

ných 28 %. Ještě nepříznivější je situace u těžce zraněných osob, kde místo předpokládaného snížení o 17 % 

oproti roku 2009 došlo k poklesu o pouhých 4,3 %. Tento stav se odráží i v celkovém ukazateli závažných 

následků nehod
14

, který se měl v roce 2013 snížit oproti roku 2009 o 20,8 %, ale pokles je o pouhých 9,1 %! 

 

Místní komunikace jsou jedinou kategorií pozemních komunikací, kde se nedaří dostatečně snižo-

vat závažné následky nehod a které zaostávají za celostátním trendem. 

                                                 
12

 Výchozí rok pro NSBSP 2020. 
13

 Cílový rok NSBSP 2020. 
14

 Od letošního hodnocení plnění roku 2013 se zavádí kromě počtu usmrcených a těžce zraněných 

osob další, zcela nový ukazatel závažných následků nehod
14

 . Tento ukazatel dává názornější 

možnost posouzení celkového trendu směrování k trvalé eliminaci závažných následků nehod – vizi 

O. Má svůj význam zejména u plnění dílčích cílů, kde počty usmrcených jsou nízké a nevypovídají 

tak dostatečně výstižně o dosažených změnách. Je vypočten jako součet počtu těžce zraněných osob 

a čtyřnásobku počtu usmrcených osob. Násobitel 4 byl získán zaokrouhlením  průměru poměrů 

počtu  těžce zraněných a usmrcených osob v období 2001-2013. 
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 V důsledku toho dochází ke zvyšování podílu následků nehod na místních komunikacích na celkových 

následcích nehod v silničním provozu. V roce 2009 se počet usmrcených na místních komunikacích podílel 

na celkovém počtu usmrcených 13,4 %, v roce 2013 stoupl na 15,1 %. Ještě výrazněji se tento trend projevu-

je na počtech těžce zraněných osob. Zatímco v roce 2009 tvořili těžce zranění na místních komunikacích 

25,7 %  z celkových následků, za pouhé čtyři roky se tento podíl zvedl na 31,3 %.  

Počet usmrcených osob v roce 2013 v porovnání s rokem 2009 

- poklesl u dětí, starších osob a nehod způsobených mladými řidiči, 

- nezměnil se u chodců a cyklistů, 

- vzrostl u motocyklistů a nehod zapříčiněných alkoholem, nepřiměřenou rychlostí a agresivní jíz-

dou. 

Počet těžce zraněných osob v roce 2013 v porovnání s rokem 2009 

- poklesl u dětí, chodců, cyklistů, starších osob a nehod zapříčiněných alkoholem,   

- vzrostl u motocyklistů, nehod způsobených mladými řidiči a nehod zapříčiněných nepřiměřenou 

rychlostí a agresivní jízdou. 

 

4.  Opatření realizovaná obcemi 

Při vyhodnocování NSBSP 2020 za rok 2012 pouze 12 obcí s rozšířenou působností podalo 

informaci o realizovaných opatřeních. Slibný signál vydaly obce při podávání informací o plnění 

opatření jim příslušejících při vyhodnocování za rok 2013. Z 205 obcí s rozšířenou působností tuto 

informaci podalo 115!    

Faktem je, že ne všechny obce se vyjádřily ke všem aktivitám, za které jsou odpovědny 

v Akčním programu a také informace mají různou vypovídací schopnost. Následně jsou shrnuty 

činnosti, které obce zajišťovaly v jednotlivých oblastech v rámci své působnosti. 

Komunikace 

Aplikace nástrojů evropské směrnice „Bezpečná infrastruktura“ se použila  pouze v ojedinělých 

případech, při průběžném vyhodnocování projektů u rekonstrukcí komunikací, případně u 

s tragickými následky. Řada obcí se vyslovila o důslednou snahu uplatňování této směrnice, avšak 

personální a finanční zázemí neumožňuje obcím věnovat bezpečnému uspořádání patřičnou 

pozornost. Inspirací pro ostatní obce může být město Nový Jičín, které provádí kontroly stavu a 

příslušenství vozovek ve spolupráci s PČR a správci komunikací 2x ročně.  

Kontrola dodržování zákona při provozování reklamních zařízení v blízkosti ochranných pásem 

komunikací probíhá zejména při obchůzkách a kontrolách místních komunikací obecní policií 

v přímé součinnosti s obecným stavebním úřadem. Obce postupují podobným způsobem – pořídí 

fotodokumentaci reklamního zařízení, poté je zjištěn majitel, zaslána výzva k odstranění a za 

předpokladu, že majitel v daném termínu neuposlechne, je reklamní zařízení odstraněno na jeho 

vlastní náklady. 

 Významně se rozbíhá rozvoj „Zón 30“ . Např. na obslužných komunikacích bylo realizováno 

v kategorii měst nad 100 tis. obyvatel ve městě Liberec (3) a Brně (1), u měst v kategorii 100 – 50 

tisíc obyvatel v Chomutově (5), Pardubicích (5) a Frýdku Místku (3). V kategorii měst  20 – 50 tis. 

obyvatel v Třebíči (5), Jablonci nad Nisou (4) a Mělníku (4). Největší podíl tohoto realizovaného 

opatření je možné vysledovat u obcí do 10 tis. obyvatel, např. město Mnichovo Hradiště realizovalo 

10 zklidňujících zón 

Ze 115 obcí bylo 96 křižovatek v obcích podrobeno bezpečnostní inspekci. Revize rozhledových 

trojúhelníků křižovatek proběhla u místních komunikací na 270 lokalitách. Většina obcí uvádí, že 

srozumitelnost a viditelnost dopravního značení a rozhledové poměry na křižovatkách se řeší 

průběžně celoročně v součinnosti s Policií ČR, Dopravním inspektorátem.  
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Vozidlo 

Podpora informovanosti řidičů o možnostech nových technologií a jejich dopadu na bezpečnost 

byla nejčastěji zajišťováno prostřednictvím letáků, promoakcí, setkávání s veřejností, ve zpravodaji 

města, prezentacemi v rámci dětského dne na DDH, přednáškami krajského koordinátora BESIP, 

tištěnými brožurami, letáky, besedami s řidiči apod. V některých obcích byly informace o 

bezpečnostních  a komunikačních systémech zahrnuty i do pravidelného školení řidičů, což může 

být inspirativní i pro ostatní obce, a to z hlediska diskuze na odborné úrovni vč. případné zpětné 

vazby. 

Účastník 

Většina obcí se podílela na preventivním působení na účastníky silničního provozu 

prostřednictvím vzdělávacích aktivit formou podpory provozu dětského dopravního hřiště, 

výukových pomůcek pro děti v mateřských a žáky v základních školách. K nejčastěji poskytnutým 

výukovým pomůckám patřily výstražné vesty, kola, koloběžky, reflexní pásky, samolepky a různé 

naučné tiskoviny. Materiální podpora na dopravní výchovu v rámci registrovaných ORP činila 10 - 

100 tis. Kč. Inspirací pro ostatní obce může být město Luhačovice, které zapojilo rodiče do akce 

"Týden mobility" formou orientačního závodu a cyklovýjezdu. Dále byly pro žáky ZŠ uspořádány 

vybrané přednášky, pro 8. třídu přednáška na téma „První pomoc“, pro 7. třídu přednáška 

"bezpečnost, výchova v případě mimořádných událostí", pro 6. třídu besedu "Prevence úrazovosti", 

pro 4. třídu akci dětské policie. Dále byly provedeny ukázky práce složek IZS (školy + veřejnost). 

Snižování rizikových faktorů v chování účastníků silničního provozu prostřednictvím populárně 

naučných a praktických aktivit, a to zejména při akcích „Nedej drogám šanci“, „Kdo je vidět 

vyhrává“, „Nežij vteřinou“ apod.. Nejvíce aktivit uvedlo město Blansko, Jeseník, Třebíč, Orlová a 

Děčín. Nejoblíbenější byly přednášky zaměřené na studenty středních škol a besedy se seniory. 

Inspirací pro ostatní obce může být různorodost pořádaných akcí, ze kterých si mohou vybrat 

aktivitu všechny věkové kategorie uživatelů. 

Na preventivních informačních aktivit zaměřených negativní vliv alkoholu a návykových látek se 

podílela  nadpoloviční většina registrovaných obcí. Největší počet aktivit byl realizován v Třinci, 

Ústí nad Labem, Zlíně, Ostrově, Žďáru nad Sázavou a Svitavách. K nejoblíbenějším aktivitám patří 

promoakce, které byly realizovány celkem u 34 obcí. Inspirativní může být například město 

Uherské Hradiště, které v rámci akce „Den s autoškolou“ simulovalo návykové látky 

prostřednictvím opilosti. 

Celkem 20 obcí odpovědělo, že má vytvořenou vlastní strategii bezpečnosti silničního provozu, 

avšak její přínos hodnotí velmi pozitivně pouze 3 obce a podprůměrně celkem 6 obcí. Za 

koordinaci, plnění a realizaci jejich aktivit v absolutní většině odpovídají příslušné odbory dopravy 

a silničního hospodářství. Vyhodnocování místní strategie BSP je prováděno jednou za rok, 

většinou na pravidelných jednáních dopravní komise.  

Většina obcí uvedla, že byla provedena opatření ke zkrácení doby vyřešení přestupku až do 

vymožení sankcí. Inovativní pro řadu obcí mohou být reorganizace dopravně-správního oddělení 

vedoucí ke zkracování doby projednávání dopravních přestupků a větší součinnost správních 

orgánů s městkou policií. 

Účast na dohledu nad dodržováním pravidel silničního provozu při dodržování rychlosti vozidel 

uvedlo 81 obcí. Obecní policií bylo zaznamenáno nejčastěji do 50 tis. přestupků za rok, nejčastěji 

uváděný počet instalovaných radarů v obci byl 3 – 4  ks. Kontrola dodržování pravidel stanovených 

pro parkování vozidel v blízkosti přechodů pro chodce probíhala u všech obcí, kontroly jsou 

součástí průběžných kontrol obecní policie. Obecní policie rovněž provádí i kontroly na vybraných 

přechodech pro chodce, nejčastěji v exponovaných hodinách u vybraných školských zařízení. 

Nedostatek příslušníků obecní policie na zajištění dozoru vyjadřují všechny obce, příčinou je 

zejména nedostatek finančních prostředků, a to nejen na personální zajištění, ale i na technické 

vybavení. 
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5. Závěr 

 

Obce mají své nezastupitelné místo při snižování nehodovosti v silničním provozu. A to nejen 

kvůli své zodpovědnosti za síť místních komunikací, která je svým rozsahem větší než síť extravi-

lánových komunikací. Ale především kvůli svému bezprostřednímu kontaktu s jejich uživateli – 

jejich občany. Mohou tak mnohem lépe reagovat na jejich potřeby a na jejich impulzy ke zvýšení 

jejich bezpečnosti.  

 

Závažným omezujícím faktorem jsou však dostupné finanční prostředky, které jsou zejména u 

menších obcí zásadním problémem. Na druhé straně existuje řada finančně nenáročných opatření, 

které lze realizovat i v rámci omezených finančních zdrojů. V zájmu realizace opatření uvedených 

v NSBSP je vyvíjena snaha o vytvoření možností jejich spolufinancování.  
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3. Příklad využití bezpečnostních inspekcí pozemních komunikací mimo síť 
TEN.T v intravilánu 

doc.Ing.J.Kocourek,Ph.D.,  Ing.J.Šilar,  ČVUT v  Praze fakulta dopravní    

 

Úvod 
Protože řada obcí v ČR se potýká s nedostatkem finančních prostředků, jsou často budována některá 

opatření na úkor kvality a hlavně bezpečnosti silničního provozu. Typickým příkladem je např. 

instalace „city bloků“ na přechodech pro chodce, které mají nahradit střední dělicí ostrůvky. Pokud 

se navíc nad prefabrikovanými díly např. umístí svislá dopravní značka C4a („přikázaný směr 

objíždění vpravo“), může takto vzniklá situace zabránit řidičům postřehnout chodce v prostoru 

ostrůvku. I když je tento problém mezi odborníky dobře znám, hledá se mnohdy analýza, která 

danou hypotézu může buď potvrdit, nebo vyvrátit. Jako vhodný nástroj na takovéto hodnocení je 

možné využít „bezpečnostní inspekce pozemních komunikací“. Přestože se zmíněný nástroj 

využívá povinně ze zákona na komunikacích sítě TEN-T, je stále řada odborníků přesvědčena, že na 

ostatní komunikace inspekci nelze využít. ČVUT v Praze Fakulta dopravní se dlouhodobě věnuje 

mj. vyhodnocením bezpečnostních inspekcí na intravilánových komunikacích. Následující příklad 

je ukázkou provedených bezpečnostních inspekcí na téže místní komunikaci a to ve fázích „před 

rekonstrukcí“ a „po“. 

 

Metodika 
Technika provedené inspekce vycházela z „Metodiky bezpečnostní inspekce pozemních 

komunikací“(kterou vydalo CDV v. v. i. – viz literatura [1] a [2]), poznatků ze zahraniční literatury 

[3] a vlastních zkušeností (viz literatura [4]). Zaznamenané problémy byly sledovány jak z pozice 

chodce, tak z pohledu řidiče. Daný úsek byl prověřen dvakrát, tzn. systémem „tam“ a zpět“. Řidič 

totiž vnímá prostředí pozemní komunikace v každém směru jinak, resp. to co v jednom směru může 

být bezpečné, v opačném směru je nebezpečné. Při sledování pozemní komunikace za účelem 

identifikování nedostatků a rizikových faktorů nesmí řidič používat GPS navigaci. Řidič se musí 

spoléhat pouze na dopravní značení, které se nachází na zkoumané silnici. Každý problém byl 

zaznamenán do formuláře, jehož příklad je na obr.1. Pro záznam a následné vyhodnocení je vhodné 

využívat kvalitních černých skříněk (kamer) pro automobily. Kromě základních informací (jako 

např. název lokality, číslo silnice, fotodokumentace, mapky širších vztahů, či GPS pozici 

problémového místa) je ve formuláři možné najít stručný záznam problému a jednoduché schéma 

nebo popis doporučených úprav zvyšujících bezpečnost silničního provozu. Jako výsledek práce 

s formulářem je důležité označit u předmětné lokality tzv. „složitost řešení“. Pro jednoduchost byl 

použit příměr světelného signalizačního zařízení, tedy červené, žluté a zelené. Popis, co jednotlivá 

barva znamená, je na obr. 1. 
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Obr. 5:Příklad formuláře využívaný přibezpečnostních inspekcích pro Středočeský kraj 

 

Příklady provedených bezpečnostních inspekcí v blízkosti vybraných 
přechodů pro chodce 
Jako vhodný příklad mohou sloužit dvě provedené bezpečnostní inspekce v městské části Praha 

Kbely v letech 2011 a 2013 (lit. [5] a [6]). Bezpečnostní inspekce byla provedenana ulici 

Mladoboleslavská v místech tří přechodů pro chodce (v blízkosti zastávek MHD Důstojnické domy, 

Letecké muzeum a Huntířovská). Po první bezpečnostní inspekci v roce 2011 byly provedeny 

v daných lokalitách úpravy za účelem zvýšení bezpečnosti provozu. V roce 2013 byla na stejných 

místech provedena bezpečnostní inspekce znovu. Výsledky inspekce ale nebyly v některých 

lokalitách nijak povzbudivé. Jednotlivé lokality, jejich specifika a nedostatky jsou popsány 

v následujících podkapitolách. Na obrázcích je pak vždy porovnán stav lokality v letech 2011, 2013 

a 2014, a také jsou zde zobrazeny hlášené dopravní nehody v letech 2010 – 2013 (obr. 5, 9, 12). 

Níže jsou potom popsány výsledky bezpečnostních inspekcí v letech 2011 a 2013, provedené 

úpravy a také současný stav. 

 

Přechod pro chodce u zastávky Důstojnické domy 
Nedostatky shledané při inspekci v roce 2011: 

Daný přechod pro chodce měl nepřípustnou délku 12,75 metru (obr. 2). Tato hodnota byla 

způsobena kombinací dvou základních nedostatků. Na jedné straně komunikace to bylo způsobeno 

umístěním přechodu do prostoru zastávkového zálivu. Na druhé straně komunikace byl přechod 

směrován prakticky do křižovatky s ulicí Košařova. V prostoru křižovatky byla tendence 
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k prodloužení přechodu až k chodníkové hraně, která ovšem končila cca 4 metry před přechodem. 

Doporučení v rámci bezpečnostní inspekce v roce 2011: 

Bylo navrženo přemístění přechodu ze své tehdejší polohy cca o 10 metrů před křižovatku, čímž by 

bylo dosaženo mj. zkrácení jeho délky. K této nové poloze přechodu bylo nutností doplnění 

chodníků. Z důvodu nižší hodnoty šířky komunikace v místě návrhu nové polohy přechodu nebyla 

možná optimalizace přechodu formou středního dělícího ostrůvku v požadované šířce (alespoň 2,0 

m). Také bylo doporučeno zvýraznění nástřikem se zvýšeným adhezním třením ROCBINDA a 

realizace optických brzd před přechodem. 

Realizované změny po inspekci v roce 2011: 

Přechod byl nakonec ponechán ve své stávající poloze a byl opatřen středním dělícím ostrůvkem 

ze city bloků. Na straně, kde přechod zasahoval do prostoru křižovatky, byly instalovány balisety a 

byl tak vyznačen (také pomocí VDZ) prostor pro pohyb chodců (místo chybějícího chodníku). Také 

byl tento prostor opatřen signálním a varovným pásem přechodu. Na komunikaci byla z obou stran 

přechodu aplikována optická brzda pro vozidla. 

Nedostatky shledané při inspekci v roce 2013: 

Opatření pro chodce (obr. 3) nebylo při další inspekci shledáno jako dostačující a bezpečné a bylo 

by lepší na straně, kde přechod zasahoval do křižovatky doplnit chybějící chodník. Jako ideální 

nebyla shledána dále poloha v klínu autobusové zastávky. V tomto případě vzhledem k širším 

vztahům a pěším vazbám je možné přechod ve stávající poloze ponechat. Dále velmi chybí 

vyznačení okraje vozovky vodicí čarou. Řidič nemá jasný vodící prvek po své pravé straně, což je 

nebezpečné, a může vést k vyjetí vozidla mimo vozovku. Toto nebezpečí je výraznější právě tím, že 

v bezprostřední blízkosti okraje komunikace nachází prostor pro chodce. Provedení ostrůvku ze city 

bloků není vhodné a představuje jakési poloviční řešení. Ostrůvek v tomto provedení jednak nemá 

požadované vlastnosti, např. představuje nebezpečí pro řidiče z důvodu horší postřehnutelnosti, a 

také následky jsou při nárazu do „city bloku“ vážnější. Střední dělící ostrůvek ze city bloků by tak 

měl být nahrazen ostrůvkem standardního provedení se všemi náležitostmi a parametry. Dále není 

vhodně řešeno VDZ v okolí ostrůvku. Konkrétně se jedná o náběh dopravního stínu, který není 

dostatečně dlouhý. Také chybí opatření, které by zvýraznilo ostrůvek, zejména při zhoršené 

viditelnosti (šero, mlha, atd.). 

Současný stav: 

Na začátku roku 2014 byl demontován ostrůvek ze city bloků (obr. 4) a v současné době probíhá 

výběr vhodného řešení této lokality. Důležité je, aby bylo postupováno v souladu s řešením 

navrhovaným v rámci inspekce a nebyla aplikována řešení podobného typu jako před dvěma lety. 

Taková řešení mívají často dopad v podobě zhoršení již problematické situace. 

 

 
Obr. 6: Stav v roce 2011 Obr. 7: Stav v roce 2013 
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Obr. 8: Stav v roce 2014  Obr. 9: Dopravní nehody v letech 2010 -2013 

 

Přechod pro chodce u zastávky Letecké muzeum 
Nedostatky shledané při inspekci v roce 2011: 

Zásadní nedostatky tohoto přechodu (obr. 6) byly podobné jako u výše popisovaného přechodu 

u zastávky „Důstojnické domy“. Jednalo se zejména o délku přechodu (11,2 m). Podobné byly také 

příčiny tohoto provedení. Na jedné straně je přechod zaústěn do zastávkového zálivu, na druhé 

straně v tomto případě nešlo o trasování do prostoru křižovatky, nicméně šlo o chybějící 

chodníkovou hranu. Jako další problém byla shledána složitá dostupnost (závlek v trase) přechodu 

od zastávky MHD ve směru Letňany. Chodci tak ztrácí motivaci k používání tohoto přechodu, o 

čemž svědčí i vyšlapaná pěšina od zastávky k přechodu podél komunikace. 

Doporučení v rámci bezpečnostní inspekce v roce 2011: 

Vzhledem k uspořádání autobusových zastávek a parametrům současného přechodu bylo 

doporučeno jeho přemístění ze stávající polohy do prostoru mezi zastávkami na obou stranách 

komunikace. Jeho nově navržená poloha by představovala větší motivaci pro jeho používání 

a odstranění rizika vbíhání do vozovky mimo přechod s cílem krácení si cesty ze strany chodců. 

S přesunutím přechodu souvisí také doplnění odpovídajících ploch pro chodce. K docílení 

zdůraznění existence přechodu bylo doporučeno aplikovat nástřik se zvýšeným adhezním třením 

ROCBINDA. 

Realizované změny po inspekci v roce 2011: 

Jediným aplikovaným opatřením bylo (při ponechání přechodu ve stávající poloze) umístění 

středního dělicího ostrůvku ze „city bloků“, bez dalších nutných a souvisejících opatření. 

Nedostatky shledané při inspekci v roce 2013: 

Řešení přechodu pro chodce se středním dělicím ostrůvkem ze „city bloků“ (obr. 7) bylo shledáno 

v této situaci jako zcela nevhodné. Není podpořeno žádným dalším opatřením, a pro provoz v tomto 

místě je spíše nebezpečné, což dosvědčuje několik nehod v podobě nárazu vozidla do ostrůvku (obr. 

9). Chybí zde také přisvětlení přechodu. Opět bylo poukazováno na složitou dostupnost přechodu 

jako v roce 2011. Přesun přechodu mezi zastávky se zde jeví jako nevyhnutelné opatření a střední 

dělící ostrůvek by měl mít standardní podobu se všemi požadovanými parametry a náležitostmi. 

Současný stav: 

V současné době (obr. 8) se situace intenzivně řeší a probíhá výběr vhodného řešení. Je důležité, 

aby byly dodrženy zásadní požadavky na základě provedené bezpečnostní inspekce stejně jako 

u předchozí lokality. 
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Obr. 6: Stav v roce 2011 Obr. 7: Stav v roce 2013 

  

  
Obr. 8: Stav v roce 2014 Obr. 9: Dopravní nehody v letech 2010 -2013 

 

Přechod pro chodce u zastávky Huntířovská 
Nedostatky shledané při inspekci v roce 2011: 

V této lokalitě (obr. 10) bylo při inspekci shledáno několik nedostatků. Prvním z nich byla 

nevhodná délka přechodu pro chodce (12,3 m). Dalším problémem byla celkově výrazná rozlehlost 

prostoru v okolí přechodu. V místě chyběly vhodné prvky zklidňování dopravy a ochrany chodců. 

Dalším zjištěným nedostatkem bylo relativně velké odsazení od zastávky MHD Huntířovská ve 

směru Kbely - centrum, což způsobovalo závleky v trase chodců a jejich časté přecházení mimo 

přechod. 

Doporučení v rámci bezpečnostní inspekce v roce 2011: 

Vzhledem k celkové rozlehlosti prostoru přechodu, odsazení přechodu od zastávky a nevhodným 

parametrům vlastního přechodu byla navržena celková optimalizace dané lokality. Ta spočívala 

v kombinaci vhodných prvků zklidňování dopravy a ochrany chodců (zejména střední dělicí 

ostrůvek). V rámci úprav bylo doporučeno posunutí přechodu blíže k zastávce MHD Huntířovská 

ve směru Kbely - centrum. Navržená řešení měla více zdůraznit příjezd do hustěji osídleného 

prostoru městské části. Ve vztahu k širším dopravním vztahům a záměrům městské části bylo 

doporučeno přemístění stávající zastávky MHD Huntířovská ve směru Letňany do polohy naproti 

stávající zastávce ve směru jízdy Kbely - centrum. Také bylo doporučeno realizovat přejezd pro 

cyklisty přimknutý k přechodu pro chodce. 

Realizované změny po inspekci v roce 2011: 

Na základě výše uvedeného návrhu byl přechod přesunut blíže k zastávce MHD a v rámci úprav byl 

realizován střední dělicí ostrůvek a také přejezd pro cyklisty. Celá lokalita byla doplněna o správně 

provedené prvky pro nevidomé a slabozraké. Byla také upravena návaznost trasy pro cyklisty a 

vjezd do přilehlé obytné zóny. 

Nedostatky shledané při inspekci v roce 2013: 

Přechod pro chodce s přejezdem pro cyklisty (obr. 11) nevykazuje výrazné nedostatky. Pouze zde 

chybí přisvětlení přechodu pro chodce (přejezdu pro cyklisty) a také chybí označení okolí ostrůvku 
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reflexními prvky pro bezpečnost při zhoršené viditelnosti. 

Současný stav: 

Případné úpravy v této lokalitě nemají vysokou prioritu. Je zde jasně patrné, že pokud jsou úpravy 

provedeny dle zjištěných nedostatků a dle požadavků bezpečnostní inspekce, bezpečnost dopravy se 

výrazně zvýší. Při druhé bezpečnostní inspekci tak již nebyly nalezeny výraznější nedostatky. 

 

 
Obr. 10: Stav v roce 2011 Obr. 11: Stav v roce 2013 

 

 
Obr. 10: Dopravní nehody v letech 2010 -2013 

 

Závěr 
V souvislosti s nalezenými riziky byl zejména u přechodu pro chodce v blízkosti zastávky „Letecké 

muzeum“ potvrzen fakt, že dočasná a krátkodobá řešení nepřispívají k bezpečnosti silničního 

provozu a někdy platí pravidlo, že „než špatné řešení, raději žádné“. Takový přechod je nutné 

realizovat zcela jiným způsobem (např. změna polohy přechodu, správné provedení středního 

dělícího ostrůvku včetně provedení s tím souvisejících úprav, atd).  

V současné době je nutné zvýšit bezpečnost provozu těchto míst tím, že se sjednotí úprava 

s ostatními přechody pro chodce, což se týká celého průtahu ulice Mladoboleslavská městskou částí 

Praha - Kbely (včetně právě přechodů u zastávek MHD "Důstojnické domy" a "Huntířovská"). 

V takových případech je vhodné výhledově realizovat před přechody tzv. psychologická opatření, 

v bezprostřední blízkosti děleného přechodu důsledně dbát na existenci odpovídajícího 

vodorovného dopravního značení (včetně správné realizace dopravních stínů) a případně ho v 

opodstatněných případech zvýraznit dopravními knoflíky. Obecně je také nutné dbát na 

přisvětlování přechodů, které je důležité pro bezpečnost chodců ve večerních hodinách a při 

zhoršené viditelnosti. V neposlední řadě je vhodné brát v potaz také správné provedení prvků pro 

nevidomé a slabozraké. 

S úpravou přechodů pro chodce souvisí také fakt, že ulice Mladoboleslavská je typickým příkladem 
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široké přímé komunikace, která svádí řidiče k jízdě vyšší rychlostí, než je nejvýše dovolených 

50 km/h. Tuto situaci je možné změnit právě také jednotlivými výše zmíněnými úpravami přechodů 

pro chodce. 
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4. Zvyšování efektivity vynakládání investic do pozemních komunikací 
R. Striegler, L.  Vyskočilová, J.  Novák, CDV v. v.  i.  Brno    

 

Úvod 

Na křižovatkách dochází přibližně ke čtvrtině všech nehod evidovaných Policií ČR. Při těchto neho-

dách je přibližně každý šestý člověk usmrcen a každý čtvrtý člověk zraněn. Značná část těchto křižova-

tek v mnoha směrech již nevyhovuje současným trendům zvyšování bezpečnosti účastníků silničního 

provozu. S ohledem na polohu křižovatky, množství chodců a cyklistů pohybujících se křižovatkou, na 

počet ramen křižovatky, rozhledové poměry, plochu křižovatky apod., je nutné tyto křižovatky upravit. 

V poslední době se za „všelék„ považují křižovatky okružní spíše známé jako kruhové objezdy nebo 

„kruháče“. Zkušenosti ovšem ukazují, že ani tento typ křižovatky není spásným řešením. Často se obje-

vují potíže s propustností křižovatky a investice v řádu několik desítek miliónů korun často neodpovída-

jí očekávání stavebníka.  

Stať 

Úpravy křižovatek jsou součástí rozvoje silniční sítě od doby jejího vzniku. Na řadě míst dochází ke 

změně dopravního režimu v souvislosti s územním rozvojem v okolí, což způsobuje změny nároků na 

parametry celé sítě. Může se jednat o růst obytných částí měst a obcí, budování nových průmyslových 

závodů či obchodních center. Úpravy mají vždy dopad na intenzitu dopravy na přilehlé silniční síti. Dal-

ším podnětem, proč upravovat křižovatku, může být její bezpečnost. Ať jde pouze o její vnímání veřej-

ností jako nebezpečného místa (subjektivní bezpečnost) nebo se může jednat o nehodovou lokalitu (ob-

jektivní bezpečnost). Určení nehodové lokality podle moderních přístupů nezávisí pouze na počtu ne-

hod, ale do procesu výpočtu pomocí predikčního modelu vstupují i parametry popisující křižovatku. 

Teprve poté až skutečný počet nehod přesáhne hodnotu očekávaného počtu nehod, lze lokalitu považo-

vat za nehodovou.  

V Centru dopravního výzkumu, v. v. i. (dále jen CDV) byla vytvořena metodika pro ekonomické 

hodnocení úprav rozlehlých úrovňových neřízených křižovatek [1], která je založena na srovnání nákla-

dů pro úpravu křižovatky a úspor vzniklých z úpravy křižovatky. 

Před zahájením procesu srovnání je nutné řádně poznat stávající stav křižovatky a provést posouzení 

propustnosti stávající křižovatky a to buď přesným výpočtem (dle TP 188 [4]) nebo alespoň orientačním 

rozřazením podle ČSN 73 6102 tabulka A.1 (orientační maximální kapacita různých typů křižovatek 

[3]). K dalším nepostradatelným datům nutným pro správné posouzení patří analýza nehodovosti nebo 

dopravních konfliktů. Z těchto informací se vychází při návrhu jednotlivých opatření pro úpravu křižo-

vatky. Pro analýzu dopravně-inženýrských parametrů křižovatky je vhodné postupovat dle certifikované 

Metodiky provedení a vyhodnocení dopravních průzkumů [5]. 

Srovnávání navržených variant úprav neřízené křižovatky je vlastně jednoduchá cost-benefit analýza. 

Na jedné straně figurují investiční a provozní náklady a na druhé straně úspory vypočtené 

z celospolečenských ztrát snížených účinností úpravy. Účinnost úprav křižovatky závisí na počtu a efek-

tivitě jednotlivých opatřeních, ze kterých je celá úprava složena. Pro každé jedno opatření je stanovena 

účinnost, která představuje úbytek dopravních nehod, který je přímým důsledkem realizace tohoto opat-

ření. Stanovení efektivity jednotlivých opatření není jednoduchou záležitostí. Efektivita opatření z části 

vyplynula z výzkumu prováděných v CDV a z části byla převzata z dat mnoha zahraničních studií. 

Metodika [1] rozlišuje 3 typy možných celkových úprav neřízené křižovatky: 

 úprava na neřízenou křižovatku (NK), 
 úprava na okružní křižovatku (OK) a 
 úprava na světelně řízenou křižovatku (SSZ).  

Přičemž pro každou z těchto celkových úprav je možné nadefinovat desítky různých variant kombi-

nací jednotlivých opatření a jejich parametrů. Pro usnadnění jsou v metodice [1] k různým typům do-

pravních nehod nadefinována příslušná opatření, která s různou účinností těmto nehodám brání. Při vy-

tváření jednotlivých variant je ovšem nutné přihlédnout k jejich realizovatelnosti ze stavebního a do-

pravního hlediska. Pro výpočet kombinace účinností úpravy je použita metoda kombinovaného efektu 

s vlivem účinnosti dominantního opatření, tento postup se ukázal na datech křižovatek zkoumaných 

v projektu Výzkum efektivity vhodných úprav na rozlehlých křižovatkách pomocí analýzy dopravně-

inženýrských parametrů jako nejvíce podobný skutečnému stavu. A to i přesto, že uvažuje s jednotlivý-

mi opatřeními jako nezávislými proměnnými, což skutečnost přesně nevystihuje. Projekt EFEKTIV 
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(TA01031303) byl řešen v rámci veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích, programu ALFA, 

poskytovatele Technologické agentury ČR s dalším účastníkem projektu EDIP s.r.o.  

Pro ohodnocení ztrát z dopravní nehodovosti jsou využity výsledky vypočítané dle Metodiky výpočtu 

ztrát z dopravní nehodovosti na pozemních komunikacích [2]. V případě dostupných dat o dopravní ne-

hodovosti lze provést výpočet přímo, počty jednotlivých nehod jsou vynásobeny ztrátami podle násled-

ků nehod. Pokud data o nehodovosti dostupná nejsou, použije se odhad počtu dopravních nehod dle 

predikčního modelu. Ztráty z dopravní nehodovosti vyjadřují náklady spojené se zdravotní péčí, se zá-

sahem záchranného systému atd. a jsou vyčísleny jak pro dopravní nehody s osobními následky tak pro 

nehody pouze s hmotnou škodou. Tyto peníze spadají do rezortu zdravotnictví a sociálních zpráv (vel-

kou část tvoří ztráty na produkci), proto také úspory vlivem realizace úpravy křižovatky spadají do těch-

to rezortů. Úspory na nehodách vyjadřují snížení ztrát z očekávaných nehod, které by se na křižovatce 

udály bez realizace úprav, a jsou vyjádřeny prostým součinem ztrát z dopravní nehodovosti a kombinace 

účinností úpravy. 

Pro relevantní srovnání je nutné určit vhodnou časovou jednotku, za kterou bude úprava křižovatky 

hodnocena – tzv. návrhové období. Návrhové období vychází z posouzení kapacity neřízené křižovatky, 

ve kterém nepředpokládáme kapacitní problémy (20 nebo 30 let v případě návrhu dalších jízdních pru-

hů).  
Výsledkem pro každou z hodnocených variant je rozpětí určené vstupními daty (minimální a maxi-

mální účinnost/životnost opatření) a nazývá se pravděpodobný interval ekonomického hodnocení. Inter-

valy jednotlivých variant se mohou překrývat, a proto vždy nelze jednoznačně určit nejefektivnější vari-

antu úpravy pouze na základě ekonomického hodnocení. V takovém případě je rozhodující vyšší kom-

binace účinnosti opatření ke snížení nehodovosti. 

 

 
Obrázek 1 Graf ekonomického hodnocení variant  

 
Na grafu v obrázku 1 je příklad, kdy byla uvažována úprava neřízené průsečné křižovatky v intravi-

lánu. Kapacita křižovatky nebyla vyčerpána. Docházelo zde k nehodám s chodci na přechodu pro chod-

ce a k nehodám, jejíchž hlavní příčinou bylo nedání přednosti v jízdě proti příkazu dopravní značky č. 

P6 „Stůj, dej přednost v jízdě“. Navrženy byly dělicí ostrůvky na vedlejší komunikaci, ochranné ostrův-

ky na hlavní komunikaci, protismykový nátěr před přechodem pro chodce a obnova vodorovných i svis-

lých dopravních značek (NK). Stejné úpravy byly zvoleny i pro variantu světelně řízené křižovatky 

(SSZ). Třetí alternativní úpravou byla přestavba na okružní křižovatku (OK). 

Jak je z grafu na obrázku 1 patrné, přestavba na okružní křižovatku není pro tuto lokalitu efektivní, 

investice dosáhne své návratnosti téměř až za 20 let při nejvyšší uvažované účinnosti 55%. Nejvhodněj-

ší variantou byla dle Metodiky popisující postup pro úpravu křižovatek [1] vyhodnocena úprava neřízené 

křižovatky. Lomy v grafu na obrázku 1 jsou způsobeny obnovou některých opatření. Nejvýraznější lom 

je patrný po deseti letech provozu, kdy dochází k výměně vozovky (největší skok je patrný v křivce 

okružní křižovatky, kdy je vyměňována největší plocha vozovky). 
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Nástroj pro zvyšování efektivity vynakládání investic: HENK 

Postup popisovaný v předchozích odstavcích je poměrně dost náročný na ruční zpracování. Proto pro 

zjednodušení práce s návrhem úprav křižovatek byla vyvinuta webová aplikace HENK - Hodnocení 

Efektivity úpravy Neřízených Křižovatek, která slouží jako elektronická podpora metodiky [1].  

 

 
Obrázek 2 Nástroj efektivního hodnocení úprav: aplikace HENK 

 
Postup hodnocení úprav křižovatky uvedený v metodice [1] je v aplikaci shrnut do následujících kro-

ků: 

1. zadání základních informací o stávajícím stavu křižovatky (lokalita, úhel křížení, dopravní zatí-

žení, nejčastější typy dopravních nehod, atd.) 

2. návrh opatření neřízené křižovatky (NZ) 

3. návrh opatření okružní křižovatky (OK) 

4. návrh světelně řízené křižovatky (SSZ) 

5. shrnutí zadaných dat a jejich kontrola 

6. ekonomické hodnocení ztrát z dopravní nehodovosti 

7. protokol: hodnocení jednotlivých variant 

V kroku 1. aplikace nabízí možnost předvyplnit křižovatku pomocí dat ze Silniční databanky 

ŘSD ČR, pokud je ovšem křižovatka v této databázi evidována. Další nespornou výhodou je čerpání dat 

o dopravních nehodách přímo z   databáze Policie ČR. Uživatel nemusí složitě zjišťovat data o doprav-

ních nehodách. Je však nutné podotknout, že databáze Policie ČR obsahuje pouze nehody s osobními 

následky anebo nehody s hmotnou škodou vyšší jak 100 000,-. Rozhodující vliv však mají nehody 

s osobními následky, kdy jsou ztráty z nehodovosti řádově vyšší. 

V závislosti na dopravním zatížení zadaném v kroku 1. je křižovatka zařazena do skupiny opatření 

podle orientační kapacity dle ČSN 73 6102 [3] a je možné, že budou některé kroky (konkrétně kroky 2. 

a 3.) vynechány. V krocích 2., 3. a 4. uživatel vyplňuje na základě nejčastějších dopravních nehod zada-

ných v kroku 1. výměry k jednotlivým opatřením. Aplikace nabízí již pouze ta opatření, která mají pozi-

tivní vliv na zadané typy dopravních nehod, ale i tak je nutné zadávat opatření alespoň s minimální zna-

lostí skutečné situace. Krok 5. umožňuje uživateli zkontrolovat zadaná data a editaci předchozích kroků. 
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V kroku 6. se zadávají data o dopravních nehodách. V případě neznalosti těchto dat aplikace sama 

vypočítá průměrnou ztrátu z dopravní nehodovosti pro daný typ křižovatky. Výpočet vychází 

z predikčního modelu pro rozlehlé úrovňové křižovatky v ČR. 

V kroku 7. aplikace nabídne výsledné srovnání jednotlivých nadefinovaných variant v přehledné ta-

bulce a poskytne uživateli protokol ekonomického hodnocení efektivity úpravy křižovatky až ve třech 

variantách 

 
Obrázek 3 Nástroj HENK: Ukázka výstupu ekonomického hodnocení 

 
V tabulce na obrázku 3 jsou znázorněny hodnoty předpokládaného ekonomického hodnocení (vyjád-

řená v celospolečenských ztrátách) za návrhové období 20 let z úprav NK je v rozmezí 1 – 7 milionů 

Kč, z přestavby na OK se pohybuje v rozmezí -7 - 0 milionů Kč a z přestavby na SSZ v rozmezí -2 - 6 

milionů Kč, intervaly efektivity opatření se tedy překrývají a rozhodne odhad účinnosti kombinace. Od-

had účinnosti kombinace dvou nejefektivnějších variant SSZ je 62 - 66% a NK 56 - 61%. Z tohoto 

srovnání se jeví výhodnější úprava se SSZ, nicméně tato varianta vyžaduje více než dvojnásobnou in-

vestici na zřízení a není vyžadována kapacitně. Ve výsledku lze doporučit aplikování navržených 

opatření pro neřízenou křižovatku, případně s uložením chrániček pro možnou instalaci SSZ v 

budoucnu. Varianta okružní křižovatky není pro danou lokalitu vhodná. 

 

Závěr  

Je zřejmé, že výsledky porovnání efektivity investic do přestavby křižovatek, jsou cenným podkla-

dem při rozhodování o jejich úpravě. Vždy je ovšem nutné uvažovat i místní podmínky a návaznost na 

okolní infrastrukturu. V některých lokalitách může být realizace nejefektivnějšího řešení těžko provedi-

telná s ohledem na majetkoprávní poměry, inženýrské sítě a okolní zástavbu. V jiných případech by se 

mohlo jednat o nekoncepční řešení v návaznosti na křižovatky v přilehlé síti. Nevyřeší ovšem širší do-

pravní vztahy a dojde pouze k přenesení dopravních komplikací jinam. Výsledky by tedy měly být 
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zejména argumentem pro správce silniční sítě, projektanty a širší odbornou veřejnost, která umí důsled-

ky jednotlivých úprav hodnotit i v širších souvislostech. 

Řešitelský tým předpokládá v budoucnu rozšíření metodiky [1] i o hodnocení vlivu na životní pro-

středí, čímž by metoda poskytovala opět o něco komplexnější pohled na problematiku a skutečně objek-

tivní multikriteriální hodnocení. CDV plánuje i další výzkum v oblasti hodnocení efektivity jednotli-

vých opatření úprav křižovatek. Rozvoj aplikace bude směřovat ke zkvalitnění služeb – propojení apli-

kace s dalšími moduly, zjednodušení zadávání dat a vytvoření dalších grafických výstupů. 

 

Literatura 

[1]    Striegler, R., Valentová, V., Vyskočilová, L., Novák, J., Frič, J., Metodika popisující postup pro 

úpravu křižovatek. Brno : Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., 2013, ISBN 978-80-86502-68-7 

[2]    Vyskočilová, A., Tecl, J., Valach, O. et al. Metodika výpočtu ztrát z dopravní nehodovosti na 

pozemních komunikacích. Brno : Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., 2013 

[3]    ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích 

[4]    TP 188 Posuzování kapacity neřízených křižovatek úrovňových křižovatek 

[5]    Striegler, R., Simonová, E., Havranek, P. et al. Metodika provedení a vyhodnocení dopravních 

průzkumů. Brno : Centrum dopravního výzkum, v. v. i., 2013. 44 s. 

  



256 

5. Križovatky so SSZ „blikavá zelená“ v Bratislave 
M. Nemček, Stavebná fakulta STU, Bratislava  

 

Abstrakt 
23.7.2009 sa v Bratislave začal na vybraných križovatkách a priechodoch pre chodcov vybavených sve-

telne signalizačným zariadením experiment „Prerušovaný signál – VOĽNO“. Príspevok uvádza výsledky 

prieskumov z r. 2013 a sumarizuje súčasný stav a skúsenosti z experimentu. 

 

1.  Úvod 
Neustále rastúci trend objemu automobilovej dopravy prináša so sebou rad negatívnych dopadov, kde 

medzi hlavné z nich patrí nehodovosť. Znižovanie nehodovosti sa v oblasti dopravnej infraštruktúry zame-

riava najmä na odstraňovanie resp. zlepšovanie rizikových miest na sieti pozemných komunikácií. To vedie 

k tomu, že sa hľadajú cesty ako znížiť nehodovosť aj na križovatkách riadených svetelne signalizačným zari-

adením (SSZ), hoci prejazd nimi by mal byť relatívne bezpečný. Na svetelne riadených križovatkách sa vy-

skytujú prevažne dva typy nehôd: 

- bočný náraz, zapríčinený nerešpektovaním svetelného signálu (prejazd križovatky na červenú), 

- náraz zozadu pri zastavovaní pred SSZ, zapríčinený nedodržaním bezpečnej vzdialenosti za vozidlom 

alebo nevenovaním sa riadeniu vozidla.  

Pre vznik týchto nehôd je kritický interval prechodu svetelného signálu zelená („voľno“) cez žltú na červenú 

(„stoj“). Počas dĺžky žltého signálu (prevažne štandardne 3 s) sa na základe rýchlosti jazdy a vzdialenosti od 

stop čiary vodič musí rozhodnúť, či dokáže zastaviť pred stop čiarou alebo stihne prejsť na žltú. Zavedenie 

blikania zeleného svetla pred ukončením signálu „voľno“ má vodičovi toto rozhodovanie uľahčiť. Systém 

„blikavá zelená“ je dopravným inžinierom známy už niekoľko desaťročí, má svojich zástancov i odporcov (v 

ČR napr. návrhy na zavedenie v r. 2011-12 (p. S.Huml), články v Dopravním inženýrství č.1a 2/2011) 

a najznámejšie je jeho používanie v Rakúsku. 

 

2.  Blikavá zelená v Rakúsku 
V Rakúsku novela zákona o cestnej premávke umožnila od 1.10.1969 blikaním zeleného signálu na SSZ 

signalizovať vodičovi jeho blížiace sa ukončenie a od r. 1988 je už na všetkých svetelne riadených križovat-

kách zelený signál ukončený štvornásobným bliknutím v celkovej dĺžke 4 sekundy (4x 0,5s/0,5s). Význam 

tohto signálu v zásade je „voľno, ale pozor, bude žltá“ a bezdôvodný vjazd na žltú polícia trestá.  

Zavedenie blikavej zelenej sledovalo zníženie počtu bočných kolízií v križovatke zapríčinených 

prejazdom na červenú. Napriek tomu podľa výsledkov dopravného prieskumu KfV Wien z r. 2004 [4] kde 

bolo sledované správanie sa 64000 vodičov pri prejazde riadenými križovatkami však bol na každej sledova-

nej križovatke v priemere v Rakúsku každých 8 minút a vo Viedni dokonca každých 5 minút zaznamenaný 

prejazd na červenú. Ešte horšia je však skutočnosť, že až 8,4% vodičov jazdiacich na červenú vošlo do kri-

žovatky v 4až 8 sekunde jej trvania (obr. 1 a 2).   

 

 
Obr. 1   Rozdelenie vodičov vstupujúcich do križovatky počas žltej fázy [4] 
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Obr. 2   Rozdelenie vodičov vstupujúcich do križovatky počas červenej fázy [4] 

 

Sledovanie účinkov SSZ s blikavou zelenou na nehodovosť [3] na základe výsledkov porovnávania neho-

dovosti v Rakúsku, Nemecku a Švajčiarsku nepreukázalo medzi týmito štátmi podstatné rozdiely vo výsky-

te bočných kolízií na riadených križovatkách a konštatuje sa nezistiteľný vplyv blikavej zelenej na tento druh 

nehôd. Pri porovnaní počtu nehôd s nárazom zozadu v 4 mestách sa zistilo, že v Rakúsku je viac nehôd ako 

v Nemecku a podstatne viac ako vo Švajčiarsku. Analýza ukázala, že nepriaznivé rakúske výsledky ovplyv-

ňuje mesto Innsbruck, kde nehody zapríčiňujú nemeckí vodiči, nezvyknutí na riadenie križovatky SSZ 

s blikavou zelenou. Autori správy na základe výskumu konštatujú, že z  pohľadu bezpečnosti blikavá zelená 

nie je nič iné ako oznámenie o blížiacom sa konci zelenej fázy. 

 

3.  Blikavá zelená v Bratislave 
Vyhláška MV SR č. 9/2009 z 20.12.2008, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke v §9, ods.4 

uvádza: “Na skončenie platnosti signálu so zeleným svetlom „Voľno“ možno vodiča vozidla upozorniť pra-

videlným striedavým zhasínaním a rozsvecovaním tohto signálu“. Legislatívne sa tým umožnilo pri SSZ 

využiť princíp blikavej zelenej. Vyhláška umožňuje použitie blikavej zelenej pri plnom zelenom signáli, 

smerovej zelenej šípke a aj doplnkovej smerovej šípke.  

Podľa vzoru Viedne sa v Bratislave začal 23.7.2009 na 9 križovatkách a 3 priechodoch pre chodcov ri-

adených svetelne signalizačným zariadením  6 mesačný experiment „Prerušovaný signál - VOĽNO“ (blikavá 

zelená). Celková dĺžka blikavej zelenej bola 2 sekundy. Monitorovanie situácie a vyhodnotenie zabezpečoval 

Krajský dopravný inšpektorát KR PZ SR, ktorý po 6 mesiacoch dospel k záveru, že prerušovaný zelený sig-

nál nemal v sledovanom období negatívny vplyv na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Navrhlo sa 

pokračovať v experimente, pričom blikavá zelená sa predĺžila z 2 na 4 sekundy. Zároveň sa nemenila legisla-

tíva – vodič sa pri blikajúcej zelenej má správať tak ako pri neprerušovanom signáli. Požadovaná bola mini-

málna dĺžka zelenej 5 sekúnd (okrem blikavej fázy) a blikanie zelenej vo všetkých smeroch (mimo doplnko-

vej zelenej šípky a zelenej šípky pre opustenie križovatky). 

V lete 2013 sa v médiách objavili informácie o postupnom rušení blikajúcej zelenej. Toto rozhodnutie 

magistrátu mesta bolo komentované odborníkmi pozitívne aj negatívne. Všetky vyjadrenia však boli len vo 

verbálnej forme, bez podloženia exaktnými výsledkami sledovania experimentu. Tie neposkytol ani KDI KR 

PZ SR. Komentáre pracovníkov magistrátu Bratislavy sa dajú voľne formulovať takto: 

- blikajúca zelená má viac negatívnych efektov ako prínosov, 

- pri blikaní zelenej vodiči zrýchľujú, aby stihli vojsť do križovatky na žltú, 

- pridaním 4 sekúnd k minimálnej dĺžke zelenej je zelená na vedľajších smeroch zbytočne dlhá 

a spomaľuje sa doprava v hlavných smeroch, 

- polícia požaduje blikavú zelenú v meste buď zrušiť alebo zaviesť celoplošne, na čo mesto nemá finančné 

prostriedky, 

- rušenie blikavej zelenej (preprogramovanie radičov) bude postupné, podľa financií. 

Experiment s blikavou zelenou tak po cca 5 rokoch trvania (niektoré križovatky ešte v apríli 2014 nie sú 

preprogramované) v Bratislave pomaly a potichu končí. 

3.1  Dopravný prieskum K-DOS na vybraných križovatkách 
Počas prebiehajúceho experimentu s blikavou zelenou v Bratislave bola na Katedre dopravných stavieb 

SvF STU vypracovaná záverečná práca bakalárskeho štúdia v ktorej podstatnú časť náplne tvoril dopravný 

prieskum správania sa vodičov na križovatkách riadených SSZ s blikavou zelenou [2]. 
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Na vybraných križovatkách na mestských radiálach sa v rámci prieskumu sledoval prejazd alebo zastave-

nie jednotlivých vozidiel cez stop čiaru na žltý signál. Sledované boli vozidlá, ktoré sa v čase začiatku žltého 

signálu nachádzali vo vzdialenosti 0 – 42 m a 42 – 98 m pred stop čiarou. Vzdialenosť 42 resp. 98 m umož-

ňuje vodičovi pri rýchlosti 50 km/h vojsť do križovatky ešte na žltý signál a zodpovedá dráhe vozidla za 3 

alebo 7 sekúnd (3 žltá + 4 blikavá zelená). Pre porovnanie boli vykonané aj prieskumy na susedných križo-

vatkách riadených SSZ bez blikavej zelenej. Okrem križovatiek bolo sledované aj správanie sa vodičov pred 

priechodom pre chodcov riadenom dopytovým SSZ s blikavou zelenou. Prehľad celkových výsledkov 

prieskumov je v tabuľke č.1. 

 

          Tabuľka 1                Výsledky prieskumov prejazdu cez riadené križovatky 

SSZ s blikavou zelenou SSZ bez blikavej zelenej 

Račianska - Pekná cesta Žitná - Hečkova 

n = 804 vozidiel n = 217 vozidiel 

< 42 m 42 - 98 m < 42 m 42 - 98 m 

373 vozidiel 431 vozidiel 101 vozidiel 116 vozidiel 

zastavil cez žltú zastavil cez žltú zastavil cez žltú zastavil cez žltú 

236 137 * 403 28 ** 32 69 110 6 

63,3 % 36,7% 93,5 % 6,5 % 31,7 % 68,3 % 94,8 % 5,2% 

*  1 vozidlo na červený signál,  ** 4 vozidlá na červený signál 

Lamačská - Cesta na Červený most Lamačská - Mokrohájska 

n = 523 vozidiel n = 210 vozidiel 

< 42 m 42 - 98 m < 42 m 42 - 98 m 

239 vozidiel 284 vozidiel 101 vozidiel 109 vozidiel 

zastavil cez žltú zastavil cez žltú zastavil cez žltú zastavil cez žltú 

124 115 269 15 * 29 72 89 20 

51,9 % 48,1 % 94,7 % 5,3 % 28,7 % 71,3 % 81,7 % 18,3 % 

*  1 vozidlo na červený signál 

Spolu SSZ s blikavou zelenou Spolu SSZ klasické 

n = 1327 vozidiel n = 427 vozidiel 

< 42 m 42 - 98 m < 42 m 42 - 98 m 

612 vozidiel 715 vozidiel 202 vozidiel 225 vozidiel 

zastavil cez žltú zastavil cez žltú zastavil cez žltú zastavil cez žltú 

360 252 * 672 43 ** 61 141 199 26 

58,8 % 41,2 % 94,0 % 6,0 % 30,2 % 69,8 % 88,4 % 11,6 % 

*  1 vozidlo na červený signál,  ** 5 vozidiel na červený signál 

Popradská - priechod s blikavou zelenou 

 

n = 185 vozidiel 

< 42 m 42 - 98 m 

70 vozidiel 115 vozidiel 

zastavil cez žltú zastavil cez žltú 

14 56 55 60 * 

20,0 % 80,0 % 47,8 % 52,2 % 

* 10 vozidiel na červený signál 

Prieskumy na križovatkách sa konali počas rôznej intenzity premávky – v pracovný deň v špičke, v sedle 

a v sobotu. Z podrobnejšej analýzy vyplynulo, že všetky prejazdy na červenú na križovatke s blikavou zele-

nou Račianska – Pekná cesta boli v sobotu popoludní, pri nižšej intenzite premávky, vyšších rýchlostiach 

a dôvodnom predpoklade absencie dohľadu zo strany polície.  

Porovnanie sumárnych výsledkov prieskumov z križovatiek s blikavou zelenou a bez blikavej zelenej 

ukazuje pri vozidlách nachádzajúcich sa vo vzdialenosti do 42 m pred stop čiarou na výrazný rozdiel medzi 

týmito križovatkami. Pokiaľ pri blikavej zelenej zastavilo pred križovatkou 58,8% vodičov, bez blikavej 
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zelenej len 30,2% vodičov. Naopak, pri vozidlách vo vzdialenosti 42 – 98 m počas žltého signálu prešlo pri 

blikavej zelenej len 6,0% vozidiel a bez blikavej zelenej až 11,6 % vozidiel, čo dokazuje častejšiu snahu 

zrýchľovať pred týmito križovatkami. 

Dopytový priechod  pre chodcov sa nachádza na 4-pruhovej smerovo rozdelenej mestskej radiále a SSZ je 

delené. Výsledky ukazujú na veľmi nízku ochotu vodičov rešpektovať riadenie premávky. 52,2 % vodičov 

nachádzajúcich sa s vozidlom v dostatočnej vzdialenosti na zastavenie pred priechodom napriek blikaniu 

zelenej zrýchlilo a prešlo na žltý, 10 vozidiel dokonca na červený signál. Takéto správanie sa vodičov je 

zrejme ovplyvnené vedomím, že ide „len“ o priechod pre chodcov a nehrozí zrážka s iným vozidlom. 

 

4.  Záver 
Experiment so SSZ blikavá zelená v Bratislave z pohľadu nehodovosti nepriniesol exaktné výsledky (ne-

existujú porovnania a rozbory príčin nehôd na vybraných križovatkách pred a po zavedení blikavej zelenej). 

Polícia len konštatuje, že sa nezistila zvýšená nehodovosť. Požiadavkou na predĺženie trvania zeleného sig-

nálu z málo zaťažených vedľajších komunikácií sa evidentne znížila priepustnosť križovatiek v hlavných 

smeroch. K jej zníženiu prispieva aj vyššia ochota vodičov zastaviť pred križovatkou už na začiatku žltého 

signálu. Tieto vplyvy však nie sú kvantifikované. 

Na základe priebehu a ukončenia bratislavského experimentu sa dá konštatovať, že na Slovensku 

k celoplošnému zavedeniu prerušovaného zeleného signálu na riadených križovatkách nedôjde. Reálne 

uplatnenie blikavej zelenej sa javí len pri doplnkovej zelenej smerovej šípke (odbočenie vpravo), kde by pri 

neexistencii žltej fázy zelené svetlo pred zhasnutím blikaním upozornilo na blížiaci sa koniec signálu.  

 

Článok je priebežným výsledkom riešenia grantovej výskumnej úlohy VEGA č.1/0351/13 „Dopravné 

plochy a ich konštrukcie v integrovanom dopravnom priestore“, riešenej na Katedre dopravných stavieb 

Stavebnej fakulty STU v Bratislave.  
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6. Prvky pro cyklisty na světelně řízených křižovatkách v Praze a jejich využití 
cyklisty 

Ing. Tomáš Havlíček, Ph.D.,  TSK hl.m.Prahy –  Úsek dopravního inženýrství  

 
Abstrakt 

Článek se zabývá chováním cyklistů na světelně řízených křižovatkách v Praze, které byly v rámci 

rekonstrukcí doplněny o prvky cyklistické infrastruktury. Bylo vybráno 6 křižovatek a 2 profily, na nichž byli 

ručně sčítáni cyklisté ve špičkových hodinách pracovního dne na jaře roku 2013. Pohyb cyklistů byl 

monitorován v průběhu jízdy celou křižovatkou a byla zaznamenávána případná porušení pravidel silničního 

provozu či nevyužití pro cyklistu navržených prvků. Z každé lokality byla zpracována detailní zpráva o 

pohybu cyklistů, souhrn zjištěných skutečností potom uvádí předložený článek. 

 

Klíčová slova: cyklistická doprava, světelná signalizace, dopravní inženýrství, dopravní průzkumy.  

 

Abstract 

This article deals with cyclist’s behavior on signal-controlled intersections in Prague, which were 

supplemented with elements of cycling infrastructure during their reconstruction. Cyclists were manually 

counted on 6 selected signal-controlled intersections and 2 profiles during peak hours in the spring of 2013. 

Movement of cyclists was monitored during their ride through the entire intersection and potential break of 

traffic rules or not using of elements proposed for cyclists was recorded. A detailed report was prepared for 

each site with a summary of findings presented in this article. 

 

Key words: bicycle transport, traffic signals, traffic engineering, traffic surveys.  

 

Úvod 

K podpoře cyklistické dopravy je v posledních letech vynakládáno značné množství finančních 

prostředků v rámci řady investičních opatření. Autoři článku se v rámci své pracovní náplně denně setkávají 

s těmito opatřeními zejména při rekonstrukcích (tzv. obnovách) světelně řízených křižovatek a jako uživate-

lé. Již řadu let jsou v procesu projednávání dopravních studií zohledňovány požadavky cyklistických účast-

níků provozu, dříve v zastoupení členů Komise pro cyklistickou dopravu Rady HMP, dnes v zastoupení 

Kanceláře veřejného prostoru Útvaru rozvoje hl. m. Prahy. 

Z řad projektantů zaznamenali autoři článku vysokou poptávku po provedení průzkumů využívanosti nav-

rhovaných prvků, neboť tlak na vytváření „cyklisticky přívětivých“ křižovatek ze strany města i různých 

zájmových skupin narůstá. Zejména se jedná o požadavky na zřizování tzv. nepřímých levých odbočení a 

vjezdů do křižovatek na samostatné fáze světelného řízení pro cyklisty. Smyslem provedeného průzkumu je 

tedy prověření správnosti a využívanosti navrhovaných prvků, což by mělo přispět k určité sebereflexi všech 

osob odpovědných za prováděné rekonstrukce křižovatek. 

 

Dopravní průzkum chování cyklistů na světelně řízených přechodech 

Fakulta stavební ČVUT Praha provedla se studenty v rámci předmětu Dopravní inženýrství v dubnu a 

květnu roku 2013 dopravní průzkum chování cyklistů na 6 vybraných světelně řízených křižovatkách v Praze 

a na dvou profilech. Lokality byly vybírány tak, aby obsahovaly v poslední době vystavěné či rekonstruova-

né křižovatky s vysokou mírou vybavenosti pro cyklistickou dopravu. Z podstaty věci vyplývá, že takové 

vybavení křižovatek by se mělo realizovat zejména v lokalitách s vysokým podílem cyklistů v dopravním 

proudu. Pro zvýšení objektivity průzkumů byly v každé lokalitě provedeny dva hodinové průzkumy, a to 

v různý den a většinou i v různou hodinu, vždy však během dopravní špičky (7:30 – 9:00, 15:30 – 17:30) a 

za cyklisticky příznivého počasí. 

Vzhledem k rozmanitosti řešení jednotlivých křižovatek nebylo možné stanovit jednotnou metodiku vy-

hodnocení pro všechny sledované lokality, proto článek obsahuje dílčí zprávu z každé lokality a na závěr 

souhrn zjištěných skutečností. Pro účely článku je zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komuni-

kacích dále označován zkratkou PSP (pravidla silničního provozu). V tabulkách je potom rozlišeno dodržo-

vání a porušování PSP.  
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Křižovatka 1 – Podbabská - V Podbabě 

Nejvýznamnějším prvkem pro cyklisty je zde samostatné návěstidlo účelové signalizace (Obr. 1), které 

cyklistům po zmáčknutí tlačítka zajišťuje bezkolizní průjezd křižovatkou na samostatnou fázi řízení 

v různých směrech. Takové řešení má být dle zástupců cyklistických iniciativ pro cyklistu atraktivní, neboť 

cyklista vjíždí do křižovatky z chodníku. Návěstidlo je umístěno cca 10 metrů od přechodu pro chodce a 

bylo navrženo zejména pro levé odbočení ve směru Dejvice -> V Podbabě. 

 

Obr. 1a   Podbabská – V Podbabě        Obr. 1b   Účelová signalizace Podbabská 

   

Tab. 1 Průzkum Podbabská – V Podbabě 

datum a čas průzkumu: Po 15.4.2013 (16:05 – 17:05) + St 17.4.2013 (16:15 – 17:15) počet cyklistů 

celkem na křižovatce 136 

z toho ve směru levého odbočení Dejvice -> V Podbabě 26 

 použití návěstidla účelové SSZ (v souladu s PSP) 1 

 v jízdním pruhu pro vozidla (v souladu s PSP) 12 

 jízda po přechodu pro chodce (porušování PSP) 9 

 jízda po chodníku (porušování PSP) 4 

 

Z tabulky 1 je zřejmé, že: 

 za 2 hodiny průzkumu bylo účelové návěstidlo použito pouze v jediném případě 

 přesně 50 % cyklistů porušilo při levém odbočení do Podbabské ulice PSP (jízda po přechodu pro 

chodce, jízda po chodníku) 

 

Křižovatka 2 – M. Horákové – Badeniho (Špejchar) 

Z ulice Pelléovy ústí do křižovatky jízdní pruh pro cyklisty vedený v protisměru jednosměrné ulice (Obr. 

2). Cyklisté mají na vjezdu tlačítko včetně návodu k jeho použití, čímž si mohou vyvolat samostatnou fázi 

řízení pro přejezd ulice M. Horákové do Badeniho ulice. Křižovatkou pak projíždějí jízdním pruhem pro 

cyklisty s odlišným povrchem (dlažba je v místě pruhu nahrazena pro cyklisty příjemnějším asfaltem). Sa-

mostatná fáze řízení má být dle zástupců cyklistických iniciativ pro cyklistu atraktivní, protože je bezkolizní. 
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Obr. 2a   M. Horákové – Badeniho (Špejchar)      Obr. 2b   Výjezd z Pelléovy ulice 

    

 

Tab. 2 Průzkum M. Horákové – Badeniho (Špejchar) 

datum a čas průzkumu: Po 15.4.2013 (8:00 – 9:00) + St 17.4.2013 (7:30 – 8:30) počet cyklistů 

celkem na křižovatce 96 

z toho jízda po cyklopruhu ve směru Pelléova -> Badeniho 29 

 jízda na volno pro cyklisty (v souladu s PSP) 23 

 jízda na červenou pro cyklisty (porušování PSP) 6 

jízda po přechodu pro chodce na červenou nebo zelenou (porušování PSP) 7 

 

Z tabulky 2 je zřejmé, že: 

 21 % cyklistů porušuje PSP při jízdě ve vyhrazeném jízdním pruhu (jízda na červenou) 

 dalších 7 % cyklistů porušuje PSP v jiných směrech jízdy (jízda po přechodu pro chodce) 

Značná míra jízd na červenou v této lokalitě je hazardem s vlastním zdravím, neboť se jedná o překonání 

dráhy cca 35 metrů při současném provozu tramvají a vozidel v kolizních směrech. 

 

Křižovatka 3 – M. Horákové – smyčka Špejchar 

Přes ulici M. Horákové je na východním rameni křižovatky veden obousměrný cyklistický přejezd vedle 

přechodu pro chodce navazující na cyklostezku vedoucí po obou stranách komunikace (Obr. 3). Ve směru 

z ulice Na Špejcharu je pro cyklisty umístěna dostatečně přehledná značka IS 20 – návěst pro cyklisty, z níž 

je patrné, že je cyklistům zajištěn pohyb ve všech směrech. 
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Obr. 3a   M. Horákové – smyčka tram. Špejchar     Obr. 3b   Přejezd pro cyklisty přes M. Horákové 

   

 

Tab. 3 Průzkum M. Horákové – smyčka tram. Špejchar 

datum a čas průzkumu: Po 15.4.2013 (15:30 – 16:30) + St 17.4.2013 (15:25 – 16:25) počet cyklistů 

celkem na křižovatce 47 

z toho jízda po přejezdu pro cyklisty 18 

 jízda na volno pro cyklisty (v souladu s PSP) 9 

 jízda na červenou pro cyklisty (porušování PSP) 9 

jízda po přechodu pro chodce na červenou nebo zelenou (porušování PSP) 12 

 

Z tabulky 3 je zřejmé, že: 

 50 % cyklistů nerespektuje červenou na návěstidle pro cyklisty 

 67 % cyklistů jelo po přechodu pro chodce 

U této křižovatky lze konstatovat extrémně nízkou respektovanost SSZ i návěsti IS20. Mimořádně zaráže-

jící je však skutečnost, že cyklisté jezdí po přechodu pro chodce, ačkoli mají v těsné blízkosti vlastní přejezd 

pro cyklisty. 

 

Křižovatka 4 – nábřeží Kpt. Jaroše – Dukelských hrdinů 

Křižovatka prošla rozsáhlou rekonstrukcí, v rámci níž byly na základě konzultací se zástupci cyklistic-

kých iniciativ zřízeny dva jednosměrné přejezdy pro cyklisty (Obr. 4). Tyto přejezdy mají respektovat příčné 

vazby cyklistů přes nábřeží. Každý z přejezdů slouží pro jiný směr jízdy a toto je cyklistům zřetelně nazna-

čeno pomocí dopravního značení (IS20). 
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Obr. 4a   Nábřeží kpt. Jaroše - Dukelských hrdinů             Obr. 4b   Jízda cyklisty po přejezdu na červenou 

   

 

Tab. 4 Průzkum nábřeží Kpt. Jaroše – Dukelských hrdinů 

datum a čas průzkumu: Po 15.4.2013 (15:30 – 16:30) + St 17.4.2013 (7:30 – 8:30) počet cyklistů 

celkem na křižovatce 108 

z toho jízda po některém z přejezdů pro cyklisty 75 

 jízda na volno pro cyklisty (v souladu s PSP) 47 

 jízda na červenou pro cyklisty (porušování PSP) 19 

 jízda v protisměru jednosměrného přejezdu (porušování PSP) 9 

jízda po přechodu pro chodce na červenou nebo zelenou (porušování PSP) 12 

 

Z tabulky 4 je zřejmé, že: 

 37 % cyklistů porušuje PSP na některém z přejezdů pro cyklisty (jízda na červenou, jízda 

v protisměru) 

 dalších 11 % cyklistů porušuje PSP v jiných směrech jízdy (jízda po přechodu pro chodce) 

Vzhledem k tomu, že řešení cyklistické dopravy na předmětné křižovatce bylo navrženo za významného 

přispění zástupců cyklistických iniciativ, nelze svalovat vinu za tento tristní stav na projektanty SSZ ani na 

investora stavby. 

 

Křižovatka 5 – Jelení - U Brusnice 

Při obnově křižovatky nebylo možné z prostorových důvodů zřídit přejezdy pro cyklisty. Na jednom ná-

roží ústí cyklostezka (trasa A15) a cyklisté mají při dalším pokračování sesednout z kola a převést ho po 

přechodu pro chodce přes západní rameno křižovatky (Obr. 5). Z hlediska atraktivity není toto řešení pro 

cyklisty přívětivé, převedení cyklistů po přejezdu by si však vyžádalo značné stavební náklady na rozšíření 

chodníku v jižní části křižovatky (zárubní zeď). 
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Obr. 5a   Jelení – U Brusnice        Obr. 5b   Konec cyklostezky + „Cyklisto, veď kolo“ 

  

 

Tab. 5 Průzkum Jelení - U Brusnice 

datum a čas průzkumu: St 17.4.2013 (7:35 – 8:35) + Po 22.4.2013 (15:52 – 16:52) počet cyklistů 

celkem na křižovatce 97 

z toho použití přechodu na západním či jižním rameni 95 

 sesednutí z kola a jeho vedení po přechodu (v souladu s PSP) 4 

 jízda po přechodu pro chodce na zelenou (porušování PSP) 66 

 jízda po přechodu pro chodce na červenou (porušování PSP) 25 

 

Z tabulky 5 je zřejmé, že: 

 96 % cyklistů porušuje PSP (jízda na červenou, jízda po přechodu pro chodce) 

 26 % cyklistů jede po přechodu pro chodce na červenou pro chodce 

Při průzkumech bylo dále zjištěno četné ohrožování chodců cyklisty na zastávce TRAM. 

 

Křižovatka 6 – Jugoslávských partyzánů - Zelená 

Křižovatka má na všech vjezdech předsunuté stopčáry pro cyklisty (V19) a ve směru hlavní komunikace 

je veden cyklopiktokoridor. Cyklisty může odradit vysoká hustota motorové dopravy, která souvisí se zúže-

ním ulice Jugoslávských partyzánů na jeden jízdní pruh. 

 

Tab. 6 Průzkum Zelená 

datum a čas průzkumu: Po 15.4.2013 (7:50 – 9:00) + Čt 18.4.2013 (15:30 – 16:30) počet cyklistů 

celkem na křižovatce 33 

z toho jízda po přechodu pro chodce na červenou nebo zelenou (porušování PSP) 5 

 

Z tabulky 6 je zřejmé, že: 

 15 % cyklistů porušuje PSP (jízda po přechodu pro chodce) 

Na předmětné křižovatce byl zaznamenán poměrně vysoký počet přestupků řidičů vozidel: Bylo zjištěno 

42 případů zastavení vozidel v prostoru V19 pro cyklisty. 
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Profil 1 – Patočkova – přechod/přejezd Na Hubálce 

V tomto profilu je umístěn přejezd pro cyklisty vedle přechodu pro chodce. Přejezd umožňuje křížení Pa-

točkovy ulice při jízdě po této ulici i při jízdě z přilehlých vedlejších ulic. 

 

Tab. 7 Průzkum Na Hubálce 

datum a čas průzkumu: St 17.4.2013 (8:00 – 9:00) + Út 7.5.2013 (15:00 – 16:00) počet cyklistů 

celkem na přechodu/přejezdu 3 

z toho jízda po přechodu pro chodce na červenou (porušování PSP) 1 

 

Výsledky průzkumů v této lokalitě jsou tristní. Během dvou hodinových průzkumů byli zaznamenáni 

pouze 3 cyklisté, z nichž jeden jel po přechodu a navíc na červenou. Zhodnocení přínosu zde vynaložených 

finančních prostředků ponechávají autoři článku na čtenářovi. 

 

Profil 2 – Vyšehradský tunel 

Vyšehradský tunel je významnou překážkou v plynulém pohybu značného množství cyklistů po nábřeží 

Vltavy v Praze. Vzhledem k šířkovým možnostem tohoto historického tunelu není možný pohyb cyklistů 

současně s pěšími po chodníku, který je tunelem veden. Proto na vjezdech do tunelu musí cyklista sesednout 

z kola. Jako alternativa pro průjezd tunelem byla pro cyklisty v nedávné době zřízena možnost přejet ze stez-

ky pro cyklisty do vozovky a projet tak tunel společně s motorovými vozidly (Obr. 6). 

 

Obr. 6a, 6b, 6c  Jízda cyklistů ve Vyšehradském tunelu 

       

 

Tab. 8 Průzkum Vyšehradský tunel 

datum a čas průzkumu: Po 15.4.2013 (8:05 – 9:05) + Po 15.4.2013 (16:00 – 17:00) počet cyklistů 

celkem v tunelu 405 

 jízda ve vozovce (v souladu s PSP) 75 

 sesednutí z kola a jeho vedení na chodníku (v souladu s PSP) 99 

 jízda na chodníku bez sesednutí z kola (porušování PSP) 231 

Z tabulky 8 je zřejmé, že: 

 57 % cyklistů porušuje PSP (jízda po chodníku ve zúženém místě) 
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Celkově lze hovořit o nízkém respektu cyklistů k ostatním účastníkům provozu. Při průzkumech byly za-

znamenány 2 srážky (cyklista-cyklista a cyklista-chodec) a 1 nehoda, při níž cyklista jedoucí ve vozovce 

najel do žlábkové kolejnice TRAM a upadl na vozovku. Z výsledků průzkumu je zřejmé, že bez fyzického 

zabránění jízdy cyklistů zúženým místem je osazování dopravních značek C14a „Cyklisto, sesedni z kola“ 

neúčelné. 

 

Shrnutí výsledků průzkumu 

Z výše uvedených průzkumů byl pro přehlednost sestaven graf vyjadřující podíl cyklistů dodržují-

cích/porušujících PSP (Obr. 7). Graf nevyjadřuje podíly ze všech cyklistů v dané lokalitě, ale pouze podíly 

těch, kteří využívali popsaný sledovaný prvek (speciálně navržený pro cyklisty). 

 

Obr. 7 Graf chování cyklistů ve sledovaných lokalitách 

 

Poznámka: V grafu není z důvodu nízké intenzity cyklistů uveden profil 1 – Patočkova - přechod/přejezd 

Na Hubálce. 

 

Závěry 

Popsaný průzkum chování cyklistů podává náhled na četnost využívání prvků pro cyklisty zejména na 

světelně řízených křižovatkách. Z dílčích výsledků v každé sledované lokalitě lze vyvodit následující závěry: 

1. Celková míra dodržování PSP cyklisty na sledovaných místech je značně nízká – 44 %. Ve srovnání 

se závěry obdobného průzkumu na přechodech pro chodce z roku 2011 [4, 5], kde byla zjištěna respek-

tovanost 63 %, se jedná o ještě horší výsledek. 

2. Zarážející je fakt, že cyklisté ohrožují chodce na přechodech pro chodce i v lokalitách, kde mají 

v těsné blízkosti samostatný přejezd pro cyklisty. 

3. Zajímavé zjištění potom je, že nejméně časté porušování PSP bylo zaznamenáno v lokalitě s poměrně 

nízkou vybaveností pro cyklisty (křižovatka Jugoslávských partyzánů – Zelená bez přejezdů pro cyklis-

ty). 

4. Zřizování samostatných vjezdů do křižovatek pro cyklisty je neúčelné a cyklisté tyto prvky buď vůbec 

nevyužívají, nebo je nerespektují. Vytváří se tím pouze místa potenciálních dopravních nehod. 

5. Respektování dopravní značky C14a „Cyklisto, sesedni z kola“ je bez fyzického zabránění v jízdě mini-

mální. 

6. Cyklisté preferují nejkratší trasu bez ohledu na stanovený dopravní režim, což jim při návrhu přejezdů 

podle současných ČSN a TP často nelze zajistit. 
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7. Většina křižovatek byla navržena za významného přispění zástupců cyklistických iniciativ. Výsledky 

průzkumu vyvolávají otázku, zda jsou takto navrhovaná řešení v souladu s očekáváním a přáním „řado-

vých“ cyklistů. 

 

 

Návrh řešení situace 

Jedním z možných řešení dané situace by bylo v místech vysoké intenzity cyklistů, zřizovat sdruženou 

signalizaci pro chodce a cyklisty (použití signálu S11) u cyklistických přejezdů, které vedou paralelně 

s přechody pro chodce. Cyklisté nerespektují signály pro cyklisty, často používají přechody pro chodce, 

proto by případné sdružení signalizace alespoň snížilo zbytečně vynakládané prostředky z veřejných zdrojů 

na další sloupy SSZ a kabeláž. Zároveň by se snížil počet překážek v místě pohybu chodců (sloupy SSZ pro 

cyklisty) a opatření by vedlo i ke zjednodušení logiky řízení křižovatky/přechodu. 

V místech nízké intenzity cyklistů lze považovat za nejvhodnější řešení nulovou vybavenost pro cyklisty 

a „toleranci“ jízdy cyklistů po přechodech pro chodce, což se stejně v současné době děje. 

 

Reference 

[1] Technické podmínky TP 81 – Navrhování světelných signalizačních zařízení pro řízení provozu na 

pozemních komunikacích. Brno: Centrum dopravního výzkumu (CDV), 2006.  

[2] Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

[3] Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava 

a řízení provozu na pozemních komunikacích. 

[4] Silniční obzor 5/2012: Chování chodců na světelně řízených přechodech v Praze – část 1 

[5] Silniční obzor 7-8/2012: Chování chodců na světelně řízených přechodech v Praze – část 2 
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7. Upokojovacie opatrenia v rezidenčných zónach a ich účinnost 
Ing.Dr.Milan Skýva, DIC Bratislava s.r.o.  

 

Anotácia: 

Na základe poznatkov zo spracovaných a aj realizovaných viacerých rezidenčných zón bolo možné 

spracovať určité generalizovanie navrhovaných dopravno-upokojovacích opatrení, ich triedením a 

 dôvodmi použitia jednotlivých typov. 

Navrhované tlmiace opatrenia majú rôznu účinnosť, ako aj nutnosť rôznych stavebných opatrení 

a následne aj finančnej náročnosti. 

 Typy a rozsah rezidenčných zón 

 Potrebnosť spomalenia jazdy motorových vozidiel  

 Druhy dopravno-tlmiacich opatrení 

 

 

1. Úvod 

V uplynulom období 20-tich rokov je možné pozorovať rozsiahly nárast prímestských 

urbanizovaných zón s (až) monofunkčnou štruktúrou – bývania v rodinných domoch. V týchto 

obytných zónach sú obyvatelia, ktorí sa presídlili z miest, najmä z bývalých „panelákových“ štvrtí, 

ale tiež aj obyvateľstvo prichádzajúce z vidieka do miest, kde nachádzajú lepšie a najmä 

ekonomicky výnosnejšie pracovné miesta. 

Bezprostrednou súčasťou tohto migračného pohybu na trase vidiek – mesto – prímestská zóna, je  aj 

zvýšená mobilita, najmä jej časť, kde pre cesty je využívaná individuálna automobilová doprava 

(IAD). 

Dôsledky zvýšenej mobility prostredníctvom IAD má spätne za dôsledok zhoršovanie vnútorného 

prostredia týchto rezidentských zón s titulu zvyšovania hlučnosti a exhalátov produkovaných 

prevádzkou IAD a záberu priestoru parkujúcimi vozidlami. 

2. Typy  a veľkosti rezidentských zón 

Navrhované rezidentské  zóny vznikali v pôvodnom type osídlenia, zmenou funkcií a najmä 

prílevom nových obyvateľov z väčších miest, pričom najviac sa stretávame s rezidentskými  

zónami, ako novonavrhovanými a aj realizovanými obytnými súbormi, ktoré sú lokalizované na 

predmestiach, ale najmä na okrajoch v rozvojových plochách prímestských obcí. Tieto developerské 

projekty, v rôznych veľkostiach možno nájsť až do vzdialenosti 40 – 50km od väčších miest. 

Lokalizácia  a veľkosť týchto obytných súborov je priamo závislá od úspešnosti developerského 

projektu. Spoločnými znakmi týchto obytných súborov sú: 

 minimalizácia verejných priestorov s dosiahnutím čo najväčšej predajnej plochy budúcim 

obyvateľom sídla, 

 žiadna, alebo veľmi malá  verejná vybavenosť týchto sídiel, čo v praxi znamená zväčšujúcu 

sa záťaž na jestvujúce zariadenia verejnej vybavenosti v obci, ktorá nie je dimenzovaná na 

tieto nároky. 

Výsledkom je snaha nových užívateľov o zamedzenie všetkých jázd cudzích áut, pričom odťažitosť 

umiestňovania týchto sídiel núti nových obyvateľov postaviť si životný štýl v nových podmienkach 

na dennodennom využívaní OA na všetky nutné presuny celej rodiny. Veľkosť týchto rezidentských 

zón býva veľmi rôznorodá (od 10 po 200RD) a je plne odvislá od devloperských zámerov v území. 
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Obr.1 Poloha a pripojenie novonavrhnutej obytnej oblasti na nadradenú komunikačnú sieť. 

 

3. Požiadavky na typ a veľkosť dopravy v rezidentskej zóne 

V rezidentskej zóne je potrebné uvažovať s pohybom nasledujúcich druhov dopravy: 

- Zdrojová a cieľová doprava – obyvatelia s využívaním IAD pre denný život, s minimálnym počtom 

2,2 jazdy/obyv. 

- Dopravná obsluha, čistenie a údržba – min 5 – 10 jázd/týždeň, zanedbateľná položka, 

- Tranzitná doprava – snaha po jej absolútnom vylúčení. 

Požiadavky na rozsah a typy  dopravno-tlmiacich opatrení: 

 Zásadná požiadavka je v odstránení    tranzitných 

dopráv všetkých druhov, 

 Spomalenie  jazdných rýchlostí  na minimálnu mie-

ru, až na rýchlosť chôdze. 

Typy dopravný opatrení 

Na vstupoch do rezidentských zón sú zásadne 

umiestňované stabilné dopravné prahy, realizované 

v konštrukcii vozovky. 

Konštrukcia priečneho dopravného prahu býva vysoká 

min +10 cm nad úroveň vozovky. 

 

 

 

 

Obr.2 Vyvýšená križovatková  plocha, ako  dopravný prah, umiestnenie vo vnútri zóny 

Pri umiestnení tohto typu dopravného prahu musí byť dôkladne vyriešené odvodnenie komunikácie 

ako aj požiadavky zimnej údržby. 

Dôležitá je aj realizácia vodorovného a zvislého dopravného značenia. 
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Na vstupoch do rezidentských ulíc sa umiestňujú priečne 

celoprofilové dopravné prahy, ktoré môžu byť:  

- stavebné - v konštrukcii vozovky, 

- montované -  na konštrukcii vozovky. 

 

 
Obr.3 Priečny dopravný prah 

 

 

  

 

Obr.4 Priečny dopravný prah, stavebný 

v konštrukcii vozovky 

 

 

 
Obr.5 Montovaný prah na konštrukcii vozovky, dodatočná úprava po sprevádzkovaní zóny. 

 

4. Dopravno-tlmiace opatrenia na rezidentských komunikáciách 

Hodnotenie účinnosti dosiahnutia zámerov dopravného tlmenia v rezidentskej zóne je priamo 

závislé od kvality pôvodného návrhu takejto zóny. Základný pohľad na skúmanie dopravného 

obmedzenia je, či pôvodný návrh mal vyriešené: 

 obmedzenia vjazdov IAD do zóny, 

 splnenie podmienky vylúčenia tranzitnej dopravy,  

 kvalita dopravného pripojenia na nadradenú komunikačnú sieť, 

 alebo regulačné opatrenia boli navrhované a realizované dodatočne, až počas prevádzky v 

zóne . 

Najreprezentatívnejšie výsledky použitých tlmiacich prvkov je možné posúdiť z hľadiska ich 

účinnosti najmä na spomalení jazdy vozidiel vo vnútornej oblasti rezidenčnej zóny. 
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Obr.6  Priebeh jazdných rýchlostí cez sústavu dopravných prahov 

Uvedený graf priebehu jazdných rýchlostí znázorňuje vplyv polohy dopravného prahu (alebo 

viacerých za sebou), na priebeh okamžitých rýchlostí počas jazdy. Je možné konštatovať, že 

okamžité rýchlosti vo vnútri zóny sa pohybujú v hodnotách medzi 40 – 55km/h. Nie je mimoriadne, 

keď sú zaznamenané rýchlosti cez 60km/h. 

Dôležitým faktorom býva aj vzdialenosť medzi dopravnými prahmi. Keď táto vzdialenosť 

prevyšuje 80 – 100 m stráca sa synergický účinok sústavy dopravných prahov a v takomto prípade, 

každý spomaľovací prah pôsobí ako nezávislý prvok. 

5. Hodnotenie vnútromestskej rezidentskej komunikácie 

Zvláštnym prípadom sú dopravno-organizačné opatrenia vo vnútromestských  rezidentských 

zónach, kde sa následkom „zahusťovania“ plôch novými funkciami, vytvárajú nadbytočné 

parkovacie miesta, ktoré sa po uvoľnení rezidentmi počas pracovného dňa stávajú akýmsi P&R pre 

dochádzajúcich z prímestských zón. Ak nie sú vhodne vyriešené, tak sa v nich neúmerne zvyšuje 

podiel cieľovej dopravy, ktorú reprezentujú cudzie vozidlá dochádzajúcich z prímestských 

rezidenčných zón.   Takýmto príkladom je aj rezidenčná zóna Metodova-Cyrilova v CMO 

Bratislavy, kde je naviac umiestnená aj škola a v poslednom období tu bol vybudovaný hotel 

s obchodným centrom. 

  
Obr.7  Metodova ul. –rekonštrukcia v rámci výstavby obchodného centra a hotela 

 

Po výstavbe hotela bola rezidenčná komunikácia zrekonštruovaná, pričom sa vytvoril 

nadmerný počet parkovacích stojísk. Cez deň sa podstatne zvýšila intenzita vozidiel (200-250 

voz/hod.), so značným počtom zásobovacích vozidiel,  pričom až viac ako 70% z nich reprezentuje 
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nadbytočnú cieľovú dopravu za nákupom a dochádzajúcich za prácou do centra. Napriek tomu, že 

je tu v súčasnosti vyznačená zóna 30 km/hod., tak vplyvom zlepšenia povrchu vozovky, ako 

aj prevažne líniovým vodorovným dopravným značením dochádza k prekračovaniu povolenej 

rýchlosti (obr. č.8), pričom boli zistené maximálne rýchlosti aj cez 60 km/hod. 

Následkom zlepšenia povrchových vlastností vozovky danej komunikácie, vytvorením 

„líniového“ dopravného značenia bez dopravno - upokojovacích prvkov, ako aj vytvorením 

nadmerného počtu  parkovacích stojísk tu došlo porušeniu princípov upokojovania dopravy 

v obytných zónach. 

 

 
 

Obr.8  Priebeh okamžitých rýchlostí na Metodovej ulici (rezidentská zóna) 

 v Bratislave 

Preto je potrebné, aby aj pri riešení existujúcich rezidenčných zón, najmä v centrálnych 

mestských oblastiach boli pozorne zvažované požiadavky na zabezpečenie vyššej kvality obytného 

prostredia a zaistené: 

- zníženie podielu cudzej cieľovej dopravy, 

- vylúčenie prejazdu tranzitnej dopravy, 

- vylúčenie zásobovania nových funkcií cez rezidenčnú zónu, 

- vytvorenie obmedzeného počtu parkovacích miest pre rezidentov, 

- zamedzenie zneužívaniu disponibilných parkovacích stojísk a   

- primerané dopravno-upokojovacie opatrenia na vstupoch ale aj vo vnútri rezidenčných 

zón. 

-  

6. Záver 

Výsledky použitých dopravno-upokojovacích, či tlmiacich opatrení je potrebné posúdiť 

predovšetkým z hľadiska ich účinnosti na tlmenie jazdy vozidiel vo vnútornej oblasti rezidenčnej 

zóny. Treba konštatovať, že značné problémy vznikajú najmä pri zmene funkcie danej zóny, pričom 

dodatočne navrhované dopravno-upokojovacie opatrenia majú vždy menšiu účinnosť v porovnaní 

s návrhmi, ktoré boli spracované a následne aj realizované súčasne s výstavbou takejto rezidentskej 

zóny. 

Uvedené porovnania, môžu slúžiť pre zjednodušenie výberu typu dopravno-tlmiaceho opatrenia pri 

ich špecifickom použití v rezidenčných zónach. 
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Uznanie 

Článok je priebežným výsledkom riešenia grantovej výskumnej úlohy VEGA č.1/0351/13 

„Dopravné plochy a ich konštrukcie v integrovanom dopravnom priestore“, riešenej na Katedre 

dopravných stavieb Stavebnej fakulty STU v Bratislave.  
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8. Vliv dopravního značení na bezpečnost dopravy 
Ing. Karel Melcher   

 

I. Úvod do problematiky 
         Je zajímavé, jak málo odborníků v silničním hospodářství si uvědomuje, že velice důležitým faktorem 

ovlivňujícím bezpečnost dopravy je i vliv dopravního značení a to jak reálné použití svislého značení tak i 

vodorovného značení. Teprve všechny správně využité prvky v celém systému řízení a usměrňování bezpeč-

né dopravy na pozemních komunikacích vytváří praktický předpoklad pro bezkonfliktní dopravní provoz. 

Naproti tomu ovšem nesprávné využívání dopravního značení jen celý systém doslova znehodnocuje. Nedo-

cenění správného užití dopravního značení je jedním z dost rozšířených nešvarů, které pak vedou k určitému 

znevažování a neakceptování dopravních značek i v jiných oprávněných situacích. 

       Zcela záměrně proto zdůrazňuji, že je obrovská škoda, že doposud jsou mnohdy vynaložené, docela 

vysoké investice do silničního značení často naprosto znehodnocovány opravdu doslova „neprofesionálním“ 

přístupem k řešení celého souvisejícího systému řízení dopravy v pohybu i klidu.  V oblasti užití silničního 

značení totiž konkrétně dost často dochází ke znehodnocování těchto investic v důsledku laického přístupu 

k řešení některých realizačních situací anebo zejména v důsledku doslova „lajdáckého“ přístupu k užití pře-

nosného značení v praxi. K této skutečnosti je tak možno deklarovat obecný fakt, že kontrolní činnost ze 

strany investora, správce komunikace a i silničního správního úřadu není prováděna v souladu 

s požadovanými předpisy a výše popsaná negativa jsou toho jen přímým následkem. 

Obr.č.1 

 

       Pro uvedení do problematiky uvedu pár vybraných, typických případů nesprávného použití DZ. Velice 

často je možno například zpochybnit naprosto neúměrný počet dopravního značení v sestavách výstražných a 

zákazových značek použitých na krátkém silničním úseku. Jedna ze základních obecných zásad užití do-

pravních značek mimo jiné v této záležitosti stanoví, že rozhodovací proces řidiče je zapotřebí vhodně roz-

ložit po dráze i času tak, aby nevyžadoval nepřiměřené nároky na schopnost řidiče a dopravní značení 

poskytovalo dostatečný časový prostor pro rozhodování řidiče.  Sled informací musí umožňovat, aby řidič 

zbytečně nezatěžoval paměť, ihned vylučoval nepotřebné vjemy v rozhodování a 

soustředil se na řízení vozidla. Na zobrazeném obrázku č.1 je ještě navíc zobraze-

no nesprávné, chaotické, směrové navádění dopravy pomocí směrových desek 

typu Z4d,e. 

     Obdobně třeba umístění informativní značky s označením dálkového cíle „Jižní 

pól   15 651 km“  - viz obr.č.2 , těsně před městskou okružní křižovatku je jistě 

určitou atrakcí, ale zde  ji doslova považuji za zneužití dopravního značení ke zde 

nevhodné recesi. Nedokážu ani odhadnout jak vlastně muselo být odůvodněno 

vydané Stanovení na umístění této značky !?  Tato značka ovšem logicky svým 
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obsahem upoutává projíždějícího řidiče bohužel daleko více než kterákoli jiná informace. V tomto případě je 

to zcela kontraproduktivní a až doslova nebezpečné, protože pak tato značka odvádí pozornost od ostatních 

daleko potřebnějších a důležitějších  dopravních informací. V místech větší koncentrace značek každá další 

zbytečná značka navíc jen způsobuje nepřehlednost dopravní situace a radikálně snižuje vjemovou srozu-

mitelnost  

Obr.č.2                                              dopravního řešení při průjezdu inkriminovaným úsekem. 

 

Použití přenosné informativní značky provozní v zobrazeném provedení na obr.č.3 svědčí o neprofesionál-

ním, dokonce se dá říci i naprosto lajdáckém přístupu k dopravnímu značení určité přechodné situace na 

komunikaci. Je zapotřebí si dostatečně uvědomit, že tento případ je typický odstrašující příklad značení, kte-

ré následně znehodnocuje celý systém dopravního značení. Lajdác-

kost totiž jen řidiče přesvědčuje, aby k dané situaci (a později i nejen 

k dané situaci) přistupoval se stejným přístupem, jakým provozovatel 

přistupoval k označení přechodné úpravy provozu pomocí takového 

dopravního značení. Ve svém důsledku takovou značku vůbec nemu-

sí řidič ani patřičně akceptovat.   

A upozorňuji, že zřejmě i oprávněně, protože tato značka naprosto 

nesplňuje požadavky na užití dopravní značky z hlediska související 

legislativy a technických předpisů. 

 Obr.č.3 
                                                 

      V zobrazené sestavě na obr.č.4 lze zcela vážně pochybovat o 

praktickém smyslu jakéhosi „jízdního řádu“ definovaného na dodat-

kových tabulkách, které mají dle zásad pro dopravní značení zpřes-

ňovat a vhodně doplňovat význam dopravní značky, pod kterou jsou 

umístěny. Opět je to jeden z typických příkladů nevhodného užití 

dopravního značení k řešení organizace a řízení provozu. Při volbě 

nápisů na dodatkové tabulce je nutno sledovat především hledisko 

srozumitelnosti při maximální stručnosti. 

 Obr.č.4 

 

     Z pohledu související legislativy je obecně definováno, že za umístění dopravních značek 

na dálnicích a rychlostních komunikacích je zodpovědné ministerstvo dopravy, na silnicích první třídy 
odpovídá za značky územně příslušný krajský úřad, dopravní značení na silnicích druhé a třetí třídy a 

na místních komunikacích pak spadá pod úřad obce s rozšířenou působností. 

     Zcela zajisté lze obecně snad konstatovat, že na komunikacích vyššího dopravního významu se u nás 

celková obecná úroveň svislého trvalého dopravního značení postupně zlepšila. Pro přechodné značení se ale 

toto tvrzení o zlepšení úrovně bohužel už nedá použít obecně, proto se v příspěvku nadále zaměřím zejména 

na specifickou oblast v dopravním značení a to oblast týkající se speciálně problematiky spojené s užitím 

přenosného dopravního značení v praxi.   

 

 

II. Základní legislativa ve vztahu k přenosnému SDZ - obecné pojmy, předpisy, pravidla 

       Obecná, místní a přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích je specifikována v legislativě 

v § 61 zákona 361/2000 Sb. v následujících bodech : 

(1) Místní úprava provozu na pozemních komunikacích je úprava provozu na pozemních komunikacích 

provedená dopravními značkami, světelnými, případně i doprovodnými akustickými signály nebo do-

pravními zařízeními. 

(2)  Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích je úprava provozu na pozemních komunika-

cích provedená přenosnými dopravními značkami svislými, přechodnými dopravními značkami vodo-

rovnými, světelnými signály a dopravními zařízeními. 

(3)  Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích a užití zařízení pro provozní informace pro 

vybrané nebo opakované činnosti spojené se správou, údržbou, měřením, opravami nebo výstavbou po-

zemní komunikace nebo k zajištění bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích může být stano-

vena obecnými schématy. Platnost obecného schématu musí být časově omezena, nejdéle však na dobu 

jednoho roku. 
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       O přechodnou úpravu provozu se tedy jedná například při označování uzavírky nebo stavebních prací na 

pozemní komunikaci pomocí přenosných svislých dopravních značek, přechodných vodorovných dopravních 

značek nebo dopravního zařízení. Obecně platná legislativa, předpisy a pravidla platná pro SDZ jsou obsaže-

ny v Zákoně č.361/2000 Sb. a prováděcí Vyhlášce č. 30/2001 Sb. Přenosné dopravní značení je možno na 

pozemních komunikacích instalovat pouze na základě splnění příslušných podmínek v legislativě. Základní 

podmínkou je vydání tzv. „Stanovení“.   

     Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích je upraveno v § 77 a působnost orgánů 

státní správy a Policie ČR v § 124 zákona č.361/2000 Sb. Některé vybrané související formulace jsou ná-

sledně uvedeny v oficiálním přepisu znění : 

(1) Místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích a užití zařízení pro provozní informa-

ce stanoví 

a) na silnici I. třídy, kromě rychlostní silnice, místně příslušný krajský úřad po předchozím písemném 

vyjádření příslušného orgánu policie, 

b) na dálnici a rychlostní silnici ministerstvo po předchozím písemném vyjádření Ministerstva vnitra, 

c) na silnici II. a III. třídy a na místní komunikaci obecní úřad obce s rozšířenou působností po před-

chozím písemném vyjádření příslušného orgánu policie. 

(2) Místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích a zařízení pro provozní informace 

stanoví na veřejně přístupné účelové komunikaci vlastník se souhlasem příslušného obecního úřadu obce 

s rozšířenou působností a po předchozím písemném stanovisku příslušného orgánu policie 

 

      Specifikace požadavků na přenosné SDZ a jejich hodnocení vychází z ČSN EN 12899-1 Stálé svislé 

značení – Část 1: Stálé dopravní značky, ze vzorových listů VL 6.1 Svislé dopravní značky, TKP kapitola 14 

Dopravní značky a dopravní zařízení, TP 65 Zásady pro DZ na PK , TP 66 Zásady pro označování pracov-

ních míst na PK , TP 143 Systém hodnocení přenosných SDZ a TP 169 Zásady pro označení dopravních 

situací na PK. 

 

       Pro základní orientaci v předmětné problematice jsou určitě dostatečné jen některé vybrané pasáže 

z uvedené legislativy. Doslovný přepis znění těchto vybraných základních obecných pojmů a textů platných 

pro přechodné dopravní značení : 

 přenosné SDZ není určeno k trvalému zabudování do stavby – podpěrná konstrukce není pevně zabudo-

vána v terénu nebo komunikaci. 

 nosná konstrukce přenosné SDZ je tvořena podpěrným sloupkem značky a podkladní deskou, případně 

stojanem. 

 podkladní deska, položená na pozemní komunikaci, slouží k upevnění a zajištění stability podpěrného 

sloupku značky. 

 stojan je zařízení zatížené podkladními deskami, které zajišťuje stabilitu přenosných SDZ umístěných na 

podpěrném sloupku; používá se v případě, kdy použití dvou podkladních desek nad sebou nezaručuje 

požadovanou stabilitu. 

 činná plocha přenosných SDZ užitých na dálnicích, silnicích pro motorová vozidla, směrově rozdělených 

silnicích I. třídy musí být třídy retroreflexe minimálně RA2, pro užití na ostatních komunikacích mini-

málně třídy RA1. Použitá fólie musí mít zaručenou životnost a optickou účinnost nejméně 3 roky. 

 v rámci pracovního místa se smí užívat značek jen v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak to vyža-

duje bezpečnost provozu. Dopravní zařízení musí vystihovat skutečnou situaci v oblasti pracovního mís-

ta a poskytovat jednoduché, včasné a jednoznačné informace. Značení musí být odpovídajícím způsobem 

aktualizováno v souladu s postupem prací. 

 pro přenosné dopravní značení užívané pro označení pracovního místa není dovoleno používat svislých 

značek zmenšené velikosti! V rámci jednoho pracovního místa se smí užívat svislých značek pouze jed-

né velikosti! 

 

      „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“, schválené MD ČR pod č.j. 532/2013-120-

STSP/1 ze dne 31.7.2013 a platné s účinností od 1.8.2013,  některé vybrané obecné formulace a pojmy 

ze souvisejících kapitol textu doplňují a zpřesňují: 

 značky užívané k označení pracovních míst musí být provedeny jako reflexní. 

 je povoleno užívání pouze schválených typů podkladních desek. 

 přenosná značka je značka umístěná na červenobíle pruhovaném sloupku nebo stojanu, které nejsou pev-

ně zabudované do terénu, nebo na vozidle. Červené a bílé pruhy mají šířku 100 - 200 mm a jsou v retro-
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reflexním provedení (alespoň třídy RA1). V odůvodněných případech lze přenosnou značku umístit i na 

vozovce. Přenosná značka není charakteristická svou "přenosností", i tyto značky musí být osazeny s do-

statečnou stabilitou. 

 z hlediska platnosti jsou přenosné značky nadřazeny ostatním značkám. K nesouladu se stálými značka-

mi by mělo docházet pouze výjimečně. Dočasná neplatnost stále značky se vyjadřuje škrtnutím nebo 

překrytím oranžovo-černým pruhem. Neplatnost celé značky se zpravidla vyznačuje minimálně křížo-

vým škrtnutím nebo zakrytím celé značky. Tímto způsobem však nemůže být vyjádřena neplatnost svislé 

značky upravující přednost. 

 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 

nebo jiný důležitý veřejný zájem. Pro konkrétní případy je žádoucí volit dopravní značení s užitím opti-

málního a pokud možno co nejmenšího počtu značek. Nadbytečné užívání značek snižuje vážnost do-

pravního značení.  Značky a dopravní zařízení smějí být užívány jen po nezbytně nutnou dobu. Pokud 

pominou důvody pro jejich užití, musí být značky neprodleně odstraněny. 

 dopravní značení musí být pro účastníky provozu zcela srozumitelné, výstižné, jednoznačné, úplné a 

intuitivní. Musí být provedeno podle jednotných zásad stanovených také se zřetelem na intenzitu provo-

zu, stavební a dopravně technický stav pozemní komunikace a obecná pravidla, kterými se pohyb vozi-

del v provozu řídí. Přitom nejde jen o nezbytné označení dopravních situací, ale také o využití možnosti 

značkami a dopravními zařízeními řídit a usměrňovat provoz tak, aby byl bezpečný, plynulý a hospodár-

ný. 

 dopravní značení musí být udržováno v náležitém stavu, aby byla zajištěna jeho funkce. Pravidelné čiš-

tění a obnova značek a dopravních zařízení musí zabezpečovat jejich včasnou viditelnost a správnou či-

telnost. Svislé značky, dopravní zařízení a jejich konstrukce musí být zabezpečeny tak, aby vlivem pově-

trnostních podmínek nebo provozu nedocházelo k jejich deformaci, posunutí, pootočení, apod. 

 zakazuje se užívání jakýchkoli improvizovaných způsobů upevnění a zajištění značek a dopravních zaří-

zení, jako např. trubkových nebo profilových křížů zatížených kameny, betonových prefabrikátů, pneu-

matik vyplněných betonem, vyřazených disků kol vozidel apod. Podkladní desku lze přitížit pouze jed-

notlivými pytli s pískem do hmotnosti 10 kg. 

 

 

 

 

 

III. Stav přenosného dopravního značení na pozemních komunikacích ČR 
       Seznámení se s vybranými, výše uvedenými obecnými základními předpisy, 

zajisté musí každého zainteresovaného jednotlivce určitě přinutit zamyslet se nad 

současným skutečným stavem přechodného značení, zcela běžně používaného na 

pozemních komunikacích České republiky !   

      Na dálniční síti již jsou tyto záležitosti většinou už řešeny převážně profesionál-

ně, pouze na některých dodavatelských akcích na použitém přechodném značení se 

zásadní nedostatky například ale vyskytují zejména v nepoužívání správné retrore-

flexní fólie s předepsanou optickou účinností.  Je ovšem až docela překvapující a 

dost varující, co všechno silniční, dálniční a ostatní majetkoví správci zcela běžně 

„tolerují“ různým stavebním firmám při praktickém osazování přechodného značení 

na různých výkopech, uzavírkách, omezení provozu nebo i značení objížděk na 

ostatních komunikacích – viz zobrazené obrázky. 

Současně ovšem tato kritika musí být zaměřena i do řad silničních správních orgá-

nů. 

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, jak již bylo 

výše uvedeno, je upraveno v § 77 a působnost orgánů státní správy a Policie ČR v § 

124 zákona č.361/2000 Sb. Silniční správní orgán vydává tzv. „Stanovení přechod-

ného dopravního značení“ na základě předložených projektů s vyjádřením doprav-

ních inženýrů Policie ČR a majetkových správců. V textu Stanovení jsou s odkazem 

na příslušnou legislativu mimo jiné uvedeny podmínky a je i určeno jaké značky je 

možno k označení přechodné úpravy provozu použít (odkazy na zákony, normy, 

vyhlášky, TP apod.). Je možno ale konstatovat, že následná kontrola skutečné reali-

zace tohoto přenosného značení už vůbec nikoho ale nezajímá!  Zejména menší 
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stavební firmy na tuto skutečnost „hřeší“ a na komunikacích zcela běžně používají staré nereflexivní značky, 

z různých předchozích staveb značky značně poničené, mnohdy již nečitelné, s ručně dopsanými údaji, 

v nepřípustných sestavách apod. Často osazují i neschválené typy světelné signalizace, nosné sloupky 

v nesprávné podobě a s nereflexní úpravou, pro podstavce používají nestandardizované prvky, jako jsou 

např. různé pneumatiky se zalitým betonem, nebo nebezpečné svařence různých kovových prvků. A to vše 

přesto, že související legislativa a technické předpisy jsou pro používání přenosného značení stanoveny na-

prosto jednoznačně.  

     To ovšem ve svém důsledku bohužel opět jen znamená, že zjevně máme legislativu nastavenou poměrně 

dobře, ale konečné uplatnění této legislativy přímo v praxi, tak jak 

v jiných obdobných případech, naprosto zcela selhává 

………………….. 

      Oblast přenosného dopravního značení tedy obecně má stále v naší 

republice obrovské nedostatky. Zde podle mého názoru doposud jedno-

značně chybí potřebná důslednost v prosazování požadavků na potřeb-

nou kvalitu a úroveň značení, která se již uplatňuje v oblasti trvalého 

značení. S tímto tvrzením se musí ztotožnit všichni, kteří danou proble-

matiku alespoň trochu znají a dokáží si o ní utvořit vlastní úsudek. Při 

řadě konzultací s právníky jsem dokonce upozorňován na obecný právní 

názor, že dopravní značení, které neodpovídá požadavkům zákona ne-

musí někdy ani mít potřebnou právní účinnost a to se všemi možnými 

dalšími důsledky, které z této konstatace vyplývají. 

 

  

IV. Průzkum použití přechodného dopravního značení v praxi  
      Podle mého vlastního orientačního průzkumu náhodně vybraných 

staveb na silniční síti ve městech a obcích (výkopy, havárie, opravy), uskutečněném koncem září  roku 2007, 

bylo neuvěřitelných až 80% použitých přenosných značek z různých důvodů naprosto nezpůsobilých pro 

daný účel  a ve 25% případů bylo přenosné do-

pravní značení navíc osazeno v rozporu 

s konkrétní situací – tzn., nebylo osazeno 

v souladu se skutečným postupem prací. 

     Podobný průzkum jsem si opět udělal v září 

2013. Došlo sice k určitému relativnímu zlepšení, 

ale jen v minimálních počtech sledovaných pří-

padů. Asi 77% osazených přechodných značek 

opět nesplňovalo příslušné technické předpisy a 

v 18ti % případů přenosné značení opět nebylo 

osazeno v souladu s postupem prací. Tato situace 

se časově tedy nijak radikálně kvalitativně nemě-

ní, dokonce si dovolím konstatovat, že se spíše 

zhoršila a to díky většímu počtu stavebních prací zasahujících do vozovek. V roce 2007 bylo hodnoceno 

namátkově vybraných 17 případů, v roce 2013 to bylo 42 případů.  Průzkumem prošly realizace přenosného 

DZ dodaného od vícera různých firem, uplatňujících se na našich komunikacích v této specifické činnosti. 

Ve výsledku průzkumu je mimo jiné možno konstatovat zásadní fakt, že nedostatky se naprosto bez výjimky 

vyskytovaly v celém kontrolovaném vzorku firem a překvapivě dokonce i u renomovaných firem působícím 

na našem „značkářském trhu“.  

      Přenosné dopravní značení na některých velkých stavbách, zejména týkající se rekonstrukcí kanalizač-

ních sítí, jsem raději do popsaného průzkumu ani záměrně nezahrnoval, protože to by konečné výsledky 

zcela znehodnotilo. Zde se totiž různé nedostatky objevovaly i více než v 90% případů a překvapivě typické 

pro tento druh staveb bylo, že zde zcela zásadně chyběla, logicky velice potřebná, jakákoli koordinace po-

stupu jednotlivých prací na dotčeném území. Prováděcí firmy se pravděpodobně snažily otevíráním stále 

nových staveb získat dotační peníze, ale pak ovšem z kapacitních důvodů časově vázlo návazné dokončování 

těchto staveb a tím pak docházelo k naprostému nesouladu v plánovaných časových harmonogramech ukon-

čování jednotlivých etap dílčích staveb. Výsledkem zde vždy byl jen naprostý chaos v reálném usměrňování 

dopravy na celém dotčeném území.   
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IV. Problematika označování přenosných SDZ  
      Velice kriticky je nutno se také zmínit o velice rozšířeném dlouhodobém a zcela běžném nešvaru, zejmé-

na na českých silnicích nižšího řádu, ve městech a obcích, ale poměrně dost často i na komunikacích nej-

vyššího řádu. Firmy dodávající přenosné značení na různé stavby se snaží různým způsobem prezentovat 

svými logy na zadních štítech svých instalovaných značek. Většinou je zde přes šablonu sprejem nastříkán 

název firmy, ale poměrně dost často je tento název firmy nebo alespoň iniciály firmy i nastříkány volně ruč-

ně, bez pomoci jakékoli šablony. Rovněž se vyskytuje i snaha identifikovat firmu pomocí volně sprejem 

nastříkaných barevných bodů, v charakteristické barvě v převážně používaném běžném firemním označení.  

Opět je docela velice zarážející, že s těmito nevhodnými nešvary se na našich komunikacích zcela běžně 

prezentují i téměř všechny renomované firmy dodávající přenosné DZ. V poslední době se na zadním štítu 

značky objevuje nový trend - docela často se zde objevují i ve větším počtu užitá loga těchto firem a každé 

logo je pak v jiném barevném odlišení. Tento „pomalovaný cirkus - pseudoreklamy“ ovšem opravdu na naše 

komunikace v žádném případě vůbec nepatří. Je to navíc dokonce vysoce nebezpečný jev, který mnohdy 

svým upoutávajícím grafickým provedením až způsobuje, v místech různého omezení, odvádění po-

zornosti řidiče od sledování dopravního provozu.  
      Ve snaze nějak zviditelnit firmu je také novinka z loňského roku a to nalepení pásu retroreflexní fólie po 

celé šířce zadního štítu značky, opět v typické barvě loga firmy. Při nočním nasvícení fólie se pak ale logicky 

zvýrazňuje vyloženě jen řidiče matoucí zvýraznění tohoto pásu na zadním štítě 

značky a tak jen opět zcela zbytečně odpoutává pozornost řidiče od jiných důle-

žitých vjemů.  

      Dle platných předpisů je výrobce nebo dovozce povinen umístit na zadní 

stranu přenosné SDZ štítek nebo nálepku s označením výrobce nebo dovozce 

značky, měsícem a rokem výroby, číslem schvalovacího dokumentu dle MD ČR 

a dále druhem a životností použité retroreflexní fólie. Provozovatel přenosných 

SDZ je pak povinen umístit na zadní stranu přenosné SDZ svůj identifikační 

štítek s označením názvu provozovatele, jeho adresou, číslem telefonu případně 

kontaktní osobou. 

Výrobci dopravního značení tyto podmínky dodržují, protože jinak by se nemoh-

li zúčastnit, respektive byli by vyřazeni z různých výběrových soutěží na dodáv-

ky značek pro silniční správce. V dalším stupni praxe při umísťování značek na komunikacích již je ale vše 

jinak!  Silniční správci a samozřejmě i správní úřady by po zhotovitelích měli kategoricky vyžadovat důsled-

né dodržování souvisejících předpisů na komunikacích, stavbách. Zhotovitelé v této věci často argumentují, 

že si takto chrání své dopravní značky proti krádeži, ale mohu jednoznačně deklarovat, že tuto „ochranu“ si 

mohou zajistit i jiným způsobem a to například právě štítkem označujícím montážní firmu, jak to také ostat-

ně předpokládá platná legislativa. Budu se opakovat, ale takto znehodnocené, pomalované dopravní značky 

nám logicky na naší komunikační síti dobrou vizitku nedělají – ostatní dobré výsledky v této oblasti to 

opravdu značně doslova zcela zbytečně až degraduje.  

     Význam identifikačních štítků na dopravních značkách se obecně hlavně doceňuje pro faktickou možnost 

výkonu správné kontrolní činnosti majetkových správců (například třeba sledování délky záruky) a dále 

zejména i pro potřebnou identifikaci „viníků“ některých specifických sporných případů osazení dopravních 

značek. Je zapotřebí k tomu ale také kriticky ovšem poznamenat, že převážná většina silničních správců rea-

lizujících na komunikacích osazení značek vlastními pracovníky na tyto instalované značky svoje označení 

(tj. štítek montážní firmy) doposud také neumisťuje. 
 

V. Závěr k problematice přenosného SDZ 
     Nejprve se chci vrátit k úvodní myšlence -  mezi jakési samozřejmé doplňky, které dotváří celkový pozi-

tivní dojem vzhledu měst, obcí a i krajiny, jednoznačně také patří i dopravní značení komunikací.  

K tomu je zapotřebí si dostatečně co nejdříve také důrazně uvědomit, že i ve svém praktickém užívání „ne-

vhodné“ přenosné dopravní značení následně poškozuje celý systém dopravního značení. Lajdáckost totiž 

jen řidiče přesvědčuje, aby k dané situaci (a později bohužel i nejen k dané situaci) přistupovali se stejným 

přístupem, jakým provozovatel přistupoval k označení přechodné úpravy provozu pomocí takového značení. 

Ve svém důsledku takové značení vůbec nemusí řidič nakonec ani patřičně akceptovat.  A upozorňuji, že 

zřejmě i oprávněně, protože pokud přenosné značení nesplňuje požadavky na jeho užití na pozemních komu-

nikacích z hlediska související legislativy a technických předpisů, pak nemusí být i právně účinné  

……………………  

     Závěrem je tedy vhodné opětovně jen patřičně zdůraznit obecný fakt, že celá příčina problematické 

situace v užití „nesprávného“ přenosného SDZ v praxi je prioritně způsobena následkem toho, že kon-
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trolní činnost ze strany investora, správce komunikace a i správního úřadu na dodržování zadaných 

podmínek vydaného „Stanovení na místní úpravu provozu“ není prováděna v souladu s požadovanými 

předpisy a výše popsaná negativa pak jsou toho jen přímým důsledkem. 

 

    Určitě je vhodné v závěru také ještě upozornit na ne příliš známý, ale velice důležitý legislativní fakt a to 

že žadatel požadující vydání tzv. „Stanovení“ je dle platné legislativy povinen dodržovat podmínky 

vydaného rozhodnutí o povolení výjimky z místní (přechodné) úpravy provozu na pozemních komuni-

kacích. Nedodržení podmínek „Stanovení místní nebo přechodné úpravy dopravního značení“  je po-

važováno za naplnění podstaty přestupku dle § 42a odst. 1 písm. h), resp. správního deliktu dle § 42b, 

odst. 1 písm. h) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.  Za 

přestupek (fyzické osobě) nebo správní delikt (právnické a podnikající fyzické osobě) lze uložit pokutu 

až do 300 000,- Kč. 
Neznám ze své praxe ale ani jediný případ, kdy by tato sankce byla někdy využita……………… 
  

  

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=44836&recShow=80&fulltext=&nr=13~2F1997&part=&name=&rpp=100#parCnt
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=44836&recShow=81&fulltext=&nr=13~2F1997&part=&name=&rpp=100#parCnt
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=44836&recShow=81&fulltext=&nr=13~2F1997&part=&name=&rpp=100#parCnt
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V:  Nezařazeno 

1. Vplyv parametrov vybraných prvkov upokojenia dopravy na jazdnú rýchlosť 
Ing. Martin Škoda,  ProVia s.r.o. ,  dopravný inžinier  

Abstrakt: 

Rast životnej úrovne obyvateľstva so sebou prináša aj rozvoj automobilizmu a motorizácie a tým 
aj zvýšené dopravné požiadavky, čo v dopravnom priestore spôsobuje konflikty medzi 
motoristickými a nemotoristickými účastníkmi dopravy. Jedným z najdôležitejších východiskových 
bodov pri tvorbe dopravného priestoru cestných prieťahov spočíva na ovplyvňovaní rýchlosti 
motoristickej dopravy. Predpokladom k tomu je prispôsobenie úrovne jazdnej rýchlosti motoristov 
pomocou prvkov upokojenia dopravy. 

Článok je zameraný na stanovenie vplyvov geometrických parametrov vybraných prvkov 
smerového vedenia komunikácie a prvkov upokojenia dopravy na jazdnú rýchlosť motorových 
vozidiel. Stanovenie závislosti medzi jednotlivými geometrickými parametrami a jazdnou 
rýchlosťou bolo dosiahnuté použitím grafickej simulácie pohybového deja. 

Pre simuláciu prejazdu boli vymodelované vybrané prvky upokojenia dopravy, ktoré boli 
navrhnuté s rôznymi geometrickými parametrami. Následne boli overované a stanovené jazdné 
rýchlosti, ktorými je možné jednotlivými prvkami prechádzať.  

Pomocou simulačného softvéru bol postupne skúmaný vplyv geometrických parametrov 
okružnej križovatky, vybočenia jazdného pruhu a smerového oblúka na jazdnú rýchlosť, na základe 
ktorých boli vytvorené grafické i matematické závislosti a odporúčania pre oblasti najvhodnejšieho 
použitia vzhľadom na polohu v sídle. 

ÚVOD  

Cestná doprava sa v posledných desaťročiach stala podstatnou súčasťou života miest a obcí. Jej 
nárast a aj dopady na okolie cestných komunikácií sa prejavujú predovšetkým na prieťahoch cez 
obce a mestá, ktoré vznikali a rozvíjali sa pozdĺž hlavnej komunikačnej osi. Najviac postihnuté sú 
najmä malé a stredne veľké sídla, kde cestné prieťahy tvoria základnú komunikačnú os, so 
sústredenou občianskou vybavenosťou. 

Rozvojom individuálnej automobilovej dopravy (IAD) vznikal zvýšený dopyt po kapacitných 
komunikáciách. Vytvárali sa často široké komunikácie, nezohľadňujúce povahu sídelných útvarov. 
Hlavnými požiadavkami zo strany IAD bola rýchlosť, pohodlie a plynulosť iba motoristických 
účastníkov cestnej premávky. To sa doposiaľ prejavuje v nadmerných rýchlostiach tranzitných 
vozidiel. 

Problematika upokojovania dopravy v našich podmienkach nie je natoľko rozšírená 
a presadzovaná ako v okolitých európskych krajinách. Vplyv jednotlivých prvkov upokojenia na 
rýchlosť vozidiel a na dopravnú nehodovosť nie je u nás dostatočne preskúmaný. Taktiež interakcia 
medzi jazdnou rýchlosťou a návrhovými parametrami vedenia komunikácií je jedným z málo 
známych vzťahov. 

Poznanie účinkov jednotlivých opatrení dáva predpoklad pre ich správne a efektívne 
presadzovanie a zavádzanie na úsekoch cestných prieťahov sídelnými útvarmi. 

METODIKA PRÁCE 

Geometrické parametre vedenia komunikácií a jednotlivých prvkov upokojenia dopravy majú 
významný vplyv na jazdnú rýchlosť motorových vozidiel. Pre stanovenie závislosti medzi 
geometrickými parametrami smerového vedenia komunikácií, jednotlivými prvkami upokojenia 
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dopravy a jazdnou rýchlosťou motorových vozidiel bol použitý simulačný softvér, ktorý slúži ako 
nástroj na riešenie prejazdnosti v rôznych komplikovaných situáciách ako sú napríklad vybočenie 
jazdného pruhu vložením stredového ostrovčeka, okružná križovatka a smerové oblúky. Softvér 
ponúka databázu veľkého množstva typov vozidiel a to od osobných vozidiel, autobusov, 
nákladných vozidiel až po zložité jazdné súpravy. Užívateľ má možnosť nastavenia jazdnej rýchlosti 
vozidiel, na základe čoho je vymodelovaný pohyb vozidla v grafickej podobe. 

V rámci spracovania prejazdných kriviek bolo použité osobné motorové vozidlo kategórie M1, 
definované v zákone č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na 
pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov [4] ako vozidlá projektované 
a konštruované na prepravu cestujúcich, najviac s ôsmimi sedadlami okrem sedadla vodiča. Pre 
grafickú simuláciu pohybového deja na vybraných prvkoch smerového a priestorového vedenia 
komunikácií bolo vybrané osobné motorové vozidlo dĺžky 4,74 m (obr. 2.1), ktoré predstavuje 
najpočetnejšiu, najdynamickejšiu a najrýchlejšiu skupinu motorových vozidiel. Vozidlo s dĺžkou 4,74 
m je v TP 171 [2] definované ako smerodajné vozidlo reprezentujúce určitú rozmerovú skupinu 
motorových vozidiel, ktoré reflektuje aktuálne a očakávané zloženie dopravného prúdu. 
Smerodajné vozidlo je teda vozidlo, ktorého rozmery neprekračuje 85 % vozidiel príslušnej skupiny. 
V rozborovej úlohe Prejazdové krivky motorových vozidiel pre účely návrhu smerových prvkov 

komunikácií [1] je dĺžka osobného motorového vozidla kategórie M1 4,57 m. 

Obrázok 2.1 Smerodajné vozidlo skupiny M1 

Pohyb tohto vozidla bol postupne simulovaný pri rôznych jazdných rýchlostiach, pričom sa 
zisťovala hraničná jazdná rýchlosť, ktorou dokáže vozidlo prejsť daným smerovým vedením 
komunikácie. Pri častiach komunikácií, kde dochádza k výrazným zmenám smeru jazdy na krátkom 
úseku je potrebné znížiť a prispôsobiť jazdnú rýchlosť vozidla danému geometrickému vedeniu 
komunikácie. 

VPLYV GEOMETRICKÝCH PARAMETROV NA JAZDNÚ RÝCHLOSŤ 

Pre simuláciu prejazdu boli vymodelované vybrané prvky upokojenia dopravy, ktoré boli 
navrhnuté s rôznymi geometrickými parametrami. Následne boli overované a stanovené jazdné 
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rýchlosti, ktorými je možné jednotlivými prvkami prechádzať.  

Pomocou simulačného softvéru bol postupne skúmaný vplyv geometrických parametrov: 

- okružnej križovatky, 

- vybočenia jazdného pruhu a 

- smerového oblúka 

na jazdnú rýchlosť, na základe ktorých boli vytvorené grafické i matematické závislosti 
a odporúčania pre oblasti najvhodnejšieho použitia vzhľadom na polohu v sídle. 

Vplyv parametrov okružnej križovatky na jazdnú rýchlosť 

Pre simuláciu prejazdu smerodajným osobným motorovým vozidlom boli vymodelované rôzne 
veľkosti okružných križovatiek v súlade s TP 04/2004 Projektovanie okružných križovatiek na 
cestných a miestnych komunikáciách [3] (obr. 3.1.1). Následne boli overované možnosti prejazdu 
jednotlivými okružnými križovatkami a bola stanovená jazdná rýchlosť, ktorou je možné daným 
typom motorového vozidla prejsť okružnú križovatku. Prejazd osobným motorovým vozidlom bol 
vykonávaný iba po jazdnom pruhu na okruhu okružnej križovatky a vozidlá nevyužívali pre svoju 
jazdu prstenec okružnej križovatky. Niektoré z hodnôt boli overované aj skutočnou jazdou v teréne. 
Návrhové parametre okružných križovatiek s možnou jazdnou rýchlosťou sú uvedené v tabuľke 
3.1.1. 
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Obrázok 3.1.1 Návrhové parametre okružnej križovatky a prejazd motorovým vozidlom skupiny M1 

Tabuľka 3.1.1 Hodnoty jazdnej rýchlosti okružnou križovatkou v závislosti od návrhových parametrov 

 

Na základe zistených hodnôt jazdných rýchlostí v závislosti od veľkosti okružnej križovatky bol 
spracovaný graf znázorňujúci závislosť medzi priemerom okružnej križovatky a jazdnou rýchlosťou 
(obr. 3.1.2). V grafe sú vyznačené odporúčané oblasti najvhodnejšieho použitia jednotlivých 
veľkostí okružných križovatiek vzhľadom na polohu v sídle nasledovne: 

- centrum   ( < 30 km.h-1) 

- širšie centrum  (30-45 km.h-1) 

- okrajové oblasti  (45-50 km.h-1) 
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Obrázok 3.1.2 Graf závislosti medzi priemerom okružnej križovatky a jazdnou rýchlosťou 

Matematicky môžeme závislosť medzi priemerom okružnej križovatky a jazdnou rýchlosťou 
vyjadriť nasledujúcou rovnicou: 

  766,137308,00062,0 2 DDV j               (3.1.1) 

 kde: 

  Vj - jazdná rýchlosť smerodajného motorového vozidla 

  D - priemer okružnej križovatky 

Vplyv parametrov vybočenia jazdného pruhu na jazdnú rýchlosť 

Pre simuláciu prejazdu smerodajným osobným motorovým vozidlom boli vymodelované rôzne 
veľkosti zmeny smerového vedenia vybočením jazdného pruhu pomocou stredového ostrovčeka 
(obr. 3.2.1). Na dynamiku jazdy a tým na zníženie rýchlosti prejazdu má vplyv jednak polomer 
vybočenia jazdného pruhu a jednak šírka vybočenia jazdného pruhu. Z tohto dôvodu boli 
vymodelované dve skupiny stredových ostrovčekov s vybočením jazdného pruhu. 

 a) V prvej skupine boli vytvorené stredové ostrovčeky s premenlivým polomerom vybočenia 
jazdného pruhu, pričom šírka vybočenia jazdného pruhu zostala konštantná 2,5 m (tab. 3.2.1). 

 b) V druhej skupine boli vytvorené stredové ostrovčeky s konštantným polomerom 
vybočenia jazdného pruhu s hodnotou 30 m, pričom šírka vybočenia jazdného pruhu bola 
premenlivá (tab. 3.2.2). 

Následne boli overované možnosti prejazdu jednotlivými vybočeniami jazdného pruhu 
pomocou stredového ostrovčeka a bola stanovená jazdná rýchlosť, ktorou je možné daným typom 
motorového vozidla prejsť daným smerovým vedením. Niektoré z hodnôt boli overované aj 
skutočnou jazdou v teréne. Návrhové parametre vybočenia jazdného pruhu pomocou stredového 
ostrovčeka s možnou jazdnou rýchlosťou sú uvedené v tabuľke 3.2.1 a 3.2.2. 
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Obrázok 3.2.1 Návrhové parametre vybočenia jazdného pruhu pomocou stredového ostrovčeka a prejazd 
motorovým vozidlom skupiny M1 

 

Tabuľka 3.2.1 Hodnoty jazdnej rýchlosti vybočením jazdného pruhu v závislosti od návrhových paramet-
rov 

 

 

Tabuľka 3.2.2 Hodnoty jazdnej rýchlosti vybočením jazdného pruhu v závislosti od návrhových paramet-
rov 

 

Na základe zistených hodnôt jazdných rýchlostí v závislosti od návrhových parametrov vybočenia 
jazdného pruhu pomocou stredového ostrovčeka bol spracovaný graf znázorňujúci závislosť medzi 
polomerom vybočenia jazdného pruhu a jazdnou rýchlosťou (obr. 3.2.2) a graf znázorňujúci 
závislosť medzi šírkou vybočenia jazdného pruhu a jazdnou rýchlosťou (obr. 3.2.3). V grafe sú 
vyznačené odporúčané oblasti najvhodnejšieho použitia jednotlivých vybočení jazdných pruhov 
pomocou stredového ostrovčeka vzhľadom na polohu v sídle nasledovne: 

- centrum   ( < 30 km.h-1) 

- širšie centrum  (30-45 km.h-1) 

- okrajové oblasti  (45-50 km.h-1) 
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Obrázok 3.2.2 Graf závislosti medzi polomerom vybočenia jazdného pruhu a jazdnou rýchlosťou 

Matematicky môžeme závislosť medzi polomerom vybočenia jazdného pruhu a jazdnou 
rýchlosťou vyjadriť nasledujúcou rovnicou: 

 794,355363,00013,0
2

jpjpj RRV                 (3.2.1) 

 kde: 

  Vj - jazdná rýchlosť smerodajného motorového vozidla 

  Rjp - polomer vybočenia jazdného pruhu 

Obrázok 3.2.3 Graf závislosti medzi šírkou vybočenia jazdného pruhu a jazdnou rýchlosťou 
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Matematicky môžeme závislosť medzi šírkou vybočenia jazdného pruhu a jazdnou rýchlosťou 
vyjadriť nasledujúcou rovnicou: 

 909,84774,180982,2
2

vybvybj ššV               (3.2.2) 

 kde: 

  Vj - jazdná rýchlosť smerodajného motorového vozidla 

  švyb - šírka vybočenia jazdného pruhu 

Vplyv parametrov smerového oblúka na jazdnú rýchlosť 

Pre simuláciu prejazdu smerodajným osobným motorovým vozidlom boli vymodelované 
smerové oblúky s rôznymi polomermi (obr. 3.3.1). Následne boli overované možnosti prejazdu 
jednotlivými smerovými oblúkmi a bola stanovená jazdná rýchlosť, ktorou je možné daným typom 
motorového vozidla prejsť smerový oblúk. Prejazd osobným motorovým vozidlom bol vykonávaný 
jazdou vo svojom jazdnom pruhu. Vozidlá nevyužívali pre svoju jazdu protismerný jazdný pruh, čím 
by dosiahli prejazd smerovým oblúkom väčšou rýchlosťou. Niektoré z hodnôt boli overované aj 
skutočnou jazdou v teréne. Návrhové parametre smerových oblúkov s možnou jazdnou rýchlosťou 
sú uvedené v tabuľke 3.3.1. 

 

Obrázok 3.3.1 Návrhové parametre smerového oblúka a prejazd motorovým vozidlom skupiny M1 

Tabuľka 3.3.1 Hodnoty jazdnej rýchlosti smerovým oblúkom v závislosti od návrhových parametrov 
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Na základe zistených hodnôt jazdných rýchlostí v závislosti od polomeru smerového oblúka bol 
spracovaný graf znázorňujúci závislosť medzi polomerom smerového oblúka a jazdnou rýchlosťou 
(obr. 3.3.2). V grafe sú vyznačené odporúčané oblasti najvhodnejšieho použitia jednotlivých 
polomerov smerového oblúka vzhľadom na polohu v sídle nasledovne: 

- centrum   ( < 30 km.h-1) 

- širšie centrum  (30-45 km.h-1) 

- okrajové oblasti  (45-50 km.h-1) 

Obrázok 3.3.2 Graf závislosti medzi polomerom smerového oblúka a jazdnou rýchlosťou 

Matematicky môžeme závislosť medzi polomerom smerového oblúka a jazdnou rýchlosťou 
vyjadriť nasledujúcou rovnicou: 

 324,0 soj RV                  (3.3.1) 

 kde: 

  Vj - jazdná rýchlosť smerodajného motorového vozidla 

  Rso - polomer smerového oblúka. 

ZÁVER 

Príklady riešenia problematiky cestných prieťahov a možnosti upokojenia dopravy možno 
pozorovať v okolitých krajinách. Postupné zavádzanie jednotlivých prvkov upokojenia dopravy je 
možné sledovať už aj na Slovensku. Často sa však využívajú prvky, ktoré nedostatočne napĺňajú 
stanovené ciele upokojenia dopravy. Dôvodom býva často neriešenie cestného prieťahu ako celku 
alebo nesprávne využívanie prvkov upokojenia dopravy. 

Stanovené závislosti medzi jazdnou rýchlosťou a želanými geometrickými parametrami 
priestorového vedenia komunikácií a prvkov upokojenia dopravy sú jednoduchou a praktickou 
pomôckou pri tvorbe projektovej dokumentácie zameranej na tvorbu koncepcie upokojovania 
dopravy. 

Uvedené interakcie môžu byť podkladom a podnetom pri tvorbe technických podmienok, 
zaoberajúcich sa detailnejšie návrhom jednotlivých opatrení upokojenia dopravy na úsekoch 
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cestných prieťahov. 
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2. Parkovanie motocyklov, požiadavky a možnosti 
Prof. Ing.  Bystrík Bezák, Stavebná fakulta STU v Bratislave,  bystrik.bezak@stuba.sk - 
Ing.Dr. Milan Skýva,  DIC Bratislava,  s.r.o. ,  dicms@stonline. sk  

 

Abstrakt 

Parkovanie motocyklov je vo všeobecnosti úplne zanedbávané, nie je riešené v žiadnej norme, 

ani vo všeobecných predpisoch o prevádzke na verejných komunikáciách. Príspevok uvádza 

možnosti usporiadania parkovacích miest a stanovenia nárokov na ich počty, pričom zvažuje: 

 Druhy používaných motocyklov 

 Parkovacie miesta pre motocykle 

 Požiadavky na legislatívne opatrenia 

 

1. Úvod 

Parkovanie motocyklov (obr. 1) je vo všeobecnosti úplne zanedbávané, nie  je riešené v žiadnej 

norme, ani vo všeobecných predpisoch o prevádzke na verejných komunikáciách. V súčasnosti 

možno pozorovať postupný nárast využívania rôznych druhov motocyklov. S nárastom počtu 

motocyklov sa postupne zvyšujú aj nároky na odstavovanie ale najmä na parkovanie motocyklov 

v našich mestách.  

V súčasnosti platné normy boli zostavované v 80-tych rokoch a skôr, pričom so skupinou 

motocyklov sa v tej dobe nerátalo. Motocykle boli považované iba ako športové vozidlá 

a pozornosť bola zameraná prevažne na riešenie požiadaviek pre osobné automobily.  

Postupne sa však prepĺňajú verejné komunikácie a parkoviská osobnými automobilmi a  

postupne nastáva renesancia využívanosti motocyklov. V súčasnosti existuje množstvo druhov 

motocyklov, s prispôsobením konštrukcie na maloobsahové motocykle, ktoré sú zamerané na  

mestské používanie. Táto skupina maloobsahových motocyklov, tzv.“skútrov“, sa stala dostupným 

dopravným prostriedkom pre širokú verejnosť najmä svojou cenou a  veľmi prijateľnými 

prevádzkovými nákladmi. Zahltenie mestského verejného priestoru a uvedené fakty stavajú malý 

motocykel aj do konkurencie voči mestskej hromadnej doprave, najmä svojou nízkou cenou, 

nezávislosťou, flexibilitou  a dobrou prejazdnosťou aj v sťažených mestských podmienkach 

zahltených mestských komunikácií. 

 

Obr.1: Parkovanie motocyklov a bicyklov v centre mesta 

V západoeurópskych krajinách, najmä v Nemecku a Švajčiarsku, sa motocyklom poskytuje 

v ostatnom období rovnaký priestor ako bicyklom, predovšetkým ich preferencia v centrálnych 

mestských priestoroch.  

Ku koncu marca 2010 bol v Berne 

vo Švajčiarsku otvorený prvý 

parkovací dom pre motocykle 

(obr. 2): celkom 80 parkovacích 

miest pre motocykle v Casino-

Parking Bern, vrátane 

bezplatných odkladacích skriniek. 

V návrhu (napr. dizajn 

odkladacích skriniek alebo výber 

podlahy), spolupracoval bývalý 

švajčiarsky motocyklový pretekár 

Jacques Cornu. Náklady na 

parkovacie sú mierne: napríklad, 

v súčasnosti jedna hodina 

parkovania motocykla tu stojí 1 

CHF, vrátane využitia odkladacej 

skrinky. 
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Obr. 2: Parkovací dom pre motocykle Casino-Parking Bern, Švajčiarsko [2] 

2. Rozdelenie motocyklov a ich užívateľov 

Na základe poznatkov o stave motocyklového parku, ktorý je v súčasnej dobe využívaný na 

našom  území, je možné stanoviť dve hlavné kategórie užívateľov motocyklov:  

 rekreační jazdci, s prevládajúcimi motocyklami vyšších kubatúr 

 jazdci všedného dňa, ktorí s obľubou využívajú nižšie kubatúry. 

Obidve skupiny majú výrazne odlišný počet užívateľov a samozrejme aj odlišné požiadavky na 

umiestnenie odstavných plôch a parkovísk  pre motocykle. 

Nakoľko naše normy neuvažujú s touto skupinou vozidiel, je potrebné aj spracovanie 

všeobecného predpisu na geometriu parkovísk, ako aj nároky na funkčné aktivity v území.  

 

3. Umiestnenie parkovísk pre motocykle 

Podľa stavu motocyklového parku je nutné navrhovať dve rozdielne skupiny parkovísk určených 

pre motocykle: 

 motocykle vyšších kubatúr (nad 150ccm), táto skupina parkovísk je určená pre najmä pre rekre-

ačných  jazdcov. Táto skupina parkovísk by mala byť navrhovaná v skupinách pre 5 – 10 motoriek. 

Lokalizácia týchto parkovísk by mala byť v dosahu atraktívnych cieľov pre rekreačných jazdcov. 

Počty lokalít je potrebné navrhnúť podľa jestvujúcich atraktivít, najmä turistického významu. 

 motocykle nižších kubatúr, skútre (do 150ccm) sú určené pre jazdcov „všedného dňa“, najmä pre 

mestské jazdy (do práce, do školy, iné mestské ciele...). vzhľadom na menšie priestorové nároky na 

jednotlivé parkoviská, je ich  možné vhodne umiestňovať ako doplnky v nevyužívaných plochách 

parkovísk pre osobné vozidlá, prípadné iné verejné priestory, ktoré nie sú využívané (zatienené). 

Parkoviská pre malé motocykle nesmú byť prekážkou v premávke na verejných komunikáciách, 

ani v pohybe chodcov a cyklistov. 

http://www.mcz-bern.ch/aufgeschnappt/motorradparkhaus-bern.pdf
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Podrobnú lokalizáciu a rozdelenie parkovísk 

pre obidva druhy motocyklov je potrebné 

riešiť v podrobnejších stupňoch mestských 

dokumentácií, ktoré riešia dopravný systém 

mesta – generel dopravy, mestská parkovacia 

politika, návrh turistických cieľov.... 

Rozmery parkovísk pre motocykle (obr. 3 

a 4) 

Po preverení rozmerov jednotlivých, dnes 

využívaných motocyklov, bolo možné 

navrhnúť geometriu  a usporiadanie 

jednotlivých parkovacích miest pre 

motocykle. 

Motocykle vyšších kubatúr, ktoré sú 

využívané najmä rekreačnými jazdcami 

jazdiacimi za turistickými cieľmi. Táto 

skupina motocyklov je u nás  v menšine. 

Motocykle nižších kubatúr, „skútre“ – ty-

pický mestský motocykel, využívaný najmä 

pre mestské jazdy za pravidelnými dennými 

jazdami – práca, škola, voľnočasové aktivity 

v meste... 

Obr. 3 a 4: Rozmery stojísk pre motocykle[3] 

  
Z vyššie uvedených rozmerov motocyklov boli odvodené použiteľné rozmery parkovísk (obr. 5) pre 

obidve skupiny motocyklov a ich možné usporiadanie na mestskej ulici. Na obrázku 6 je 

znázornené usporiadanie parkovísk pre osobné automobily, veľké a malé motocykle. 
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Obr. 5 a 6: Umiestnenie stojísk pre motocykle na komunikácii [3] 

 

Možné a vhodné umiestnenie stojísk, najmä pre malé, mestské motocykle je na vjazdoch 

a zatienených miestach pri parkoviskách osobných automobilov. Pri tejto lokalizácii musia však byť 

preverené rozhľadové pomery tak, aby nebránili v premávke. 

Kombinácia parkovísk pre bicykle a 

malé motocykle je vhodne použiteľná pre 

mestské podmienky a bude čoraz viacej 

vyžadovaná vo všetkých veľkostných 

kategóriách miest. 

Uvedené zámery si však vyžadujú poznanie 

celkových bilančných  nárokov v území 

podľa ich  atraktivity. Vzhľadom 

k skutočnosti, že tieto okolnosti neboli 

riešené, podľa praktických skúseností 

z jestvujúcich, realizovaných projektov boli 

navrhnuté nasledovné bilančné hodnoty: 

Návrh bilancií vo vzťahu k bilancovaným 

počtom osobných automobilov: 

 Obytná zóna    

 1-2% z celkového počtu OA 

stojísk 

 Ulice, vybavenosť v CMO  

 2% z celkového počtu OA 

stojísk 

 Šport, rekreácia 

 2,5% z celkového počtu OA 

stojísk 
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4. Legislatívne opatrenia 

Pre zjednodušenie parkovania motocyklov bola prijatá v roku 2013 novela zákona o premávke 

na pozemných komunikáciách. 

Z dôvodovej správy pre novelu  zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej 

premávke v r.2013 [4]: 

“V súčasnosti je zvýšený trend používania motocyklov predovšetkým v mestách, keďže v menšej 

miere zaťažujú životné prostredie, nezaberajú veľa priestoru na parkovanie a súčasne zjednodušujú 

dopravu v mestách. Aj preto považujeme za prospešné odbremeňovať dopravu predovšetkým 

v mestách od aut a súčasne zjednodušovať podmienky pre používanie motocyklov, ale takým 

spôsobom, aby v žiadnom prípade nekomplikovali používanie chodníkov pre chodcov. 

Aj z týchto dôvodov sa predkladatelia rozhodli riešiť tieto praktické problémy tým, že užívatelia 

bicyklov a motocyklov budú môcť v zónach s regulovaným alebo plateným státím používať na 

parkovanie chodník tak, aby chodcom ostal voľný priestor najmenej 1,5 metra“.... 

Doplnenie k  Čl. I 

Navrhovanou právnou úpravou sa umožní používať chodník na parkovanie pre bicykle a 

motocykle v zónach s regulovaným alebo plateným státím tak, aby ostala voľná plocha minimálne 

1,5 metra pre chodcov. 

 

5. Záver 

Pre zlepšenie prístupnosti mestských oblastí, predovšetkým centrálnych a historických častí miest je 

použitie jednostopého vozidla tým najvhodnejším riešením, najmä ak je na alternatívny pohon 

(elektromotocykle), alebo ľudskou silou (bicykle, ai.). Vytvárajú potenciál nielen z hľadiska 

mobility, ale predovšetkým pre ich priestorovú a energetickú úspornosť aj lepšie podmienky pre 

vyššiu kvalitu života obyvateľov. Preto je potrebné venovať tejto problematike väčšiu pozornosť 

a vytvoriť potrebné nástroje (normy, predpisy), pre navrhovanie a budovanie infraštruktúry pre ich 

účinnejšie a bezpečnejšie využitie. 

 

Článok je priebežným výsledkom riešenia grantovej výskumnej úlohy VEGA č.1/0351/13 

„Dopravné plochy a ich konštrukcie v integrovanom dopravnom priestore“, riešenej na Katedre 

dopravných stavieb Stavebnej fakulty STU v Bratislave.  

 

Zdroje 

[1] foto: Ing.Dr. M.Skýva 

[2] http://www.mcz-bern.ch/aufgeschnappt/motorradparkhaus-bern.html 

[3] Dokumentácia : DIC Bratislava, s.r.o.  

[4] Novela zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v r.2013 

  

http://www.mcz-bern.ch/aufgeschnappt/motorradparkhaus-bern.html
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3. Bezpečnosť zraniteľných účastníkov cestnej premávky 
Peter Ján Faith   

 

Abstrakt 
Potreba zvyšovania bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky a znižovanie závaž-

nosti následkov dopravných nehôd za účasti chodcov a cyklistov je aktuálnou a vážnou témou 
každej spoločnosti. 

Príspevok sa zameriava na tieto dve skupiny účastníkov cestnej premávky, pričom sa  detailnej-
šie zameriava na správanie chodcov a vodičov na miestach, kde dochádza k stretu chodca 
a automobilu. Priechody pre chodcov bývajú častým miestom DN, preto nielen správanie, ale aj 
podmienky súvisiace s technickým riešením priechodu, t.j., aký je reálny stav značenia priechodu, 
akým spôsobom sú uplatnené bezpečnostné prvky na komunikácii a čo je možné vykonať pre zní-
ženie počtu dopravných nehôd chodcov a ich následkov.  
 

1. Úvod 
Bezpečnosť dopravy je jedným zo základných kvalitatívnych kritérií, ktorými sa posudzuje 

dopravný systém. Cestná doprava predstavuje najrozšírenejší spôsob premiestňovania osôb 
a nákladov. Znamená to, že používanie automobilov spôsobuje nielen kladné úžitky, ale aj 
nedostatky prejavujúce sa v dopravnej nehodovosti. 

Na cestách EÚ zahynulo v roku 2010  31 484 osôb, čo bolo o 6 484 usmrtených osôb viac, než 
bol stanovený cieľ  25 000 osôb usmrtených na cestách v roku 2010. V roku 2012 bolo na cestách 
EÚ usmrtených 28 136 osôb, nasvedčuje tomu, že sa nedarí plniť stanovený cieľ, aj keď sa celkový 
počet usmrtených na európskych cestách znižuje.     

Každý európsky občan by mal mať možnosť žiť a pohybovať sa v mestskej zóne bezpečne a s 
istotou. Chôdzu, bicyklovanie alebo šoférovanie osobného automobilu, či nákladného vozidla by 
malo sprevádzať čo najmenšie riziko. Vyžaduje si to dobre navrhnutú infraštruktúru, a to hlavne na 
križovatkách. Občania si čoraz viac uvedomujú, že musia konať zodpovedne v záujme ochrany 
svojich aj cudzích životov. 

Približne dve tretiny nehôd a tretina úmrtí na cestách sa odohráva v mestských zónach, kde sú 
najviac postihnutí najzraniteľnejší užívatelia ciest. Riziko smrteľného zranenia pri dopravnej nehode 
je pre cyklistov a chodcov šesťnásobné vyššie ako pre vodičov automobilov. Obeťami sú často ženy, 
deti a starší ľudia. 

Fyzická bezpečnosť účastníkov cestnej premávky, ktorá sa niekedy vníma ako nízka, odrádza 
určité sociálne skupiny od cestovania alebo využívania verejných dopravných služieb. Netýka sa to 
len vozidiel, terminálov a autobusových či električkových zastávok, ale aj trasy, ktorú treba prejsť 
pešo smerom na zastávky a späť. Výsledkom môže byť nadbytočné používanie automobilov a 
odrádzanie ľudí od aktívneho života. To ešte viac prispieva k vzniku dopravných nehôd za účasti 
zraniteľných účastníkov, pretože na cestách je viac automobilov a chodci a cyklisti sú vystavovaní 
častejším stretom s automobilmi. Následky takýchto dopravných nehôd sú pre chodcov a cyklistov 
veľmi vážne.  

Najviac postihnutou vekovou skupinou sú  14 – 25-roční, pre ktorých sú dopravné nehody 
hlavnou príčinou smrti. Ide predovšetkým o kategóriu chodcov, ako vôbec najzraniteľnejších 
účastníkov cestnej premávky. K tejto skupine patria aj chodci vo vekovej kategórii nad 65 rokov. Z 
celkového počtu usmrtených na európskych cestách je ročný podiel v priemere 21 % chodcov, 7 % 
cyklistov a 18 % motocyklistov.  

Až 70 % chodcov, ktorí utrpeli smrteľné zranenia, prišlo o život v mestách. Podiel smrteľných 
zranení chodcov na dopravných nehodách v mestských zónach v roku 2011 bol takýto: EÚ priemer 
– 37 %, Slovensko je na úrovni 55 %; susedné krajiny sú na tom trochu lepšie: Česko – 41 %, 
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Maďarsko – 44 %, Rakúsko – 42 % a Poľsko – 47 %. 

 
Obr. 1  Počet usmrtených pri DN, z toho usmrtených chodcov na mil. obyv. a ich podiel zo všetkých 

usmrtených pri DN 
 

2. Vznik dopravných nehôd 
Dopravná nehoda predstavuje sociálny, ekonomický, odborný a v neposlednom rade aj politický 

problém. Každý dopravný problém je možné popísať na základe troch principiálnych rozmerov 
rizika pri zohľadnení troch základných fáz dopravnej nehody: 

 Prvý rozmer – rozsah činnosti, ktorá môže spôsobiť nehodu, expozícia (vystavenie sa riziku 
nehody), ktorú možno merať v podobe počtu ciest, cestovnej vzdialenosti a času. 

 Druhý rozmer – riziko (možnosť dopravnej nehody), ktoré každý podstupuje pri výkone čin-
nosti, 

 Tretí rozmer: následky nehody (smrteľné zranenie, ťažké zranenie, ľahké zranenie, hmotná 
škoda). 

Na vznik dopravnej nehody za účasti chodcov a cyklistov má vplyv súbor rôznych faktorov. Tieto 
faktory možno v zásade rozdeliť na faktory súvisiace s osobou  účastníka dopravnej nehody (jeho 
stav, vek pohlavie, závažnosť zranenia, jeho správanie pri dopravnej situácii a pod.) a faktory spo-
jené s externými podmienkami (lokalita nehody, počasie, denná doba, druh a stav komunikácie 
a pod.) 

K faktorom súvisiacim s osobou účastníka dopravnej nehody patria: 

 vek a pohlavie, 

 fyzický a duševný stav, 

 správanie a reagovanie, 

 ochrana pred vznikom  a závažnosťou zmiernenia. 
Faktory súvisiace s pozemnou komunikáciou a jej okolia sú: 

 druh a stav komunikácie, 

 situovanie priechodov, 

 značenie dopravných priechodov, 

 rozhľadové pomery v mieste priechodov, 

 denná doba a počasie. 
Príspevok sa zameriava na tieto dve skupiny faktorov, pričom detailnejšie analyzuje prvú skupinu 
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faktorov, správanie sa chodcov a vodičov na miestach, kde dochádza k stretu chodca a automobilu. 
Druhá skupina faktorov súvisí s vonkajšími podmienkami, t.j. aké bezpečnostné prvky sa uplatňujú 
na komunikácii v mieste priechodu pre chodcov a čo je možné vykonať na zníženie počtu 
dopravných nehôd chodcov a ich následkov. Chodci ako účastníci dopravnej nehody sú spravidla 
vážne zranení a častou príčinou dopravnej nehody sú zlyhania správania chodca alebo vodiča 
a nedostatky v samotnom dopravnom prostredí miesta nehody.  
Interakcia vodiča a chodca je základnou podmienkou pre vznik a závažnosť následkov dopravnej 
nehody.  
K najčastejším príčinám dopravných nehôd chodcov patria: 

 nepozornosť ako nedostatok vnímania ostatných účastníkov cestnej premávky, rozptýle-
nosť, poruchy sústredenia, únava, roztržitosť, alkohol, nevenovanie sa riadeniu, 

 nedodržanie pravidiel, príliš rýchla jazda vozidla, nerešpektovanie červenej, nedodržanie 
prednosti, chôdza po nesprávnej strane vozovky, nedostatky v pravidlách situovania prie-
chodu a jeho značenia,  

 nesprávne posúdenie situácie, zlý odhad rýchlosti prichádzajúceho vozidla, nepredvídanie 
zámerov ostatných účastníkov cestnej premávky, náhly vstup do vozovky, prebiehanie cez 
vozovku, 

 nedostatočná viditeľnosť, nedostatočné rozhľadové pomery, zakrytý výhľad, oslnenie sln-
kom, daždivé a hmlisté počasie, nedostatky v označení priechodu.  

Všetky uvedené príčiny vzniku dopravnej nehody možno zhrnúť do spoločného faktora, ktorým 
je správanie účastníkov cestnej premávky t.j. v rámci témy príspevku ide o správanie vodiča, chodca 
alebo cyklistu v cestnej premávke. 
Nepozornosť sa zdá byť najčastejšou príčinou nehody. Čo ju spôsobuje je často nejasnou príčinou, 
väčšinou ide o niekoľko príčin, ktoré pri nehode spoločne pôsobia. Niekedy veľmi ťažké určiť 
rozhodujúcu príčinu. 

Najčastejšou príčinou dopravných nehôd je nedodržanie pravidiel cestnej premávky, ku  ktorým 
patrí rýchla jazda a nedodržanie rýchlostného limitu. Platí, že riziko vzniku dopravnej nehody rastie 
s vyššou rýchlosťou a to viac ako len úmerne s rýchlosťou. Najviac doplácajú na vysokú rýchlosť pri 
dopravnej nehoda chodci, kedy prudko vzrastá riziko usmrtenia chodcov, napríklad keď sa zvýši 
rýchlosť zo 40 km.h-1 na 50 km.h-1, riziko vzrastá až 2,5-krát. Chodci nedodržujú pravidlá pri 
prechádzaní vozovky, často prechádzajú mimo priechod alebo prebehujú na červenú a pod. 
 K zásadným príčinám vzniku dopravnej nehody patrí, keď chodec nesprávne posúdi dopravnú 
situáciu a do vozovky náhle vstúpi mimo priechodu, ale takisto aj keď použije priechod pre 
chodcov, ak vzhľadom na rýchlosť a vzdialenosť prichádzajúcich vozidiel nemôže cez vozovku 
bezpečne prejsť. Ide o typickú príčinu nesprávneho posúdenia situácie. Chybné rozhodnutie je, ak 
chodec prechádza cez cestu tesne pred stojacim autobusom na zastávke MHD alebo nákladným 
automobilom stojacim pri okraji vozovky. 
 Zvýšenie viditeľnosti je dôležitou požiadavkou pri znižovaní vzniku dopravnej nehody. Potvrdzujú 
to aj analýzy dopravných nehôd, predovšetkým zraniteľných účastníkov, tí veľmi často neprimerane 
vnímajú iných účastníkov, neboli si dostatočne vedomí ostatných účastníkov cestnej premávky, 
a preto neboli schopní sa včas vyhnúť kolízii. Častou príčinou nedostatočnej viditeľnosti je zlé 
počasie a nočné hodiny. 
   

3. Čo spraviť pre bezpečnejšie správanie 
Bezpečnejšie správanie predovšetkým predstavuje predovšetkým rešpektovanie všetkých 

účastníkov cestnej premávky. To je základom pre udržanie mestskej mobility bez jej nedostatkov.  

Bezpečnosť sa nepovažuje za určujúci faktor výberu spôsobu premiestnenia. Podmienky 
bezpečnosti pre chodcov a cyklistov by sa vo všeobecnosti mali zlepšiť skôr, ako sa presadí presun 
objemu ciest z automobilovej na pešiu a cyklistickú dopravu. 
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K bezpečnosti dopravy je treba pristupovať integrovane, ide o kombináciu, obsahujúcu výchovné, 
technické a kontrolné opatrenia. Jednou z ciest ako pristupovať k bezpečnosti cestnej premávky je 
Audit cestnej bezpečnosti. Ide o metódu posudzovania rizík bezpečnosti pred uvedením cesty do 
prevádzky a  zároveň ide o zdôraznenie uplatnenia požiadaviek všetkých účastníkov cestnej 
premávky. Nie sú to len technické opatrenia, ale ide hlavne o výchovné opatrenia, ktorými možno 
zásadne ovplyvňovať správanie účastníkov cestnej premávky.       

Cieľom informačných kampaní je zabezpečiť, aby si občania lepšie uvedomili svoje správanie na 
cestách. Informačné kampane predstavujú absolútnu prioritu. Organizovanie osobitných kampaní o 
bezpečnosti na cestách a špeciálnych iniciatív na vyškolenie mladých osôb vedie k postupnému 
znižovaniu dopravných nehôd. Známe sú rôzne dopravné akcie, ktoré sa každoročne organizujú v 
európskych mestách.   
Jeden z budúcich európskych dní cestnej bezpečnosti by sa tiež mohol zamerať na mestské zóny. 
EÚ podporuje aktivity na zovšeobecnenie využívania prostriedkov presadzovanie práva v mestách 
všetkými užívateľmi ciest. 

Zlepšenie chápania bezpečnosti spočíva na mnohých opatreniach v oblasti mestského 
prostredia. Nízka úroveň chápania požiadaviek na zvýšenie bezpečnosti užívateľov ciest môže viesť 
k nevyhovujúcemu stavu bezpečnosti cestnej premávky, častým a vážnym následkom nehôd. 
Vybudovanie vysoko kvalitnej infraštruktúry vrátane kvalitných chodníkov pre chodcov a cyklistov 
prináša úspechy v snahe o zníženie počtu dopravných nehôd. Zlepšenie viditeľnosti, napríklad 
prostredníctvom lepšieho osvetlenia a lepšie viditeľných strážnikov na uliciach môže pomôcť k 
zvýšeniu pocitu bezpečnosti. Riešenia IDS môžu takisto významne prispieť tak, že by poskytovali 
rýchle a náležité informácie a riadenie dopravy zamerané na bezpečnosť. 

Dodržiavanie princípov BCP predpokladá kontrolnú činnosť zodpovedných orgánov. Zámerom 
kontroly je ovplyvňovanie účastníkov cestnej premávky tak, aby klesalo riziko ich  účasti na 
dopravnej nehode.   

Vzájomná ohľaduplnosť vodičov a chodcov je základom pre bezproblémové riešenie 
situácie pri prechádzaní cez vozovku. Nie je to založené len na individuálnom chovaní vodičov 
a chodcov, ale predovšetkým to závisí od dodržiavania pravidiel pre chodcov a vodičov na 
miestach prechádzania chodcov cez vozovku. Najčastejšie nedostatky vyplynuli zo sledovanie 
správania sa chodcov a vodičov vyplynuli najčastejšie nedostatky.  

Najčastejšie nedostatky správania sa chodcov na priechodoch: 

 chybné vyhodnotenie dopravnej situácie v priestore priechodu, zlý odhad rýchlosti vozidla, 
náhle vstúpenie na vozovku, 

 bezdôvodné pomalé prechádzanie cez priechod (rozprávanie sa, telefonovanie), 

 vbehnutie na priechod a prebiehanie cez vozovku, 

 bezdôvodné zastavovanie a zdržiavanie sa na priechode, 

 jednotlivé prechádzanie namiesto skupinového,  

 prechádzanie na červenú, 

 skracovanie si cesty mimo priechodu, šikmé prechádzanie cez vozovku, 
Najčastejšie nedostatky správania sa vodičov v blízkosti priechodov pre chodcov: 

 nerešpektovanie, prehliadnutie chodcov pri vstupe na vozovku, 

 chybný odhad  dopravnej situácie,  

 namiesto zníženia rýchlosti, zvýšenie rýchlosti, 

 predbiehanie v mieste priechodu, 

 nepozornosť v mieste priechodu pre chodcov, 

 nedanie prednosti chodcovi pri odbočovaní vozidla, 

 pocit silnejšieho. 
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Dôležitou súčasťou aktivít znižovania počtu DN a ich následkov je riešenie medzinárodných 
projektov zameraných na výchovu, dopravno-inžinierske opatrenia na komunikačnej sieti 
a kontrolné činnosti. Jedným z mnohých bol projekt SOL - Save Our Live, ktorý bol zameraný na 
vytvorenie príručky pre dopravných expertov, odborníkov na všetkých úrovniach štátnej správy 
a samosprávy a všetkých ďalších osôb zodpovedných za kľúčové koncepcie BCP vrátane princípov 
systémového prístupu k riadeniu BCP.  

Okrem týchto aktivít sa ŽU zaoberá aj sledovaním správania sa chodcov a vodičov v priestore 
priechodov pre chodcov. Katedra cestnej a mestskej dopravy sledovala správanie na úseku miestnej 
komunikácie dĺžky 5,2 km. Na tomto úseku sa bolo 31 vyznačených priechodov pre chodcov, 
z ktorých bolo 12 medzi križovatkových a 19 súčasťou križovatky. Znamená to, že každých  200 m sa 
na komunikácii nachádza približne jeden priechod pre peších.  
 

4. Záver 
Bezpečnosť chodcov v cestnej premávke nespočíva len v správnom správaní sa chodcov 

a vodičov, ale ide o celý komplex opatrení vo viacerých oblastiach, ako je dopravná výchova 
a bezpečnostné kampane zamerané na najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky, výstupy 
z riešených projektov v rámci výskumných programoch a skúseností z krajín, v ktorých sa realizova-
li niektoré odporúčania.   
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4. PARKOVANIE  BICYKLOV 
Ing. Anna Kollárová,  autor. staveb.  inž.  Slovenský zväz stavebných inžinierov - Celoštátna 
odborná skupina Doprava  

 
Úvod 
 

 Individuálna automobilová doprava, charakteristická pre XX. storočie, sa  stáva  svojimi 
negatívnymi sprievodnými javmi v XXI. storočí brzdou ďalšieho rozvoja, hlavne   miest. Pri hľadaní 
možných riešení je jedným z účinných spôsobov opätovný návrat k bicyklu. Je  vhodným 
dopravným prostriedkom, ktorý je schopný  významnou mierou nahradiť motorovú dopravu pri 
denných cestách  i pri  rekreačných aktivitách obyvateľstva v sídlach a mimo nich. Čo pritom 
doposiaľ menej doceňujeme, je tiež to, ako je možné takouto zmenou deľby práce účinne prispieť  
k znižovaniu nárokov na parkovanie áut.            

Viacero výziev EÚ a EK, ako aj uznesení Európskeho parlamentu (lit.1) sa  v posledných 
rokoch intenzívne zaoberá podporou nemotorových dopráv. Na ne nadväzujú významné strategické 
dokumenty, prijaté v SR, zaoberajúce sa mestskou mobilitou a podporou cyklistickej dopravy (lit. 
2.).   

Z hľadiska parciálnych činností dopravného inžinierstva ide o vytváranie  priaznivých 
podmienok nielen pre  bezpečný, plynulý a celoplošný pohyb cyklistov v území, ale  taktiež o 
zabezpečovanie dostatku priestorov pre parkovanie a odstavovanie bicyklov. Správnosť takéhoto 
komplexného prístupu k odstraňovaniu dopravných kolapsov miest   pomocou cyklistickej dopravy, 
v kombinácii s hromadnými dopravami a pešou dopravou, sa v praxi potvrdzuje  aj rastom  počtu  
“cyklistických miest” v Európe a vo svete (lit.3.)    
 
Problémy riešenia statickej  zložky cyklistickej dopravy v našich mestách.  
  

Vo využívaní bicyklov, tak  v cykloturistike, ako aj v  každodennom pohybe významnej časti 
obyvateľstva pri cestách za prácou, vybavenosťou, do škôl, hlavne v našich menších mestách a na 
vidieku, nie sme v  porovnaní so susednými a ostatnými stredoeurópskymi štátmi výnimkou. Počty 
bicyklov v našich domácnostiach dlhodobo prevyšujú počty osobných áut, a v poslednej dobe ich 
počet  ešte narastá.     

Pritom adekvátne dopravno-inžinierske riešenie tak dynamickej, ako aj a najmä statickej 
cyklistickej dopravy bolo  donedávna považované, z pohľadu štátnej správy, samospráv i zo strany 
investorov, za podružný problém. Dlhodobou prioritou bolo, a stále zostáva, riešenie problémov 
motorovej dopravy, spojených s výstavbou a prestavbou diaľnic a rýchlostných ciest 
v nezastavanom území. Výrazne sa tým nielen zhoršilo a oddialilo riešenie dynamickej zložky 
individuálnej dopravy v mestách, ale  za posledné roky sa neustále hromadia aj problémy spojené 
so statickou zložkou tejto dopravy. Zabúda sa, že  nielen v autách, peši a HD, ale stále viac aj  na 
 bicykloch  sa realizuje podstatná časť pohybov obyvateľstva v sídlach. Pritom výrazný podiel 
z celkového času využívania   týchto dopráv tvorí nie ich dynamická, ale statická zložka. Kým podľa 
rôznych zahraničných prieskumov predstavuje samotná jazda autom v priemere len 20-30%  
z celkového času, u cyklistov je to len 10%, prípadne ešte menej, z dôvodu jázd bicyklom na kratšie 
vzdialenosti, podľa počasia, terénnych podmienok, sezónnosti... To znamená, že podstatnú časť 
dňa, týždňa, mesiaca, roka sú bicykle niekde krátkodobo či dlhodobo odstavené, zaparkované, 
alebo odložené. Logicky sa to deje prevažne v zastavanom území a znamená to nutnosť vyčleniť pre 
bicykle aj adekvátne plochy a priestory, zodpovedajúce rastúcim potrebám..  

  
Dlhoročné upozorňovania dopravných odborníkov na problémy s uspokojovaním nárokov 

na odstavovanie bicyklov v sídlach sa v posledných dvoch desaťročiach u nás nebrali (a doposiaľ sa 
iba  málo berú) do úvahy, a to už  pri tvorbe rôznych celoštátnych a regionálnych koncepciách 
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rozvoja cestnej dopravy a jej infraštruktúry. Veľmi málo územných plánov sídel (v schválených 
regulatívoch) má  navrhnuté  potrebné, a tiež realizovateľné,  plochy pre cyklistickú infraštruktúru 
a parkovanie bicyklov. Doposiaľ sa podceňujú osobitosti ich  riešenia, a to  od celoštátnej až po na 
miestnu úroveň. Ani dodržiavanie našich platných STN (napriek ich neúplnosti a “zastaranosti”)  nie 
je adekvátne rešpektované a premietané do výstavby parkovísk. V minulosti už pri výstavbe sídlisk  
boli  normami  stanovené verejné plochy pre krátkodobé a dlhodobé parkovanie áut a bicyklov  pre 
obyvateľov a návštevníkov (v obytných domoch aj s vyčlenením odstavných plôch pre bicykle!).  
Tieto priestory ale  následne, často ako prvé, menili svoju funkciu a  účel. V súčasnosti  na   
vytvorenie parkovacích miest   sa “(ne)legálne” zaberá autami verejná ochranná zeleň a chodníky, a 
strácajú sa vhodné (často jediné)  rezervné plochy pre parkovanie bicyklov. 

   Výstavba cyklistickej infraštruktúry je u nás požadovaná  v posledných rokoch hlavne 
rôznymi “cyklonadšencami”, ktorí sa (často bez adekvátnych odborných znalostí)  snažia buď 
priamo sami,  alebo s pomocou samospráv, aplikovať v sídlach to, čo videli fungovať v zahraničí. 
Zásady dopravného inžinierstva sa tak menia na projekty spájania bodu  A s bodom B. Samostatné 
trasy mestami  - “cyklistické diaľnice” - sú hitom, ktorému za obeť padá posledná sprievodná cestná 
zeleň, časti chodníkov a pod.. Na to, “kam s nimi”- s bicyklami, sa pritom zabúda, alebo sa to  
“rieši” inštaláciou niekoľkých stojanov rôzneho tvaru, umiestňovaných tam, kde je miesto, v lepšom 
prípade, ako a kde navrhnú samotní cyklisti. Takýmto iniciatívam, ktoré sú síce prínosom, ale 
niekedy aj prekážkou odborného riešenia, napomáhajú  rôzne agentúry a združenia, cez ktoré sa 
zabezpečujú potrebné financie z  fondov EÚ, grantov a pod.  Vznikajú torzá cyklotrás s najčastejšie 
aplikovanou značkou na ich konci – “Zíď z bicykla!”, inštalujú sa stojany, nevalnej kvality a vzhľadu,  
ktoré prekážajú, a ktoré  väčšinou nikto nepoužíva. Narastajú nehody, strety cyklistov s autami 
a chodcami, averzia motorizovaných i nemotorizovaných obyvateľov k cyklistickým pirátom a k 
“divokému” parkovaniu a odkladaniu bicyklov. Aký podiel viny na tom majú dopravní inžinieri?  

Čo treba robiť, aby sa takéto trendy  pribrzdili, zastavili?     
Cyklistická doprava je rovnocennou s ostatnými dopravami, cyklistické trasy sú líniovými 

stavbami,  parkovanie cyklistov je rovnako dôležité, ako zabezpečenie parkovania áut. Na riešenie 
problémov s cyklistami sú odborne pripravení práve dopravní inžinieri, ktorí celú problematiku 
musia riešiť komplexne a spolu s ostatnými odbornými profesiami. 

 Na  bicykloch  sa v našich dedinách a mestečkách jazdilo,  jazdí a, zrejme aj naďalej, sa 
jazdiť bude. Stačí sa pozrieť po našich mestách i dedinách, nielen kto a kade jazdí, ale aj  kde sa 
bicykle odkladajú. Celoštátne dlhodobé štatistiky vlastníctva bicyklov, evidencie dopravnej 
nehodovosti, periodické profilové celoštátne sčítania sú dôkazom, že je nutné venovať sa cyklistom 
aj po odbornej stránke. Dokázateľne sa s touto problematikou – sledovaním, analýzami a možným  
rozvojom zaoberali aj v minulosti, najmä dopravní inžinieri, po teoretickej, metodickej stránke, 
v koncepčných návrhoch dopravných riešení v rámci ÚPD  a DID,  v projektoch i realizácii, napr. aj 
mostných stavieb (dunajské mosty v Bratislave) a panelových domov sídlisk (bicyklárne). Rôzne 
výskumné úlohy, metodické usmernenia, semináre, konferencie, nezriedka spoločné s českými 
odborníkmi, potvrdzujú, že sme aj v minulosti držali aj v tejto oblasti krok s európskymi 
“cyklistickými”  krajinami. 

         
 Prečo sa oneskorila aplikácia týchto poznatkov a ich realizácia v našich mestách?    

V posledných rokoch rozvoj individuálneho motorizmu  (vďaka ktorému sa SR stala aj najväčšou 
montážnou halou na svete) sa u nás premietol aj do rastu počtu áut.  Tak aj územné rezervy 
parkovísk pre bicykle, zahrnuté pôvodne  do systémov “park & bike ”,  sa postupne menia na 
parkoviská áut a na lukratívne stavebné pozemky.   Na zabezpečenie náhradných parkovacích plôch 
pre bicykle nie je už dostatok verejných plôch patriacich do majetku obcí. To sa začína javiť ako 
jeden z územno-dopravných problémov nielen  našich veľkých, ale postupne aj stredných a malých 
miest a dedín. K tomu pristupuje narastajúca  požiadavka   zabezpečenia ochrany bicyklov, ktoré 
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majú značnú hodnotu, ale sú menej chránené pred odcudzením  a poveternostnými vplyvmi ako 
autá. Práve  ich možné odcudzenie je jedným z faktorov, rozhodujúcich o ich kúpe a dennom využití 
a parkovaní. 

Pri riešení parkovania  bicyklov treba zohľadniť iné kritéria a požiadavky, ako pri navrhovaní 
parkovísk pre autá. Dostupnosť a nadväznosť na cyklotrasy či prestupnú hromadnú dopravu je 
pritom často limitujúca. Keďže v súčasnosti je odbornej  zahraničnej i našej literatúry, zaoberajúcej 
sa parkovaním bicyklov,  už dostatok, ukazuje sa,  že jej   tvorivá  aplikácia a  prenos do projekčnej 
a realizačnej praxe nie sú stále adekvátne. 
  Odborné riešenie celého problému parkovania spočíva predovšetkým  na dopravných 
plánovačoch (už v rámci spracovávania koncepcií dopravy  v  DID, ÚPD), a následne na investoroch,  
projektantoch, schvaľovateľoch každej investície,  každého nového alebo rekonštruovaného 
chodníka, ulice, verejnej budovy, obchodu, obytného domu, sídliska.  Ďalším  zo zistených dôvodov, 
prečo sa tak nedeje, je aj skutočnosť, že legislatívne páky (zákony, vyhlášky, normy, TP) sa  
dostatočne  nerešpektujú, nepostihuje sa  ich negovanie a obchádzanie. 
    
Parkovanie a odstavovanie bicyklov – prečo, kde, kedy, ako? 
 

Z dopravno-inžinierskych hľadísk je samozrejmým, že riešenia, týkajúce sa cyklistickej 
dopravy a jej dopravnej vybavenosti  (vo väzbe na ostatnú dopravu a dopravnú vybavenosť)   majú 
byť neoddeliteľnou súčasťou,  predmetom záujmu tak dopravných inžinierov, ako aj ostatných 
odborných profesií, podieľajúcich sa na výstavbe a prestavbe sídlisk, centrálnych mestských zón či 
samotných obytných budov, škôl, obchodnej a inej vybavenosti, športovísk, atď. Je potrebné klásť si 
pri nich  otázky – či, prečo, kde, kedy a ako riešiť aj parkovanie bicyklov,  aké sú očakávania, nároky 
a možnosti z hľadiska lokalizácie, počtu, priestoru, investičných a prevádzkových nákladov na 
parkovanie bicyklov, čo má byť prioritou pri ich budovaní ? Ako je ich potrebné plánovať,  technicky 
a prevádzkovo riešiť, a aké je optimálne spojenie dynamickej a statickej zložky tohto pohybu, ktoré 
je pritom nevyhnutné akceptovať? 

  Ak chceme dosiahnuť  určitú požadovanú úroveň starostlivosti aj o parkovanie 
a odstavovanie bicyklov, a to už v blízkej budúcnosti, musí k tomu pristúpiť taktiež záujem všetkých 
zainteresovaných o odborné a komplexné riešenie danej problematiky. Projektant, akokoľvek sa 
usilujúci o progres, je často limitovaný časom, financiami a ďalšími nepriaznivými okolnosťami, 
ktoré ho brzdia “v rozlete”. Nemá ani následne možnosť do výsledného procesu zasahovať. Tu je 
priestor pre spoluprácu ostatných zainteresovaných – štátnej správy, samosprávy, občianskych 
združení a samotných občanov. 

Trendy ekologizovať, prestavovať existujúce sídla, a vybudovať  “mestá bez áut”, “cyklistické 
mestá”, “chytré mestá”, nie sú iba víziou do budúcnosti,  ale sa stávajú skutočnosťou v mnohých 
štátoch sveta. Sú “zreálnením nových prístupov k riešeniu trvale udržateľnej dopravnej obsluhy 
aglomerovaného územia”.  Aj keď cyklistická doprava pritom nikde nemôže byť jedinou, ani nosnou 
dopravou mesta, musí byť riešená  vo vyváženom pomere k ostatným, pre konkrétne sídlo 
najvhodnejším, ale nevyhnutným a rovnocenným druhom dopravy. Tomu napomáha práve politika, 
zameraná na ich statickú zložku, posúdenie jej  dopadov  a preferovanie  jej prínosov.   

   
 
Parkovanie na verejných priestoroch a ochrana bicyklov pred odcudzením   
 

Problém s bezpečným zaparkovaním bicykla v bezprostrednej  blízkosti zdroja alebo cieľa 
cesty  môže mnohých odrádzať už od jeho samotnej kúpy. Inštalácia parkovísk pre bezpečné 
zaparkovanie bicyklov sa tak stala jedným zo signálov toho, že ide o druh dopravy, ktorú príslušné 
sídlo preferuje a tým,  napriek rastu počtu bicyklov, súčasne znižuje aj celkové nároky na 
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parkovacie plochy, a podieľa sa tak na ekologizácii dopravy.  
 V protiklade  k plánovanému, špeciálne zriadenému, prípadne organizačne a prevádzkovo 

zabezpečenému parkovaniu na parkoviskách a v parkinggarážach, je neformálne parkovanie, 
charakteristické odkladaním bicykla vo verejných priestoroch na kratšiu či dlhšiu dobu mimo  
vyznačeného miesta - “na divoko” dosť častým javom  aj  v našich mestách.   Pri ňom sa zvyčajne 
využíva existujúci mestský mobiliár (zábradlia, stĺpy, lavičky a pod.). Je to riešenie, ku ktorému sa 
musia cyklisti utiekať často iba pre nedostatok iných možností. Takto parkujúci bicykel sa  stáva 
nezriedka  prekážkou pre ostatných účastníkov premávky, špeciálne chodcov, prekáža pri čistení 
verejných priestranstiev a väčšinou neprispieva k zlepšeniu celkového vzhľadu verejného priestoru. 
Mestský mobiliár, pokiaľ už neslúži svojmu pôvodnému účelu, však môže byť aj zámerne upravený 
a  umiestňovaný tak, že sa priamo počíta s jeho dočasným alebo trvalým využívaním cyklistami na 
parkovanie (lit.4.).  

 
 

V súvislosti s lokalizáciu plôch statickej cyklistickej dopravy vyvstáva viacero otázok: 
  

        Ako je to u nás s dodržiavaním  príslušných predpisov, prikazujúcich  (aj cyklistovi) nevytvárať 
svojim parkujúcim dopravným prostriedkom prekážky, neobmedzovať a neohrozovať nikoho? Prečo 
oprávnené požiadavky cyklistov na zriaďovanie parkovísk a stojanov   sú uspokojované rôzne 
a nezriedka nelogicky, nekoncepčne? 

Naša legislatíva (zákony, vyhlášky, STN 736110 a k nej prislúchajúci Komentár) pri 
usmernení riešenia statickej dopravy problematike parkovania bicyklov doposiaľ nevenovali 
rovnakú pozornosť, ako riešeniu parkovania a odstavovania vozidiel motorizovanej dopravy (napr. 
aj povoľovaniu a zriaďovaniu parkovania áut na chodníkoch). Kým v zahraničných predpisoch a 
príslušnej odbornej literatúre takéto kritéria sú priamo uvádzané, a v praxi aj odborne aplikované, 
a hlavne rešpektované, u nás rozmiestňovanie rôznych stojanov na bicykle pred obchodnou 
vybavenosťou, školami a inými zariadeniami pri absencii určitých odborných metodických 
usmernení a zásad sa neriadi žiadnymi pravidlami. Rovnako, ako výber vhodných stojanov, 
prístreškov, a tiež napr. parkovacích/odkladacích spoločných priestorov vo vnútri obytných domov 
(bicyklárne), je veľmi individuálny, a nie vždy optimálny aj po technickej či prevádzkovej stránke. 
Vrátane adekvátnej ochrany pred odcudzením bicyklov a pred poveternostnými vplyvmi.                       
   Cyklisti, ktorí vyvinuli úsilie, aby sa čo najrýchlejšie a najbezpečnejšie premiestňovali po meste, sa 
logicky následne snažia o to, aby nestrácali čas zbytočnou chôdzou, chcú prísť s bicyklom priamo 
do cieľa,  a tiež ho tam bezpečne zaparkovať. Napriek tomu, že vývoj aj v riešení bicyklov pokračuje 
smerom k ich minimalizácii, aj  z hľadiska miesta, ktoré v kľudovej polohe zaberajú (skladačky 
rôznych typov a rozmerov, stojany), stále bude prevažovať potreba riešenia priestorov určitých 
štandardných rozmerov na bežné parkovanie, podľa potrieb všetkých cyklistov (aj pre prívesy pre 
deti, nákupy a pod.)  

Prednosť, z ktorej majú benefit cyklisti z hľadiska úspory času pri jazde “od dverí do dverí” 
by mala byť zachovaná, ak chceme zvyšovať atraktivitu cyklistickej dopravy a  jej podiel 
na prepravnej práci na území miest. Parkoviská teda musia byť čo najviac rozptýlené a súčasne  tiež  
sústredené na konkrétnych miestach (stanice a zastávky HD, školy, podniky, nákupné strediská, 
atď.)  Základným vstupným ukazovateľom  pri ich navrhovaní sú preto  adekvátne prieskumy 
a prognózy.  

V našich mestách sa  prieskumy cyklistickej statickej dopravy dosiaľ prakticky nerealizovali, 
alebo sa realizovali len vo veľmi obmedzenej miere, bez následných analýz a možného 
porovnávania. Bol spravený ešte v r. 2000 dlhodobý (polročný  prierez celodenný) prieskum 
parkovania bicyklov vo vonkajších spoločných  predstaničných priestoroch železničnej 
a autobusovej stanice v Piešťanoch. Prieskum, ktorý priniesol zaujímavé výsledky, sa uskutočňoval 
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v súvislosti s návrhom koncepcie cyklistickej dopravy mesta a riešením  cyklistických trás 
v priľahlých komunikáciách. Keďže bol vyvolaný aj očakávanou prestavbou železničnej trate, 
železničnej stanice a celého predstaničného priestoru,  spoločného pre železničnú a autobusovú 
stanicu (lít.6.), predpokladalo sa, že bude aj zohľadnený, ako jeden zo vstupných podkladov. 
Doposiaľ sa ale, okrem inštalovania niekoľkých, čo do počtu nepostačujúcich, stojanov v 
nechránenom vonkajšom predstaničnom priestore, nič iné nerealizovalo. Takých staníc a zastávok, 
kde sa v súčasnosti realizuje prestavba (napr. aj z fondov EÚ) je množstvo! Väčšina našich staníc 
a zastávok každého druhu HD by si na zdôvodnenie očividnej, oprávnenej potreby zriadenia 
chránených parkovacích miest pre denných cyklistov iste zaslúžila podobné prieskumy, z ktorých by 
vyplynuli aj kapacitné nároky a požiadavky na  riešenie.  Je to aktuálne nielen v súvislosti s 
prestavbou  železničných staníc a predstaničných priestorov. Sú to napr. aj autobusové stanice, 
osobné prístavy a dokonca letiská. Investičné náklady  na cyklistické parkoviská sú pri ich 
stavebných úpravách finančne zanedbateľné,  ale pritom významné z hľadiska podpory CD.     

Zahraničné i naše poznatky jednoznačne potvrdzujú, že železničné a vôbec akékoľvek 
stanice hromadnej dopravy sú prirodzeným cieľom/zdrojom  dynamickej dopravy, pri ktorých  je 
potrebné  osobitne preferovať   cyklistov. Rovnako konečné a prestupné zastávky električiek, 
autobusov (metra) a záchytných parkovísk pre autá a autobusy môžu profitovať z každodenného 
príjazdu cyklistov, pokiaľ pre nich budú vytvorené zodpovedajúce podmienky aj na parkovanie 
bicyklov. Napr. holandské, rakúske, francúzske, belgické a nemecké mestá v povodí riek a na 
kanáloch majú priamo v prístavoch, a dokonca na lodiach (– čo tak niečo vytvoriť aj na Dunaji 
v centre Bratislavy?), vybudované stovky parkovacích miest pre bicykle. Možnosť bezpečného 
parkovania blízko frekventovaného cieľa priláka aj cykloturistov, ako návštevníkov mesta. Príkladom 
sú tiež  rôzne riešenia umiestnenia parkovísk pre cyklistov na okrajoch alebo priamo v historických 
centrách miest. 

 Osobitným, rýchlo sa rozmáhajúcim typom zatraktívnenia cyklistickej dopravy je sieť 
požičovní bicyklov, a s tým spojené rozmiestňovanie parkovacích stojanov pre tieto bicykle,  
a taktiež rôznych  zariadení pre ich požičiavanie na území miest.  Aj tomuto spôsobu prepravy, 
a osobitne optimalizácii rozmiestnenia parkovacích stojanov – požičovní -  bola venovaná zvláštna 
pozornosť na Velo City konferenciách – v Amsterdame v r. 2000 boli prezentované už praktické 
skúsenosti s ich prevádzkou.  V súčasnosti tieto zariadenia úspešne  fungujú vo veľkom počte 
európskych veľkých a stredných miest a výrazne prispievajú k rastu počtu denných cyklistov, a tým 
aj k celkovej ekologizácii dopravy.  Bratislava sa posledný rok takisto intenzívne znovu zaoberá 
možnosťou aplikácie systému bike-sharing, napriek tomu, že predchádzajúce pokusy s požičiavaním 
mestských bicyklov neboli úspešné. Rozmiestnenie stanovísk bicyklov je  navrhované v spolupráci s 
občianskym združením Cyklokoalícia.  

Vytváranie parkovacích plôch a priestorov pre bicykle, ako neoddeliteľnej súčasti obytných 
domov, na ktoré sa pamätá už pri ich výstavbe, je tiež  bežným  a samozrejmým javom.  Je známe, 
že aj naše sídliskové bytové domy, budované už  v 60-tych rokoch minulého storočia,  zvyčajne mali 
na prízemí aj spoločnú bicykláreň, alebo vo vstupnej chodbe umiestnené stojany.  Niekde takéto 
miestnosti a priestory ešte existujú, a sú aj využívané obyvateľmi, inde sa zmenila ich funkcia, 
pričom v súčasnosti budované bytové domy s takýmito priestormi uvažujú len v menšej miere, 
resp. ich z hľadiska každodenného opakovaného využívania umiestňujú nevhodne (na 
medziposchodia, do pivníc), bez odhadnutia potrebnej plochy na umiestnenie bicyklov a pod.   

Na sídliskách pri bytových domoch, pri obchodoch, pred hotelmi, reštauráciami, verejnými 
budovami,  sa inštalujú tiež vonkajšie parkovacie stojany (chránené aj nechránené) v tesnej 
blízkosti  vchodov, slúžiace hlavne na krátkodobé parkovanie pre návštevníkov. U nás tieto 
zariadenia  skôr “dožívajú”,  a inštalujú sa nanovo  väčšinou na úkor chodníka, podľa návrhov 
rôznych lokálnych aktivít neodborníkov.  

 Realizácia stojanov pre bicykle, tam kde je pre ne zodpovedajúci priestor, možnosti zamykať 
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ich a chrániť aj  prístreškami (tak, ako začíname v poslednej dobe chrániť napr. smetné nádoby!?) 
by mala byť tiež jednou z činností, ako projektom organizácie parkovania, t.j. jedným z druhov DID 
(lit.9.) príslušnej zóny, ulice, sídliska, dosiahnuť požadovanú kapacitu a súčasne aj estetický vzhľad 
takejto cyklistickej vybavenosti. 
 
Krátkodobé a dlhodobé, denné a nočné parkovanie, bezplatnosť a spoplatnenie. 
 

Dĺžka parkovania a údaje, o aký druh parkovania bicyklov má ísť, sú dôležitými prvotnými 
údajmi nielen pre samotný návrh z hľadiska lokalizácie a cyklistickej dostupnosti parkoviska, ale aj z 
hľadiska prevádzkového – napojenie na priľahlé cyklistické trasy, a  tiež z dôvodu nárokov na  
zodpovedajúce zabezpečenia ochrany bicyklov pred odcudzením. 

Platené parkovanie má šancu na uplatnenie a plné využívanie len v prípade, že ponúka 
najvyššiu možnú bezpečnosť. Vo všeobecnosti ide o miesta, kde sa bicykle väčšinou a pravidelne 
nachádzajú dlhší čas, dokonca aj v noci. Typickým príkladom sú železničné a autobusové stanice, 
prístavy osobnej dopravy, ale aj  letiská (nielen veľké, ale aj lokálne), kde sa uplatňuje systém “Park 
bike and...” pri jedno- a viacdenných pravidelných cestách za prácou a do škôl. V týchto prípadoch 
sa v zahraničí často aplikuje bezplatné parkovanie (ako služba zákazníkovi, podnet na použitie 
príslušnej verejnej hromadnej dopravy, prípadne minimálne parkovné je už zahrnuté v cene 
cestovného). Pre krátkodobé parkovanie bicykla na týchto miestach bezplatnosť, alebo iba 
minimálny poplatok, sú základnou požiadavkou a väčšinou aj samozrejmosťou. Kryté, často plne 
automatizované parkoviská, spolu s ostatnou sprievodnou vybavenosťou (opravovne, predajne, 
požičovne bicyklov, a pod.) sa stávajú u veľkých staníc ich súčasťou. Spolupráca dopravného 
inžiniera s ostatnými odborníkmi by pri navrhovaní takýchto zariadení mala byť samozrejmosťou.    
 
Dopravno-inžinierske kritériá tvorby parkovísk pre bicykle. 
 

Urbanistické, dopravné, bezpečnostné, prevádzkové a ďalšie kritériá navrhovania  
priestorov pre parkovanie bicyklov (počínajúc  riešením situovania niekoľkých stojanov a končiac 
návrhom  lokalizácie veľkokapacitných viacposchodových garáži), musia tvoriť neoddeliteľnú súčasť 
riešenia celej dopravnej obsluhy územia. Je samozrejmé, že optimálne fungovanie takýchto 
zariadení je podmienené súčasným stavom a predpokladaným rozvojom bicyklizácie,  budovaním 
ostatnej cyklistickej infraštruktúry,  hustotou siete cyklotrás, ich zaťažením, a v neposlednom rade 
aj financovaním ich výstavby a organizácie prevádzky. To je v každom sídle špecifické a jedinečné. 

Pre konkrétne navrhovanie počtu parkovacích stojísk nie sú v našich projektových STN 
uvedené nijaké údaje podľa druhu priestorov, objektov či aktivít,. Je otázne, nakoľko sú  aj u nás 
aplikovateľné určité základné kritériá, ktoré sa  používajú v zahraničí.   Je potrebné ich  navzájom 
porovnať, odskúšať, a až potom včleniť aj do našich inovovaných technických projektových noriem 
a  metodických usmernení. Známa je  napr. norma berlínska, švajčiarska, britská, CROW a i., ktoré 
uvádzajú údaje o želateľných kapacitách a rozmeroch odstavných plôch pri príslušných zariadeniach 
(podobne, ako je to v STN uvádzané pre autá). Podľa nich  je možné vyčleniť potrebné plochy pre 
parkovanie cyklistov a riešiť aj po dispozičnej stránke ich optimálne časové využitie. Je otázne, 
nakoľko sú previazané na stupeň bicyklizácie a charakter, spôsob využívanie bicyklov v konkrétnom 
meste. 

Ďalšie dôležité inžinierske kritériá vyplývajú zo samotného riešenia koncepcie cyklistických 
trás a zariadení v konkrétnom území.   Je preto nutné, aby sa s nimi príslušní dopravní odborníci 
v tímovej práci, najmä  s architektmi urbanistami a ďalšími odborníkmi,  zaoberali komplexne, 
najmä  s prihliadnutím na ich realizovateľnosť (súčasnú a výhľadovú)  a zodpovedajúcu rezervu 
plôch .    
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Závery 
 

Problém riešenia parkovania bicyklov tvorí len nepatrnú časť  celej rozsiahlej problematiky 
nielen cyklistickej, ale všetkej dopravy a jej infraštruktúry, s ktorými sa stretáva  dopravný inžinier, 
ako jeden z hlavných, nenahraditeľných členov tímu odborníkov - spolutvorcov koncepcie 
optimálnej dopravnej obsluhy a zabezpečovania trvalo udržateľného rozvoja a životného prostredia 
sídel. 

 Napriek tomu, už aj z nepatrného poodhalenia celej problematiky vyplýva, že ani na prvý 
pohľad nepodstatné,  parciálne problémy statickej cyklistickej dopravy nie je možné riešiť 
neodborne a povrchne. Čiastkové riešenia statickej CD (laické návrhy lokalizácie sólových 
cyklostojanov, stanovíšť bike-sharingu a pod.), automaticky prenášané zo zahraničia, bez ich 
dopravno-inžinierskeho posúdenia, zdôvodnenia,  napriek tomu, že sú to aktivity konané s dobrými 
úmyslami - pohnúť rozvoj cyklistiky u nás rýchlejšie dopredu, nemožno zo strany odbornej 
verejnosti  akceptovať. 

 Statická cyklistická doprava, so všetkým čo k tomu patrí, je dopravou rovnakou, ako 
ostatné, a preto ju treba riešiť komplexne, odborne a citlivo, aj s ohľadom na ostatné  javy, 
vyvolávajúce potrebu zabezpečenia dopravnej obsluhy, zvlášť v aglomerovanom území. Riešenie 
parkovania bicyklov je len jednou z  úloh, riešenie ktorých stojí pred dopravnými inžiniermi  v 
našich “cyklistických” a “chytrých” mestách.  

! 
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Poznámka pre usporiadateľov: 

 
 
Prezentácia príspevku na seminári v Mikulove - úvod do diskusie: 
 
 Príspevok, napriek svojej dĺžke je len krátkym vstupom do problematiky riešenia parkovacej 

politiky u nás. Má byť  upozornením a  informáciou o potrebe  venovať väčšiu  pozornosť 
príslušných odborníkov, a tiež predstaviteľov štátnej správy a samospráv, nielen motorovej, ale aj 
 cyklistickej doprave v celej šírke, a teda aj  z hľadiska jej parkovacích potrieb. Naši dopravní 
špecialisti, v spolupráci s ostatnými zainteresovanými odborníkmi, sú pripravení  akceptovať takúto 
spoločenskú objednávku a riešiť   požiadavky rastúceho počtu cyklistov s ohľadom na adekvátne 
zabezpečovanie  ich súčasných i budúcich potrieb aj z hľadiska parkovania bicyklov. Nemožno totiž 
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naďalej akceptovať voluntaristický prístup a miestne okamžité “bodové riešenia”, bez konzultácií 
s odborníkmi.  

Bez koncepčného, celoplošného riešenia cyklistickej dopravy v území, a z toho 
vyplývajúceho návrhu jej trás, nemožno riešiť ani optimálne rozmiestňovanie verejných parkovísk 
a ostatnej cyklistickej vybavenosti. 

  Technické vzory a v zahraničí odskúšané a už dlhodobo používané návrhové parametre, ale 
aj kritériá pre rozmiestňovania požičovní, ochrana pred odcudzením a pod.,  by sa mali stať 
predmetom častejších odborných diskusií a podkladom pre  tvorbu  našich vlastných metodických 
usmernení a následných konkrétnych riešení v praxi. Napriek súčasným podmienkam  
presadzovania ekologizácie  dopravy v praxi prestavby a výstavby sídel, je možné predpokladať, že 
úsilie o priblíženie sa k zahraničiu  v oblasti cyklistickej dopravy, výstavby jej infraštruktúry, spojené 
aj s odbornými  riešeniami  jej statickej zložky – parkovania bicyklov, sa postupne  a čo najskôr 
začne aplikovať aj u nás. Preto by sme nemali  problematiku celej cyklistickej dopravy navrhovať, 
a hlavne budovať,  “hurá” spôsobom, nekoncepčne a “od konca” len preto, že je opäť populárnou 
a  na jej rozvoj je dostatok financií. Riešenie parkovania bicyklov nemožno v tomto procese 
podceňovať, pretože sa v budúcnosti  môže stať rovnakým problémom našich miest, akým je 
v súčasnosti parkovanie áut. 

Premietnutie cca 10-15 foto ukážok parkovania v mestách s krátkym okomentovaním, podľa 
vymedzeného času – na kľúči. 

 
 
Bratislava, 29.3.2014 
                                                                                                      A. Kollárová 
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