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Vážení partneři, 
 
jsme firma s dlouholetou tradicí v oblasti dopravního značení, spolupracujeme s více 
než dvěma tisícovkami zákazníků a dodáváme výrobky pro vodorovné a svislé dopravní 
značení a dopravní zařízení, pro bezpečnost silničního provozu, na stavby a všude tam, 
kde je ohroženo zdraví, bezpečnost a životy nás všech. 
 
Kvalita našich výrobků a služeb je zajištěna dodávkou špičkových materiálů použitých 
pro dopravní značení na pozemních komunikacích na základě schválených výrobků 
Ministerstva dopravy ČR, uvedených v katalogu Silničního vývoje a při dodržení všech 
podmínek a požadavků uvedených investorem nebo zadavatelem. 
 
Snažíme se dosáhnout rozvoje, způsobilosti, konkurenceschopnosti a neustálého 
zlepšování ve všech stanovených směrech a to zejména důkladným rozvojem, školením 
a výchovou našich zaměstnanců a dbáme i na jejich pracovní a organizační schopnosti. 
 
Každým rokem přicházíme s novinkami, které zvyšují Vaši spokojenost, ale ceny snižujeme, 
proto si stačí pouze vybrat z naší nabídky výrobků, služeb, materiálů, projektů a realizací. 
 

 

 
GEFAB CS, spol. s r.o. 
Švédská 5, 620 00 Brno 
tel.: 545 219 433 
non-stop dispečink: 725 143 322 (725 1GEFAB) 
e-mail: gefab@gefab.cz 
http://www.gefab.cz  



8 
 

 

 



9 
 

 

 

 
  



10 
 

 

 

I.  Blok – garant Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D. 

1. KOMU PATRÍ VEREJNÝ PRIESTOR (?) 
 

            INGRID KONRAD | Hlavná architektka hlavného mesta S R 
     

  
Abstrakt 
 
Keď sa zaoberáme verejným priestorom, vstupujeme do podstaty vzniku mesta. Verejný priestor reflektuje 
rozvoj mesta a spoločensko-politické pomery v danom časopriestore. Čo chápeme ako verejný priestor, kde 
končí verejné a začína súkromné, čo determinuje jeho užívanie a podobu? Nachádzame sa v 
stredoeurópskom kultúrnom priestore, kde je verejný priestor v mestách veľmi silno naviazaný na rôzne 
formy dopravy a tým je jednoznačne determinovaný dopravnými normami a vyhláškami. S tými sa dostávajú 
nové funkcie a využívanie verejného priestoru tak, ako to demokratické spoločensko-politické pomery 
umožňujú, do konfliktu. Pohľad do aktuálnych problémov nielen hlavného mesta Slovenska - Bratislavy. 
 
 
Úvod 
 
Verejný priestor ako súčasť nezastavaného priestoru mesta a krajiny je dnes dôležitejší ako kedykoľvek 
predtým. Stratégia nakladania s verejným priestorom, jeho kvalita a jedinečnosť sú motorom rozvoja miest. 
V rámci konkurencie miest z rôznych hľadísk predstavuje verejný priestor ich imidž, reprezentuje mieru ich 
atraktivity. Nároky na verejný priestor, jeho kvalitu a starostlivosť o neho z týchto dôvodov rastú. Kvalitný 
verejný priestor tvoria nielen nezastavané urbánne a krajinné plochy, ale aj ich rámec - budovy a súbory 
budov, ich estetika a architektonická hodnota.  
 
Do portfólia verejného priestoru patria aj komunikačné plochy rôznych druhov mobility, kvalitná ponuka 
zelených a vodných plôch, mestského mobiliáru. Podmieňujúcim ukazovateľom užívania verejného priestoru 
a predpokladom pre zdravý život v meste je optimálna mikroklíma po stránke vlhkosti, teploty vzduchu, 
prašnosti, kvality ovzdušia, hluku a oslnenia resp. zatienenia plôch.  
 
Exteriér budovy tvorí interiér verejného priestoru, povedala Jane Jacobs. Je to naša spoločná obývačka.... 
Verejný priestor musí byť bezpečný a bezbariérový - je tu pre všetkých, bez rozdielu veku, pohlavia či 
mentálnej alebo fyzickej schopnosti ho užívať. A užívať ho rôznymi spôsobmi, hrať šachy na námestí, sedieť 
so zmrzlinou v tráve v parku alebo, aby sme nezabudli na našu každodennú realitu, hľadať parkovacie 
miesto alebo sa snažiť zaparkovať v tesnej preluke na časti dosť rozbitého chodníka. Pán s bielou paličkou 
hľadá bezbariérový prechod cez cestu, deti hrajú na slepej ulici futbal, autobus prišiel do zastávky a ľudia zo 
stredných dverí vystupujú rovno do mláky. Znie to ako beletria? Možno, ale dopad kvality verejného 
priestoru, organizácie jeho priestorov, voľba materiálov, vsakovanie zrážkovej vody, značenie či mobiliár vo 
verejnom priestore sú dôležitými faktormi bezpečného, zdravého a príjemného pobytu v našej spoločnej 
obývačke. 
 
Verejný priestor a pravidlá jeho organizácie 
 
Položme si otázku: Nie je to trochu veľa nárokov, trochu veľa užívateľov a spôsobov užívania verejného 
priestoru? Z hore uvedeného sa môže zdať, že téma „verejný priestor“ je neuchopiteľná alebo že je 
potrebné v nej pomenovať jasné pravidlá.  
 
Zatiaľ najjasnejšie pravidlá sa vyvinuli pre dopravu - zákony, vyhlášky, normy... A tieto dnes najviac určujú 
podobu verejného priestoru. Dokonca normy, ktoré v inom odvetví platia ako odporúčacie dokumenty, sú 
v doprave záväzné. Oblúky, odstupy, šírky jazdných pruhov, triedy cestných komunikácií, predpísané 
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rýchlosti, definované odstavné plochy, pravidlá pre cyklodopravu – šírka jazdných pruhov, farby, značky – 
dokonca máme aj § 52 Osobitné ustanovenia o chodcoch v zákone o cestnej premávke. 
 
Keďže ani v stále platnom, hoci neúnavne kritizovanom stavebnom zákone SR z roku 1976 nie je definovaný 
verejný priestor ako nezastavaný priestor v sídle, jeho rola a potreba ho chrániť, jediné pravidlá na 
konfiguraciu verejného priestoru pochádzajú práve z dopravnej legislatívy. Na tom by ešte nebolo nič zlé, 
veď aj starí Rimania pochopili, že koče preháňajúce sa antickými uličkami môžu ohroziť občana večného 
mesta a v priestore ulice bol vyčlenený priestor pre chodcov a vznikol chodník. 
 

 
(Obr. 1) Chodník v starom Ríme, zdroj 1 

 
Ale na Rím a jeho chodníky sa nadlho zabudlo. Až po veľkom požiari v Londýne v roku 1666 a v Paríži až od 
polovice 18.stor. sa začali budovať v priestore komunikácií chodníky. Väčšina chodcov však používala celú 
šírku ulice. V histórii slúžili komunikácie aj na odstraňovanie odpadu a splaškovej vody, v niektorých 
krajinách východnej Ázie je tomu žiaľ tak dodnes...  
 
Verejný priestor a rozvoj automobilizmu  
 
S priemyselnou revolúciou a rozvojom automobilizmu vzniká ešte väčšia potreba chodca chrániť. V roku 
1922 vo švajčiarskom kantóne Aargau rozhodol najvyšší súd, že «chodec je na komunikácii úplne slobodný, 
kam chce ísť a ako chce ísť, a to platí nielen pre počujúcich, ale aj pre nepočujúcich, hluchonemých a zle 
počujúcich a že môže vstupovať do vozovky v drevákoch. Pretože títo ľudia nie sú nebezpečím pre ostatných, 
ale moment nebezpečia predstavuje automobil, ktorý sa pohybuje väčšou rýchlosťou ako chodec».  
 

 
Obr.2a+b Pravidlá z roku 1930, St. Gallen vo Švajčiarsku – Cez križovatku nechoď nikdy krížom, ale ju obíď(!) 

zdroj 1 
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Vývoj automobilizmu spôsobil, že cestné komunikácie boli postupne určené len pre pohyb vozidiel a chodci 
mali používať chodníky a cez cestu prechádzať opatrne, neskôr len cez miesta, na tento účel vyznačené - 
priechody pre chodcov. Tým bola určená v uličnom priestore hierarchia pohybu a hierarchia uzurpácie 
plôch. Kým chodec potrebuje pre svoj pohyb ca. 1m2, autá pohybujúce sa rýchlosťou do 50kmh zaberajú pri 
jazde priestor od 40m2 do 65m2. V mestách je viac chodcov a tých, čo užívajú MHD ako tých, čo používajú 
automobily. Obsadenosť automobilu nepresahuje nikdy hranicu 2 – podľa INRIX Global Traffic Scorecard z 
februára 2018 neprekračuje v USA a Veľkej Británii pri jazdách za prácou alebo nákupom hodnotu 1,2, pri 
obchodných cestách a dovolenkách hodnotu 1,8 (!). A pritom v roku 2016 bolo v Nemecku 62% všetkých 
jázd autom kratších ako 5km!  
Pozrime sa na emisie z dopravy: 75% oxidu uhoľnatého pochádza z emisíí automobilovej dopravy. Adaptácia 
na zmenu klímy(?) - adaptovať sa na niečo, čo sami spôsobujeme, čo tak tomu urobiť rázny koniec?  
 

 
Obr.3 Doprava a emisie http://www.telecom.gov.sk/files/statistika_vud/ziv_prostredie.htm 

 
Takže oprávnene sa môžeme opýtať: Komu patrí verejný priestor? Tomu, kto si ho silou, rýchlosťou a 
nárokmi na plochu uzurpuje, alebo všetkým jeho užívateľom? Chodcom, cyklistom, obyvateľom mesta či 
štvrte, jeho návštevníkom, turistom? 
 
Enormný nárast automobilizmu v 20. storočí a rastúce plošné nároky na automobilovú dopravu a najmä na 
zaberanie verejného priestoru pre statickú dopravu dlhodobo kritizuje rakúsky dopravný expert, profesor 
Knoflacher: „Auto je ako vírus, ktorý sa nám dostal do mozgu a ovplyvňuje náš kódex správania, hodnôt a 
vnímania. Normálny človek by o našom súčasnom životnom priestore povedal, že sme sa zbláznili! 
Dobrovoľne sa zdržiavame v izolovaných domoch za zvukotesnými oknami a vonkajší verejný priestor 
prenechávame hluku, emisiám a prachu od áut. To je predsa úplne obrátená hodnotová škála a nám to ani 
nedochádza.“  
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Obr.4 Knoflacher a jeho  „Gehzeug“ simulujúci záber verejného priestoru pre automobil 

Knoflacher bol prvý, ktorý upozornil, že súčasné plánovanie mesta založené na paradigme, že auto sa musí 
dať odstaviť priamo pri všetkých funkciách a vyhľadávaných cieľoch v mestách, čo postupne ničí náš prirod-
zený životný priestor, zabezpečenie všetkého, čo treba k životu v tesnej blízkosti obydlia, a v konečnom 
dôsledku aj sociálne siete, ktoré si človek a spoločnosť svojím vývojom postupne budovali. Podľa neho 
vlastne prekonávame stále väčšie a väčšie vzdialenosti pre dosiahnutie tých istých potrieb.  

Čo spôsobí plánovanie novej budovy alebo štvrte? 

Keď v našom meste pribudne budova, ruka v ruke je tu plošný nárok na dynamickú a statickú dopravu, kto-
rý je vďaka slovenskej parkovacej norme veľmi veľkorysý. Najväčší podiel má obložnosť bytov či administra-
tívnych budov. Keby si aj Bratislava, po príklade Londýna alebo New Yorku povedala, že nepustí autá do 
vnútorného mesta, môže to deklarovať, nájde v zákonoch na národnej úrovni oporu? Má adekvátnu kvalit-
nú sieť MHD na svojom území? A ponuku záchytných parkovísk a podzemných garáží? Starosta francúzske-
ho mesta Bordeaux si z toho ťažkú hlavu nerobil, dva konce historického mesta sa rozhodol spojiť električ-
kou. Pri výstavbe bolo treba uzavrieť celé centrum. Uzavrel ho pre autá s prísľubom záchytných parkovísk 
na jeho okraji. Po dokončení električky otvoril mesto len pre peších a dopravnú obsluhu a ponúkol novú 
kvalitu verejného priestoru. Hoci záchytné parkoviská nikdy nepostavil, mesto funguje a obyvatelia mu dali 
za pravdu. 
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Obr.5 Bordeaux | zdieľaný verejný priestor (thomas_sanson) Zdroj: http://www.medoc-atlantique.de 

Mestá sú čaraz atraktívnejšie pre život, ponúkajú viac pracovných, kultúrnych a spoločenských príležitostí, 
najlepšiu zdravotnú starostlivosť, podmienky pre štúdium, koncentrujú networky a ponúkajú možnosti. 
Problém plánovania mesta v čase, keď postupne väčšina obyvateľov tejto planéty bude žiť v mestách a 
mestských aglomeráciách, je spojený s rastúcim nárokom na dopravu. Fiktívna statická doprava z parko-
vacej normy sa vyleje do úzkych ulíc, kde je zrazu potrebné kvôli prejazdnosti zvýšiť počet jazdných pruhov 
alebo vytvoriť odbočovacie pruhy. Bratislava disponuje dopravným modelom a predpisuje každý väčší in-
vestičný zámer dopravno-kapacitne posúdiť. Výsledok ozrejmí priepustnosť najbližších križovatiek pre au-
tomobilovú dopravu. Ale na úkor čoho? Na úkor plochy zelene, zelených pásov alebo chodníkov pre peších 
(!). V našom meste máme exemplárny prípad potreby rozšírenia počtu jazdných pruhov kvôli priepustnosti 
križovatky na nábrežnej komunikácii v konflikte s priestorom dunajskej promenády pre peších bez ohľadu 
na hodnoty dotknutého mestského priestoru. Moja otázka, na ktorú som nikdy nedostala odpoveď, znela: 
Ako v tomto prípade dopadne chodec? O koľko sekund viac musí čakať na prechode? Naši milí starší spolu-
občania sa často, ked’ nestihnú prejsť cez priechod, radšej vrátia z pol cesty do východzej polohy. Je to dis-
kriminujúce a ponižujúce... Rozširujúce sa komunikácie strácajú stredové ostrovčeky, ktoré delia dlhé prie-
chody a kde by človek mohol počkať na ďalšiu zelenú...  
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Obr.6 – Plánované zúženie promenády v Bratislave, archív autorky 

Ale čo sa deje v rozvojových doposiaľ nezastavaných územiach - na tzv. zelenej lúke? Tam  panuje pri pláno-
vaní od začiatku dopravná legislatíva - presnejšie legislatíva pre autá. Urbanizmus sa napĺňa s max. indexov 
funkčných plôch. A čo ostáva potom, keď sa architektonické riešenie zníži na úroveň uplatnenia svetlotech-
nickej normy a veľkorysé dopravné komunikácie poplatné legislatíve zabrali väčšinu nezastavaného priesto-
ru? Až vtedy sa začína hovoriť o verejnom priestore - aspoň takto sú mi veľakrát prezentované investičné 
zámery. Pani architektka, budete spokojná... tu urobíme zelenú stenu alebo zelenú strechu, veď my tomu 
rozumieme - adaptácii nášho mesta na zmenu klímy... Ak čitateľ vycítil iróniu v predošlej vete, jeho pocit je 
žiaľ na mieste. 

Rast životnej úrovne sa kedysi dokumentoval práčkou, televízorom alebo autom. Dnes sme sa asi v ukazo-
vateľoch kvality života už posunuli niekam inam. Na prvom mieste v sledovaní kvality života je dodržiavanie 
ľudských práv, osobná bezpečnosť a základná zdravotná starostlivosť, prístup k informáciám a vzdelávaniu, 
kvalita životného prostredia a nakoniec aj ekonomická situácia. Je bezbariérové a bezpečné užívanie verej-
ných priestorov všetkými jedným z ľudských práv? Hoci zatiaľ neverifikovateľné, podľa mňa asi áno.  

Pokiaľ my v Bratislave okolo nových štvrtí, ktoré nesú punc 21.storočia dlhodobo plánujeme a ideme budo-
vať široké mestské triedy, dobiehame nedobehnuteľné 19.storočie alebo chyby miest z konca minulého 
storočia. V nemeckom Ulme s projektom Ulm Mitte zmenili tvár mesta na nepoznanie. Zastavali mestskú 
diaľnicu verejnými stavbami, okolo ktorých slimačím tempom obieha automobilová doprava a najmä tá, 
ktorá má prednosť - elektrobusy verejnej dopravy. Pod susedným radničným námestím postavili v súvislosti 
so stavbou verejnej mestskej knižnice nový parkovací dom, asi jeden z najkrajších v Európe. Neplánovali 
podzemnú garáž, ale verejný priestor pod úrovňou mesta s prezentáciou stredovekých vykopávok a kultúr-
nej ponuky mesta. K tomu sa priradilo informačné stredisko, požičovňa, či garážovanie pre bicykle. Ulm 
Mitte sa stal príkladom pre iné nemecké mestá. Čo sa stalo? Z prísne segregovanej silnej dopravnej komu-
nikácie sa stal zdieľaný verejný priestor. Maximálna bariéra je 2cm obrubník, ktorý je považovaný za bezba-
riérový. Nástupné hrany sú pri zastávkach zvýšené a pohodlne dostupné rampami, bezpečný bezbariérový 
nástup do autobusov je zaistený. Chodec sa môže pohybovať všade, autá a autobusy s dvomi centimetrami 
výškového rozdielu vo vymedzenej trase. Na ňu upozorní zmena povrchu z dlažby na hladký betón. Tento 
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priestor je zdieľaný, každý musí rešpektovať každého a zohľadňovať jeho potreby a ciele v danom priestore. 
Pri bežnom pohľade nenarazíte na záplavu dopravných značiek, veď ich netreba. 

 

Obr.7 – Nový zdieľaný priestor Ulm Mitte, archív autorky 

 

Obr.8 – Bezbariérova hrana Ulm Mitte, archív autorky 
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V historických centrách miest vznikajú takéto zdieľané priestory na peších zónach tradične aj s časovou 
segregáciou a fungujú dobre. V susednej Viedni sa pri zmene Mariahilferstrasse na čiastočne pešiu, čiastoč-
ne zdieľanú zónu poučili. Pochopili, že pôvodný silný odpor obyvateľov a aj neskoršia kritika projektu, že z 
centrálnej pešej zóny profitujú len veľké obchodné reťazce, mala svoje rácio. Samotným obyvateľom štvrte 
sa situácia s dopravou len zhoršila, priečne uličky sú oparkované, menšie obchodíky a kaviarne ani nebolo 
vidno... Úlohou riešenia tzv. zón na stretávanie – Begegnungzonen, ako sa dnes bývalé priečne prístupové 
komunikácie nazývajú, bolo, že tieto nemôžu ostať klasickými komunikáciami, ale musia ponúknuť aj obyva-
teľom štvrte novú kvalitu. Zrušením parkovacích miest na teréne sa rozšíril priestor pre chodcov, modulárny 
systém umožňuje otvoriť si letné terasy vo väčšom počte a s väčšou plochou ako pred tým... Doplnením 
verejného osvetlenia došlo k zvýrazneniu vybavenosti v parteri, zúžený bezbariérovo prístupný priestor pre 
osobnú automobilovú dopravu a pre dopravnú obsluhu, nové brzdiace povrchy vo forme dlažby. Opatrenia 
pre stromové jamy – zabezpečená priepustnosť a zadržiavanie zrážkovej vody. A nakoniec menej doprav-
ných značiek, pravidelné odstavné plochy pre bicykle na podporu lokálneho nákupu na bicykli.  

 

 

Obr.9, 10 Projekt tzv. ulíc na stretávanie sa vo Viedni, okolie Mariahilferstrasse, zdroj 4. 

Keby sme v naších zákonoch a vyhláškach hľadali flexibilné zdieľané verejné priestory, asi by sme ich nenašli. 
Ale tento problém majú všade. Cesta k flexibilnému podľa možnosti zdieľanému verejnému priestoru vedie 
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aj cez normy a vyhlášky, kde sa niekedy predsalen nájde priestor pre takýto projekt. Apoň to tvrdia 
švajčiarski odborníci, ktorí sú už v mnohom ďalej. V niektorých kantónoch s cieľom dať napr. komunikáciám 
jednotný výraz, tak povedané ich typizovať, prešli tŕnistú cestu zmien alebo doplnenia noriem a predpisov. 
Ale dnes si kladú otázku, či to malo zmysel, či je štandardizovanie pre uplatnenie flexibility vo verejnom 
priestore vôbec zmysluplné. Aj zmena paradigmy má totiž svoju nosnú generáciu...a skôr treba hľadať cestu 
k riešeniu a nie k výhovorkám, ako sa to urobiť nedá. 
 

Zdroje: 

1. https://fussverkehr.ch/fileadmin/redaktion/publikationen/FB_2007_04_Geschichte_FGS.pdf 
2. http://www.lage.de/Bauen-Wirtschaft/Entwickeln-Planen/Stadtentwicklung/Innenstadt 

 
3. Zeitonline »Das Auto macht uns total verrückt« Ein Gespräch mit dem Verkehrswissenschaftler Her-

mann Knoflacher, Martin Hablesreiter | 12. September 2007  
 
4. https://www.wien.gv.at/verkehr/strassen/archiv/grossprojekte/mariahilferstrasse.html 
 
5. http://www.telecom.gov.sk/files/statistika_vud/ziv_prostredie.htm 
 

  

https://fussverkehr.ch/fileadmin/redaktion/publikationen/FB_2007_04_Geschichte_FGS.pdf
http://www.lage.de/Bauen-Wirtschaft/Entwickeln-Planen/Stadtentwicklung/Innenstadt
https://www.wien.gv.at/verkehr/strassen/archiv/grossprojekte/mariahilferstrasse.html
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2. Koncepční přístup k rekonstrukcím pro všechny uživatele prostoru 
 

            Ing. arch. Tomáš Cach | dopravní urbanista se specializací na cyklodopravu      

  
 

základní principy: 

 nestavět jednotlivé uživatele a jejich požadavky proti sobě, ale hledat win-win řešení pro všechny; 

 vytvářet vyvážený optimální kompromis z hlediska všech uživatelů (namísto zajištění perfektního 
řešení pro jeden druh dopravy, zcela na úkor podmínek jiného způsobu pohybu po městě); 

 vždy je vhodná komplexní provozně-prostorová rozvaha pro celé veřejné prostranství, která 
umožňuje v duchu výše uvedeného v etapizaci zlepšovat podmínky pro dopravu i nedopravní 
aktivity a funkce 

 

Předpoklad 

Klíčovým předpokladem je ochota všech zúčastněných (investoři, správci, státní správa, samospráva, 
koncepční pracoviště atd.) hledat od začátku takové řešení, které vede ke zlepšení (nebo alespoň 
nezhoršení) situace oproti dosavadnímu stavu. A to nejen pro vybrané druhy dopravy, pro které se právě 
daný projekt připravuje, ale celkově pro všechny městské způsoby pohybu i jiné funkce prostoru (v rámci 
jednoho projektu či v koordinaci více projektů). Při dosažení konsensu pak samozřejmě každý investor, 
správce, projektant či úředník nese jen svůj díl práce a zodpovědnosti, ale výsledek je zpravidla uživatelsky 
mnohem lepší. 

Z hlediska některých aktérů, resp. sektorového vidění věci se tento vstupní předpoklad může jevit jako 
komplikace navíc, další problém v řadě (např. po hygienických požadavcích apod.). Bohužel velmi častá je 
pak tendence k silovému „nejjednoduššímu“ řešení se zlepšením podmínek pro motorovou dopravu 
(kolejovou či silniční) bez ohledu na řadu „méně důležitých“ dopadů, tedy zpravidla na úkor bezmotorové 
(pěší a cyklistické) dopravy, popř. jiných (nedopravních) aktivit v prostoru. Pro dobrý výsledek rekonstrukce a 
následného bezproblémového fungování v reálném provozu je překonání této psychologické (a často i 
procesně-koordinační) bariéry zásadní. 

 

Celková koncepce uličního profilu (veřejného prostranství) 

Řešení tramvajové trati (TT) v rámci veřejných prostranství je klíčovým řídícím prvkem pro celé provozně-
prostorové uspořádání (ulice či náměstí) a má přímý dopad na vše ostatní. Poloha vedení TT má umožnit 
optimální řešení i pro všechny ostatní uživatele prostoru, které se provádí v přímé koordinaci souběžně, 
následuje okamžitě nebo následné etapizaci. Důležité je, aby řešením TT nebyly znemožněny relevantní 
úpravy řešení navazujících prostranství, které se následně v čase případně mohou proměňovat častěji než 
samotné řešení TT (pouze dopravně-organizačně, nebo i stavebně). V případě konkrétních měst zpravidla 
existují různé doporučené zásady, postupy a manuály – některé řeší pouze dílčí témata, jiné se naopak snaží 
o komplexnější přístup (například v Praze se jedná zejména o Pražské stavební předpisy, Manuál tvorby 
veřejných prostranství, Standard zastávek PID atd.). 

V případě většiny uličních profilů a dalších veřejných prostranství ve městech je tedy žádoucí, aby byly 
nejprve zpracovány a dobře prodiskutovány všechny celkové základní vstupy a koncepční principy řešení 
(nejen ty „tvrdé“ dané závazně legislativou, ale i „měkké“, požadované například koncepčními dokumenty 
technickými či samosprávy). Na tomto základě lze pak v reálném čase odvíjet a koordinovat konkrétní 
projektové úpravy a realizace. Nezbytnou důležitou součástí moderované diskuse je, aby na úpravách 
panovala shoda, širší konsensus všech zainteresovaných stran (tj. např. včetně zástupců tématu 
bezmotorové dopravy a bezbariérovosti či veřejnosti, se zohledněním jejich relevantních požadavků). 

V tomto kontextu bývá jedním z hlavních problémů (např. v Praze) buď utilitární „technokraticko-
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inženýrské“ řešení (diktované dílčími legislativními a technickými požadavky, bez širší diskuse atd.) jako 
jeden extrém, nebo „esteticko-architektonické“ řešení (vedené snahou o vytváření vizuálně přívětivého 
prostředí, často však bez ohledu na podstatné provozní souvislosti a požadavky) jako opačný extrém. 
Výsledkem pak v obou případech bývá zejména zhoršení podmínek pro cyklistickou dopravu, nezřídka 
včetně aktivní neochoty dané téma vůbec řešit v průběhu předcházející přípravy (v tom paradoxně často 
panuje mezi oběma extrémy soulad). 

V kontextu výše uvedeného je vhodné doplnit, že pro hledání konsensu a vhodného řešení je na počátku 
vhodnější variantní rámcová koncepce. Ta má v úvodním stupni přípravy a poznání (na úrovni studie) 
především srovnávat základní odlišené scénáře, jejich náročnost, možnosti a reálnost různých úprav (včetně 
jejich případných následných proměn v čase) apod. Zásadní roli přitom právě hraje samotný dialog, jeho 
otevřenost a způsob moderování. Výsledkem této fáze přípravy má být především stanovení užších 
mantinelů a klíčových principů, které se v dalších stupních přípravy (DÚR, DSP) zpřesňují, aniž by došlo ke 
ztrátě podstatné součásti koncepce řešení (např. že „najednou nezbude místo pro původně předpokládané 
adekvátní cyklistické opatření“). Pro tyto další stupně přípravy přitom mohou být ponechány mnohé věci v 
relevantních variantách, ze kterých se vybere finální řešení až na základě podrobnějšího prověření (hlubšího 
poznání) a v reálném čase (například pokud se část prostranství navazující na rekonstrukci TT bude 
realizačně řešit až o několik let později, částečně již v jiném kontextu). 

Naopak koncepční studie v invariantním a detailním pojetí k dosažení dobrého výsledku příliš nevedou, 
resp. jsou často nevhodně omezující či přímo kontraproduktivní (zejména při urputné snaze definovat 
„konečné“ koncepční řešení, které je podmíněné řadou neznámých proměnných, které v reálném čase nikdo 
nezná a znát nemůže). Způsobem pojetí či vedení diskuse sice mohou posloužit jako součást poutavého PR a 
vnější prezentace, nikoliv však opravdovému zapojení a participaci veřejnosti či dalších zainteresovaných 
aktérů. 

 

Vliv celkové dopravní politiky na koncepci návrhu 

Celková dopravní politika (resp. celková politika rozvoje území) má klíčový dopad do toho, jak efektivní a 
přívětivé řešení konkrétních veřejných prostranství v kontextu rekonstrukcí a oprav TT může být. Zejména 
stupeň sdílení prostoru jednotlivými uživateli (resp. druhy dopravy) může být ve stejném či obdobném místě 
při srovnatelném řešení bezproblémový či kolizní právě s ohledem na to, v jakých rychlostech a intenzitách 
jsou jednotlivé druhy dopravy zastoupeny. 

Zajištění komfortu, rychlosti a spolehlivosti tramvajové dopravy ve městě, kde je současně fakticky 
podporován rozvoj a růst automobilové dopravy, vyvolává požadavek na „tvrdou“ fyzickou segregaci TT. 
Ideálem je tedy samostatné těleso TT nejlépe kdekoliv, aby automobily (ani potenciálně) neblokovaly 
tramvaje. To je logický požadavek v reálném čase a daném kontextu pro následující roky až několik 
desetiletí. Ve zbývající omezené šířce uličního profilu pak kromě jízdních pruhů většinou následuje 
požadavek na co nejvíce parkovacích míst. Výsledkem je zpravidla disproporční uspořádání uličního profilu s 
relativně úzkými chodníky (na kterých se případně ještě parkuje nad rámec oficiálních stání, nebo rovnou 
oficiálně) a kolizní podmínky pro jízdu na kole (nejčastěji tak, že prakticky každý projíždějící cyklista blokuje 
ostatní vozidla, resp. je nebezpečně předjížděn a vytlačován). Pokud po rekonstrukci nastane zlepšení 
situace (či alespoň nezhoršení stavu) pro bezmotorové uživatele, velmi často není příčinou lepší koncepce 
návrhu, ale spíše (nechtěná) nahodilost kvůli „objektivním“ důvodům, jako např. nemožnost nebo příliš 
velká nákladnost přeložení inženýrských sítí, poloha vzrostlého stromořadí apod. 

Zajištění komfortu, rychlosti a spolehlivosti tramvajové dopravy ve městech, která mají ucelenou vizi 
udržitelného dopravně-urbanistického rozvoje a opravdu ji naplňují, může být výrazně méně prostorově 
náročné a v mnoha ohledech přívětivější. V řadě situací (zejména v užších ulicích širšího centra města) není 
problém sdílení TT s automobilovým provozem, protože díky fungující dopravní politice výrazně poklesl 
podíl automobilové dopravy ve vnitřním městě a ostatní vozidla tramvaj běžně nikdy neblokují. Samostatná 
tělesa TT, budovaná ve druhé polovině 20. století, mohou být rušena a uliční profil může mít opět 
městotvornější vyrovnanější proporce – chodníky mohou být zvětšeny na svou původní šířku nebo ještě 
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více, uvolněný prostor v části vozovky je využit pro cyklistické pruhy apod. 

Například v případě Prahy je logickým důsledkem stavu rozvoje města snaha o maximální segregaci TT a 
vytváření samostatných pásů (či alespoň doplnění podélných prahů – „bumlíků“), aby byl minimalizován 
kontakt s automobilovým provozem. To platí de facto všude i v místech, kde byla TT dosud ostatními vozidly 
pojížděna zcela, nebo jen potenciálně (legálně) pojížditelná. Pokud je přitom na významnějších 
komunikacích možné zároveň zajistit např. alespoň ochranný pruh pro cyklisty v základní skladebnosti a 
dostatečně široký chodník, nemusí to být vůbec problematické. Avšak důsledkem spíše bývá situace, kdy je v 
řadě ulic (či náměstí a mostů) v souvislosti s rekonstrukcí TT až příliš často spolehlivost a rychlost veřejné 
dopravy vykoupena výrazným zhoršením bezpečnosti i komfortu podmínek pro jízdu na kole (která je přitom 
také součástí řešení udržitelné městské mobility). Podstata problému přitom zůstává neřešena, pouze se 
problém přesune na jiný udržitelný druh dopravy. 

Opačným příkladem než Praha mohou být naopak třeba některá švýcarská města. Například město Bern 
díky systematické dopravní politice s tržním zpoplatněním parkování automobilů v širším centru města a se 
zlepšováním podmínek pro bezmotorovou a veřejnou dopravu docílilo významného snížení automobilové 
zátěže na svém území. Díky tomu v případě užšího uličního profilu není ani problém zrušit samostatné těleso 
TT a vrátit automobilový provoz zpět na TT ve vozovce (kde původně před přestavbou ve 2. polovině 20. 
století byl) ve prospěch opatření pro cyklisty, širších chodníků a stromů. Samozřejmě pro větší města (např. 
velikosti Prahy) není pravděpodobně reálné docílit výraznější pozitivní proměny podmínek a limitů pro 
veřejná prostranství a jejich užívání bez většího zavedení tržních principů v dopravě, zejména systémového 
plošného dynamického zpoplatnění dopravních kongescí (tj.„congestion charge“, nikoliv emisní zóny či 
prosté mýtné). 

 

Řešení cyklistické dopravy v souvislosti s TT 

Z hlediska cyklistické dopravy došlo v předchozích letech k několika úpravám legislativy a od června 2017 
jsou v platnosti nové technické podmínky Ministerstva dopravy TP 179 – Navrhování komunikací pro cyklisty. 
V září 2017 bylo následně vydáno „Stručné představení dokumentu TP 179“, které slouží zejména jako 
přehledné shrnutí a rozcestník k příslušným tématům a kapitolám s podrobnějším popisem v samotných 
TP 179. 

TP 179 / stručné představení dokumentu ke stažení na adrese: 
https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Ministerstvo-dopravy-vydalo-novou-verzi-technickyc 
 
TP 179 / plné znění ke stažení na adrese: 
http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_8_TP/TP_179_2017.pdf  
 

Přímému vztahu cyklistické dopravy a veřejné dopravy je věnována zejména kapitola 6.1 – Zastávky veřejné 
hromadné dopravy. Jsou zde především popsány zásady a principy možného řešení cyklistické infrastruktury 
v hlavním dopravním i přidruženém prostoru v oblasti zastávek autobusů, trolejbusů a tramvají, včetně 
specifikace minimálních návrhových parametrů či závislosti na širším provozně-prostorovém kontextu. 

V rámci mezizastávkových úseků a širších provázaností tématu veřejné hromadné a cyklistické dopravy jsou 
důležité zejména zásady uvedené v kapitolách 3 – Koncepce řešení cyklistických opatření, 4 – Úseky 
(intravilán) a 6.2 – Stávající významné komunikace a stísněné prostorové podmínky. 

Není účelné zde opakovat samotná TP 179, postačí zmínit alespoň tři základní principy: 

1. je žádoucí minimalizovat nutnost podélného (souběžného) přejíždění tramvajových kolejí (resp. 
kolejnice) jízdními koly, zejména pokud je manévr vyžadován v intenzivním automobilovém provozu 
– to platí v mezizastávkovém úseku (jeho profilu) i v oblasti samotných zastávek (při volbě jejich 
typu); 

2. pokud má být obnovováno, rozšiřováno nebo nově zřizováno samostatné tramvajové těleso nebo 
jiné fyzické oddělení TT od přilehlé vozovky, je vždy žádoucí řešit vyplývající nové provozně-

https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Ministerstvo-dopravy-vydalo-novou-verzi-technickyc
http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_8_TP/TP_179_2017.pdf
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prostorové podmínky ve vozovce včetně zohlednění cyklistického provozu a zajištění jeho 
bezpečnosti; 

3. pokud je TT součástí pojížděné vozovky, je z hlediska bezpečnosti nejlepší hladký rovný povrch 
(zejména asfalt), naopak nejhorší je povrch velmi nerovný či kluzký (zejména štípaná dlažba nebo 
kočičí hlavy) – podstatné také je, zda cyklisté v daném místě jezdí s ohledem na šířku jízdního pruhu 
jen mezi kolejnicemi, nebo vedle nich (kde je pak významné i rozhraní povrchů TT a navazujících). 



23 
 

 

Závěr 

Rekonstrukce komunikací ve městech a obcích v souvislosti s opravami kolejového svršku a zastávek MHD 
včetně dopravně-inženýrských opatření mají významný dopad do podmínek pro všechny druhy dopravy, 
včetně té bezmotorové. Pro zajištění bezpečného, bezkolizního a pokud možno komfortního soužití všech 
uživatelů a základních způsobů pohybu po městě je nezbytné adekvátní systematické zohledňování chůze a 
jízdy na kole (resp. bezbariérovosti obecně) od počátku projektové přípravy i realizace obdobně jako řady 
dalších dopravních i nedopravních požadavků. Přestože vnější okolnosti, širší kontext nebo možnosti 
koordinace nemusejí být vždy příznivé a jednoduché, má význam snažit se o širší otevřenou diskusi a hledání 
vhodných win-win řešení pro všechny namísto omezeného nekompromisního zlepšení podmínek jedněch na 
úkor druhých, resp. stavění jednotlivých uživatelů proti sobě nevhodným uspořádáním. Zejména proto, že 
samotné provedení TT zpravidla předjímá možnosti úprav veřejných prostranství a jejich provozně-
prostorového řešení pro obyvatele i návštěvníky města na desítky let dopředu.  
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Doprovodné fotografie a obrázky: 

 

Celková koncepce uličního profilu (veřejného prostranství) 

 

Příklad bezproblémového soužití bez fyzického oddělení TT za předpokladu nižších intenzit IAD 
(Smetanovo nábřeží, Praha 1) 

 

Příklad problémového úseku s fyzickým oddělením TT z důvodu zahlcení uličního profilu IAD 
(Sokolovská, Praha 8) 
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Příklad win-win zohlednění požadavků všech druhů dopravy pro projekt rekonstrukce TT na městské třídě 
(Dukelských hrdinů, Praha 7, podklad pro nové řešení ulice – Ing. arch. Tomáš Cach) 

 

Vliv celkové dopravní politiky na koncepci návrhu: 

 

 

Srovnání řešení uličního profilu s TT před a po rekonstrukci ve městě s dopravní politikou snižující zátěž IAD 
(město Bern, ulice Seftigenstrasse – zdroj: Tiefbauamt des Kantons Bern, Oberingenieurkreis II.) 

 

Ukázky řešení cyklistické dopravy v souvislosti s TT v oblasti zastávek (TP 179): 

 

 
Zastávka s mysem a cyklistickým provozem po tramvajové trati mezi kolejnicemi 
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Zastávka se zvýšenou pojížděnou vozovkou („vídeňského typu“) 

 

Zastávka se zvýšeným cyklistickým pásem („cyklovídeňská“)  

 

Zastávka s cyklistickým pásem v přidruženém prostoru 

 

Základní šířkové požadavky pro zřízení cyklistických opatření v oblasti tramvajových zastávek 
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3. Interakcie dopravy a verejného priestoru – niektoré aspekty 
 

            prof.  Ing.arch. Bohumil Kováč, PhD.,  Fakulta architektúry STU v Bratislave   

 

 
V súdobej teórii urbanizmu(1) je viac definícií pojmu verejný priestor. Urbanista  J . Komrska ako verejný 
priestor charakterizuje „každý otvorený priestor v meste,  teda priestor pod šírou oblohou, ktorý je 
prístupný verejnosti a je pre obyvateľov a návštevníkov čímsi príťažlivý, je verejným priestorom“ [1]. Za jeho 
dôležitú vlastnosť považuje verejnú prístupnosť, a to aj časove obmedzenú.  Medzi verejné priestory neráta 
všetky voľne prístupné priestory, ako sú napríklad záchytné parkoviská, niektoré ochranné pásma.  Kvalita 
verejných priestorov je obrazom vyspelosti a úrovne občianskej spoločnosti. To, že kvalita verejných 
priestorov u nás výrazne zaostáva za kvalitou súkromných priestorov, je jasnou výpoveďou o súčasnom stave 
spoločnosti.  

Z. Pauliniová za verejné priestory považuje „také priestory v existujúcej urbanistickej štruktúre, ktoré sú 
nezastavané (budovami pozn. autora), otvorené a prístupné všetkým občanom bez rozdielu, bývajú spra-
vidla na verejnom pozemku a slúžia verejnosti“ [2]. Zaraďuje sem najmä typologicky najdôležitejšie ur-
bánne priestory, ako sú námestia, ulice, parky, nábrežia, teda tých ktorých sa z hľadiska predmetu tohto 
príspevku dotýka aj problematika dopravy. Okrem toho ale sem zaraďuje aj napr. cintoríny, trhoviská a  
nástupné a rozptylové plochy verejných budov.  Kým v minulosti bol kladený dôraz najmä na prevádzkové 
parametre verejného priestoru (ulice, námestia, nábrežia...), dnes sú to tzv. spoločenské funkcie. Rozu-
mieme tým najmä pobytové funkcie, keď sa objavuje požiadavka na obytnosť verejného priestoru.   

Z. Krykorková pojem verejný priestor považuje za medziodborový [3]. Poukazuje na parametre filozofické, 
estetické, psychologické, ekologické, sociologické...My samozrejme si všímame aj otázky prevádzkové.  

Každý verejný priestor je jedinečný. Poukázanie na jedinečnosť verejného priestoru nás potom vedie 
k pojmu genius loci...Je to spravidla súhrn fyzických a mentálnych vlastností priestoru, ich kvalita, ktorá 
definuje identitu miesta a je jeho podstatou.  Zd. Černý za genius loci považuje aj to, čo nevieme pome-
novať ale kvôli čomu sa radi do priestoru vraciame. Za lakmusový papierik kvality verejného priestoru 
považuje jeho návštevnosť [4] (pozn. autora :nemusí to byť vždy pravda, ak nemáme inú možnosť výbe-
ru...) . Český urbanista J. Mužík v tejto súvislosti hovorí o „trvalom pozvaní“.  

J. Gehl sa problematike verejných priestorov najmä s ohľadom na možnosť uplatnenia architektonicko-
urbanistických opatrení(2

) venuje v publikácii Život medzi budovami [5]. Nepriamo nás tak vedie ale 
k potrebe uvedomenia si, že verejný priestor musí mať určité formy vymedzenia a že súčasne jeho kvalita 
záleží aj od celkovej kvality (architektonickej, funkčnej, prevádzkovej) urbanistickej štruktúry, ktorej je 
súčasťou. Tu je zvlášť dôležitá úloha verejného architektonického parteru budov. Ten spolu s verejným 
priestorom tvorí podstatu urbanistického parteru mesta.  Typickým príkladom interakcie urbanistickej 
štruktúry a verejného priestoru je Nolliho mapa Ríma (1748), kde do verejného priestoru započítal aj ar-
chitektonický parter verejných budov (kolonády, vestibuly, pasáže a pod.). Nolli použil dokonca výraz 
verejný občiansky priestor, čím mu dodal aj spoločenský status. 

Funkcia dopravy v akejkoľvek podobe bola vždy súčasťou verejného priestoru v ľudských sídlach. Bola a je 
významným determinantom funkčných a prevádzkových parametrov ako aj merítka a napokon vzhľadu 
verejného priestoru. Historické rytiny a obrazy miest(3) niektorých majstrov ktorí sa špecializovali na 
realistické zachytávanie života v mestských priestoroch (napr. G.A.Canaletto 1697-1768, B.Bellotto 1721-
1780, E.Pendl 1875-1945).  
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obr.č.1 Bernardo Bellotto, ulica vo Varšave, 1778  

 
sú často dôkazom, ako sa menil jeho obsah pri zachovaní jeho fyzických parametrov. Prevažujúci peší pohyb 
a obchodno-trhové funkcie sa postupne vytratili na úkor dynamickejšieho pohybu kočov, drožiek, bričiek 
a pod. Na prelome storočia boli veľké mestá preplnené konskými povozmi a nádejou mal byť vynález 
automobilu...Ako vieme, automobil postupne obsadil verejný priestor a priniesol do problematiky stavby 
miest nové otázky. Otázkami dopravy sa začali venovať popredí urbanisti, napr. Emanuel Hruška v práci  
„Dopravní síť v krajinném řešení“. Tu Hruška na príklade Prahy poukázal na potrebu začať riešiť dopravné 
problémy mesta na regionálnej úrovni.  
 
Riešením urbanistických problémov miest, spojených s koncentráciou najmä výroby a obyvateľstva do 
miest, sa zaoberala Aténska charta. Jej protagonistami boli významní architekti tej doby združení v CIAM(4). 
Aténska Charta je výsledkom ich teoretickej práce  na lodi Patris II r.1931  plaviacej sa Stredozemným 
morom z Marseille do Atén. Tento dohovor prevažne vychádzal z téz Le Corbusiera a vyzdvihoval štyri 
základné funkcie mesta: bývanie, prácu, voľný čas a dopravu.  Urbanisti Aténsku chartu zväčša vnímajú len 
z hľadiska funkčného zónovania sídiel.  Návrhy na funkčné zónovanie miest boli sprevádzané potrebou 
posilnenia funkcií dopravy. Problematika dopravy v Aténskej charte má významné miesto aj z hľadiska 
formovania verejného priestoru. Kartogramy plánov európskych miest, ktoré charta riešila ako „prípadové 
štúdie“, obsahovali aj názory na usporiadanie dopravného priestoru. Na príklade modelového mesta 
Amsterdam [6] bol v mierke 1:50 000 predložený aj návrh krajinno-prevádzkových vzťahov mesta aj jeho 
okolitej krajiny. V mierke 1:10 000 sú návrhy funkčného usporiadania mesta sprevádzané reguláciou 
vyjadrenou kótovanými uličnými profilmi, ktoré prinášajú aj reguláciu uličnej zelene (aleje). Regionálny plán 
je tiež dokreslený profilmi ciest, cyklistických a peších trás v krajine. Ide o koridory združených cestných, 
cyklistických a peších komunikácií ktoré sú sprevádzané alejami. 
       Tento prístup je inšpiratívny aj pre dnešné územné plánovanie na stupni obec, pretože ide o nástroj 
regulácie nosných verejných priestorov mesta.  Cieľom bolo dosiahnutie pešej a cyklistickej priechodnosti 
krajiny a vytvorenie civilizačných biokoridorov. Tradíciu držali v tomto smere krajiny s rozvinutou 
cyklodopravou, najmä Holandsko.  
 

       V Holandsku môžeme sledovať tiež založenie dvoch základných princípov funkčno-prevádzkového 
usporiadania verejného priestoru, najmä vo vzťahu k motorovej doprave.  

Prvým princípom sú tzv. čisté pešie zóny. Ako prvá bola takto realizovaná pešia zóna Lijnbaan 
v Rotterdame. 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Marseille
https://sk.wikipedia.org/wiki/At%C3%A9ny
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Obr.č.2.: Rotterdam, pešia zóna Lijnbaan, perspektíva od jej autorov 

  Zbombardované mestské centrum bolo nahradené novou výstavbou, ktorej základnou koncepčnou 
myšlienkou je vytvorenie pešej zóny a hlavnej „nákupnej ulice“. Polyfunkčná bloková urbanistická 
štruktúra má v línii hlavného pešieho ťahu na obchodnú a kultúrnu vybavenosť bohatý parter budov. Jed-
nou z predností tohto verejného priestoru je možnosť pohybu tzv. suchou nohou, keď pomocou ľahkých 
konštrukcií poskytuje priečne a pozdĺžne prekrytia. pešej a motorovej obslužnej dopravy je založený na 
princípoch vertikálnej a horizontálnej segregácie. Pre Holandsko tak typické bicykle je tento priestor 
priechodný len s bicyklom  vedľa seba, ale v tesnom kontakte na hlavné pešie priestory sú stojiská na bi-
cykle. Tým sa dáva najavo, že prístup do centra z iných častí mesta je vítaný a vhodný najmä na bicykli. 
Súčasne po obvode centra je vedená električková trať. Táto 65-ročná nadčasová koncepcia (otvorené 
1953...) architektov J. van Broeka a J.B.Bakemu už vtedy preferovala nemotorové spôsoby dopravy alebo 
hromadnú mestskú dopravu.  
         Okrem zakladania peších zón v 60-70-tich rokoch vzniká v Holandsku typologicky nový dopravný 
priestor – obytná ulica (woonerf).  
 

 

Obr.č.3. – riešenie ulice založené na princípoch woonerf 

Je založená na upokojení dopravy v ulici, ktoré sa realizuje pomocou vkladania nových prvkov do profilu 
ulice (rôzne formy zelene, lavičky, dokonca pieskoviská a pod.), ktoré sú priestorovo usporiadané tak, že 
neumožňujú priamy ale meandrovitý prejazd. Podľa holandských dopravných predpisov je rýchlosť  mo-
torizovanej premávky v takomto priestore obmedzená na rýchlosť chôdze.  Poradie prednosti je chodec – 
cyklista - automobil. Ide o aplikáciu princípu zdieľaného priestoru. Miesta na parkovanie nevytvárajú 
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kompaktné parkovacie celky, ale sú v priestore umiestnené per-partes. Úspech modelu obytnej ulice 
založeného na totálnej prestavbe dopravného priestoru sa preniesol aj do ďalších krajín, najmä zá-
padného Nemecka. Typická modrá značka s domčekom, automobilom a hrajúcimi sa postavami  je ap-
likovaný aj u nás, ale žiaľ len v polohe opatrenia formou dopravného značenia bez zmeny charakteru uli-
ce. Realizáciou princípov woonerf vznikla aj nová estetika ulice.     

Princíp zdieľaného dopravného priestoru má svoje hierarchické úrovne ktoré začínajú mestskými triedami 
a bulvármi a končia obytnou ulicou. Všeobecne rastú požiadavky na zvýšenie obytnosti každého z týchto 
dopravných priestorov.  Tieto požiadavky na systémové zmeny verejného priestoru sú sprevádzané aj 
požiadavkami na novú filozofiu mobily v sídlach. Nie výpočty dopravno-kapacitných posúdení, ale zmena 
myslenia sú dôležité na jej realizáciu. Vychádzame pri tomto tvrdení z prirodzenej adaptability živého 
organizmu a zmenu podmienok. Teda oslabovanie možností automobilovej dopravy (aj uzatvorením 
komunikácií resp. vedomím ubratím jazdných pruhov, účelovým zavedením retardačných opatrení napr. 
prekrížením cesty s električkou pri zachovaní prednosti električky v jazde), budovaním cyklistických trás 
(aj na úkor šírky jazdných pruhov pre automobily), rozvoj a posilňovanie systému hromadnej dopravy 
(nízkopodlažné vozidlá, samostatné jazdné pruhy, vnútorné pohodlie vo vozidlách). K obmedzeniu ob-
jemu osobnej automobilovej dopravy môže prispieť aj tzv. zdieľaná mobilita, ktorá je založená na ponuke 
voľných miest v automobiloch aj iným záujemcom.  

V urbanizme to znamená navrhovať také riešenia priestorového usporiadania, ktoré budú max. efektívne 
(koncepcie miest tzv. krátkych vzdialeností). To je možné uplatniť dôrazom na polyfunkčnosť výstavby. 
Obyvatelia vnútorného mesta, ktorí protestujú proti akejkoľvek výstavbe a racionálnej intenzifikácii (mys-
líme aj tej ktorá je  v etických rámcoch) vlastne vytláčajú výstavbu na perifériu čo spôsobuje dopravné 
problémy – kruh sa uzatvoril.  

Jednu z metód je aj  vylúčenie možnosti automobilovej dopravy z vybraných priestorov mesta. V New 
Yorku starosta M. Bloomberg, komisárka DOT (Department of Transport) J.S.Khanová a lídri z podni-
kateľskej komunity v Midtowne v r. 2010 oznámili, že 8-mesačný pokus s vylúčením automobilovej dopra-
vy v zóne okolo Broodway prejde do trvalého režimu a provizórne opatrenia (kochlíková zeleň, imitácie 
dlažieb, a iné mobilné zariadenia ako picie fontánky a pod.) prejdú do trvalého režimu. Bol to výsledok 
spoločenskej akceptácie pokusu ako aj jeho praktických merateľných výsledkov – najmä pokles úrazov, 
zvýšenie návštevnosti a teda aj vyššia efektivita podnikateľských aktivít v území. Napriek tomu že netreba 
pochybovať, že súčasne tu ide aj o politické rozhodnutia ktoré sledujú aj politické ciele iniciátorov podob-
ných iniciatív, sú takéto kroky v súlade s verejným záujmom. 

V Bratislave sa momentálne pripravuje podobná akcia na Mickiewiczovej ulici (nevedno prečo s anglickým 
názvom WhatCity na Mickiewičke). Tento „street festival“ je propagovaný ako zámer vytvoriť „pokojnú 
ulicu bez premávky, dlhý stôl pozývajúci k živým debatám o tom komu patria ulice, ako by to mohlo na 
Mickiewiczovej vyzerať, keby sa doprava zredukovala, chodníky sa rozšírili a parter ožil“. Myšlienku Mic-
kiewiczovej ako pešej zóny priniesla ako prvá už urbanistická štúdia zóny Obchodná ulica (1993, autori 
B.Kováč, P.Gál, P.Vodrážka, P.Kosnáč, doprava J.Morávek). Cieľom štúdie bolo predĺžiť pešiu zónu Ob-
chodnej (s presmerovaním električiek) až po Avion. Z Mickiewiczovej štúdia presmerovala aj trolejbusovú 
dopravu, pričom využila staršiu urbanistickú myšlienku malého dopravného okruhu so zapojením dnes 
zaslepenej Dobrovského ul. Zámer WhatCity je potrebné podporiť, dôvera v jeho úprimnosť bude ale 
vyššia, ak jej iniciátori sa zbavia svojej kapacitnej parking-garáže v novostavbe svojej administratívy na 
tejto ulici.  
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Obr.č.4. – Bratislava návrh Mickiewiczovej ako pešej zóny (štúdia 1993, autori v texte) 

 
 
Architektúra verejných dopravných priestorov. 
 
Dostávame sa k osobitnej téme, a tou je vzhľad našich verejných priestorov. Z pohľadu dopravy je ulica 
dopravný priestor, z pohľadu urbanizmu však jeden zo základných mestotvorných prvkov. Pri výstavbe našich 
ulíc sa však ich architektúre venuje veľmi malá pozornosť.  Stavba ulice či parkoviska ako verejného 
exteriérového priestoru (hovoríme aj  o mestskom interiéri) je v skutočnosti zložitým architektonickým 
problémom. Od úspešnosti jeho riešenia závisí obraz mesta(5).  K hlavným úlohám hlavných architektov patrí 
nielen posudzovanie stavieb s ohľadom na siluetu mesta, súlad s funkciami podľa územného plánu, ale 
najmä dôraz na kvalitu verejného priestoru.  Na jednej strane je to samotný územný plán, ktorému nik 
nebráni aby oprášil staré vzory a definoval aj architektonické profily rozhodujúcich mestských komunikácií 
a verejných priestorov. Dôležité je to najmä v situácii, ak u nás absentujú územné plány zón.  Súčasťou 
regulácie verejného dopravného priestoru na celomestskej úrovni má byť aj koncepcia alejí alebo zelených 
a spevnených povrchov električkových tratí. Absencia takejto koncepcie potom znamená, že v období keď 
mesto vyhlasuje Akčný plán adaptácie na zmenu klímy, prebehne rekonštrukcia ul. Čsl. armády v Bratislave 
bez jediného nového stromu a založenia novej aleje. Tento postup ostro kontrastuje s príkladom na ulici 
pred Úradom Vlády, kde sa vymenili v rámci tohto plánu pôvodné dreviny za nové. Akýkoľvek postup 
„rekonštrukcie“ ulice obmedzený na dopravno-technické riešenie, ktoré síce vylepší zlý stavebno-technický 
stav ulice, ale neprinesie novú architektonickú kvalitu ulice, je v podstate len predĺžením neestetického 
a nehumánneho výzoru priestoru. Z hľadiska architektúry priestoru je jednou z najhorších Radlinského ulica, 
pod oknami univerzity a nemocnice totálne vyasfaltovaná. Nedávna rekonštrukcia (2005) mohla dať ulici 
novú tvár, bol však potvrdený asfalt bez jediného stromu, bez použitia dlažieb (dokonalá rekonštrukcia). Aj 
rekonštrukcia Štúrovej ulice  sa  z hľadiska  
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Obr.č.5. Bratislava Rajská ul. – aktuálna rekonštrukcia s asfaltovým riešením cesty bez uplatnenia zelene, 

akcentácie predpolia vstupov do bytoviek, nehostinné a bariérové riešenie, a stačí tak málo... 
 
architektonického nedá zaradiť medzi kladné príklady, najmä vo výbere materiálu povrchov, spôsobu 
riešenia zelene, bez jedinej lavičky (slabina každej našej ulice...) ale najmä obrubníkovým riešením ktoré 
popiera princíp zdieľaného verejného priestoru, ako sú dnes bežne aplikované v zahraničí (pozri ďalej príklad  
Drážďany).   Pozrime na ulice v Barcelone, Viedni... V našom meste nás namiesto zelenej aleje vo vstupoch 
do mesta vítajú aleje veľkoplošných reklám. Mnohé stavby (najmä nákupné centrá) sa stavajú dokonca 
chrbtom k ulici, čo je neslýchaná neúcta k verejnému priestoru na vstupnej bráne do mesta. Urbanizmus je 
oborom, ktorý sa zaoberá problematikou stavby miest. Hovorí sa, že kto vie stavať ulice, vie stavať mestá. 
My umenie stavať ulice zatiaľ nevieme... 

         Tento stav je dôsledkom dvoch skutočností – na hľadanie riešenia novej tváre ulice nevyhlasujeme 
architektonicko –dopravné súťaže a chýba spolupráca dopravného inžiniera s konceptorom -architektom. 
Ak by boli prestavby ulíc predmetom dopravno-architektonických súťaží, táto prax by priniesla oživenie 
spolupráce týchto dvoch profesií. A do hry by mal vstupovať aj tretí – krajinný architekt. Električkový bulvár 
Avenue général Champon  v Grenoble  je príkladom, ako môže vzniknúť atraktívny verejný dopravný 
priestor vysokých kvalít ktorý má parametre genius loci... 

 

Obr.č.6. Električkový bulvár v Grenoble vo francúzskej elegancii riešenia 
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Príkladom koncepčnej spolupráce architektov/urbanistov a dopravných inžinierov bol program Ecocity(6), 
riešený na STU v Bratislave. Na modelovom riešení mesta Trnavy bolo vypracovaných a verifikovaných 
niekoľko urbanisticko-dopravných scenárov Rybníkovej ulice ako obvodového bulváru centrálnej mestskej 
zóny. Takéto variantné riešenia sú potom vhodným podkladom pre územný plán mesta alebo zóny 
a napokon aj pre samotnú realizáciu. 

 

Obr.č.7. – Trnava Rybníkova ul., podvarianty A scenárov, kresba B.Kováč 

Podobným príkladom tímovej spolupráce architektov a dopravných inžinierov bolo niekoľko námetov pre 
Bratislavu v r.1998(7). Táto práca sa venovala urbanisticko-dopravným problémom mesta v priereze celého 
systému – od koncepčných scenárov (v období stále pretrvávajúcich vidín metra a pod. vrátane rozvoja 
električkových tratí...) až po detail. Práca priniesla niekoľko ľahko naškicovaných ideových štúdií verejného 
dopravného priestoru, a predznamenala tak akcie známe pod názvom Mestské zásahy. Idea Staromestskej 
bola v inej  výtvarnej interpretácii (bez autorov myšlienky...) aj mestom realizovaná a námet pre Krížnu ulicu 
ostáva stále k dispozícii. Túto ulicu je potrebné systémovo prestavať „od steny k stene“ a vložiť do nej par-
ametre obytnosti. Ako zástanca zelených električkových telies ale práve tu tvrdím, že vzhľadom na potrebu 
zachovania kontaktov náprotivných strán práve toto nie je úsek vhodný na zazelenenie trate... 

 

Obr.č.8. Bratislava Krížna ul., súčasná nehostinnosť ulice a návrh prestavby, autor B. Kováč 

Nová paradigma verejných priestorov 
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Podobne ako na budovy sa začínajú klásť náročné požiadavky (energetická sebestačnosť, zadržiavanie vody) 
tak tieto rovnako platia na verejný priestor, ktorý je u nás legislatívne zaradený medzi inžinierske stavby. Aj 
bežná ulica dnes musí prispieť k eliminácii dopadov zmeny klímy. Ide teda najmä o minimalizáciu ne-
priepustných a teplosálavých povrchov, prispieť zadržiavaniu vody a k zabezpečeniu tieňa, ponúknuť max-
imálnu možnú mieru bezbariérovosti a obytnosti,  

Tieto požiadavky je možné zabezpečiť aplikáciou : 

- minimalizácie bitúmenových povrchov (o.i. aj zužovaním jazdných pruhov v prospech zelene alebo 
cyklistov) pri maximálnom možnom podiele polopriepustných a úplne vodopriepustných povrchov 
z dlažieb 

- výsadbou alejí a uplatnením stromov v uliciach a pásov nízkej zelene, v prípadoch j kde je to možné 
uplatniť aj krajinársky stvárnené priekopy  

- vynechaním miest pre priečny bezbariérový povrch  
- vytvorením miest pre zobytnenie priestoru 
- klásť dôraz na estetiku riešenia pri jeho maximálnej jednoduchosti 
- v prípade hlavných mestských priestorov aj originálny dizajn mobiliáru a technickej výbavy 

priestoru (stožiare osvetlenia, zastávky električiek, stĺpy trolejového vedenia a pod.), príkladom 
môžu byť originálne dizajnérske prvky v Hafencity Hamburg. 

 
Žiaľ posledné realizácie v Bratislave (Heydukova, Rajská, Čsl. armády...) sú učebnicovým príkladom nego-
vanie týchto elementárnych požiadaviek na súdobý verejný priestor -ulicu. Kde sa asi stala chyba? Dostal 
projektant zadanie ako má ulica vyzerať ? Ak aj nedostal, neovláda tieto prístupy dnes už všade bežné ? Je 
ozaj potrebné dostať podobne ako v ČR až do parkovacej normy zásadu, že aspoň na 5 parkovacích miest je 
potrebné uplatniť v riešení 1 strom ? Alebo ozaj potrebujeme manuál tvorby verejných priestorov(8) aby 
sme videli že sa to dá aj inak?  

   

Príklad – Drážďany Pragerstrasse 

V sedemdesiatych rokoch sa začali v bývalej Nemeckej demokratickej republike budovať pešie zóny ako 
politickú propagandu socialistického prostredia. Treba úprimne povedať, že v čase svojho vzniku, keď 
u nás nebola vrátane Prahy ani jedna pešia zóna, boli vybudované na vysokom štandarde ktorý sa vyrov-
nal peším zónam v Západnom Nemecku ba ich aj predčil. Drážďanská pešia zóna, známa ako Pragerstras-
se, patrila tiež medzi ne.  „Výhodou“ pri jej budovaní,  ak sa to tak dá vôbec nazvať, bola skutočnosť, že 
vyrástla na vojnou rozrušenej štruktúre mesta medzi železničnou stanicou, Labe a areálom Zwinger 
a vojnou značne poškodených stavieb Frauenkirche a Semperovej opery.  Urbanistická koncepcia nového 
centra má paralelu s  rotterdamskou Lijnbaan. Je tiež založená na dôslednej segregácii pešieho pohybu 
a motorovej dopravy vytvorením dopravného obslužného okruhu okolo centra, v ktorom je umiestnená aj 
hromadná doprava - električka.   Autormi riešenia z rokov 1967-72 boli architekti J. Pietsch a S. Kaßberg. 
Usporiadaním 12 -16 podlažných doskových objektov v štýle „strojov na bývanie“ podľa Corbusiera 
s  parterom obchodu a služieb  vznikli široké pešie priestory vyplnené množstvom fontán, vyzdvihnutých 
trávnikov, záhonov kvetov, plastík, typické boli modernistické podlubia, pergoly... Napriek tomu, že 
rozľahlosť priestorov bola socialisticky veľkorysá a monumentálna, bola považovaná za jednu z najlepších 
v tom čase. Celý tento priestor bol z hľadiska mierky cca v r.2000-2015 zásadne prestavaný. Boli zbúrané 
niektoré objekty a dostavali sa nové. Peší priestor sa zúžil a získal tak lepšie proporcie pešieho ťahu. Nové 
kvalitné dlažby, nový mobiliár, nová výsadba zelene s redukciou trávnikov. V zachovaných a nových ob-
jektoch podstatne bohatší a do priestoru otvorenejší parter. Vznikli nové pasáže a prekrytia chodníkov 
a peších ulíc. Architektúra nových budov prináša reminiscencie dekóru fasád socialistických obchodných 
domov a kultúrnych stavieb (známe kruhové kino ostalo zachovalé). Genius loci socialistického verejného 
priestoru je zachovalý najmä vďaka využitiu niektorých pôvodných fontán a výtvarných diel. Sú však 
v novom osadení, čo vyvolalo nevôľu pôvodných autorov. Táto prestavba pešej zóny mala a má aj svojich 
odporcov – historikov architektúry a zástancov moderny, ktorí súčasný stav považujú za poškodenie jedi-
nečného kompozične uzatvoreného komplexu 60-70-tych rokov. Svedčí o tom kritika  mníchovského ar-
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chitekta St. Braunfelsa, ktorý túto pešiu zónu označil za „jeden z najlepších mestských priestorov nielen 
povojnovej moderny, ale 20. storočia vôbec“. 

Pešia zóna postupne prechádza do starého mesta, ktoré bolo tiež značne poškodené vojnou. V období 
socialistického realizmu tu vyrástlo niekoľko objektov, ktoré pôsobia prekvapujúco mestotvorne. 
Dominantami tejto časti sú rekonštruované stavby opery, galérie a kostolov. Princíp riešenia dopravy 
založený na segregácii bol zachovaný a ešte viac prehĺbený. Rušné a široké kapacitné obvodové komunikácie 
boli zúžené a skľudnené, preriešené boli všetky pešie priechody. Úsporou v šírke jazdného pruhu na 2,75 sa 
získal priestor aj pre cyklistov. Nový dizajn komunikácií (v zásade dlažba s diferencovanou pochôdznosťou) 
nielen pozdvihol celkovú estetickú úroveň priestoru, ale aj tieto obvodové priestory prinavrátil chodcovi. 
Nové objekty skrývajú v sebe viacpodlažné podzemné parking -garáže prístupné z obvodu. Je zaujímavé, že 
zníženie kapacity a rýchlosti obvodových komunikácií je sprevádzané podstatným zvýšením kapacity 
statickej dopravy. Doprava tu kĺže ticho a pomaly, čo pôsobí že priestor je kľudný. Psychológia eliminácie 
dopravného ruchu spočíva v architektonických riešeniach komunikácií, čo si u nás nevieme predstaviť. 
Zaujímavosťou niektorých dosť dlhých úsekov dopravného okruhu je fakt, že je tu len jeden jazdný pruh 
oddelený od protismeru telesom električky. Tým sa ušetril priestor pre cyklistov a širšie chodníky. Priestor je 
v zásade bezobrubníkový a ponechaný na orientačnú inteligenciu a vzájomnú úctu jeho užívateľov.  
 

 
Obr.č.9. Drážďany, Willsdrufer str., príklad úspornosti vymedzenia priestoru pre automobily 

 
Po obvode jadra sú vedené električkové trate. Pred hlavnou stanicou je nástupný priestor priečne preťatý  
električkovou traťou, po ktorej ticho jazdia dlhé kĺbové nízkopodlažné električkové súpravy. Už ich samotný 
dizajn, čistota pozývajú využiť hromadnú dopravu ako pohodlný a kultúrny prostriedok. Električka po 
obvode jazdí kombinovane v zelenom a dláždenom telese. Použitie asfaltu je eliminované na minimum. 
Jedna z električkových križovatiek je prekrytá konštrukciou, ktorá vytvára akcent priestoru a súčasne kryje 
nástupištia. Cyklistické trasy v pešej zóne nie sú osobitne vyznačené, každý vie že sa tu musí podriadiť 
pešiemu pohybu, ktorý má prednosť. Inde sú cyklotrasy integrálnou súčasťou komunikácií, jasne farebne 
a materiálovo odlíšené. Zvýraznené sú nerezovými čapicami v dlažbe, ktoré jasne diferencujú priestor 
cyklistov.  
       V starom meste zväčša v rámci pešej zóny nezaviedli „bezobrubníkové“ riešenie, ale zachovali nízke 
obrubníky, čím spolu s rozdielnosťou pochôdznosti dlažby chodníka a cesty podčiarkli efekt pôvodnej ulice. 
Celý priestor je však premyslený a napriek obrubníkom prevádzkovo bezbariérový. Človek si uvedomí, že 
jemný tieň obrubníka dáva ulici inú mierku ako ploché bezobrubníkové riešenie. Aj to patrí ku genius loci. 
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Osobitné riešenia pre zrakovo postihnutých sú na križovatkách a priechodoch bežné, avšak v pešej zóne 
absentujú vodiace línie odlíšené štruktúrou povrchu a farbou. Protipól železničnej stanici na druhom konci 
pešej zóny tvorí riečny osobný prístav na Labe. 

 

Záver 

Zo súčasných trendov na riešenie verejného priestoru a jeho interakcie s dopravou vyplýva potreba hľadať 
v každom jednom prípade jedinečné riešenie, ktoré reaguje na nové požiadavky kladené na verejný 
priestor. Jednoznačne sa ukazuje požiadavka na interdisciplinárne riešenia, rozsah miery interdisciplinari-
ty bude závisieť od konkrétnych okolností. Pre naše prostredie, ak sa chceme vyrovnať tej kvalite 
verejného priestoru ktorá sa v zahraničí stáva bežným štandardom, je potrebné aby konkrétne riešenia 
a projekty vzišli zo vzájomnej spolupráce architekta-urbanistu a dopravného inžiniera. 

 

Poznámky  
(1) V našich podmienkach základy problematiky položili V.Štencel, V.Souček a D.Šonský knihou Architektonické úpra-

vy věřejných prostranství (SNTL Praha 1983, 04-726-83) 
(2) U nás vzniklo hnutie Mestské zásahy, ktoré riešia parciálne otázky verejného priestoru  
(3) Zobrazovanie a tvorivá interpretácia mestského interiéru tvorí významný segment v oblasti umenia, čo vrcholí 

v pojme „mestská krajina“, ktorý pojem používajú aj krajinní architekti (aj bez jediného stromu...).   
(4) CIAM - Congres internationaux d'architecture moderne – Medzinárodný kongres modernej architektúry, vznikol v 

roku 1928 

(5) Z toho vyplýva otázka, komu navrhovanie rekonštrukcií ulíc patrí na projektantský stôl. V zahraničí sú aj na do-
pravné stavby kladené vysoké architektonické nároky, čo sa odzrkadľuje na vyššej kvalite verejného priestoru 
ako u nás. Problém je aj vo verejnom obstarávaní, keď my podľa slov P.Gera hľadáme rovno projekt (podľa mož-
ností najlacnejší), ale nie návrh. 

(6) Medzinárodný vedecko-výskumný projekt, za STU v ňom spolupracovali napr. B.Bezák, B.Kováč, R.Špaček, 
P.Rakšányi, J.Komrska, J.Coplák, J.Gregorová a ďalší.  

(7) Bezák, B., Rakšányi,P., Kováč, B.: Potenciál Bratislavy je v synergiiách človek, voda, doprava, krajina; účelová 
informačná štúdia pre Magistrát hl.m. SR 

(8) Materiál tohto názvom vydala Praha a chystá aj Bratislava. V skutočnosti je to prejav kritickej situácie 
v navrhovaní a projektovaní verejných priestorov. Tvorba má byť v skutočnosti slobodná a originálna a nemá byť 
riadená manuálmi kde hrozí riziko typovosti, ale normami a vyhláškami. 
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4. C-ROADS Czech Republic 
 

            Ing. Roman Nekula, MBA, Brněnské komunikace a.s.  

 

1. O projektu 

Český projekt je součástí evropské platformy C-ROADS, jejímž cílem je vytvořit harmonizovaný ekosystém 
pro přeshraniční využití C-ITS služeb a připravit tak prostředí pro nástup autonomních vozidel. Využití 
nových technologií přispěje k vyšší bezpečnosti na silnicích, plynulejší a efektivnější dopravě, 
nezanedbatelné bude i snížení emisí. Změny budou mít pozitivní vliv na evropskou ekonomiku, jež potřebuje 
bezpečný, spolehlivý a efektivní systém. Projekt je proto spolufinancován z Nástroje pro propojení Evropy 
(CEF Transport) a je příkladem unikátní spolupráce státních institucí a soukromých firem. Projekt koordinuje 
ministerstvo dopravy a spolupracuje na něm 8 hlavních partnerů: AŽD Praha, Brněnské komunikace a.s. 
(BKOM), ČVUT v Praze, INTENS Corporation, O2 Czech Republic, ŘSD ČR, SŽDC a T-Mobile Czech Republic. 
Do projektu jsou dále zapojeni také asociovaní partneři: Vodafone Czech Republic, Plzeňské městské 
dopravní podniky, Dopravní podnik Ostrava a ŠKODA AUTO.  

2. Hlavní cíl 

Ve spolupráci s ostatními evropskými státy harmonizovat poskytování služeb pro komunikaci vozidel 
navzájem, tak mezi vozidly s inteligentní dopravní infrastrukturou a řídícími či informačními centry. 

3. Kooperativní systémy 

Kooperativní inteligentní dopravní systémy (C-ITS) umožňují přímou komunikaci mezi vozidly navzájem tak 
mezi vozidly s inteligentní dopravní infrastrukturou a řídícími či informačními centry, a to buď 
prostřednictvím mobilních sítí, nebo přes ITS jednotky umístěné na dopravní infrastruktuře. C-ITS systémy 
tak přispívají k bezpečnosti provozu silničních vozidel, včas a přesně informují řidiče o stavu dopravy, 
nebezpečných lokalitách a jiných problémech vzniklých kolem nich. Dopravní řídící a informační centra navíc 
obdrží přesné a ucelené informace o aktuální dopravní situaci přímo z vozidel, díky čemuž je možné 
efektivně ovlivňovat dopravní proud, a tím zvýšit bezpečnost a plynulost dopravy a snížit její negativní 
dopady na životní prostředí. 

 

Technologie pro kooperativní systémy byly vyvinuty v rámci evropských výzkumných a vědeckých projektů a 
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jsou ověřovány v podobě pilotních testů po celé Evropě. Smyslem českého pilotu je ověřit v praxi na českých 
silnicích a vybraných železničních přejezdech fungování spolupracujících systémů ITS. 

4. Inteligentní komunikace 

Moderní vozidla generují během své jízdy značné množství dat. Základní myšlenkou kooperativních 
inteligentních dopravních systémů (C-ITS) je tato data využít a předávat tak zprávy týkající se aktuální 
dopravní situace, buďto mezi vozidly navzájem (tzv. V2V komunikace), anebo mezi vozidly a příslušným 
zařízením umístěným na silniční nebo železniční síti (tzv. V2I komunikace). Kooperativní systémy poskytnou 
řidičům informace o aktuální situaci v silničním provozu, přispějí k větší ukázněnosti řidičů a významně 
přispějí k plynulosti silničního provozu i ke snížení počtu a následků nehod, zejména těch závažných. Včasné 
obdržení přesné informace je nezbytným předpokladem k tomu, aby řidič pohotově vnímal situaci 
v silničním provozu a soustředil se na možný problém. Nesporné výhody přinesou systémy C-ITS za snížené 
viditelnosti (mlha, sněžení, hustý déšť apod.) např. formou varování před dopravní nehodou, kolonou apod. 
Množství a přesnost informací poskytovaných kooperativními systémy zdaleka přesahuje možnosti 
stávajících jednoúčelových systémů. 

 

 

Data poskytovaná z vozidel jsou zejména poloha, směr a rychlost nebo informace o teplotě, dešti, mlze, 
automatickém brždění, anebo pohyb záchranných složek. Naproti tomu informace o práci na dálnici či silnici 
jsou poskytovány informacemi o poloze, o aktivitě, o jízdním pruhu atd. Současná verze C-ITS jednotky ve 
vozidle je zařízení, které přímo komunikuje na vyhrazené radiové frekvenci 5,9 GHz se svými „protějšky“ na 
infrastruktuře a v okolních vozidlech. Dnes je na trhu dostupných několik řešení, kterými lze vybavit 
prakticky jakékoliv vozidlo. Paralelně se zkoumají také možnosti využití tzv. hybridních systémů, které by 
současně využívaly vyhrazenou radiovou frekvenci na 5,9 GHz a stávající (LTE) či nové (LTE-V, 5G) mobilní 
technologie pro zvýšení pokrytí signálem a nabízenými bezpečnostními službami. 
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5. Nasazení a pilotní testování 

Česká republika definovala šest pilotních oblastí pro implementaci a testování hybridních C-ITS systémů a 
služeb. Tyto pilotní projekty jsou označeny jako DT (Deployment & Test) 

 

DT0 

Jde o již existující projekt implementace C-ITS systémů („MIRUD“) na pražském okruhu (DT0) a malých úseků 
dálnic D5 a D1. Tato zařízení jsou považována za základní kámen pro fungování dalších fází projektů (DT1 a 
DT3), protože Ředitelství silnic a dálnic pro zajištění jejich provozu vybudovalo tzv.        C-ITS back-office 
(centrální prvek celého systému, koordinuje se zde většina dat, která se dále distribuují do C-ITS prvků na 
nižší úrovní nebo do dopravních řídících center). Za účelem zvýšení pokrytí a přístupnosti služeb byly tyto 
úseky vybaveny technologií ITS G5, které spolupracují se stávající LTE technologiemi. 

DT1 

Dálnice D1 v brněnské aglomeraci. Služby C-ITS budou postaveny na hybridní komunikaci. Ředitelství silnic a 
dálnic je odpovědné za instalaci technologií ITS G5. Služby založené na mobilní síti LTE bude poskytovat 
mobilní operátor O2 Czech Republic. Projekt pokryje část dálnice D1 podél vybraných hlavních cest 
vedoucích do Brna. 

DT2 

Město Brno. Společnost Brněnské komunikace rozmístí systémy ITS G5. Operátoři O2 Czech Republic a T-
Mobile Czech Republic poskytnou služby postavené na technologii LTE. C-ITS služby budou poskytovány 
pomocí hybridního ITS G5/ LTE systému. Technologie budou rozmístěny na vybrané místní komunikace ve 
městě tak, aby navazovaly na hlavní silnice vybavené C-ITS technologiemi v rámci projektu DT1. 

DT3 
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Dálnice D1, D5, D11 a I/52 / D52.  Ředitelství silnic a dálnic vybaví úseky C-ITS technologiemi postavených 
na standardu ITS G5. Služby založené na mobilní síti LTE budou poskytovat mobilní operátoři O2 Czech 
Republic a T-Mobile Czech Republic. V rámci projektu budou testovány nové telekomunikační služby jako 
LTE-V a LTE-B. C-ITS služby budou poskytovány prostřednictvím hybridních technologií ITS G5 / LTE (nebo/a 
LTE-V, LTE-B). Pilotní projekt pokryje C-ITS technologiemi vybrané úseky dálnice D1, D5 a D11, díky kterým 
se napojí na mezinárodní C-ITS koridor spojující města Rotterdam, Frankfurt nad Mohanem a Vídeň. 

DT4 

Dopravní podniky Ostrava a Plzeň. Implementace C-ITS systémů v rámci veřejné hromadné dopravy ve 
městech Ostrava a Plzeň. Dopravní podnik Ostrava a.s. a Plzeňské městské dopravní podniky jsou společně 
se společností INTENS Corporation odpovědné na rozmístění ITS G5 technologií. Mobilní operátoři O2 Czech 
Republic a T-Mobile Czech Republic poskytnou služby založené na technologii LTE. C-ITS služby budou 
založeny na hybridním ITS G5 / LTE systému. V rámci projektu se pokryjí vybrané ulice a části měst C-ITS 
systémy a otestují se vybrané příklady možného využití. 

DT5 

Železniční přejezdy. Společnost Správa železniční dopravní cesty spolu s projektovým partnerem 
společnostní AŽD Praha vybaví dva vybrané železniční úseky v Pardubickém kraji C-ITS technologiemi. Služby 
založené na technologii LTE poskytnou mobilní operátoři O2 Czech Republic a T-Mobile Czech Republic. 
Služby C-ITS budou poskytovány prostřednictvím hybridního ITS G5 / LTE systému. Železniční přejezdy budou 
vybaveny zabezpečovacími systémy, přičemž jeden přejezd je vybaven závorami a druhý ne. 

DT6 

Přeshraniční testování. Ředitelství silnic a dálnic vybaví vybrané úseky technologiemi založenými na ITS G5, 
služby LTE (včetně LTE-V a/nebo LTE-B) poskytnout operátoři O2 Czech Republic a T-Mobile Czech Republic. 
Během tohoto projektu bude testována interoperabilita C-ITS služeb poskytovaných českými a zahraničními 
partnery v rámci platformy C-ROADS. 

6. Časová osa projektu 

 
V roce 2016 byla zahájena příprava projektu a v následujícím roku byla věnována pozornost tvorbě 
specifikací. V tomto roce začíná „ostrá“ fáze tj. nasazení C-ITS technologií do provozu a v příštím roce budou 
testovány a vyhodnocovány. V roce 2020 se bude pozornost konsorcia soustředit zejména na standardizaci a 
přípravu podkladů pro legislativu, následně bude projekt ukončen. 
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5.  Verejný priestor a E -mobilita 
 

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

 

 

Úvod 
 

Životné prostredie je čoraz viac ovplyvňované ľudskou činnosťou, ktorá zasahuje dnes už aj do 
najodľahlejších oblastí. Súčasné obdobie vývoja našej planéty, v ktorom hrá určujúcu úlohu vo vývoji Zeme 
človek a jeho výrobný cyklus, sa preto aj označuje ako  antropocén. Jedným z výrazných prejavov, ktorý 
ovplyvňuje život na Zemi je doprava, ktorá je nevyhnutná pre život človeka a spoločnosti. Má však aj 
negatívne dopady, spotrebúva vzácne a obmedzené energetické zdroje, znečisťuje životné prostredie 
a zahlcuje verejný priestor.  
V snahe zmierniť energetické nároky a dopady najmä individuálnej automobilovej dopravy na životné 
prostredie, mnohé krajiny chcú zaviesť do užívania vozidlá s elektrickým pohonom. V odbornej i verejnej 
diskusii sa však viac o tejto problematike hovorí z hľadiska produkcie vozidiel a technických otázok riešenia 
elektrického pohonu vozidiel, alebo batérie a infraštruktúry pre jej dobíjanie. Len zriedka sa však spomínajú 
skutočné dopady elektromobility (E-mobilita) z hľadiska dopravného inžinierstva a dopravného plánovania, 
najmä z hľadiska vplyvu možných vývojových tendencií nových informačných a komunikačných technológií 
na systémové zmeny v doprave osôb a nákladov a ich možného priemetu do budúcej štruktúry  osídlenia.   
 
 

Verejný priestor  
 

Verejný priestor, resp. verejné priestranstvo, je každý priestor, ktorý umožňuje prístup všetkým užívateľom 
bez toho, aby niekoho vylučoval z jeho užívania. Selektívne rozlišujeme verejný, poloverejný (s určitými 
obmedzeniami pre užívateľov) a súkromný priestor (výhradne len pre určitých užívateľov). Bežne sa za 
verejný priestor považujú verejnosti prístupné priestory, najmä cesty, miestne komunikácie, námestia, 
chodníky, verejná zeleň a pod. Vo verejných priestoroch vzniká vzájomná komunikácia jeho užívateľov 
a odráža sa v nich „mentálna tvár“ mesta. Preto verejný priestor mal, má a vždy bude mať rôzne sociálne 
znaky. a plniť funkcie ako oddychový, kultúrny, produkčný, alebo napr. mediálny priestor.  
Z hľadiska dopravy typickým príkladom verejného priestoru sú mestské triedy, tiež nazývané bulváre, ktoré 
sú intenzívne využívané a prístupné všetkým druhom dopravy, teda chodcom, cyklistom, individuálnej aj 
hromadnej doprave. 
Z územného hľadiska môže verejný priestor nadobúdať aj rôzne dimenzie, ktorým zodpovedá aj spôsob 
mobility a tak verejný priestor môže byť napr.:  

- objektový  - pohyb v rámci objektu,  
- lokálny  - miestna, prevažne cieľová/zdrojová doprava,  
- urbánny - mestská, medziobvodová doprava, 
- regionálny - medzimestská doprava,  
- globálny – kontinentálna/interkontinentálna doprava,  

pričom komunikácia tu podlieha rôznym časovo-priestorovým faktorom. Z tohto pohľadu v poslednom 
období prinášajú nové informačné a komunikačné technológie výrazné zmeny a umožňujú súčasne aktuálne 
„zosieťovanie“ v jednom virtuálnom verejnom priestore medzi viacerými účastníkmi, hoci sú od seba značne 
fyzicky vzdialení. Tento virtuálny verejný priestor môže reprezentovať sociálne, kultúrne, vzdelávacie, 
mediálne, ale aj produkčné činnosti.  
 
 
 
1 Prof. Ing. Bystrík BEZÁK, PhD., emeritný profesor, Katedra dopravných stavieb, Stavebná fakulta 
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STU v Bratislave,  bystrik.bezak@stuba.sk, www.stuba.sk 
Doprava vo verejnom priestore 
 
Dennodenné dopravné problémy sa aj u nás už dlhodobo nevyskytujú len vo veľkých mestách, ale aj 
v odľahlých oblastiach, kde sa prejavujú preťažením komunikačnej siete a verejného priestoru, dopravnou 
nehodovosťou a emisiami.  Situáciu zhoršuje nedostatočná ponuka verejnej  hromadnej dopravy, ako aj zlá 
infraštruktúra pre alternatívnu dopravu, ktorej podiel v preprave osôb a to nielen na území miest, ale aj vo 
vonkajšej doprave sa trvalo znižuje [3].  Vytvára sa tak priestor pre  individuálnu automobilovú dopravu, 
ktorá je dnes už dostupná pre väčšinu obyvateľov. Narastá tak počet osobných vozidiel a celoštátny priemer 
stupňa osobnej automobilizácie u nás už dávno prekročil predpokladaný stupeň „nasýtenia“,  naďalej rastie 
a zahlcuje celý verejný priestor. 
 

 
Mobilita všeobecne 
  
Ak chceme charakterizovať súčasný stav v mobilite všeobecne, môžeme to vyjadriť ako premiestnenie osôb 
a nákladov, rôznymi spôsobmi, v akomkoľvek  čase a rôznom priestore. Mobilitu teda nie je možné definovať 
len ako jeden ukazovateľ (napr. intenzita, rýchlosť). Mobilita je podmienená rôznymi faktormi a preto je 
potrebné ju vyjadriť viacerými charakteristikami súčasne, napr. ako: 

- Modal-split - spôsob premiestnenia/prepravy/dopravy, 
- hybnosť, 
- dostupnosť, 

teda charakteristikami, ktoré nemôžeme zistiť jednoduchými metódami priameho pozorovania, ale 
poukazujú nám práve na príčiny vo vnútri dopravného systému, ktoré podmieňujú mobilitu. Územným 
dopadom mobility, ktoré sú potom jej vonkajším prejavom a konkrétnym územným priemetom vo verejnom 
priestore, sú potom napr.: 

- zaťaženie komunikačnej siete (intenzita) a verejného priestoru (parkovanie), 
- skladba dopravného prúdu a jeho 
- pohybové charakteristiky (rýchlosť, zdržanie, kongescie,...), 
- obsadenosť vozidiel, 

a vyjadrujú následky mobility v konkrétnom priestore a čase. Jedná sa teda o komplexný problém, ktorý nie 
je možné riešiť len úzko sektorovo (len jeden druh dopravy, alebo zmenou pohonu vozidiel), pretože navyše 
okrem uvedených niektorých technických a prevádzkových faktorov, mobilitu podmieňujú aj ekonomické, 
sociálne, environmentálne, či iné faktory. 
 
 

Súčasný stav mobility  
 
V súčasnom období sa realizuje denná dochádzka za hlavnou sídlotvornou funkciou – prácou, zo vzdialeností 
aj viac ako 100 km, pričom cesty za vybavením aj z väčšej vzdialenosti. Pre ťažkopádnosť a nedostatky 
verejnej hromadnej dopravy sa na tieto cesty  prevažne využíva individuálna automobilová doprava. 
Vzhľadom na vysoký stupeň automobilizácie u nás a značné priestorové nároky individuálnej automobilovej 
dopravy, dochádza najmä v pracovných dňoch k dennodenným návalom v rannom špičkovom období za 
prácou. Napr. do Bratislavy sú vonkajšie radiály zo všetkých smerov zahltené, pričom často dochádza 
k nehodám („Zelená vlna“), ktoré zužujú komunikačný profil a tak zápcha na diaľnici D1 býva často krát aj 
niekoľko kilometrov dlhá a so značným časovým zdržaním vozidiel. Podobné situácie nastávajú pravidelne aj 
v iných, aj menších mestách a miestach v cestách aj za iným účelom (rekreácia). 
Nekontrolovaný vstup pre IAD do miest a takmer žiadna regulácia dopravy vo vnútri mesta umožňuje 
vozidlám dojazd až k cieľu cesty, kde sa potom vodiči akýmkoľvek spôsobom snažia aj nelegálne, zaparkovať 
svoje vozidlo. Pri možnosti parkovania „na chodníku“, pri nedostatočnej kontrole a absencii postihu, býva 
potom celý verejný priestor zahltený aj v miestach, kde je to výslovne zakázané (na zelených plochách, 
zastávkach MHD, v križovatkách,...) a nezabránia tomu ani bariéry.  

mailto:bystrik.bezak@stuba.sk
http://www.stuba.sk/
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Z prieskumov vyplýva, že stupeň obsadenosti vozidiel MHD v rannom špičkovom období za prácou na 
vnútornom okruhu Bratislavy, je veľmi nízky (cca 40-60%), pričom obsadenosť osobných vozidiel v rovnakom 
čase a mieste je len v rozsahu 1,2 - 1,3 os/voz. Ak zvážime dynamickú plochu pripadajúcu na jedného 
cestujúceho, pri rôznych druhoch dopravných prostriedkov, tak nevýhody hromadnej dopravy sú ešte 
výraznejšie. V deľbe dopravnej práce vo vnútri mesta, ale aj vo vonkajšej doprave (obr. č. 1,2), dominuje 
individuálna automobilová doprava, čo pri chabej preferencii, najmä nekoľajových vozidiel MHD spôsobuje 
ich neúnosné zdržanie, znevýhodnenie a stratu atraktivity. 
 
 

 
Obr. č. 1: Vývoj deľby dopravnej práce v Bratislave [3] 

 
 

 
Obr. č. 2: Vývoj deľby dopravnej práce cez hranice mesta Bratislavy [3] 

 
V niektorých zahraničných mestách sa zavádzajú tzv. „environmentálne“ zóny v centrách miest a v citlivých 
mestských oblastiach, ktoré sú prístupné len vymedzenému druhu osobných vozidiel, spĺňajúcich ekologické 
kritéria. Tým sa vytvárajú nielen podmienky pre kvalitný verejný priestor a lepšie  životné prostredie 
obyvateľov, ale zlepšujú sa podmienky pre alternatívnu dopravu, bezkolízne pešie zóny, prístupové trasy pre 
cyklistov a pre lepšiu priamu obsluhu vozidlami MHD. 
 

Premeny v osídlení a nové IK technológie 
 
Prevažná väčšina slovenských miest zaznamenala prudký rozvoj v povojnovom období industrializácie, 
v ktorom našli uplatnenie myšlienky funkcionalizmu a výstavby veľkých monofunkčných obytných súborov. 
Požiadavky na dopravu boli riešené najmä formou regulovanej  hromadnej dopravy, čo sa prejavilo aj v 
priestorovom usporiadaní komunikačnej osnovy a úsporným riešením nadväzných dopravných plôch, 
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predovšetkým pre parkovanie a odstavovanie vozidiel. K závažným zmenám v sídelnej štruktúre došlo po 
prelome 90 rokov minulého storočia, kedy sa utlmila hromadná bytová výstavba a postupne ju nahradila 
výstavba bytových a rodinných domov väčšinou v zázemí veľkých miest. Prejavilo sa to predovšetkým 
disperziou funkcií bývania formou extenzívnej zástavby radových a rodinných domov na voľných plochách, 
prevažne bonitnej poľnohospodárskej pôdy. Súčasne dochádza aj k rozsiahlej výstavbe hypermarketov, 
skladových plôch a výroby  na predmestiach a vo voľnej krajine, tiež prevažne „na zelenej lúke“. Tieto 
faktory ovplyvnili aj dopravné procesy v území. Nízke hustoty bývania v rurálnej krajine a objekty služieb, 
vybavenosti a výroby v okrajových polohách miest výrazným spôsobom zmenili potenciál pre efektívnu 
a environmentálne únosnú hromadnú dopravu. Naopak stali sa atraktorom pre individuálnu automobilovú 
dopravu, ktorá veľmi rýchlo a flexibilne zareagovala na podnety a priestorové zmeny ponuky nových cieľov 
v území. Nízke hustoty sídlenia a veľké vzdialenosti medzi aktivitami ľudskej činnosti, sú obrovským 
atraktorom pre individuálnu automobilovú dopravu. Napriek deklarovanej priorite environmentálnej 
doprave v oficiálnych dokumentoch, ponuka hromadnej dopravy je nedostatočná a neschopná konkurovať 
individuálnej automobilovej doprave, veľmi chabo sa riešia nároky peších, predovšetkým alternatívnej a 
„mestotvornej“ cyklistickej dopravy. Regulácia agresívnej individuálnej dopravy a integrácia mestskej 
a regionálnej dopravy s dôrazom na jej environmentálne druhy, je stále u nás skôr deklarovaná, ako 
skutočnosťou.   
Integrácia sídlotvorných funkcií v svojej pôvodnej polyfunkčnej forme na počiatku sídlenia bola vyjadrená aj 
celistvosťou foriem a funkcií bývania, ktoré obsahovali okrem svojej základnej funkcie aj ďalšie funkcie – 
prácu a oddych, ktoré boli dostupné pešo. V priebehu procesu diferenciácie sídlotvorných funkcií a vznikom 
duálnej sídelnej štruktúry sa ich oddelenie vyvinulo až do rozsiahlych monofunkčných celkov, ktorých 
veľkosť postupne presiahla požiadavky základnej pešej dostupnosti. Táto skutočnosť  mala bezprostredný 
vplyv aj na diferenciáciu jednotlivých druhov individuálnej a hromadnej dopravy. V tejto odkázanosti na 
sprostredkovanú dopravu je veľmi dôležitý podiel priestorovo úsporných, energetický nenáročných 
a environmentálne únosných druhov dopravy. 
V poslednom období do dopravných procesov výrazným spôsobom vstúpili nové informačné a komunikačné 
technológie (IKT), ktoré zároveň s disperziou bývania do suburbánnych oblastí a individualizáciou 
produkčných činností ďalej atrahujú  individuálnu automobilovú dopravu. Súčasne však prebiehajú aj zmeny 
v spôsobe života obyvateľov, vo formách  produkčnej činnosti, kde už nie je vždy potrebné, aby si ľudia vo 
výrobnej činnosti bezprostredne odovzdávali výrobky „z ruky do ruky“. Dnes je už možné vykonávať 
jednotlivé produkčné činnosti v rovnakom čase oddelene, pričom aj výrobu možno kontrolovať a riadiť 
naprieč kontinentmi a využívať pri tom miestne zdroje a ľudský potenciál. Tak už dnes možno vidieť malé 
osady, alebo jednotlivé domy, kde ľudia žijú, pracujú, vzdelávajú sa a oddychujú na jednom mieste a všetky 
dôležité väzby (komunikácia, informácie, ...) si zabezpečujú cez bežne dostupné nové technológie aj 
prostredníctvom mobilných telefónov, ktoré v súčasnosti už reprezentujú výkonné počítače. 
Ak zvážime súčasné problémy v mobilite, ktorých riešenie je pre nedostatok financií, nekompetentnom a 
nesprávnom výbere rozhodnutí v nedohľadne, treba počítať s narastaním týchto problémov a vzhľadom na 
kumulatívne účinky predchádzajúceho vývoja a ich neskoršej odozve, možno s istotou očakávať  dopady 
predchádzajúceho nepriaznivého vývoja aj v ďalšom období. Veľmi kritickým sa stávajú riziká po prírodných, 
civilizačných a teroristických katastrofách a atakoch, kedy o existencii rozhoduje možnosť bezpečného 
prežitia. Z tohto uhla pohľadu je práve koncentrácia obyvateľstva vo veľkých sídlach značným rizikom. 
Naproti tomu dobre zabezpečené individuálne bývanie, vybavené IK technológiami, umožňuje vykonávať 
všetky existenčné sídlotvorné funkcie nezávisle a pri vysokom stupni možnosti prežitia. Jemná štruktúra 
osídlenia Slovenska, kde viac ako 95% sídiel má menej ako 5000 obyvateľov, poskytuje pre takýto spôsob 
existencie obrovský potenciál. Avšak v súčasnosti práve v tejto skupine sídiel je nedostatok pracovných 
príležitostí a veľká nezamestnanosť. Nové informačné a komunikačné technológie sú  podnetom pre 
revitalizáciu  deprivovaných  a vymierajúcich obcí aj v odľahlých oblastiach. V súčasnosti sa objavujú prvé 
„lastovičky“ nového spôsobu života, o ktorý majú záujem najmä mladí ľudia, ktorí sa v súčasnosti viac 
vracajú, ako sťahujú za prácou do zahraničia, pričom viac ako 70% z nich sa vracia domov do týchto 
„vyprázdnených“ oblastí. Tu pracujú (e_working), poskytujú služby (e_service), nakupujú (e_shoping) 
a vzdelávajú sa (e_education) „z domu“. Stávajú sa tak relatívne nezávislými na vonkajších okolnostiach, 
súčasne však môžu využívať dedičstvo predkov, zhodnocovať a kultivovať nevyužité miestne (pôdne, lesné, 
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vodné,...) zdroje, žiť v zdravšom prostredí a hlavne minimalizovať nároky na vynútené premiestnenie a tak 
významne prispievať k znižovaniu nadbytočnej mobility. 
 
 

E-Mobilita z hľadiska riešenia dopravných problémov 
 
Ako vyplýva z hodnotenia súčasného stavu v doprave, východiskové riešenie je možno vidieť len 
v komplexnom a systémovom riešení, v ktorom sa bude odrážať diferencovaný prístup k dopravnej obsluhe, 
so zohľadnením priority špecifických druhov dopravy v konkrétnom území, pri ich vzájomne výhodnej 
integrácii a to automobilovej aj alternatívnej dopravy súčasne. Iba výmena klasického pohonu vozidiel za 
elektrický pohon, čomu sa prisudzuje označenie E-mobilita, nemôže priniesť z hľadiska zlepšenia súčasnej 
dopravnej situácie vo verejnom priestore žiadne zmeny. Najmä ak zvážime, že vozidlá s elektrickým 
pohonom budú hodnotené ako „ekologické“, čo im umožní prístup aj do environmentálnych zón  a 
chránených mestských oblastí.  
Z diskusie k tejto problematike,  vyplýva, že [1]: 

- každá forma pohonu motorového vozidla spôsobuje problémy a to platí aj pre elektrický pohon, 
- výmena klasického pohonu  vozidla za elektrický pohon neprispeje k redukcii nadbytočnej mobility, 

naopak umožní ich väčší prienik do verejných priestorov a zvýši zaťaženie komunikačného systému 
sídiel, 

- problémy s E-vozidlom vznikajú najmä z hľadiska nárokov jeho hmotnosti, rýchlosti a zrýchlenia vo-
zidla ako aj skutočnej spotreby energie a dopravného správania sa,  

- náklady na výrobu a údržbu infraštruktúry E-mobility, ako aj spotrebu energie pri výrobe a likvidácii 
vozidiel a batérií nemožno obchádzať pri hodnotení účinnosti, 

- je potrebné zahrnúť vývoj technológií pohonných jednotiek do integrovaných dopravných koncep-
tov, ktoré by mali byť založené nielen na technologických inováciách, ale musia brať do úvahy aj do-
pravný dopyt a zmeny v mobilitnom správaní sa osôb a v preprave nákladov, rovnako treba zahrnúť 
tieto faktory do riadenia dopravnej politiky na dosiahnutie definovaných cieľov (napr. zníženie emisií  
CO2, NOx, pevných častíc, a i.), 

- prístupy k znižovaniu nadbytočnej dopravy, musia byť súčasne dopĺňané  akčnými stratégiami zlep-
šenia účinnosti komunikačného systému a presunu osôb a nákladov na alternatívne druhy dopravy, 

- do týchto snáh je potrebné integrovať aj elektrifikáciu dvojkolesových vozidiel, dodávkových vozi-
diel/nákladných vozidiel, ako aj súčasnej verejnej hromadnej dopravy využívajúcej fosílne palivá, 

- je potrebné bezodkladne vynaložiť veľké úsilie na národnej, cezhraničnej a medzinárodnej úrovni, ak 
má E-pohon zabezpečiť konkurenčnú a ekologicky a sociálne udržateľnú mobilitu v budúcom období, 

- nový trhový priestor pre produkciu vozidiel s E-pohonom, by nemal byť len lákavou výzvou pre au-
tomobilový priemysel, ale predovšetkým príležitosť pre zabezpečenie vyššej kvality verejného prie-
storu a života obyvateľov.  

 

Záver  
 
Komunikačné procesy vždy podmieňovali existenciu civilizácie, sociálnu a ekonomickú integráciu vo 
verejnom priestore. Nastupujúce nové informačné a komunikačné technológie exponenciálne menia spôsob 
života. Najvýraznejšie sa prejavujú najmä v doprave a automobilovom priemysle. Zavádzanie vozidiel 
s elektrickým pohonom a kooperatívnych systémov automatizovaného riadenia autonómnych vozidiel na 
diaľniciach a verejnej hromadnej doprave vytvára podmienky pre ďalší rast objemov dopravy. Súčasne 3D  
technológie umožňujú už dnes produkovať hmotné objekty na veľké vzdialenosti, bez toho, aby pri tom boli 
fyzicky prítomní ich tvorcovia. Tým dochádza k rozvoľneniu a individualizácii väzieb medzi sídlotvornými 
funkciami. Postupujúca automatizácia a robotizácia zásadným spôsobom mení spôsob výroby a postupne 
nahrádza ľudský faktor v najmä v produkčných činnostiach. Je preto možné predpokladať, že toto 
„uvoľňovanie“ ľudského faktora z produkčného procesu sa prejaví aj v mobilitnom správaní osôb a bude tak 
pôsobiť na disperziu sídlotvorných funkcií, ktoré sa prejavia v zásadných premenách sídelnej štruktúry. 
Treba tiež poznamenať, že využiteľná plocha Zeme sa v priebehu jej vývoja podstatne nezmenila, avšak 
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priestorové nároky ľudskej činnosti sa neustále zväčšujú. Disponibilná plocha našej planéty je však konečná. 
Samotné zavádzanie vozidiel s elektrickým pohonom a kooperatívnych systémov automatizovaného riadenia 
vozidiel do prevádzky (E-mobilita), neobmedzí nárast dopytu po doprave. Práve zlepšenie ich vlastností 
z hľadiska dopadov na životné prostredie (emisie, hlučnosť,...) a zvýšenie ich časovo-priestorovej flexibility, 
môže znamenať ich ľahší prienik aj do chránených oblastí, podnecovať  nadbytočnú hybnosť a tak prispievať 
k ďalšiemu rastu objemov dopravy a k ich  tlaku  na ďalšie využívanie  verejného priestoru. Východiskom 
môže byť postupná substitúcia hmotnej dopravy na nehmotnú komunikáciu, ktorú už v súčasnosti umožňujú 
nové informačné a komunikačné technológie (e_mobilita). To môže prispieť k znižovaniu objemov hmotnej 
dopravy, redukcii nadbytočnej hybnosti a uvoľňovaniu vzácneho verejného priestoru.           
Budúcnosť si vyžaduje komplexné a integrované riešenia, ktoré sa nezaobídu bez  dopravnoplánovacej a 
dopravnoinžinierskej činnosti. Tak môžu byť zabezpečené požiadavky pre udržateľnú mobilitu  a kvalitný 
verejný priestor v ďalšom období. 
 

Zdroje/literatúra 
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1.  Kvantifikace kvality provozu veřejné dopravy v mezizastávkovém úseku 
 

Ing. Vojtěch Novotný, Ph.D.| České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní,  projekt 
PREFOS 
     

  
 

Abstrakt 
Kvalita provozu veřejné dopravy zahrnuje, mimo jiné, dva aspekty – cestovní rychlost a 
spolehlivost provozu. Hodnocení kvality provozu veřejné dopravy veřejné dopravy v daném 
úseku se nikdy nemůže omezit pouze na dodržování jízdního řádu, ale musí v sobě zahrnovat 
oba aspekty. Odpovědí může být vyjádření kvality provozu veřejné dopravy prostřednictvím 
metody „Level of Service“ (LOS). Tato metoda je sice dopravním inženýrům nejvíce známá v 
rámci popisu parametrů dopravního proudu, jejím základem je však obecným princip, který 
má mnohem širší použití a který lze efektivně použít i při hodnocení provozu veřejné dopravy. 
 

1. Vnímání kvality veřejné dopravy jako východisko pro 
hodnocení kvality jejího provozu 
Vnímání atraktivity či kvality systému veřejné dopravy je kritérium do značné míry 
subjektivní. Nicméně přesto lze stanovit šest základních oblastí, respektive požadavků, které 
musí být splněny, aby systém veřejné dopravy byl ze strany cestujícího veřejné dopravy 
vnímán jako atraktivní a kvalitní.  Tyto oblasti jsou následující: rozsah přepravní nabídky, 
cestovní rychlost, spolehlivost provozu, kvalita vozidel, kvalita zastávek a přestupních 
bodů a kvalita a poskytování informací („pevných“ i v reálném čase). 

 
Obr. 1 Šest hlavních oblastí vnímání kvality veřejné dopravy a jejich přímý vztah k provozu veřejné dopravy. 

Provozu veřejné dopravy (nejen) v uliční síti se z těchto definovaných oblastí vnímání kvality 
veřejné dopravy dotýkají hned dvě: 

 cestovní rychlost („Za jak dlouho se do cíle cesty dostanu?“) 

 spolehlivost („Opravdu se tam dostanu za tuto dobu? Nepřijedu později?“) 

Cestující očekává, že bude mezi počátkem a cílem své cesty přepraven za přiměřenou 
(akceptovatelnou) dobu přiměřenou (akceptovatelnou) rychlostí, která je v principu 
výhodnější než cesta automobilem. Zároveň očekává, že do cíle dojede včas nezávisle na 
vnějších okolnostech. 
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2. Proč vlastně vyhodnocovat kvalitu provozu veřejné dopravy? 
V evropských podmínkách je veřejná doprava subvencována z veřejných rozpočtů. Pokud se 
veřejná správa, tedy objednatel veřejné dopravy, chová jako řádný hospodář, musí sledovat 
kvalitu služby, kterou pro cestující objednává.  
Vyhodnocování kvality provozu veřejné dopravy je klíčové ze dvou hledisek – jednak z 
hlediska kvantifikace celkové kvality systému veřejné dopravy z pohledu cestujícího a jednak z 
hlediska příslušné dopravně-inženýrské analýzy, která musí být nezbytným podkladem pro 
navrhování a realizaci preferenčních opatření. Vzhledem k těmto důvodům musí 
vyhodnocování kvality provozu veřejné dopravy musí být založeno na objektivních kritériích a 
zároveň vycházet z vnímání kvality veřejné dopravy ze strany cestujících. 

 
Obr. 2 Základním důvodem vyhodnocování kvality provozu veřejné dopravy je identifikace úseků, kde je potřebné zavedení 
preferenčních opatření. Fotografie uvádí příklad provozu BUS na TT jako opatření pro preferenci VHD i zajištění přestupní vazby 
mezi TRAM i BUS u jednoho nástupiště (ul. Vršovická, Praha). 

3. Metoda objektivního hodnocení provozu veřejné dopravy 
Metoda objektivního hodnocení provozu veřejné dopravy, kterou představuje tento článek, 
vychází z vnímání kvality služby cestujícími (viz Obr. 1) a je založena právě na vyhodnocení 
aspektu spolehlivosti a aspektu cestovní rychlosti, a to na základě dostupných dat ze 
sledování provozu jednotlivých spojů v sítí veřejné dopravy. Nejen z tohoto důvodu bude 
hodnocení orientováno na mezizastávkový úsek. 

3.1 Vyhodnocení spolehlivosti provozu 
Vyhodnocování spolehlivosti provozu veřejné dopravy jako vyhodnocení dodržování 
jízdního řádu (jak k tomu v praxi často dochází) je věcně nesprávné a pro objektivní 
vyhodnocení kvality provozu veřejné dopravy nepoužitelné, a to z následujících důvodů: 

 jízdní řád je většinou „zaokrouhlován“ na celé minuty, což je příliš hrubé rozlišení a může 

do vyhodnocení vnášet určitou chybu 

 jízdní řády jsou často konstruovány tak, že již reflektují obvyklá zdržení na infrastruktuře, což 

mohou dokládat například různé cestovní doby dle jízdního řádu v různých časových polohách 

v rámci dne 

Objektivně lze spolehlivost provozu veřejné dopravy definovat jako schopnost spojů 
veřejné dopravy projet daným úsekem infrastruktury za relativně stejnou cestovní 
(jízdní) dobu nezávisle na denní době či dopravní situaci. Pro potřebnou kvantifikaci 
spolehlivosti lze tedy využít směrodatnou odchylku cestovní doby, která popisuje míru 
statistické disperze hodnot cestovní doby jednotlivých spojů v daném úseku za daný časový 
úsek [1], přičemž nejkratším relevantním časovým úsekem je jeden den (24 hod). Pro zvýšení 
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robustnosti hodnoty spolehlivosti lze použít data za delší relevantní časový úsek. (Například 5 
pracovních dnů týdne). 
Vyhodnocení spolehlivosti provozu metodou směrodatné odchylky cestovní doby lze 
ilustrovat na porovnání dvou úseků v rámci sítě pražské městské sítě autobusové dopravy PID, 
úseku Spořilov – Teplárna Michle a úseku Bohdalec – Chodovská, na základě dat o průjezdu 
jednotlivých spojů daným úsekem. Úsek Spořilov – Teplárna Michle je charakteristický 
vysokým podílem vyhrazené jízdní dráhy (63,14%) na celkové délce úseku, přičemž zbývající 
část vede po komunikacích s nízkým zatížením IAD a jediné SSZ v úseku udílí průjezdu vozidel 
VHD prioritu blížící se absolutní preferenci. Na druhou stranu v úseku Bohdalec – Chodovská 
sdílí spoje VHD jízdní dráhu s ostatní dopravou, přičemž tento úsek je zatížen vysokými 
intenzitami IAD. Křižovatka řízená SSZ nacházející se v úseku není vybavená systémem 
preference VHD.  
Již z grafů (Obr. 2 a Obr. 3) je patrné, že „rozptyl“ jízdních dob jednotlivých spojů i hodinových 
průměrů je v rámci dne výrazně větší u úseku Bohdalec –  Chodovská, kde v ranní dopravní 
špičce naroste hodinový průměr téměř dvojnásobně než u úseku Spořilov – Teplárna Michle, 
kde hodinové průměry jsou přibližně stejné v průběhu celého dne. Obecně tedy platí: Čím 
nižší směrodatná odchylka, tím menší rozdíly mezi cestovní dobou dosaženou v rámci 
daného časového období, což indikuje vyšší spolehlivost provozu veřejné dopravy.  

 
Obr. 3 Graf vývoje cestovní doby v úseku Spořilov – Teplárna Michle v pracovní dny v týdnu 20.4.-24.4.2015 (zdroj dat: DPP);  CD = 
cestovní doba; CD hod. průměr = hodinový průměr cestovní doby; CD JŘ = cestovní doba dle jízdního řádu. 
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Obr. 4 Graf vývoje cestovní doby v úseku Bohdalec – Chodovská v pracovní dny v týdnu 20.4.-24.4.2015 (zdroj dat: DPP); CD = 
cestovní doba; CD hod. průměr = hodinový průměr cestovní doby; CD JŘ = cestovní doba dle jízdního řádu. 

Pro zcela objektivní vyhodnocení je však třeba hodnotu směrodatné odchylky cestovní doby zrelativi-
zovat délkou úseku, neboť vydělením směrodatné odchylky délkou úseku se ve výpočtu nepřímo skrý-
vá i aspekt cestovní rychlosti. Pro potřeby metody hodnocení kvality provozu veřejné dopravy je tedy 
zavedena veličina index spolehlivosti provozu spojů v úseku 𝐢 (𝐫𝐞𝐥𝐀−𝐁), která je dána vztahem: 
 

i (relA−B) =  
σTT

𝑠
. 1000 =  

√1
n

∑ [xTT − E(XTT)]2n
i=1

𝑠
. 1000 

 
i(relA−B)…index spolehlivosti provozu  
σTT…směrodatná odchylka cestovní doby [min] 
xTT…cestovní doba jednotlivého spoje [min] 

E(XTT)… střední hodnota cestovní doby 
n…počet měřených spojů 

s… délka úseku [m] 

 
 

Pro index spolehlivosti provozu spojů v úseku  i (relA−B)  opět platí, že čím nižší je číselná 
hodnota indexu, tím je spolehlivost provozu veřejné dopravy v daném úseku vyšší. 

3.2 Vyhodnocení cestovní rychlosti 
Cestovní rychlost vyjadřuje, jak rychle se cestující dostane do cíle své cesty. Při obvyklé 
četnosti zastávek veřejné dopravy v urbánním prostředí kolem 500 m v území a obvyklé době 
staničení kolem 20 s lze při ideálním pohybu vozidla veřejné dopravy dosáhnout cestovní 
rychlosti i vyšší než 25 km/h. To sice platí pro „ideální úsek infrastruktury“, ale tyto hodnoty 
poskytují určitý obraz o potenciálu zvýšení cestovní rychlosti vlivem preferenčních opatření. 
 

Cestovní rychlost není nic jiného než cestovní doba relativizovaná délkou úseku. V případě vyhodno-
cování dat o provozu spojů v určitém úseku se obvykle uvádí ukazatel průměrná cestovní (jízdní) 
rychlost V(cestA−B; avg), respektive průměrná cestovní (jízdní) rychlost v pracovní den. Hodnota 
průměrné cestovní (jízdní) rychlosti sice poskytne určitou informaci o kvalitě provozu veřejné 
dopravy v daném úseku, nicméně tato hodnota nemusí zohledňovat fyzickou trajektorii vozidla 
danou trajektorií či uspořádáním infrastruktury. Stejná hodnota cestovní (jízdní) rychlosti může 
být „maximální možná“ v úseku s náročnými i směrovými poměry a zároveň v „přímém vodorovném 
úseku“ může být výsledkem negativního vlivu IAD na provoz veřejné dopravy a indikovat potřebu rea-
lizace preferenčních opatření. Objektivní posouzení cestovní rychlosti VHD v daném úseku musí být 
založeno na definování směrodatné cestovní rychlosti 𝐕 (𝐜𝐞𝐬𝐭𝐀−𝐁; 𝐝𝐞𝐜), kterou spoje veřejné 
dopravy mohou pravidelně v daném konkrétním úseku sítě infrastruktury dosahovat 
za bezproblémových podmínek, respektive v případě existence účinných preferenčních opatření.  
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Hodnota směrodatné cestovní rychlosti sice může být modelována na základě fyzické trajektorie po-
hybu spojů v konkrétním úseku, nicméně z hlediska jejího určení je více „komfortní“ vyjít z existujících 
dat o pohybu spojů s využitím jednoduché myšlenky, že tato směrodatná cestovní rychlost je reálně 
dosahována v těch časových obdobích, kdy je provoz individuální automobilové dopravy minimální. 
Pro účely této metody hodnocení byl zvolen 10% kvantil cestovní doby z denních dat [2].  
 

Výpočet směrodatné cestovní rychlosti 𝐕 (𝐜𝐞𝐬𝐭𝐀−𝐁; 𝐝𝐞𝐜)  pro konkrétní mezizastávkový 
úsek je následně dán vztahem: 
 

V (cestA−B; dec) = 0,06 .
sA−B

Q10(vcest;A−B)
 

V (cestA−B; dec)…směrodatná cestovní rychlost  
v daném mezizastávkovém úseku [km/h]  
sA−B…délka mezizastávkého úseku [m] 

Q10(vcest;𝐴−𝐵)…10% kvantil cestovní doby  

v daném mezizastávkovém úseku [min] 

 

Objektivní vyhodnocení cestovní doby jako parametru kvality provozu veřejné dopravy 
v daném úseku musí být založeno na porovnání průměrné cestovní rychlosti V(cestA−B; avg) 
dosahované v daném úseku s hodnotou směrodatné cestovní rychlosti V (cestA−B; dec), 
respektive – pro detailnější zkoumání – porovnání V (cestA−B; dec) s reálně dosahovanými 
hodnotami cestovní rychlosti v hodinových časových řezech. Za účelem vyjádření tohoto 
porovnání se zavádí index cestovní rychlosti v daném mezizastávkovém úseku 
𝐢 (𝐕𝐜𝐞𝐬𝐭;𝐀−𝐁), který je dán následujícím vztahem: 

 

i (Vcest;A−B) =  
V(cestA−B; avg) 

V (cestA−B; dec)
 

 
i (Vcest;A−B)…index cestovní rychlosti v daném meziza-

stávkovém úseku 
V(cestA−B; avg)…průměrná cestovní rychlost dosaho-
vaná v daném úseku za dané časové období [km/h] 
 

V (cestA−B; dec)…směrodatná cestovní 
doba pro daný mezizastávkový úsek 

[km/h]  

 

Index cestovní rychlosti de facto vyjadřuje míru přiblížení se průměrné cestovní rychlosti 
hodnotě směrodatné cestovní rychlosti. Čím vyšší hodnota indexu cestovní rychlosti, tím 
vyšší kvalita provozu veřejné dopravy v daném mezizastávkovém úseku (vyšší dosahovaná 
průměrná rychlost). 

3.3 Celkové hodnocení kvality provozu s využitím principu „Levels of 
Service“ 
Provoz veřejné dopravy můžeme v daném úseku označit za kvalitní, pokud vykazuje 
adekvátně vysokou cestovní rychlost a vysokou spolehlivost. Hodnotit mezizastávkový 
úsek uspořádanou dvojicí indexu spolehlivosti i (relA−B) a indexu cestovní rychlosti 
i (Vcest;A−B) není úplně praktické. Když však provoz automobilové dopravy může být dle 

principu „Levels of Service“ indikován stupni provozu (1-5 v Evropě, respektive A-F v Americe 
[3]), proč stejný princip nevyužít v podobě stupňů kvality provozu veřejné dopravy? 
Pro potřeby hodnocení kvality provozu veřejné dopravy bylo definováno 5 stupňů kvality 
veřejné dopravy: 

stupeň kvality 
provozu veřejné 

dopravy 

numerická 
hodnota 
stupně 

definice stupně kvality provozu veřejné dopravy 

vynikající 1 

Provoz veřejné dopravy je zcela bezproblémový, veřejná 
doprava je vysoce atraktivní a konkurenceschopná, 
podmínky pro ekonomickou efektivitu jejího provozu jsou 
velmi dobré. 

dobrý 2 
Provoz veřejné dopravy je relativně bezproblémový, veřejná 
doprava je atraktivní pro cestující, podmínky pro 
ekonomickou efektivitu jejího provozu jsou dobré. 
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stupeň kvality 
provozu veřejné 

dopravy 

numerická 
hodnota 
stupně 

definice stupně kvality provozu veřejné dopravy 

střední 3 

Kvalita provozu veřejné dopravy je ještě dostačující, 
atraktivita veřejné dopravy pro cestující není dostatečně 
vysoká, podmínky pro ekonomickou efektivitu jejího provozu 
jsou slabé. 

nízký 4 
Kvalita provozu veřejné dopravy je nedostačující, atraktivita 
veřejné dopravy pro cestující je nízká, ekonomická efektivita 
jejího provozu je nízká. 

nepřijatelný 5 
Kvalita provozu veřejné dopravy je nedostačující, dochází ke 
snížení atraktivity veřejné dopravy pro cestující i 
ekonomické efektivity provozu pod akceptovatelnou mez. 

Tab. 1:  Stupně kvality provozu veřejné dopravy. 

Výsledný stupeň kvality provozu veřejné dopravy je pro konkrétní mezizastávkový úsek 
stanoven na základě příslušného indexu spolehlivosti 𝐢 (𝐫𝐞𝐥𝐀−𝐁) a indexu cestovní 
rychlosti 𝐢 (𝐕𝐜𝐞𝐬𝐭;𝐀−𝐁), a to s využitím teorie fuzzy množin a lingvistické proměnné [4]. 

Nejprve je provedena fuzzifikaci obou indexů na lingvistické hodnoty odpovídající stupňů 
kvality provozu dle Tab. 1. 

 
Obr. 5 Příklad grafu funkce příslušnosti pro fuzzifikaci indexu cestovní rychlosti.   

Výsledný stupeň kvality provozu veřejné dopravy v daném úseku je určen prostřednictvím 
sady logických pravidel (viz Tab.2): 
P1: „V případě, že obě hodnoty indexu cestovní rychlosti a indexu spolehlivosti mají 100% příslušnost 

k tomu samému stupni kvality provozu, výsledný je tento stupeň kvality provozu.“ 
 

P2: „V případě, že obě hodnoty indexu cestovní rychlosti a indexu spolehlivosti nemají 100% příslušnost 
k tomu samému stupni provozu a zároveň platí, že neexistuje shodný maximální součet hodnot pří-
slušnosti ke dvou stupňům kvality provozu, výsledný stupeň kvality provozu je ten, který má vyšší 
součet hodnot příslušnosti.“ 
 

P3: „V případě, že u maxima dojde k „nerozhodnému výsledku“, výsledný stupeň kvality se rovná kvalita-
tivně nižší hodnotě stupně kvality provozu veřejné dopravy.“ 
 

Tab. 2: Sada logický pravidel určení výsledného stupně kvality provozu. 

Metoda hodnocení kvality provozu veřejné dopravy je koncipována tak, aby v případě 
existence dat o provozu spojů veřejné dopravy umožňovala strojové či plně automatizované 
vyhodnocování jednotlivých mezizastávkových úseků, a tedy identifikaci problematických 
úseků provozu (úseků s nízkou kvalitou provozu veřejné dopravy). Pro vyhodnocení de facto 
stačí údaje o reálných časech odjezdů spojů ze zastávek (viz výše).  
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Obr. 6 Princip identifikace problémových míst s využitím metody hodnocení kvality provozu veřejné dopravy. 

4. Přínosy hodnocení kvality provozu veřejné dopravy 
prostřednictvím stupňů kvality provozu veřejné dopravy 
Sledování kvality provozu veřejné dopravy by mělo být samozřejmým úkolem veřejné 
správy („Pokud poskytuji službu občanům/zákazníkům a platím ji z veřejných prostředků, 
měl bych se zajímat o kvalitu této služby…“). Vyhodnocení dodržování jízdního řádu je však 
z hlediska objektivního hodnocení kvality provozu nepoužitelné, hodnocení naopak musí 
vycházet z vnímání kvality veřejné dopravy ze strany cestujících. 
Metoda hodnocení kvality provozu veřejné dopravy s využitím stupňů kvality provozu 
na bázi („Levels of Service“), kterou představil tento článek, má hned několik výhod: 

 metoda v sobě zahrnuje hodnocení obou aspektů – jak cestovní rychlosti, tak spolehlivosti, me-
toda je vysoce objektivní 

 metoda je založena na statistické vyhodnocení a zpracování dat z provozu o pohybu spojů, ne-
ní třeba žádných dodatečných měření 

 výstupy z metody jsou přehledné, i pro laika srozumitelné a umožňují názornou vizuali-
zaci, například s využitím geografických informačních systémů 

 

Systematické a pravidelné vyhodnocování kvality provozu veřejné dopravy umožní především 
snadnou a relativně rychlou identifikaci problematických míst (tj. míst s nízkou kvalitou 
provozu veřejné dopravy) k dalšímu prověření a zároveň slouží jako zásadní podklad pro 
efektivní a komplexní návrh preferenčních opatření v dané lokalitě. V tomto smyslu se 
představená metoda jeví jako velmi potřebná. 
 

 
Obr. 7 Příklad vizualizace stupňů kvality provozu veřejné dopravy v úseku Spořilov – Želivského v rámci pražské autobusové sítě 
PID.   
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2.  Kvalita pohybu a pobytu chodcov a cyklistov  vo verejnom priestore. 
 

Ing. Anna  Kollárová, Ing. arch. Arnošt  Mitske, Slovenský zväz stavebných inžinierov      

  

 
I. Úvod  

V zahraničnej odbornej literatúre a súdobej praxi je možné  nachádzať už od čias formovania prvých 
návrhov a riešení  peších, obytných zón i historických jadier v polovici minulého storočia snahy o ich 
ukľudňovanie  od nežiaducej  motorovej dopravy. Porovnávacie pozorovania  pôvodného stavu s výsledným  
efektom realizovaných úprav, napriek pôvodne skeptickým pohľadom na ”odumieranie” takýchto území, 
osobitne peších zón, sa nenaplnili, naopak, robili ich atraktívnejšími pre obyvateľov a návštevníkov. U nás 
z dopravných a urbanistických  hľadísk sa skúmaniam príčin a následkov preferencie chodcov, cyklistov 
a hromadnej dopravy   nevenuje adekvátna a komplexná  pozornosť. Výsledky priebežných prieskumov 
pešej a cyklistickej  dopravy  najmä  v európskych mestách , porovnateľných čo do  priestorového 
usporiadania s našimi, najmä historickými sídlami, však  umožňujú získavané hodnoty  aplikovať aj do 
našich  návrhov a porovnávať s dosahovanými výsledkami. Je potrebné tiež analyzovať, aké sprievodné 
negatívne dôsledky môžu vyvolávať  riešenia, zamerané len na  jeden, či iba niektoré čiastkové problémy 
preferovania jedného druhu dopravy. Napr. (ne)umožnenie prejazdu cyklistov cez pešiu zónu, časovo 
(ne)vyhovujúcu dopravnú obsluhu územia MHD,  (ne) riešenie parkovania bicyklov respondentov 
a návštevníkov... Pritom je nutné sledovať, či a ako sa navrhnuté opatrenia dotýkajú celkovej pobytovej 
a pohybovej  kvality, pohody a  dopravnej bezpečnosti nielen príslušného priestoru ale aj jeho širšieho 
záujmového územia. 
II. Základné urbanisticko-dopravné princípy riešenia 

Vypracované a schválené územné plány regiónov a miest - vrátane ich aglomerácií boli riešené 
komplexne. Sú v nich stanové vzájomné väzby a vzťahy bývania, výroby, služieb a spoločenského života. 
V priebehu času však rôznymi zásahmi do plôch s určeným funkčným využitím sa navrhli (aj realizovali) 
funkcie, ktoré boli často v rozpore s dlhodobým rozvojovým programom a najmä plánovanou dopravnou 
infraštruktúrou.  

Územnoplánovacia dokumentácia má stanovené časové etapy zmysluplnej realizácie zámerov. Ak sú 
urbanisticko-dopravné princípy porušené najlepšie to dokazujú vypracúvané prieskumy, ktoré preukážu 
dôsledky nesprávnych rozhodnutí. Prieskumy by mali byť robené v 5-ročných obdobiach (čo okrem iného 
korešponduje s volebným obdobím do samosprávnych zastupiteľstiev) s vyhodnotením úspešných krokov, 
vrátane však aj negatívnych dôsledkov a návrhu na ich riešenie a stanovením programu na ďalšie obdobie 
z dlhodobého rozvojového programu.  
II..1 Prieskumy ako nevyhnutné vstupy  
         Údaje, získané z rôznych prieskumov sú dôležité pre celé sídla i jednotlivé oblasti prestavby/budovania 
územia a dopravného zázemia sídel,  ich dopravnej politiky.  Poznatky z nich umožňujú  brať ich do úvahy 
pre následné koncepčné projekty, na  stanovovanie  priorít a do nich ich  zapracovávať. Mestá, ktoré 
úspešne celoplošne plánujú a realizujú pešiu či cyklistickú sieť    a   dlhodobo sa zaoberajú   permanentnými 
dopravnými prieskumami ich   širokospektrálne využívajú  v celej škále  aktivít, realizovaných vo konkrétnom 
priestore. [1] 
Chodci  a cyklisti konštantne striedajú pohyb (chôdzu/jazdu) s pobytom v pre nich prioritne vymedzených 
verejných priestoroch.  Prechody z jedného stavu do druhého sú pritom okamžité a súčasne  plynulé, pokiaľ 
nie sú obmedzované nezriedka zbytočnými prekážkami a obmedzeniami dynamickými i statickými (rýchlou 
jazdou cyklistov, nežiaducim parkovaním aut a bicyklov, nesprávne umiestneným mobiliárom...). 
Nedostatok relevantných  údajov,  nesystematičnosť a neznalosť metód sledovania objemov  zachytenia 
možných pohybov ľudí či tovaru,  výrazne ovplyvňujú rozmiestnenie aktivít i riešenie vhodného  doplnenia  
priestorov peších a ukľudnených zón, námestí (napr.  lokalizácia obchodnej vybavenosti). zle navrhnutým 
funkčným využitím územia, čo vyvoláva zlú obslúžiteľnosti 
 V ÚPD sa vymedzia často takéto  zóny bez súčasného posúdenia a riešenia dopadov na ich   možné    zmeny 
v dopravnej obsluhe, pri návrhoch na dopravné  (zne)sprístupnenie dotknutých priestorov motorovou 
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dopravou a pod. 
 Podľa európskych štúdií  čas, venovaný pobytu a pohybu vo verejnom priestore, ukazuje dôležitosť tejto 
každodennej aktivity a mal by byť vážnym dôvodom pre hlbšiu analýzu využívania pobytu. To sa u nás 
nerobí, či robí bodovo, nesystematicky v malom rozsahu a iba zriedka. Dôvodom/argumentom developerov 
sú vysoké náklady na prieskumy a ich vyhodnocovanie. Dôsledky...? 
 Chodci si pri expanzii aut v sídlach zvykli obmedziť pohyb na relatívne bezpečnejšie okraje verejných 
komunikácií, v lepšom prípade na šírkovo,  podľa  predpokladaných zaťažení, (pod)dimenzované   chodníky. 
Zo strany cyklistov narastá tlak na ďalšie ”voľné” priestory pre ich neobmedzený  pohyb alebo na  spoločné 
využívanie chodníkov s chodcami bez ohľadu na ich objemy, intenzitu.  Zaberanie týchto ”ukľudnených” 
verejných plôch logicky vyvoláva problémy  s bezpečnosťou. K tomu pristupujú rôzne kolobežky, 
približovadlá a pod., pomerne rýchle, ktoré  nevedno kam zaradiť – ani legislatívne ani prakticky.  
II.2.Faktory ovplyvňujúce pobyt/pohyb cyklistov a chodcov  
Návrhy odborných riešení spoločných pohybových  a pobytových aktivít chodcov a cyklistov sa opierajú 
nielen o teoretické poznatky, skúmania , analýzy  a tradičné historické dopravné usporiadanie miest. Závisia 
od množstva faktorov: priestorových možností, územného rozvoja, špecifických okolností vývoja, zvyklostí a 
miery vzájomnej tolerancie užívateľov konkrétnych priestorov atď. Metódy kvalitatívneho hodnotenia 
verejných priestorov z dopravného hľadiska aplikované v praxi a  prevzaté do rôznych postupov,  predpisov 
a pod.  poskytujú väčšinou len všeobecné odporúčania, ktoré treba konkretizovať v danom priestore a čase. 
 U nás  podrobnejšie vlastné skúmania, analýzy a z nich plynúce usmernenia dlhodobo absentujú. 
Odborníkom chýbajú aktuálnejšie a aj legislatívne potvrdené predpisy, návody a ďalšie materiály o ktoré by 
sa mohli odborníci oprieť, argumentovať nimi a obhajovať svoje prístupy,  tvorbu. Nie je adekvátne 
zastúpená na úrovni odborných podujatí informácia o ich potrebe,   absentuje vlastná a  prekladová 
odborná literatúra. Inovácie projektových STN s rozšírením aj  o túto problematiku sú na pokraji záujmu 
zainteresovaných. Preto je len ťažko možné  porovnávať naše reálie so zahraničnými.  
Verejné priestory, pokiaľ sú  pre chodcov ale aj cyklistov lákavé na pohyb a pobyt, výrazne prispievajú 
k atraktivite celomestských a miestnych centier. Pobyt v nich  umožňuje prehlbovať  spoločenské styky 
obyvateľov a záujem návštevníkov. Bolo by  chybou dedukovať napr. z absentujúcej stálej  (ne)obývanosti 
priestoru (napr. historických jadier, pamiatkových zón a pod.), nezáujem o pohyb a pobyt v nich. Tieto 
verejne prístupné plochy nepotrebujú  len osobitnú  starostlivosť o budovy, o ich ”vnútorné” zatraktívnenie, 
využitie, ale aj odborné  riešenia stáleho  pohybu a pobytu ľudí v nich a zabezpečenie ich dopravnej obsluhy 
a dostupnosti pešo, na bicykli, HD (lit.1.,3., 5.,7.).  
Predovšetkým rôzne  dopravné ankety a prieskumy  umožňujú identifikovať nedostatky, ktoré nezriedka  
vysvetľujú slabú návštevnosť niektorých priestorov. Znalosť  zlepšenia kvality pobytu a pohybu 
nemotorizovaných účastníkov premávky v nich, zabezpečenie ich sprístupnenia formou  
adekvátnej dopravnej obslužnosti hromadnými dopravami, bicyklom a chôdzou  dovoľuje zlepšiť ich stav, 
navrhnúť adekvátne úpravy a vhodne, celoročné využitie. 
Zabúda sa, že pešia doprava je vo verejnom priestore sídiel, bez ohľadu na ich veľkosť, prioritná, že je 
rovnocenným partnerom ostatných dopráv, má prevažne líniový charakter a čo do objemov prepravy je 
medzi nimi jednoznačne na prvom mieste. Pritom sa jej ale vyčleňuje stále menší priestor. Atraktívnosť 
prostredia je pre chodca prioritne v súčasnosti viazaná tiež na bezpečnosť, atraktivitu prostredia 
a dosažiteľnosť cieľov v dostupnej vzdialenosti plynule, bez prekážok.     
Problém sledovania atraktívnosti verejných priestorov osobitne pre cyklistov je podmienený viacerými 
faktormi, výrazne závislými na ich možnej cyklistickej (do)vybavenosti. Všade kde narastá intenzita cyklistov 
je treba si všímať kedy a ako môžu fungovať vo väzbe na ostatné druhy dopravy. Osobitne v peších zónach je  
potrebné sledovať a vyhodnocovať mieru vhodnosti a možnej koexistencie  chodcov a cyklistov. Podľa 
holandských expertov z  empirických analýz a prieskumov  vyše 90 ulíc bolo možné vyvodiť  závery možných 
kolízií pri umožnení pohybu cyklistov podľa množstva chodcov v danom priestore, osobitne na chodníkoch 
a zaužívaných zvyklostí. Známe sú aj ďalšie grafy s hraničnými obmedzeniami, ktoré z podobných analýz 
vyplynuli a používajú sa ako usmernenia pri navrhovaní ich spoločných trás. U nás  nie sú overené a žiaľ ani 
aplikované  takéto materiály ako odborné  argumenty pre, či proti nim! 
Pozorovanie pohybu nestačí na analýzu kvality pobytu vo verejnom priestore. Aby sme dosiahli 
porovnateľné a kvantifikovateľné údaje, je nevyhnutné pristúpiť k súpisom. K tomu je potrebné mať 
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všeobecný prehľad o aktuálnej situácii a jasne stanovené ciele. V koncepčnej rovine je preto treba definovať 
najdôležitejšie indikátory a fakty, ktoré sú pre ne prioritnými. 
Výsledky prieskumov/ankiet sú dôležitou pomôckou pri zdôvodňovaní  procesov výstavby a prestavby 
územia, keď ide o preukázanie nevyhnutnosti konať, alebo nutnosť  zlepšenia situácie. Zvlášť dôležité je 
zhromažďovať údaje pravidelne a podľa stanovenej metodiky dlhodobo. To umožňuje odhaliť tendencie, 
vývoj, alebo  zbilancovať dôsledky realizovaných opatrení a pristúpiť k ich náprave. 
Kvalitné verejné priestory sa rozlišujú nielen podľa ich atraktivity pre chodcov či cyklistov, ale aj podľa veľkej 
pestrosti aktivít, ktoré ponúkajú. Aktivity sa, okrem toho, vzájomne dopĺňajú. Počty chodiacich osoby, i  
tých, ktorí sedia alebo stoja/jazdia sú dobrými indikátormi využívania verejného priestoru.  
 
II.3. Faktory ovplyvňujúce pobyt a pohyb – tri druhy aktivít 
Chodec, rovnako ako cyklista, zdržiavajúci sa v priestore, koná podľa iných zákonov, ako ten, ktorý je 
v pohybe. Rozlišovanie pojmov: aktivita vynútená, dobrovoľná alebo spoločenská,  je užitočné pre 
pochopenie ich pobytových a pohybových praktík. Priestory predstavujúce mnoho negatívnych bodov 
a málo pohodlia sú časté, najmä pri vynútených aktivitách presunu z bodu A do bodu B (napr. pri ceste do 
práce) Priestory atraktívnejšie, a ponúkajúce málo negatívnych bodov, zahŕňajú v sebe zároveň aktivity 
dobrovoľné a spoločenské . Prítomnosť dobrovoľných a spoločenských aktivít je teda dobrým indikátorom 
kvality verejných priestorov.  
II..4 Dôležitosť vonkajších faktorov vplyvu. 
V skutočnosti, mnohé aktivity sa odohrávajú len vtedy, keď ich vonkajšie parametre sú na to vhodné. Dobre 
navrhnuté, pripravené verejné priestory spĺňajú  podmienky (lit.7): 
● Lokalizácia v strategických bodoch pešej siete (najčastejšie); 
● Voľný výhľad na rôzne okolité časti mesta, pomáhajúci idúcim alebo stojacim  
   osobám sa orientovať, a zaujímavý výhľad na rôzne aktivity; 
● Uprednostňovanie priestorov, vedúcich pešie prúdy do centra, pred dlhými   
   pobrežiami, preferovanými cyklistami; 
● Rozmery, odrážajúce pozíciu v pešej/cyklistickej sieti, najmä keď ide o využívaný priestor 
z predchádzajúceho obdobia.   
Údaje, dôležité pre pobyt, sú hlavne: 
● Klimatické podmienky; 
● Atraktivita okolia: napr. centrálna poloha, vizuálna, historická a  
   architektonická kvalita miesta, vybudovanosť externých priestorov, aktivity       ľudí.  
   Pocit nedostatočného bezpečia (motorová doprava, hluk, emisie) sú, naopak,  
   kontraproduktívne. 
● Adekvátna infraštruktúra je pre pobyt nevyhnutná ; 
● Prítomnosť iných osôb -  ”vidieť a byť videný” vo verejnom priestore    (spoločenská aktivita).   
 
II.5 Kvantita verzus kvalita  
Najjednoduchšie metódy dopravno - urbanistických prieskumov verejných priestorov  sú zamerané na 
zistenie správania sa a nie na jeho vysvetľovanie. Inak povedané, neskúmajú prečo, ale ako. 
Kvantitatívny prístup je priamo spojený so štatistickou analýzou údajov, ktoré obsahujú množstvo dôležitých 
údajov. Čo sa týka verejného priestoru, najmä všetky druhy sčítania alebo ankiet  patria k najčastejšie 
používaným metódam.  
Metóda momentálneho obrazu je známa pod viacerými názvami: blesková metóda, metóda Burano, alebo 
ešte skenovacia metóda. Táto metóda je mimoriadne vhodná na analýzu množstva údajov a môže byť 
aplikovaná vo veľkom rozsahu. Umožňuje získať a vyhodnotiť údaje o kvalite miesta v relatívne krátkom 
čase. Pomáha najmä pri skúmaní adaptácie verejného priestoru na základe sledovania prvkov (lit.1.,7.): 
● Vybudované prostredie, architektonická a mestská štruktúra; 
● Rozdelenie dopravné (priestory pre IAD,ND,HD, CD,PD , pobyt); 
● Využitie (aktivity na prízemí budov, vo vonkajšom priestore); 
● Komponenty verejného priestoru (mestský mobiliár, rastliny, stromy, sedenia, zastávky HD, priechody pre 
chodcov/cyklistov, stojany na bicykle , parkovanie IAD..) alebo ich absencia; 
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● Trasy, multimodalita (výmena za iný druh dopravy: TIM, TP, bicykel, pešia  
    doprava);  
● Charakteristiky užívateľov a ich aktivity; 
● Spoločenské interakcie medzi užívateľmi; 
● Meteorologické podmienky (slnečno, zamračené,  vietor, sneh). 
 Metóda je vhodná tak pre sčítanie, ako aj pre pozorovanie účastníkov a ich správania sa. Postup sa 
v určitých intervaloch opakuje. 
Okrem kvantitatívnych údajov, výsledky môžu byť presne prezentované vizuálne.  Metóda sa často 
kombinuje s inými (napr. dotazníkmi). Veľmi dobre sa hodí na kvalitatívnu analýzu. Umožňuje prísť aj  ku 
kvantitatívnym výsledkom, ak sa aplikuje systematicky.   
Profesionáli môžu pomerne rýchlo a bez väčšieho úsilia vyhodnotiť kvalitu sledovaného miesta. Boli 
vypracovali na tieto účely  rôzne kritériá hodnotenia verejného priestoru. Umožňujú hodnotiace postupy 
odborníkov nielen systematizovať, ale aj ich ilustrovať. Viaceré  sú zamerané na opis všetkých dôležitých 
faktorov globálne a uchyľujú sa k rôznym typológiám verejného priestoru, ako sú ulice, námestia a parky. 
Každý verejný priestor má svoj vlastný rámec a zapadá do konkrétneho kontextu. Preto vybavenosť, 
funkčnosť, prostredie a kvalita priestoru sa dajú iba ťažko ilustrovať pomocou schém a zovšeobecnení. No 
niektoré údaje sa sem hodia dobre a ľahko sa s nimi manipuluje pri opise najdôležitejších bodov.  
Sú známe rôzne zoskupenia kvalitatívnych kritérií alebo schémy analýzy verejných priestorov, napr.: 
● 12 kritérií kvality, navrhovaných Gehlom  (lit.7 a prezentácia príspevku)   
● Analýza bodov hodnotiacich kvalitu verejných priestorov, navrhovaná projektom ”Project for Public 
Spaces (lit.7)”.  
● Graf hodnotenia kvality kantonálnych ciest, vypracovaný Bernským kantonom umožňuje analyzovať 
dopady opatrení zameraných na vybavenosť ciest (lit.5.,7.) 
II.6  Kritéria kvality 
Skúška kvality verejných priestorov môže byť vykonaná pomocou  kritérií, založených na viacročných 
skúsenostiach. To umožňuje vytýčiť niektoré otázky v procese budovania vybavenosti.  
J. Gehl napr. vo svojich prácach zatrieďuje  12 kritérií do troch kategórií: ochrana, pohodlie, pocity. Kritériá 
kvality, navrhované Gehlom, boli aplikované v podobe, upravenej mestom Zurich  ”Stratégii mestských 
priestorov 2010”, ktorá vytyčuje hlavné princípy rozvoja verejných priestorov.  
 
Mesto Zurich zistilo, že v minulosti venovalo viac pozornosti kvantite pohybu a veľmi málo pozornosti kvalite 
pobytu chodcov a cyklistov.  Preto si vytýčilo za cieľ stratégie ”Stadträume 2010” revalorizovať verejný 
priestor mesta. Výsledky tak umožnili vypracovanie smerníc pre budovanie verejných priestorov. Tieto 
smernice mali pomáhať lepšie integrovať funkcie priestorov pri budúcich projektoch (lit.4). 
Pri všetkých skúmaných priestoroch najviac kontroverzií vyvolávajú dve témy, a to vegetácia (stromy, atď.) 
a premávka. Nie je veľkým prekvapením, že vo verejných priestoroch najčastejšie citovaným negatívnym 
bodom je hlučnosť motorovej premávky. Keď mestský priestor príjme protichodné praktiky (tranzitný 
pohyb, bývanie a práca) je ťažké zladiť predmety záujmu. Vtedy treba  pamätať na otvorené budovanie, 
umožňujúce určitú flexibilitu v budúcnosti. 
 
III. Závery 
Tento príspevok  opierajúci sa  najmä o staršie i novšie podkladové materiály (viď prehľad odporúčanej 
literatúry),  si nerobí nároky na úplnosť, ani na  vedeckú exaktnosť. Aplikácia v ňom uvedených základných 
potrieb či štúdium predstavených metód je ponechané na ich potenciálneho užívateľa investora, 
projektanta, schvaľovateľa, realizátora... Tí  by mali vytvárať,  na základe svojej odbornosti, zodpovedajúce 
podmienky  pre preferenciu a podporu rozvoja nemotorových doprav v mestách ktoré budú ekologickejšie 
a zdravšie. Snahou je aspoň načrtnúť možnú variabilnosť existujúcich postupov aplikovateľných aj na pre 
naše podmienky, poukázať na niektoré prípadové štúdie, hodné povšimnutia. Cieľom je upozorniť na 
potrebu sprostredkovávať zahraničné poznatky  a motivovať nielen dopravných odborníkov ,ale všetkých 
ďalších zainteresovaných predstaviteľov (napr. samosprávy,  štátnej správy, polície ), aby sa  začali viac 
zaujímať o tematiku pohybu a pobytu  účastníkov premávky,  predovšetkým z pohľadu potrieb  chodcov 
a cyklistov. Je potrebné vedieť viac o potrebe  sledovania a vyhodnocovania vznikajúcich problémov a až na 
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ich základe pokračovať v odbornom a komplexnom  následnom hľadaní uspokojivých, priestorovo 
a prevádzkovo  optimálnych riešení. V mnohých prípadoch sa to totiž  u nás deje bez tímovej spolupráce 
odborníkov rôznych, priamo zainteresovaných profesií , bez zhodnotenia všetkých špecifík daného miesta 
a možných následných dopadov.   Problémami a riešením verejných priestorov sa   zaoberajú predovšetkým 
architekti, či už v oblasti mestského plánovania, architektonickej praxe alebo komunálnej politiky. Väčšinou 
do tohto diania ako ich rovnocenní partneri nie sú prizývaní   dopravní inžinieri, ktorí z hľadiska svojej 
profesie v oblasti mestského dopravného inžinierstva a dopravného urbanizmu práve majú vytvárať vstupné 
informácie a  podmienky  pre tvorbu verejných priestorov. Sú/mali by byť / nositeľmi  riešení optimalizácie 
deľby prepravnej práce a cez prieskumy,  analýzy rôznych možností preferencie pešieho pohybu, cyklistickej 
premávky, hromadnej dopravy vo verejných priestoroch sídla tieto priestory spoluvytvárať.  Oni majú  
odborne skúmať bezpečnosť a minimalizáciu plošných nárokov dynamickej a statickej motorovej dopravy. 
Dopravný inžinier svojim profesným zameraním  rieši a zabezpečuje optimalizáciu dopravnej obslužiteľnosti 
sídla,  plynulosť a bezpečnosť premávky pre  všetkých jej účastníkov. Nie je možné vyčleniť verejné priestory 
ulice pre rôzne funkcie (napr. pešiu zónu), ak nie je do nich zaistený aj  bezpečný prístup chodcov. Dopravná 
obsluha vybavenosti a mnohé ďalšie nároky z nej vyplývajúce (napr.  nároky obyvateľstva a návštevníkov 
peších zón), nemôžu byť optimálnymi,  ak súčasne na ostatných okolitých verejných plochách a  
do ”riešenia” nezahrnutých okolitých uliciach ”zúri” motorizmus , divoké parkovanie aut, tlačí sa MHD 
a cyklisti. To je ”pravek” jednostrannej, nekoncepčnej a monofunkčnej tvorby aj   mnohých našich peších 
zón.  Rovnako to platí pre obytné zóny a zahusťujúce sa monofunkčná sídliska, obchodné komplexy na ich 
okrajoch a  pre všetky verejné priestory osobitne malých sídiel. Tieto preto musia mať stanovené okrem 
iných, aj svoje dopravné funkcie a predom navrhnutý, optimalizovaný systém druhov ich dopravnej obsluhy. 
/  
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 VI. Abstrakt.  
Súčasné  problémy riešenia  optimálneho fungovania a dopravnej obsluhy  verejných priestorov vyplývajú  z  
rôznorodých požiadaviek na ich súčasnú funkciu a možné  využívanie . Silnejúce tlaky na preferenciu 
nemotorových dopráv aj v  našich mestách nastoľujú  otázky prečo, kedy, aké  a ako narastajú disproporcie 
medzi potrebami rôznych užívateľov verejných priestorov a aké sú urbanisticko-dopravné  možnosti ich 
uspokojivo riešiť. V poslednom období k tomu pristupuje ďalší závažný aspekt -   bezpečnosť pohybu 
chodcov a cyklistov, potreba znižovania ich nehôd  a odstraňovanie nehodových lokalít.  
To znamená najprv  odborne skúmať a analyzovať,  nakoľko sú verejné priestory najmä peších, obytných,   
spoločných zón   v súvislosti s presadzovaním  obmedzení motorovej  dopravy  vyhovujúcejšie, bezpečnejšie 
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a  čo k tomu   z dopravno-inžinierskych hľadísk môže účinne  prispievať. Nielen naše používané postupy, ale 
hlavne  zahraničné metodiky a poznatky z rozsiahlejších výskumných prác, ich aplikácií  sa tak  môžu  stať aj 
pre našich  odborníkov dobrým vstupným vodítkom pri  návrhoch takýchto opatrení vo verejných 
priestoroch . 
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3. Aktuální trendy v oblasti modelování pohybu osob ve vazbě na ochranu 
měkkých cílů a hromadnou dopravu 

 
Tomáš Apeltauer 1  ,  J iří Apeltauer 2 ,  Petra Okřinová 3  ,  Zdeněk Dufek4       

 
 
Abstrakt  
Vládní Koncepce ochrany měkkých cílů pro období 2017-2020, která byla schválena v dubnu 2017, je další z 
řady aktivit Ministerstva vnitra v oblasti ochrany obtížně hlídaných míst a událostí s větším výskytem osob, 
jako jsou obchodní centra, trhy, školy, koncerty a také v neposlední řadě dopravní terminály. Cílem koncepce 
je vytvořit fungující národní systém ochrany měkkých cílů, díky kterému bude možné rychle a pružně 
reagovat na vniklé hrozby. Aplikace modelování pohybu osob a evakuace z dopravních terminálů 
představuje jeden ze základních nástrojů pro analýzu scénáře případného napadení, protože jsme tímto 
způsobem schopni postihnout situace, které běžně zpracovávaná dokumentace objektu neřeší. Získané 
informace je pak možné využití v dalších krocích procesu ochrany objektu - měkkého cíle. 
 
Klíčová slova  
evakuace osob, ochrana měkkých cílů, hromadná doprava 
 
Abstract  
The Czech policy for Soft Targets Protection during 2017 - 2020, approved in April 2017, is another of a 
series of activities of the Ministry of the Interior in the field of the protection of difficult-to-guard places and 
events with large crowds, such as shopping centers, markets, schools, concerts, and transport terminals. 
The goal of the concept is to create a workable national soft-protection system that can quickly and flexibly 
respond to emerging threats. The application of pedestrian modeling and evacuation from transport 
terminals is one of the basic tools for analyzing the potential attack scenario. With this approach, we can 
assess situations not processed by the safety documentation. The information obtained can be used in the 
next steps of the soft target protection process. 
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1 Úvod 

Podobně jako řada jiných států světa, také Česká republika věnuje aktuálně zvýšenou pozornost 

prevenci teroristických útoků a jiných závažných násilných činů na místech s vysokou koncentrací 

obyvatelstva a nízkou úrovní zabezpečení. Typickým příkladem takových objektů jsou nákupní cen-

tra, místa sportovních utkání nebo významné dopravní uzly. Důvodem zvýšené pozornosti u těchto 

objektů je aktuální tendence teroristů útočit právě na tyto snadno dostupné cíle s potenciálně vý-

znamným dopadem takového útoku. 

Cílem Koncepce je vytvořit fungující národní systém ochrany měkkých cílů, díky kterému bude 

možné pružně, komplexně a rychle reagovat na hrozby útoků na měkké cíle vyplývající ze situace jak 

v zahraničí, tak v České republice. A současně dosáhnout stavu, kdy bude podstatná část těchto cílů 

v České republice připravena na něj zareagovat tak, že budou případné škody násobně nižší, než 

kdyby je zastihl nepřipravené. Součástí této změny je rovněž zvýšení odolnosti měkkého cíle vůči 

vnějšímu napadení, což je vedle nastavení komunikačních procesů a organizace a koordinace čin-

nosti personálu také otázka prevence.  

Důležitou součástí prevence jako součásti zvyšování odolnosti měkkého cíle je analýza možných 

typických scénářů takového napadení, přičemž v této analýze hrají numerické modely pohybu osob 

prakticky nezastupitelnou úlohu. Je třeba si uvědomit, že běžné požárně bezpečnostní řešení stavby, 

jehož zpracování a schválení je podmínkou pro kolaudaci objektu a jeho uvedení do provozu, 

s napadením cíle přímo nepočítá. Typickým příkladem je dostupnost tzv. chráněných únikových cest 

v objektu během evakuace – zatímco projekt a navazující požárně bezpečnostní řešení objektu jejich 

dostupnost pro evakuované osoby předpokládá, logickým cílem útočníka může být alespoň některé 

takové cesty osobám v objektu zablokovat. V takovém případě je analýza evakuačního procesu pro-

střednictvím numerické simulace velmi efektivním nástrojem pro analýzu dopadů takového scénáře. 

 

2 Měkké cíle v sektoru dopravy 

Série teroristických útoků, jež byly spáchány v Paříži dne 13. listopadu 2015, podnítila další dis-

kuze o nezbytnosti přijmout konkrétní preventivní opatření i v oblasti dopravy. Byl schválen vznik 

společné databáze incidentů v pozemní dopravě na úrovni EU, která by usnadnila vývoj celého pro-

cesu zlepšování bezpečnosti. Jako přidaná hodnota bude zatím bez bližší specifikace k dispozici jed-

noduchá aplikace, která bude k dispozici pro veřejný i soukromý sektor.  

Aktuálním úkolem je nalezení dostatečně standardizovaného přístupu, který bude užitečný ne-

jen pro jednotlivé provozovatele měkkých cílů, ale i členské státy, včetně výměny informací a dobré 

praxe. Cílem je redukovat riziko proporcionálními a efektivními opatření na nejnižší možnou úroveň, 
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ale současně při plném zachování přístupnosti a funkčnosti dopravy s tím, že potřeba najít efektivní 

řešení koordinace bezpečnostních plánů pro multimodální terminály pro cestující. Budou identifiko-

vány postupy a nástroje, které budou sdíleny prostřednictvím setkávání bezpečnostních expertů, 

provozovatelů dopravy a infrastruktury, a vnitrostátních orgánů zapojených do zajištění bezpečnosti 

dopravy. 

3 Základy procesu evakuace 

Cílem evakuačního procesu je zajistit, aby osoby uvnitř postiženého objektu (dopravního termi-

nálu nebo tunelu) byly schopny v případě kritické situace (např. žhářský útok) tento objekt opustit a 

přesunout se do bezpečného místa, nebo zůstat na místě nezasaženém požárem nebo útokem po 

dobu nezbytnou pro jeho potlačení. To vše bez vystavení životu či zdraví nebezpečným podmínkám, 

či dokonce bez uvědomění si jejich existence. Taková situace představuje ideální řešení požární bez-

pečnosti. 

Požadavek na nulové vystavení evakuovaných osob účinkům požáru může znamenat zásadní 

komplikace při návrhu dotčeného objektu. Efektivnější přístup k řešení požární bezpečnosti proto 

představuje hledání takové úrovně expozice, která umožní efektivní evakuaci osob, a zároveň ne-

znamená ohrožení evakuačního procesu ani zdraví evakuovaných osob. Uvedený postup znamená 

nutnost časového hodnocení dopadu návrhového požárního scénáře na evakuované osoby z hledis-

ka jejich místa a podmínek. 

2.1 Doba pro evakuaci osob 

Predikce pohybu osob v průběhu evakuace je základním postupem při analýze efektivity zabez-

pečení. Obecně platí, že dostatečná ochrana je zajištěna v případě, kdy doba potřebná pro evakuaci 

(Required Safe Egress Time - RSET) je kratší než doba dostupná pro evakuaci (Available Safe Egress 

Time - ASET). Vzájemné vztahy mezi jednotlivými složkami doby potřebné a dostupné pro evakuaci 

jsou zachyceny na obr. 1. 

 

 

Obr. 1 Struktura evakuačního procesu. 
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2.2 Doba dostupná pro evakuaci (ASET) 

Doba dostupná pro evakuaci představuje časový interval, po který panují v místě evakuace přija-

telné podmínky pro evakuované osoby. Příklad stanovení takových podmínek může být následující: 

 viditelnost přesahuje 10 metrů, 

 koncentrace CO nepřesahuje 950 ppm, 

 teplota vzduchu nepřesahuje 80°C ve výšce 2 metry. 
 

Pro stanovení hodnot vybraných veličin po dobu evakuace je vhodné použít požární model, při-

čemž přijatelné podmínky trvají až do okamžiku, kdy libovolná z vybraných hodnot poprvé překročí 

stanovený limit. Při stanovení limitu pro přijatelné podmínky využíváme některý z obecně uznáva-

ných zdrojů, např. (Hurley, 2015, Smith, 2010). 

2.3 Doba potřebná pro evakuaci (RSET) 

Doba potřebná pro evakuaci je komplexní veličina, která je složena z řady dalších dílčích interva-

lů. Nejistota jejich stanovení může znamenat výrazné prodloužení celkové doby potřebné pro eva-

kuaci a vyčerpání časové rezervy mezi dokončením evakuace a limitem pro přijatelné podmínky v 

budově, případně překročení tohoto limitu a ohrožení unikajících osob. Celková doba potřebná pro 

evakuaci se skládá dle obr. 1 z následujících základních časových intervalů: 

 doba detekce události, 

 doba spuštění poplachu, 

 doba evakuace. 
 

Doba detekce události je časový interval, který uplyne mezi vznícením požáru a jeho detekcí pří-

slušným protipožárním zabezpečením, personálem budovy nebo jejími obyvateli. Pro určení tohoto 

časového intervalu lze požít požární model podobně jako v případě stanovení doby dostupné pro 

evakuaci, kdy hledáme okamžik překročení kritické hodnoty některé z veličin, které jsou pro detekci 

požáru rozhodující. 

Doba spuštění poplachu závisí především na způsobu detekce požáru. Reakční doba elektronic-

kého protipožárního systému bude výrazně kratší než reakce obslužného personálu. 

Doba evakuace závisí především na podrobné znalosti lidského chování v krizových situacích a 

pro její určení jsou využívány pokročilé softwarové modely. Většina z těchto modelů pracuje samo-

statně s dobou před pohybem a dobou pohybu osob.  

Dobu před pohybem chápeme jako časový interval od okamžiku, kdy je konkrétní osoba na zá-

kladě vzniklé situace poprvé vystavena vnějším podnětům (alarm, kouř, teplota apod.) až do oka-

mžiku, kdy zahájí samotnou evakuaci na bezpečné místo. Doba pohybu pak představuje časovou ná-

ročnost dokončení procesu evakuace na bezpečné místo. 
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Existence spolehlivých údajů o předpokládané době před pohybem v různých situacích a zahrnu-

tí těchto údajů do modelů chování při úniku je zcela zásadním předpokladem pro posouzení doby 

RSET a tato oblast je v současné době předmětem intenzivního výzkumu (Purser, 1998, Kobes, 2010, 

McConnnell, 2010, Lovreglio, 61). Analýza konkrétních incidentů ukazuje, že existuje korelace mezi 

délkou doby před pohybem osob a následky tohoto incidentu v podobě zraněných či usmrcených 

osob [59]. 

Další studie jsou zaměřeny na vlivy sociální a fyziky prostředí (externí faktory) a na charakteris-

tické vlastnosti osob (interní faktory) (DiNenno, 2002, Sherman, 2011, Kuligowski, 2009). Dosud 

nicméně platí, že znalosti o chování osob před pohybem jsou méně rozsáhlé než v případě samot-

ného pohybu během evakuace (Proulx, 2001, Kobes, 2010). Zároveň je skutečností, že většina exis-

tujících evakuačních modelů aplikuje jednoduché předpoklady o chování osob v době před pohy-

bem, nejčastěji v podobě prosté reakční doby na alarm. V takovém případě je doporučeno použít 

statistické rozdělení reakční doby mezi jednotlivé evakuované osoby, nejčastěji aplikováno a dopo-

ručeno je rovnoměrné, normální nebo lognormální rozdělení reakční doby. 

Tyto skutečnosti je proto nutné při aplikaci reakční doby jako jednoho ze základních vstupních 

údajů modelů pohybu osob neustále zohledňovat a dobu před pohybem chápat jako komplexní, 

špatně empiricky měřitelnou a extrémně variabilní veličinu se zásadním dopadem na dobu evakuace 

jako celku. Zanedbání této skutečnosti může mít fatální dopady na posouzení evakuačního procesu 

jako celku a vést ke zcela nerealistickým předpokladům. 

4 Model objektu 

Pro účely demonstrace byl využit typizovaný model stanice metra, který obsahuje dvě nástupiš-

tě, na každém pak dva eskalátory a dvě schodiště. Ve stanici jsou umístěny dvě plně obsazené vla-

kové soupravy a rovněž nástupiště obsahuje náhodně rozmístěné cestující. Celkový počet osob 

v objektu je přibližně 2 000, půdorys objektu je zachycen na obr. 2. 

 

 

Obr.2 Půdorys typizovaného modelu metra. Barevná škála vyjadřuje lokální hustotu osob. 
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Obr.3 Výsledek simulace evakuace osob z typizované stanice stanice ve stejném čase v případě do-

stupnosti všech únikových cest (nahoře) a v případě uzavření levého horního schodiště (dole). 

 

Na obr. 3 je pak zobrazeno srovnání variant pro simulaci evakuace osob z této modelové stanice 

v případě dostupnosti všech evakuačních tras a v případě uzavření jedné z nich. Z výsledků je jasně 

patrné, že průběh evakuačního procesu bude v obou případech odlišný. V objektu budou osoby 

v průběhu vyklizení rozloženy jiným způsobem a v jiném čase. Evakuační čas bude také výrazně jiný, 

v tomto případě se lišil o více než 20 %. Samotná odlišnost těchto výsledků není samozřejmě nijak 

překvapivá, konkrétní hodnoty nicméně z projektové dokumentace ani požárně bezpečnostního ře-

šení často není možné jednoduše určit a zpracování evakuačního modelu tak představuje prakticky 

jediný dostatečně efektivní způsob analýzy účinků napadení objektu případným útočníkem. 

2.4 Úroveň kvality pěší dopravy 

Kromě evakuačního času je třeba brát v potaz také lokální hustotu osob jako důležitý rizikový 

faktor. Platí, že riziková úroveň hustoty je odlišná pro stojící a pohybující se skupinu osob. Při pře-

kročení kritické úrovně lokální hustoty dramaticky roste riziko zranění nebo dokonce úmrtí jednot-

livce či skupiny osob v důsledku mechanických poranění (nejčastěji fraktury) nebo udušení způsobe-

né nemožností pohybu bránice. 

Výše popsaná rizika spojená s vysokou hustotou osob, která vzniká jako důsledek samotného 

evakuačního procesu a konkrétní geometrie modelovaného prostoru (např. nouzový východ 

z tunelu), jsou pokročilé modely evakuace osob schopny vyhodnotit. Klíčovou metrikou tohoto po-

souzení je tzv. úroveň kvality pěší dopravy. 

Pojem úroveň kvality má svůj původ v dopravním inženýrství, kde je používán také pod originál-

ním názvem Level of Service (LoS). Jde o kvalitativní vyjádření situace na dopravní síti pomocí zjed-

nodušené stupnice A-F. Úroveň kvality dopravy A znamená volnou dopravu, kdy se jednotliví aktéři 

vzájemně neovlivňují a pohybují se rychlostí blízkou maximální hodnotě, úroveň F pak znamená 

opačnou situaci, kdy se účastníci dopravy vlivem vysoké hustoty pohybují velmi pomalu či zcela za-
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staví. Metrika původně určená pro motorovou dopravu se postupně rozšířila do řady dalších oblastí 

včetně pěší přepravy. 

V odborné literatuře existuje celá řada konkrétních metod pro stanovení úrovně kvality dopravy. 

Inženýrská praxe široce akceptuje metodu vyvinutou Fruinem (Fruin, 1971), která rozlišuje jednotli-

vé úrovně pro chodníky, schodiště a čekací plochy vlivem různých dynamických vlastností pěšího 

proudu, popsaných v předchozí kapitole. Konkrétní číselné vyjádření minimálních a maximálních 

hodnot pro úrovně kvality pěší dopravy jsou v tab. 1. 

 

Tab. 1.: Rozdělení úrovní kvality pěší dopravy podle typu komunikace a hustoty osob (Fruin, 1971). 

Chodníky Schody a rampy Čekací plochy 

Úroveň 
Min [os.m-2] 

Max [os.m-

2] 
Min [os.m-2] 

Max [os.m-

2] 
Min [os.m-2] 

Max [os.m-

2] 

0 0,308 0 0,538 0 0,828 A 

0,308 0,431 0,538 0,718 0,828 1,076 B 

0,431 0,718 0,718 1,076 1,076 1,538 C 

0,718 1,076 1,076 1,538 1,538 3,588 D 

1,076 2,153 1,538 2,691 3,588 5,382 E 

2,153 - 2,691 - 5,382 - F 

 
Z tabulky 1 vyplývá, že hodnoty se mezi chodníky a čekacími plochami velmi liší. Zatímco v pří-

padě chodníku je nejvyšší stupeň F dosažen pro hustotu přibližně 2,2 osob.m-2, v případě čekací plo-

chy je tato hodnota přibližně 5,4 osob.m-2, tedy dvojnásobná. 

 
 

5 Závěr 

Aplikací numerického modelu osob v procesu ochrany měkkých cílů naplňujeme v procesu 

ochrany měkkých cílů zejména fázi analýzy hrozeb a rizik. Vstupními údaji pro tuto fázi a aplikaci 

modelu je model útoku, který přímo definuje scénář napadení a tedy okrajové podmínky modelu 

evakuace (např. úmyslné uzavření některé z únikových cest).  

Výsledky modelu evakuace pak představují vstupní údaje pro ujasnění strategie a metody za-

bezpečení objektu a stanovení nezbytných protiopatření (umístění ostrahy, navigačních prvků 

apod.). Často se pak vracíme k verifikaci těchto opatření pomocí upraveného modelu a jeho okrajo-

vých podmínek. V případě, že je studovaný objekt teprve ve fázi návrhu, přistupujeme rovněž 

k úpravě dílčích částí návrhu, které umožní další snížení evakuačního času a zejména snížení konges-

cí, které jsou rovněž velmi významným rizikovým faktorem. 
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Abstrakt 
Zastávkový manuál, dokument Standard zastávek PID, který vytvořily společně organizace 
Regionální organizátor Pražské integrované dopravy, Institut plánování a rozvoje hlavního města 
Prahy a ČVUT v Praze Fakulta dopravní byl v obecnosti představen již na minulém ročníku 
dopravně-inženýrských dnů v Mikulově. Letošní příspěvek představuje nedílnou součást Standardu 
zastávek PID, jimiž jsou příklady konkrétních řešení zastávek a přestupních bodů od nás i ze 
zahraničí. Cílem zařazení těchto příkladů do publikace je představit jejímu uživateli zajímavá a 
z hlediska pravidel zakotvených ve Standardu zastávek PID vhodná komplexní řešení zastávek a 
přestupních bodů. Právě komplexnost problematiky zahrnující nejen dopravní inženýrství, ale i 
architekturu a urbanismus, celkově dokument akcentuje. 

Proč je důležitá kvalita zastávek VHD? 
Atraktivitu veřejné dopravy pro její zákazníky-cestující a její využívání ovlivňuje mnoho faktorů: Jak 
rychle se dostanu do cíle své cesty? (cestovní rychlost), Dojedu včas? (spolehlivost), Jsou vozidla 
pohodlná? (kvalita vozidel), Když je nějaká mimořádnost, dozvím se o tom? (kvalita informací) 
apod. Kvalitní, uživatelsky příjemné a bezpečné provedení zastávek a přestupních bodů, včetně 
přístupu k nim, je jednou ze složek, které významně ovlivňují kvalitu systému veřejné dopravy a 
přirozeně vede k jejímu častějšímu využívání. 
 

 
Obrázek 1 Kvalita zastávek a přestupních bodů přirozeně ovlivňuje užívání veřejné dopravy. 

Zastávky a přestupních body tvoří specifický prostor s výraznou koncentrací lidí. Jeho funkční 
a esteticky kvalitní provedení pozitivně ovlivňuje dojem z veřejného prostranství a výrazně přispívá 
k atraktivitě obce, města či čtvrti. Kvalitní provedení zastávky veřejné dopravy a související 
koncentrace lidí v jejím prostoru i okolí přirozeně vede k rozvoje dané lokality ve smyslu umístění 
a rozvoje komerčních služeb a, v kombinaci s kvalitní nabídkou veřejné dopravy, atraktivity lokality 
pro bydlení, či umístění sídel institucí i společností. A naopak rozvoj území v okolí zastávek, stanic 
a přestupních bodů a umístění služeb, obchodů či bydlení v jejich blízkosti přirozeně vede k vyššímu 
užívání veřejné dopravy. Je tedy jasné, že součástí opatřeních vedoucí k trvale udržitelné mobility 
musí být i kvalitní zastávky a přestupní body, neboť jsou integrální součástí cesty veřejnou 
dopravou.  
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Standard zastávek PID 
Standard zastávek PID je manuál, jak navrhovat kvalitní zastávky a přestupní body veřejné dopravy. 
Shrnuje principy a pravidla týkající se zastávek tramvají a autobusů, přestupních bodů a zastávek a 
stanic vlakových linek S. Dokument představuje četná kvalitní řešení zastávek a přestupních bodů 
od nás i ze zahraničí a ukazuje cestu, jak jich v českém prostředí dosáhnout. 
 
Při tvorbě dokumentu se vycházelo z moderních přístupů k řešené problematice i ze zkušeností z 
jejich navrhování, provozu a údržby. Cílem uplatňování tohoto dokumentu je zvýšení kvalitativní 
úrovně zastávek a přestupních bodů a jejich bezprostředního okolí z hlediska cestujících, provozu a 
samozřejmě i obyvatel měst a obcí. 

 
Obrázek 2 Dokument Standard zastávek PID. 

Stavební řešení zastávky VHD z pohledu Standardu zastávek PID 
Tramvajová či autobusová zastávka je zpravidla výrazným dopravním i urbanistickým prvkem 
vstupujícím do ucelené podoby uličního prostoru či významného veřejného prostranství, respektive 
místní komunikace. Z hlediska správného fungování, dobré image veřejné dopravy i z hlediska 
nutného citlivého zasazení do uličního prostoru je třeba věnovat pozornost nejen volbě uspořádání 
a stavebního řešení prostoru zastávky, ale i charakteru využití navazujícího prostoru v širších 
urbanistických vazbách. 
 
Při projektování je tedy nutné řešit prostor zastávky jako kompaktní celek, do kterého vstupují 
často protichůdné urbanistické i dopravně-inženýrské aspekty. To se může jevit jako složité, ale při 
profesionálním a rozumném přístupu všech zúčastněných stran, který by mě být samozřejmostí, lze 
dosáhnou opravdu kvalitních výsledků.  
 

Prostor zastávky a vybrané související aspekty 
Základním principem projektování zastávek musí být projektování prostoru zastávky jako celku. 
Nejde tedy pouze o nástupní hranu a nástupiště, ale vždy je třeba zastávku veřejné dopravy 
projektovat včetně navazujících ploch a, především, včetně přístupových cest na nástupiště. 
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Všechny aspekty a požadavky na prostor zastávky přehledně shrnuje následující schéma: 
 

 
Obrázek 3 Aspekty vstupující do řešení prostoru zastávky VHD. 

 
Obrázek 4 Prostor zastávky. 

Na vybrané aspekty se nyní podíváme podrobněji: 
 

Zastávka a její stanoviště 

Tramvajové a autobusové zastávky se typicky skládají ze dvou zastávkových stanovišť – jedno 
stanoviště pro každý směr. Zastávková stanoviště pro opačné směry by měla být přednostně 
zřizována v těsné vazbě, přičemž základní a upřednostňovaná vzájemná poloha zastávkových 
stanovišť pro opačné směry je vstřícné uspořádání, případně uspořádání před křižovatkou ve směru 
jízdy či uspořádání čely stanovišť k sobě s centrálním přechodem. Tato řešení odpovídají vnímání 
zastávky cestujícími („Kde jsem vystoupil, odtud taky pojedu zpět…“). Z hlediska pohybu 
nevidomých a slabozrakých je zejména v případě tramvajových ostrůvků vhodnější uspořádání ve 
směru před křižovatkou či čely k sobě s centrálním přechodem, neboť odbourává potenciálně 
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nebezpečné přecházení nevidomého za vozidlem veřejné dopravy. Uspořádání zastávkových 
stanovišť za křižovatkou či centrálním přechodem ve směru jízdy je typicky vhodné pouze u 
zastávek s krátkou nástupní hranou. 
 

 
Obrázek 5 Zastávka a vhodné uspořádání jejích stanovišť. 

 
Obrázek 6 Optimální umístění i stavební řešení zastávky se vstříc-

ným uspořádáním jejích stanovišť. 

 
Obrázek 7 Optimální umístění i stavební řešení zastávky se vstříc-

ným uspořádáním jejích stanovišť. 

 

Přístup na zastávku 

Přístup na zastávku musí být jednoduchý, příjemný a bezpečný pro všechny skupiny uživatelů 
veřejné dopravy, nesmí zároveň překážet těm, kteří územím pouze procházejí. Takový přístup musí 
být zajištěn i pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. 
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Obrázek 8 Nesprávné umístění přechodu pro chodce ve 
vztahu k pěším vazbám v území; nesmyslné užití zábradlí 
komplikující přístup na zastávku. 

 
Obrázek 9 Přístup na zastávku musí být přímý, bez ztrace-
ných spádů a vzdáleností a vždy v obou čelech zastávko-
vých stanovišť. 

 
Protože cesta veřejnou dopravou nezačíná nástupem do vozidla, ale již příchodem na zastávku, 
přístup na zastávku musí být esenciální součástí navrhování zastávek VHD. Projektanti i 
představitelné dotčených orgánů státní správy často chybují v přístupu k této problematice. 
Vzhledem k tomu, že většina chodců bude vždy používat nejkratší možnou cestu na zastávku (i 
přestože nemusí být nejbezpečnější či dokonce „legální“), přiznání možnosti přístupu na 
zastávkové stanoviště v jeho obou čelech spolu s příslušnými (stavebními) úpravami pro ochranu 
chodců zajišťuje co nejpřímější přístup na zastávkové stanoviště, výrazně zvyšuje bezpečnost 
chodců i provozu na pozemních komunikacích a nepřímo slouží i jako opatření zklidnění dopravy, 
které je v okolí zastávky veřejné dopravy vždy žádoucí. 
 
Přístup na zastávku musí být intuitivní, přímý, bez ztracených spádů a vzdáleností (přednostně 
úrovňový), bezbariérově přístupný a přirozeně navázaný na pěší vazby v okolí. 
 

 

Obrázek 10 Nesmyslně nerealizovaný přístup na zastávku 
– čelo zastávky dokonce přímo navazuje na boční komuni-
kaci [zastávka Čechova čtvrť, Praha]. 

 

Obrázek 11 Vhodné navázání přístupu v čele zastávky na 
pěší vazbu v území [zastávka Jindřišská, Praha]. 

 

Preference VHD 

Při návrhu stavebního řešení zastávky musí být upřednostňovány takové stavební typy 
zastávkových stanovišť, které poskytují přirozenou (tzv. systémovou) přednost v jízdě při výjezdu ze 
zastávky. Tuto podmínku splňují zastávky, u kterých zastavením vozidla VHD v zastávce dochází k 
zastavení provozu ostatních vozidel (zastávka v jízdním pruhu, zátka, mys), a zastávky na fyzicky 
oddělených tramvajových, autobusových či sdružených tramvajových a autobusových pásech. 
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Obrázek 12 Systémová přednost v jízdě vozidel veřejné 
dopravy při výjezdu ze zastávky [zastávka Burianovo nám., 
Brno]. 

 

Obrázek 13 Preference VHD pří výjezdu ze zastávky v zálivu 
pomocí světelné závory a předsazené signalizace [zastávka 
U Školky, Plzeň]. 

 
Při umístění zastávky v blízkosti křižovatky musí být stavební řešení zastávkových stanovišť, jejich 
uspořádání a dopravní řešení křižovatky ve vzájemném souladu a umožňovat bezproblémový 
pohyb spojů veřejné dopravy, včetně umožnění prioritního průjezdu ze strany řízení dopravy (SSZ). 
Preference veřejné dopravy na křižovatkách řízených SSZ musí být standardem. 
 

Zklidnění dopravy v prostoru zastávky 

Vzhledem ke koncentraci lidí v prostoru zastávky je vždy žádoucí, s ohledem na bezpečnost 
cestujících i pěších vazeb, provoz automobilové dopravy v této části ulice patřičně zklidnit. Některé 
stavební typy zastávkových stanovišť samy o sobě fungují jako zklidňující opatření – například 
zastávka na jízdním pruhu s fyzickým oddělením (zátka), zastávkové mysy či zastávkové ostrůvky se 
zvýšenou vozovkou. Tyto stavební typy zastávkových stanovišť je vhodné s přihlédnutím ke 
kontextu typu ulice/komunikace volit přednostně. 
 

 

Obrázek 14 Zklidnění dopravy ochranným ostrůvkem pro 
chodce a fyzickým zúžením komunikace v prostoru zastáv-
ky [zastávka Kostelec u Křížků, škola]. 

 

Obrázek 15 Sdružená zastávka tramvají a autobusů ve 
sdíleném prostoru/pěší zóně [zastávka Česká, Brno]. 

Jako prvek zklidnění dopravy fungují i přechody pro chodce dělené ochranným ostrůvkem či 
zvýšená plocha jízdního pruhu v místě zastávky.  Vhodným opatřením je, zejména v návaznosti na 
významná veřejná prostranství či živý parter, realizace sdíleného prostoru či pěší zóny v prostoru 
zastávky nebo větší části ulice, ve které se tramvajová či autobusová zastávka vyskytuje. Realizace 
pěší zóny je ideální 
zejména při potřebě vyloučení tranzitní automobilové dopravy z dané ulice. 
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Výběr vhodného stavebního typu zastávkového stanoviště 
Volba optimálního stavebního typu zastávkového stanoviště závisí na celkovém řešení prostoru 
zastávky, přičemž je třeba vzít v úvahu veškeré aspekty, které do prostoru zastávky vstupují (vizte 
Obrázek 3).  
 
Na určení optimálního stavebního typu zastávkového stanoviště tedy neexistuje jednoznačný 
návod. Z pohledu Standardu zastávek PID jsou obecně preferovány zastávkové mysy v případě 
tramvajových zastávek a v případě autobusové dopravy typ „zátka“ a zastávkové stanoviště 
v jízdním pruhu. Není to však dogma a je třeba citlivě posuzovat každou lokalitu a používat zdravý 
rozum. Jako vodítko však Standard zastávek PID přesto uvádí rozhodovací tabulku použití 
stavebních typů zastávkových stanovišť v závislosti na typu místní komunikace: 

 
Obrázek 16 Rozhodovací tabulka pro použití jednotlivých stavebních typů zastávkových stanovišť ve vazbě na typ komunikace. 

Typická situace: Prostor zastávky v blízkosti křižovatky 
Optimální umístění zastávky je velmi často, vzhledem k bočním pěším vazbám, v těsné blízkosti 
křižovatky. Ne náhodou většina zastávek nese jméno nejbližší boční ulice. Vždy platí, že dopravní 
i stavební řešení křižovatky, včetně polohy zastávkových stanovišť, musí být výsledkem 
komplexního návrhu celého prostoru zastávky. V blízkosti křižovatky lze umisťovat všechny stavební 
typy zastávkových stanovišť ve směru jízdy před i za křižovatkou. Zastávková stanoviště lze umístit 
vstřícně na jednom z ramen křižovatky, čely k sobě v poloze před křižovatkou či konci nástupišť k 
sobě ve směru jízdy za křižovatkou (pouze u zastávkových stanovišť s krátkou nástupní hranou. 
Důležité je, aby stavební i dopravní řešení křižovatky korespondovalo se stavebním provedením 
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zastávkových stanovišť a jejich umístěním. 
 

Zastávka u křižovatky neřízené SSZ 
U neřízených křižovatek by měla probíhat hlavní pozemní komunikace ve směru jízdy vozidel 
veřejné 
dopravy. V kombinaci s křižovatkou neřízenou SSZ jsou často ideální stavební typy mys, zátka, v 
jízdním pruhu, případně cyklovídeň. Tyto stavební typy lze bez problémů zřizovat i v poloze za 
křižovatkou ve směru jízdy, neboť dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích, ostatní vozidla nesmí vjet do křižovatky, nedovoluje-li jim situace za křižovatkou 
pokračovat v jízdě. 
 
Pokud je přechod pro chodce v rámci křižovatky vybaven ochranným ostrůvkem pro chodce, je 
vhodné „prodloužit“ tento ochranný ostrůvek a realizovat zastávková stanoviště typu zátka. Na 
ulicích zatížených motorovou dopravou je při zřizování zastávkových stanovišť v zastávkovém pruhu 
(v zálivu) nutné efektivně řešit vzájemnou provázanost uspořádání zálivu a podoby přechodu pro 
chodce – šířku zastávkového pruhu lze totiž využít pro ochranný ostrůvek pro chodce. V tomto 
uspořádání je navíc zajištěn přímý vjezd do zastávky (v případě zastávkového stanoviště ve směru 
jízdy za křižovatkou) či přímý výjezd ze zastávky (v případě zastávkového stanoviště ve směru jízdy 
před křižovatkou). Pro nájezd do autobusové zastávky v jízdním pruhu ve směru jízdy za křižovatkou 
lze rovněž efektivně využít výlučný směr v řadicím pruhu. 

 
Obrázek 17 Varianty uspořádání zastávkových stanovišť v blízkosti křižovatky neřízené SSZ. 

 

PŘÍKLAD: Zastávka Čechovo náměstí, Praha 

Sdružená zastávka tramvají a autobusů je umístěna v prostoru náměstí mezi dvěma křižovatkami 
tvaru T  bez SSZ. Přístup na zastávku se vstřícně uspořádanými zastávkovými stanovišti stavebního 
typu mys je zajištěn v obou čelech zastávky s přímou vazbou na pěší vazby v rámci přilehlých 
křižovatek. Hlavní pozemní komunikace je na křižovatkách vyznačená ve směru jízdy většiny vozidel 
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veřejné dopravy. Zastávky jsou charakteristické prostorově komfortními nástupišti. 
 

  

Obrázek 18  Zastávka se vstřícně uspořádanými zastávko-
vými stanovišti stavebního typu mys s přístupem zajiště-
ným přechodem pro chodce.  

Obrázek 19 Prostorově komfortní nástupiště vhodně 
navazující na výáznamné veřejné prostranství. Dostatečná 
šířka nástupiště je vhodná i z hlediska přestupů mezi 
autobusy a tramvajemi, které se zde odehrávají. 

Obrá-
zek 20 Příklad zastávky umístěné u křižovatky bez světelné signalizace 

Zastávka u křižovatky řízené SSZ 
Křižovatky řízené SSZ by měly vždy udělovat prioritu vozidlům veřejné dopravy, neboť ve vozidle 
veřejné dopravy je násobně více lidí než v osobních automobilech.  
 
Všechny stavební typy zastávkových stanovišť je možné umisťovat v poloze ve směru jízdy před i za 
křižovatkou. Mnohdy je při řešení zastávky v blízkosti křižovatky výhodné využití kombinace 
různých stavebních typů zastávkových stanovišť. Vhodnost jejich použití záleží na pěších vazbách v 
území, umístění významných zdrojů/cílů v blízkosti křižovatky, na typu křižovatky, způsobu řízení 
křižovatky (preference veřejné dopravy) a příslušných pěších vazeb. Stavební i dopravní řešení 
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křižovatky a umístění a stavební provedení jednotlivých stanovišť musí být ve vzájemném souladu. 
 
U plošně rozlehlejších křižovatek s řadicími pruhy lze zastávkové stanoviště typicky řešit stavebním 
typem vytvářejícím vyhrazenou jízdní dráhu pro vozidla veřejné dopravy. Typicky se jedná o 
zastávkový 
ostrůvek v případě tramvajové dopravy či zastávku ve vyhrazeném jízdním pruhu v případě 
autobusové dopravy. 
 
V poloze před i za křižovatkou je však možné (při příslušné součinnosti řízení křižovatky), a mnohdy 
vhodné, realizovat i zastávková stanoviště stavebního typu mys, zátka či v jízdním pruhu. 
 

 
Obrázek 21 Varianty uspořádání zastávkových stanovišť v 

blízkosti křižovatky řízené SSZ. 

 

 
Obrázek 22  Zastávkový ostrůvek v poloze před křižo-
vatkou řízenou SSZ s řadicími pruhy. Prostorové pa-
rametry nástupiště by neměly ustupovat prostoro-
vým parametrům řadicích pruhů [zastávka Zellescher 
Weg, Dresden, Německo]. 

 
Obrázek 23 Zastávka v poloze u křižovatky – zastáv-
kové stanoviště stavebního typu zátka nemusí být 
problémem ani v poloze za křižovatkou [zastávka 
Otakara Ševčíka, Brno] 

PŘÍKLAD: Zastávka Šilingrovo náměstí, Brno 

Tramvajová zastávka je umístěná na jednom z ramen křižovatky řízené světelnou signalizací. 
Zastávková stanoviště jsou umístěna vstřícně. Stanoviště ve směru jízdy před křižovatkou (na 
obrázku dole a vlevo) jsou stavebního typu mys s předsazenou světelnou signalizací regulující vjezd 
vozidel do prostoru zastávky v koordinaci s fázemi světelné signalizace samotné křižovatky a 
výskytu vozidla veřejné dopravy blížícího ho do zastávky. Zastávkové stanoviště ve směru jízdy za 
křižovatkou je realizováno jako zastávkový ostrůvek s přilehlou zvýšenou vozovkou. Nedostatkem je 
chybějící realizace pěších vazeb na jednom čele zastávky (na obrázku dole). 
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Obrázek 24  Zastávka před křižovatkou s předsazenou 
světelnou signalizací regulující vjezd vozidel do zastávky. 

Obrázek 25  Nástupiště zastávkového stanoviště 
za křižovatkou v podobě ostrůvku se svýšenou vozovkou . 

 

Obrá-
zek 26 Příklad řešení zastávek u křižovatky řízené světelnou signalizací 

Závěr 
Z uvedených příkladových řešení je patrné, že i v českém prostředí lze nalézt velice zdařilá řešení 
prostor zastávek a přestupních bodů. Bohužel stále se jedná o jednotlivé případy. Mnohé, byť 
důležité a někdy i nově budované, zastávky nebo přestupní body jsou řešené nevhodně typicky 
z hlediska pěších vazeb, provozu vozidel veřejné dopravy v nich, nebo z hlediska zasazení do 
okolního veřejného prostoru.  
 
Autoři Standardu zastávek PID věří, že tato publikace bude užitečná nejen pro správce 
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infrastruktury, starosty nebo projektanty v Praze a Středočeském kraji, nýbrž že principy v ní 
obsažené budou stejně užitečné i ve zbytku České republiky či v zahraničí a téma zastávek a 
přestupních bodů bude diskutovanější, což ve výsledku může přinést plošné zlepšení kvality 
veřejné dopravy jako celku.  
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5. Vliv uspořádání zastávky MHD na dopravní nehody s chodci 
 

Ing. Jakub Motl ,  Ing.  Veronika Valentová, Ph.D.       

 
 
 

1 Úvod 

Na rozdíl od některých účastníků silničního provozu jsou chodci proti následkům střetů 

chráněni pouze minimálně a jsou nejzranitelnější ze všech účastníků provozu. Míra zranění chodce 

při dopravní nehodě je závislá na celé řadě faktorů, zejména např. na nárazové rychlosti, střetové 

poloze, ale i typu vozidla nebo hmotnosti a výšce chodce.  

Dopravní nehody v intravilánu patří sice k těm méně závažným, oproti nehodám s chodci 

v extravilánu, nicméně je nelze opomíjet.  Zejména ve městech vznikají dopravní nehody s chodci 

v blízkosti zastávek MHD. Jsou to místa, kde dochází k většímu pohybu chodců a častějšímu 

přecházení vozovky i mimo místa pro to určená. Na vznik těchto nehod má částečně vliv i samotné 

uspořádání a poloha míst pro přecházení nebo přechodu pro chodce vůči poloze zastávky MHD. 

Umístění vůči pozemní komunikaci nebo poloze zastávky může mít negativní i pozitivní vliv. Tento 

příspěvek se zabývá rizikem vzniku dopravní nehody podle polohy nebo způsobu uspořádání místa 

pro přecházení, ev. přechodu pro chodce vůči zastávce MHD. Zejména poukazuje na rizika u 

konkrétních dopravních nehod s chodci, které vznikly v bezprostřední blízkosti zastávky MHD 

v souvislosti s polohou ev. absencí místa pro bezpečné přecházení chodců.    

2 Uspořádání zastávek MHD 

Volba typu zastávky MHD je závislá na mnoha faktorech. Mezi tyto faktory například patří 

prostorové podmínky, způsob vedení linek nebo architektonické možnosti. Vedení linek může být 

od nejjednoduššího způsobu, kdy je linka vedena po pozemní komunikaci společně s ostatní 

dopravou až po úplné vyloučení, tj. vytvoření samostatných pozemních komunikací určených pouze 

pro provoz MHD (běžné např. u metra či tramvají).  

V intravilánu je vhodné zastávky navrhovat v místech s možností zřízení zastávkového zálivu. 

Umísťování zastávek v příčném řezu místních komunikací se řídí podle ČSN 73 6110 a ČSN 73 6425-

1. 

Stavební uspořádání a umístění zastávky musí respektovat plynulost a bezpečnost provozu a to 

zejména přiměřeným stavebním řešením oddělením pohybu chodců, vozidel a cyklistů. Dále pak ze 

stanoviště řidiče zabezpečením přehledu o výstupu a nástupu cestujících, vyřešením 

bezbariérového přístupu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, zabezpečením 

plynulého a hospodárného pohybu chodců s případným osazováním zábran proti jejich 

nežádoucímu pohybu, kvalitním povrchem vozovek a čekacích ploch.  

Zastávky všech druhů dopravy, které jsou zapojeny do integrovaného systému MHD, by měly 

umožňovat co nejkratší časový přestup jak navzájem mezi linkami MHD, tak i na ostatní druhy 

dopravy (včetně letecké a taxislužby). Vzdálenost mezi zastávkami pro přestup má být co nejmenší. 

Vzdálenost nejbližších míst jednotlivých zastávek při přestupu (pěší dostupnost) se doporučuje dle 

[2]  do 72 m, ve výjimečných případech do 144 m. Stanice a zastávky MHD musí mít vyřešené 

napojení na pěší trasy. 
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V jednom směru stejné linky MHD má být nejmenší vzdálenost mezi zastávkami alespoň 500 

m. V exponovaných místech (centrum města apod.) a v místech kde to přepravní situace vyžaduje, 

je možné tuto vzdálenost zmenšit. 

Rozdělení zastávek: 

 stálé – zastávky všech vozidel všech linek  

 na znamení – zastávka pouze na znamení dávané řidiči cestujícím ve vozidle nebo na zastávce (na-

př. mávnutím rukou) 

 dočasné – zpravidla zastávky v době rekonstrukcí a oprav, či jiném období, které vyžaduje zvláštní 

zřízení zastávky  

 občasné – zastávky jsou obsluhovány jen v určitých dnech nebo obdobích (o prázdninách, víkendu, 

apod.) 

Zastávka v průběžném jízdním pruhu pozemní komunikace společně s ostatní dopravou patří 

k nejběžněji situovaným zastávkám MHD (Obr. 1). Používá se zejména v případech stísněných 

prostorových podmínek. Z bezpečnostních důvodů by měl být přechod pro chodce umístěn za 

zastávkou.  

 
Obr. 1 – Zastávka MHD na jízdním pruhu s objížděním v jízdním pruhu pro protisměr [zdroj: 4] 

Další možností je vytvoření prostoru zastávky zúžením jízdních pruhů v místě zastávky. Toto 
řešení je také prvkem ke zklidnění dopravy, kdy dojde vytvořením zastávek ke vzniku šikany. Zde je 

možné rozlišit několik případů. V případech stísněných prostorových poměrů, kdy není možné 
vytvoření samostatného zastávkového zálivu, ale poměry z hlediska šířky pozemní komunikace 

umožňují vytvořit 3 jízdní pruhy, lze použít vyhrazený zastávkový prostor, který je ostatními vozidly 
objížděn (Obr. 2 
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Obr. 2).  

Je nutné, aby byla zajištěna přehlednost provedení. Kromě patřičného dopravního značení je 

nutné použít odlišný povrch vozovky (dlažba, odlišné barevné řešení apod.). 

 

 
Obr. 2 – Zastávka na jízdním pásu s úpravou jízdních pruhů [zdroj: 4] 

Umístění zastávky v  samostatných zastávkových zálivech bez fyzického oddělení od 

komunikace je další možností situování (Obr. 3). Tento způsob situování zastávek MHD, kdy jsou 

zastávkový pruh, vyřazovací a zařazovací pruhy odděleny od vlastní pozemní komunikace pouze 

opticky, je poměrně častý. I zde se využívá vhodné dopravní značení, resp. odlišné provedení 

povrchu vozovky.  Vozidla jedoucí po pozemní komunikaci nejsou omezena vozidly MHD stojící 

v zastávce. I u tohoto typu zastávky platí, že umístění přechodu by mělo být za zastávkou. 
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Obr. 3 – Zastávka mimo jízdní pruh (zálivová zastávka – bez fyzického oddělení) [zdroj: 4] 

Použití zastávkového zálivu s dělícím ostrůvkem je třetím způsobem situování zastávky 

v samostatném jízdním pruhu (Obr. 4). Od vlastní pozemní komunikace je zastávkový záliv oddělen 

ostrůvkem. Tento typ zastávky ale neumožňuje vzájemné předjíždění a objíždění vozidel MHD 

v zálivu. 

 
Obr. 4 – Zastávka mimo jízdní pruh (zálivová zastávka – s fyzickým oddělením) [zdroj: 4] 

Nejvýhodnější vedení linek MHD včetně zastávek je pomocí vyhrazených jízdních pruhů. Tento 

způsob je prostorově velmi náročný, ale přináší zvýšení plynulosti provozu a snižuje riziko vzniku 

dopravních nehod. U tohoto provedení lze výrazně zvýšit cestovní rychlost a tím také přepravní 

kapacitu a to pomocí preference vozidel MHD na křižovatkách. Oddělení vyhrazeného jízdního 

pruhu může být provedeno pouze opticky (Obr. 5) nebo prostorově. Vymezení jízdních pruhů 

opticky se provádí použitím jiného povrchu vozovky a příslušným dopravním značením. Vymezení 

jízdních pruhů prostorové se provádí vybudováním průběžné prostorové překážky, například 

v podobě ostrůvku, pásu zeleně nebo obrubníku. Tímto způsobem lze fyzicky oddělit ostatní 

dopravu od pruhu pro dopravní prostředky MHD.   Často je také možné se setkat s tím, že 
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vyhrazený jízdní pruh není určen pouze MHD, ale rovněž ho mohou využívat vozy TAXI či cyklisté. 

Pak je vhodné umístění zastávek MHD v zálivech. 

 
Obr. 5 – Zastávka ve vyhrazeném jízdním pruhu [zdroj: 4] 

Přechod pro chodce se dle ČSN 73 61 10 umístí do vhodného místa umožňujícího bezpečný a 

logický přístup cestujících na obě protisměrné zastávky. Přechody pro chodce se mají navrhovat 

před koncem zastávky (myšleno ve směru jízdy). Pokud jsou situovány na začátku zastávky, musí být 

ve vzdálenosti nejméně 5,0 m od začátku nástupní hrany a mezi přechodem a začátkem zastávky se 

umísťuje zábradlí. 

Dalším typem zastávky je zátková zastávka, Obr. 6. Jedná se de facto o zastávku v jízdním 

pruhu, která fyzicky zamezuje objíždění stojícího vozidla MHD.  Mezi její výhody patří zejména to, 

že vozidlo MHD nemusí do zastávky manévrovat, má přirozenou přednost v jízdě při výjezdu ze 

zastávky a je zde zejména vyšší bezpečnost chodců. Mezi její nevýhody patří možnost tvorby kolon 

za vozidlem MHD stojícím v zastávce. V případě, že stojí vozidla MHD na obou protilehlých 

zastávkách, je zamezeno i objetí vozidly s právem přednosti v jízdě. Vytvoření zátkové zastávky je 

vhodné jen na komunikacích s nižší intenzitou provozu.      
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Obr. 6 – Zastávka zátková [zdroj: 4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Statistika nehodovosti 

V rámci činnosti Hloubkové analýzy dopravních nehod byly analyzovány dopravní nehody mezi 

vozidlem a chodcem, ke kterým došlo v bezprostřední blízkosti zastávky MHD a u kterých mělo její 

situování a situování přechodu pro chodce vliv na vznik nebo průběh dopravní nehody.      

 
Graf 1 – Procentuální zastoupení nehod s chodci dle typu zastávky [zdroj: 4] 

Výše uvedený Graf 1 ukazuje procentuální zastoupení dopravních nehod mezi chodcem a 

vozidlem, podle typu zastávky MHD, v jejíž blízkosti došlo ke střetu. Je zde jasně patrné, že nejvíce 

šetřených nehod se zraněním se odehrálo u zastávky na jízdním pruhu, v jejíž bezprostřední 

blízkosti se nenacházel žádný přechod pro chodce.   
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4 Případové studie 

Níže uvedené konkrétní případy ilustrují průběh dopravní nehody v závislosti na typu a 

uspořádání zastávky MHD. Je zde vybráno několik modelových případů, kdy mělo nevhodné 

uspořádání zastávky a přechodu pro chodce negativní vliv na vznik dopravní nehody. V jednom 

případě bylo uspořádání vhodné, ale vlivem porušení zákona 361/2000 Sb. oběma účastníky přesto 

došlo ke střetu mezi chodcem a vozidlem. 

4.1 Případ č. 1 

Ulice Tuřanka je dvoupruhová obousměrná místní komunikace v dotčeném úseku rozdělená 

dopravním stínem. Komunikace tvoří spojení Černovické terasy s městskou části Slatina. Podélný 

sklon vodorovný, příčný sklon dotčeného jízdního pruhu klesá hodnotou 2,5 % směrem k okraji 

komunikace. Povrch vozovky je tvořen asfaltovou vrstvou. Povrch vozovky suchý bez závažnějších 

poruch. Vodorovné dopravní značení dobře viditelné. Ve směru jízdy vozidla, tj. ve směru do 

Slatiny, se bezprostředně před přechodem pro chodce nachází záliv zastávky MHD, který přiléhá 

k pravému okraji jízdního pruhu. Autobus stojící v zastávce omezuje výhled do prostoru chodníku 

přiléhajícího k přechodu pro chodce. 

Řidič osobního vozidla Škoda jel po ulici Tuřanka směr Slatina. Na přechod pro chodce 

přiléhající k zastávce Slatina závod nečekaně vběhl chodec a došlo ke střetu. V době nehody stál v 

zastávce autobus, který bránil řidiči ve výhledu na chodník bezprostředně přiléhající k přechodu. 

 
Obr. 7 – Pohled na místo dopravní nehody [zdroj: 4] 

Směr jízdy 

automobilu 

Směr chůze chodce 

Místo střetu 
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Obr. 8 – Intervalový diagram nehodového děje [zdroj: 4] 

Vozidlo Škoda se před střetem pohybovalo rychlostí přibližně 43 km/h. Řidič na chodce 

reagoval přibližně v čase 2 s před okamžikem střetu. O sekundu později pak řidič začal brzdit 

s přibližným zpomalením 6 m/s2. V okamžiku střetu se vozidlo pohybovalo rychlostí přibližně 15 

km/h. Chodec se pohyboval rychlostí přibližně 7 km/h. Na počátku reakce řidiče vozidla se nacházel 

přibližně 4 m před místem střetu. Chodec při střetu utrpěl lehká zranění. 

 

Rozhledové poměry před přechodem pro chodce dle [1] jsou v pořádku, viz Obr. 8. Toto však 

platí za předpokladu, že autobus stojící v zastávce stál v prostoru vymezeném vodorovným 

dopravním značením. O přesné poloze autobusu v okamžiku střetu mezi vozidlem a chodcem 

nejsou bližší informace. Pokud by chodec před přechodem zastavil a přesvědčil se, že může 

bezpečně přecházet, řidič přijíždějícího vozidla by ho mohl vidět na vzdálenost, na jakou mohl 

bezpečně zastavit. Chování chodce bylo v příčinné souvislosti se vznikem předmětné dopravní 

nehody.  Z pohledu norem [1] a [2] nebyly na místě této dopravní nehody nalezeny žádné 

nedostatky. V tomto konkrétním případě není nevhodně umístěný přechod, ale zastávka. 

Zastávkový záliv by měl být umístěn za křižovatkou. Tím by byla zajištěna nejen lepší viditelnost 

chodců, ale také lepší rozhledové poměry v křižovatce v době, kdy autobus stojí v zastávce. 
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Obr. 9 – Rozhledové poměry před přechodem pro chodce [zdroj: 4] 

Shrnutí: V příčinné souvislosti se vznikem předmětné dopravní nehody bylo chování chodce na 

přechodu. Stav dopravní infrastruktury neměl příčinný vliv na vznik této dopravní nehody. Z hlediska 

lepší vzájemné viditelnosti mezi chodcem a vozidlem je vhodnější umístění zastávky za křižovatkou a 

tím i přechodem pro chodce.      

 

4.2 Případ č. 2 

Ulice Ivanovické náměstí je dvoupruhová obousměrná místní komunikace. Podélný sklon ve 

směru jízdy předmětného vozidla klesající s hodnotou 4 %, příčný sklon dotčeného jízdního pruhu 

klesá hodnotou 2,2 % směrem k okraji komunikace. Povrch vozovky je tvořen asfaltovou vrstvou. 

Povrch vozovky vykazuje poškození trhlinami, nejsou výtluky. Vodorovné dopravní značení je místy 

poškozeno. 

Řidič vozidla Dacia jel po ulici Ivanovické náměstí směrem Brno - Tuřany. V oblasti 

autobusové zastávky předjížděl autobus, který zde zastavil, přičemž mu do cesty zprava vběhl 

chodec. Na vzniklou situaci nestihl řidič zareagovat a chodce srazil.  
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Obr. 10 – Pohled na místo dopravní nehody [zdroj: 4] 

 
Obr. 11 – Intervalový diagram nehodového děje [zdroj: 4] 

Vozidlo Dacia se před střetem pohybovalo rychlostí přibližně 27 km/h. Řidič na chodce nestačil 

reagovat. V okamžiku střetu se vozidlo pohybovalo rychlostí přibližně 27 km/h. Chodec se 

pohyboval rychlostí přibližně 5 km/h. Chodec při střetu utrpěl lehké zranění, jednalo se zejména o 

zranění na horních končetinách.  

Vznik této dopravní nehody je v příčinné souvislosti s chováním chodce a řidiče vozidla, 

zejména pak porušení ustanovení zákona 361/200 Sb. Chodec přecházel v místě, ze kterého neměl 

dostatečná rozhled na vozidla jedoucí zleva (rozhled byl zakryt autobusem stojícím na zastávce). 

Přechod pro chodce se nacházel přibližně 20 m od místa střetu a byl vhodně umístěn na konci 

zastávky MHD. Na vznik dopravní nehody mělo vliv objíždění autobusu stojícího na zastávce. Řidič 

Směr jízdy 

automobilu 

Směr chůze chodce 

Místo střetu 
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při objíždění autobusu přejel přes vodorovné dopravní značení V 1a – Podélná čára souvislá.  

 

Shrnutí: V příčinné souvislosti se vznikem předmětné dopravní nehody bylo chování chodce a 

chování řidiče osobního vozidla při objíždění autobusu stojícího na zastávce MHD. Stav dopravní 

infrastruktury neměl příčinný vliv na vznik této dopravní nehody. Samozřejmě řešením z pohledu 

infrastruktury by bylo umístění zastávky do zálivu.   

 

4.3 Případ č. 3 

Nehoda se stala na ulici Kosmově v Brně – Králově poli. Jedná se místní sběrnou komunikaci 

funkční skupiny B. Šířka jízdního pruhu je 5,2 m což fyzicky umožňuje objíždění autobusů MHD 

stojících v zastávce. Podélný sklon ve směru jízdy předmětného vozidla klesající s hodnotou 4,3 %, 

příčný sklon dotčeného jízdního pruhu klesá hodnotou 0,4 % směrem k okraji komunikace. Povrch 

vozovky je tvořen asfaltovou vrstvou. Povrch vozovky je v dobrém stavu bez výtluků. Vodorovné 

dopravní značení je částečně opotřebováno. 

Řidička osobního vozidla Fiat přijížděla po ulici Kosmově v Brně, směrem od křižovatky s 

Palackého třídou. Dle její vlastní výpovědi objížděla vozidlo MHD stojící v zastávce bez zálivu, když 

vtom náhle před přední částí vozidla vyběhl chlapec do vozovky a došlo ke střetu s vozidlem. 

 
Obr. 12 – Pohled na místo dopravní nehody [zdroj: 4] 
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Obr. 13 – Intervalový diagram nehodového děje [zdroj: 4] 

Vozidlo Fiat se před střetem pohybovalo rychlostí přibližně 38 km/h. Řidič na chodce reagovat 

cca 1 s před střetem. V okamžiku střetu se vozidlo pohybovalo rychlostí přibližně 36 km/h. Chodec 

se pohyboval rychlostí přibližně 6 km/h. Chodec utrpěl lehká zranění. 

Na vznik této dopravní nehody mělo vliv zejména chování chodce. Chodec přebíhal vozovku 

v místě, ze kterého neměl dostatečný rozhled na vozidla přijíždějící zleva (rozhled byl zakryt 

autobusem stojícím na zastávce). Jako prevenci před vznikem dopravních nehod s podobným 

scénářem lze navrhnout například dopravně preventivní akce zaměřené na řidiče a chodce, které 

se budou dané problematice věnovat. Místo je nevhodné svým uspořádáním, kdy jízdní pruh má 

šířku 5,20 m. Jedná se o šířku, která značně prodlužuje vzdálenost, kterou musí chodci ujít při 

přecházení komunikace. Stavebním řešením místa by bylo zúžení jízdního pruhu a vytvoření 

zastávkového zálivu. A také vybudování řádného přechodu pro chodce, který v místě chybí. 

   

 

Shrnutí: V příčinné souvislosti se vznikem předmětné dopravní nehody bylo chování chodce. 

Stav dopravní infrastruktury neměl příčinný vliv na vznik této dopravní nehody. Jako bezpečnostní 

opatření lze navrhnout preventivní programy zaměřené na řidiče a zejména na chodce. V daném 

místě komunikace zúžit jízdní pruhy a vybudovat zastávkové zálivy a přechod pro chodce.       

 

4.4 Případ č. 4 

Ulice Vídeňská v Brně je jednou z páteřních radiálních ulic vedoucí z centra města na jih. Ulice 

je pojížděna jak automobilovou dopravou, tak tramvajovou dopravou. Automobilová doprava má 

k dispozici po jednom jízdním pruhu v každém směru, ve středu vozovky je umístěn tramvajový pás. 

V místě dopravní nehody je ulice v přímém směru o stoupající niveletě ve směru z centra města a 

jsou zde oboustranně umístěny tramvajové zastávky. 

Na tramvajové zastávce Nemocnice Milosrdných bratří vystoupila chodkyně z tramvaje jedoucí 
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ve směru do centra města a chystala se přejít ulici před stojící tramvají. Když viděla, že tramvaj ještě 

stojí na zastávce, rozhodla se před ní přejít, aniž se podívala současně vpravo a vstoupila do jízdní 

dráhy tramvaje přijíždějící v opačném směru. Ta ji porazila a odhodila na tramvajový pás. 

 
Obr. 14 – Pohled na místo dopravní nehody [zdroj: 4] 

 
Obr. 15 – Intervalový diagram nehodového děje [zdroj: 4] 

Tramvaj se v okamžiku střetu pohybovala rychlostí cca 27 km/h. Chodec se v okamžiku střetu 

pohyboval rychlostí cca 6 km/h. Chodkyně utrpěla středně těžká zranění. Došlo u ní zejména 

k poranění hlavy a horních končetin. 

 Na vznik této dopravní nehody mělo vliv chování chodkyně, která sice přecházela v místě pro 

to určené, ale nezkontrolovala si pohyb vozidel přijíždějících z pravé strany. Ve vzájemném dohledu 

chodce a tramvaje nic nebránilo. Řidič tramvaje neměl možnost předmětné dopravní nehodě 

zabránit.  

Směr jízdy tramvaje 

Směr chůze chodce 

Místo střetu 

Tramvaj stojící v zastávce 



95 
 

 

Návrh opatření k zabránění vzniku této nehody je zejména v podobě vzdělávání chodců 

vhodnou formou preventivní kampaně, případně stavebními úpravami. Jedná se zejména o 

umístění přechodu pro chodce i na druhý konec zastávky tramvají. Tímto způsobem je chodec 

přecházející přes přechod lépe chráněn před případným střetem s tramvají přijíždějící zprava. 

Tramvaj jedoucí v běžném režimu vždy na zastávce před přechodem zastaví. Chodec má tedy více 

času a prostoru zprava přijíždějící tramvaj zaregistrovat. A i případný střet s rozjíždějící se tramvají 

může mít menší následky na zdraví, bude probíhat v nižších rychlostech.     

 

Shrnutí: V příčinné souvislosti se vznikem předmětné dopravní nehody bylo chování chodce na 

přechodu. Stav dopravní infrastruktury neměl příčinný vliv na vznik této dopravní nehody. Je nutné 

upozorňovat veřejnost na to, že chodec nemá před tramvají přednost ani na přechodu.      

 

5 Závěr 

Vliv uspořádání zastávky MHD, zejména s ohledem na vzájemnou polohu vůči přechodu pro 

chodce, má nezanedbatelný vliv na možný vznik nebo následky dopravní nehody mezi vozidlem a 

chodcem.   

Z výzkumu provedeného v rámci Hloubkové analýzy dopravních nehod vyplývá, že ke střetu 

vozidla s chodcem dochází častěji u zastávek MHD bez zajištění přístupu na zastávku pomocí 

přechodu pro chodce a u zastávek s nevhodně umístěným přechodem pro chodce.  

Nejproblematičtější jsou zastávky MHD (na jízdním pruhu nebo v zálivu) v jejichž bezprostřední 

blízkosti se nenachází přechod pro chodce. V těchto případech může docházet 

k nekoordinovanému přebíhání chodců přes vozovku na více místech současně. A to zejména 

například nachází-li se na druhé straně komunikace navazující spojení.   

Jako nejméně výhodná varianta umístění přechodu pro chodce se ukazuje umístění přechodu 

bezprostředně na začátek zastávky (myšleno ve směru jízdy), která je umístěna na jízdním pruhu. 

V tomto případě dochází k tomu, že chodec u přechodu je částečně zakryt vozidlem MHD stojícím 

na zastávce.  V takovém případě je vhodnější vyhotovit zastávku MHD jako tzv. zastávku zátkovou. 

Na této zastávce je stavebně zamezeno předjetí vozidla MHD za ním stojícími vozidly, výhodou je 

preference MHD, úspora nákladů a zklidnění dopravy. Vytvoření zátkové zastávky s využitím pouze 

vodorovného dopravního značení se ukazuje jako nedostatečné. Využití pevných prvků k zabránění 

objetí vozidla MHD se jeví jako nutnost.    

Vhodná není ani varianta zastávky MHD v samostatném zálivu s přechodem pro chodce 

umístěným na začátku zastávky. V tomto případě je sice umožněno legální předjetí vozidla MHD 

stojícího v zastávce, ale i zde dochází částečně k zakrytí chodce stojícího u přechodu.  

   

Zatímco u zastávek MHD (autobusových, resp. trolejbusových) umístěných na pozemní 

komunikaci společně s ostatní dopravou je vhodné umísťovat přechod pro chodce na konci 

zastávek, v případě samostatných zastávek tramvají (s oddělenou ostatní dopravou) je vhodnější 

umístění přechodu pro chodce a jeho následné napojení na místo pro přecházení přes těleso 

tramvaje na začátek zastávky. Toto uspořádání umožňuje vzájemný oční kontakt chodce a řidiče 

tramvaje a eliminuje možný střet mezi chodcem a tramvají přijíždějící zprava.  
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Vhodné uspořádání zastávky MHD a umístění přechodu pro chodce má nezanedbatelný vliv na 

vznik nebo na následek případného střetu mezi chodcem a vozidlem. Z výzkumu Hloubkové analýzy 

dopravních nehod uvedených v článku i obecně vyplývá, že na zastávkách a přechodech pro 

chodce, vybudovaných v souladu s normami ČSN 73 6110 a ČSN 73 6425 a vyhláškou č. 389/2009 

Sb., je menší pravděpodobnost vzniku střetu mezi chodcem a vozidlem.  

 

Tento příspěvek byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v 

rámci programu Národní program udržitelnosti I, projektu Dopravní VaV centrum (LO1610) na 

výzkumné infrastruktuře pořízené z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 

(CZ.1.05/2.1.00/03.0064). 

 

6 Literatura 

[1] ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, Praha, Český normalizační institut, 2005 

[2] ČSN 73 6425-1 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště – část 1: Navrhování 
zastávek. Praha, Český normalizační institut, 2007 

[3] ČSN 73 6425-2 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště – část 2: Přestupní uzly 
a stanoviště. Praha, Český normalizační institut, 2009 

[4] Archiv CDV  

[5] Vyhláška č. 389/2009 Sb. o obecných požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb, Praha, Ministerstvo 
pro místní rozvoj ČR, 2009 

  



97 
 

 

 

6. Merané a merateľné veličiny v systémech verejnej hromadnej dopravy 
 

Ing. Marek Braniš |  Stavebná fakulta, Slovenská technická  univerzita v Bratislave, SR  

 

 

Abstrakt 

Kvalitný systém verejnej hromadnej dopravy si vyžaduje kooperáciu medzi zriaďovateľom a dopravcom a 
nastavenie zmluvného vzťahu tak, aby na nich netratila ani jedna strana. Výsledkom by malo byť zvyšovanie 
efektivity a znižovanie nákladov na prevádzku. Pre optimalizáciu dopravnej obslužnosti hromadnej dopravy, 
je pre nás nevyhnutné získavanie údajov z prevádzky vozidiel v reálnom čase. Dnes už nestačí vedieť len 
presnú polohu vozidla na mape, jeho cestovnú rýchlosť a možné časy zdržaní v závislosti od času. Stále viac 
sa do popredia dostávajú systémy určené na automatické sčítanie cestujúcich (APC), ktoré automaticky za-
znamenávajú počet pohybov vo dverách vozidla a ktoré prevádzkovateľovi vedia poskytnúť skutočné údaje o 
počte nastúpených a vystúpených cestujúcich, na základe čoho následne software umožní dopravcovi získať 
ucelený prehľad dát za celú dopravnú sieť. Možnosť tieto informácie zaznamenávať a vyhodnocovať je vý-
hodná nielen pre samotného dopravcu, ale aj pre zriaďovateľa hromadnej dopravy. 
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1. Úvod 

 
K zlepšovaniu kvality verejného priestoru bez pochyby patrí redukovanie individuálnej automobi-
lovej dopravy a preferencia a skvalitňovanie dopravy hromadnej. Verejná hromadná doprava má 
mimoriadny význam pre zabezpečovanie potrieb celej spoločnosti. Je nevyhnutnou súčasťou všet-
kých činností v osobnom aj hospodárskom živote už od samých počiatkov civilizačného vývoja – 
mestských a vidieckych sídiel a ich zoskupení v území. Vo verejnej hromadnej doprave sú ceny re-
gulované prostredníctvom vecného usmerňovania cien vo väzbe na náklady podnikov a poskyto-
vané dotácie zo štátneho rozpočtu a rozpočtov miest. Keďže verejná hromadná doprava spadá to 
činností, ktorých prevádzka nie je za účelom tvorby zisku, musí byť vo veľkej miere jej fungovanie 
dotované. Dotácie pritom majú vychádzať zo vzorca: 
 

Náklady - výnosy + primeraný zisk = výška dotácie 
 

Čo sa spôsobu určenia primeraného zisku týka, primeraný zisk za daný rok sa stanoví ako percento 
z ekonomicky oprávnených nákladov na výkony vo verejnom záujme a určí sa v zmluve medzi 
dopravcom a zriaďovateľom hromadnej dopravy ktorým je mesto, obec, prípadne iný vyšší územný 
celok a prevádzkovateľom dopravy, teda dopravcom. Pri posudzovaní rozsahu primeraného zisku 
pri výkonoch vo verejnom záujme sa prihliada na riziko podnikania pri realizácii výkonov vo 
verejnom záujme a potrebu zisku súvisiacu s preukázateľnými nárokmi na jeho rozdelenie. 
 
 

2. Súčasná situácia v našich podmienkach  
 
V prímestskej autobusovej doprave (do 100 km) sa výkony vo verejnom záujme financujú z rozpoč-
tov samosprávnych krajov, ktoré rozhodujú o výške pridelených prostriedkov do pravidelnej prí-
mestskej autobusovej dopravy a ktoré uzatvárajú s dopravcom zmluvy o výkonoch vo verejnom 
záujme. Regulácia cien a tarifných podmienok prepravy cestujúcich je v pôsobnosti samosprávnych 
krajov od 01.01.2005. Tieto sú cenovými orgánmi v zmysle § 20 ods. 1 písm. e) zákona NR SR 
č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, čím majú možnosť vlastnými rozhodnutiami 
upravovať ceny a tarifné podmienky prepravy cestujúcich.  
 
Pri mestskej hromadnej doprave sú výkony vo verejnom záujme objednávané a financované prí-
slušnými mestami resp. obcami. V mestskej hromadnej doprave rovnako prešla regulácia cien na 
obce od 01.03.2005 zákonom NR SR č. 68/2005 Z. z. z 3. februára 2005, ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.  
 
Vo verejnej hromadnej doprave zriaďovateľ udeľuje dopravné licencie, schvaľuje cestovné poriad-
ky a uzatvára zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave na lin-
kách, ktoré podliehajú cenovej regulácii. Od 1. marca 2007 platí zákon č. 43/2007 Z. z., ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon NR SR č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave, ktorý v oblasti verejnej dopravy 
upravuje nasledovné: 
 

 vydávanie dopravnej licencie na súbor liniek,  

 samosprávny kraj alebo obec v mestskej autobusovej doprave má povinnosť spracovávať 
Plán dopravnej obslužnosti územia (§ 14a), ktorý konkretizuje verejný záujem,  
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 samosprávny kraj má možnosť žiadateľovi o licenciu uložiť povinnosť vykonávať dopravu 
určeným druhom autobusu, zabezpečiť vedenie spoja v nadväznosti na iný druh dopravy, 
ako aj zabezpečiť prepravu zdravotne postihnutých osôb,  

 správny orgán pri uzatváraní zmluvy o výkone vo verejnom záujme podporuje vznik integ-
rovaného dopravného systému s cieľom koordinácie ponuky prepravných výkonov doprav-
cov, za účelom skvalitňovanie ponuky verejnej osobnej dopravy pri optimálnom využití ka-
pacít dopravcov v danom území.  

 zmluva o výkone vo verejnom záujme (§ 15) sa uzatvára najviac na 10 rokov,  
 
Z vyššie spomenutého je zrejmé, akou mierou sa na rozsahu zabezpečenia dopravnej obslužnosti 
podieľa zriaďovateľ, teda samospráva, resp. obec. Pre zriaďovateľa by preto mala byť priorita, na-
staviť podmienky zmluvného vzťahu s dopravcom tak, aby na nich netratil nielen cestujúci, ale ani 
sám zriaďovateľ, keďže verejnú hromadnú dopravu financuje prostriedkami z verejných zdrojov. 
Kľúčové by tu malo byť nastavenie podmienok, na základe ktorých bude dopravca zriaďovateľovi 
zverejňovať svoju výšku reálnych nákladov na zabezpečenie prevádzky.  
 
 

3. Interpretácia prepravného výkonu 
 
Pri merných charakteristikách prepravného výkonu pri verejnej hromadnej doprave sa stretávame 
s viacerými druhmi udávaných merných jednotiek: 
 

1. Vozokilometre resp. vlakokilometre, sú kilometre, najazdené vozidlami mestskej hromad-
nej dopravy na základe príslušných dopravných dokladov a to vo vlastnom prepravnom 
procese, ako aj režijnom (jazdy do a z opravy, skúšobné jazdy, cvičné jazdy a pod.). Rozdiel 
medzi vlakokilometrami a vozokilometrami nastáva pri spoji, ktorý je zložený z viacerých 
spojených vozidiel, napr. pri električkách bežne sa vyskytujúca súprava dvoch spojených 
vozov T3, kde je počet vozokilometrov dvojnásobný ako počet vlakokilometrov. 
 

2. Miestokilometre vyjadrujú ponúknutú prepravnú kapacitu vozového parku v sledovanom 
období. Dané sú súčinom najazdených vozových kilometrov a štatistickej obsaditeľnosti vo-
zidla. Počítajú sa samostatne za jednotlivé druhy (trakcie) dopravných prostriedkov, ako aj 
za jednotlivé typy vozidiel v závislosti od štatistickej obsaditeľnosti vozidiel.  

 
3. Osobokilometre predstavuje jednotku výkonu v preprave osôb a rovná sa preprave 1 oso-

by na vzdialenosť 1 kilometra. Prepravný výkon v osobnej doprave spolu sa vypočítava ako 
súčet osobokilometrov v jednotlivých druhoch dopráv. 

 
V podmienkach Slovenska sa dnes bežne stretávame so zmluvami medzi zriaďovateľmi a doprav-
cami, v ktorých sú ako merné jednotky prepravného výkonu používané vozokilometre. Na jednej 
strane sa jedná o najjednoduchšie merateľné jednotky a teda na prvý pohľad sa tento systém mô-
že javiť najtransparentnejší, pri podrobnejšom pohľade je ale tento systém najmenej exaktný, pre-
tože nezohľadňuje kapacitu jednotlivých vozidiel. Je totiž nesporné, že na totožnom spoji najazdí 
kĺbový autobus rovnako veľa vozokilometrov ako autobus štandardnej dĺžky, pričom ale jeho kapa-
cita je o cca 60% vyššia. Z toho vyplýva aj pomerne veľký rozptyl reálnych nákladov na jeden vozo-
kilometer, keďže z neho nie je zreteľná nielen kapacita, ale aj veľkosť a typ vozidla. Ďalší problém 
merania výkonu vo vozokilometroch spočíva v tom, že nerozlišuje medzi kilometrami vozidiel tarif-
nými, tj. najazdenými s cestujúcimi na linkách a kilometrami ktoré sú najazdené mimo prevádzky s 
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cestujúcimi. Spadajú sem kilometre, ktoré majú režijný charakter  a zahŕňajú výjazdy a dojazdy z 
liniek do vozovní, cvičné jazdy, skúšobné jazdy, atď, avšak tu sa jedná o kilometre, za ktoré nie je 
plnou mierou zodpovedný zriaďovateľ a preto by na ne ani nemal plnou mierou doplácať. Túto 
skutočnosť je teda nevyhnutné premietnuť aj do zmluvných vzťahov s dopravcom, aby tak ostalo 
na dopravcovi koľko kilometrov mimo prevádzky na linkách jeho vozidlá vykonajú. Tým je zároveň 
dopravca nútený snažiť sa zefektívniť fungovanie celého systému obehov vozidiel tak, aby režij-
ných kilometrov bolo čo najmenej.  
 
Napriek vyššie uvedeným faktom, sa u nás stretávame aj s mestami, kde hoci sú v zmluve medzi 
zriaďovateľom a dopravcom uvedené merné jednotky vozokilometre, stanovením doplňujúcich, 
zmluvne viazaných, podmienok sa vyššie uvedené dotovanie netarifných kilometrov snažili elimi-
novať. V praxi sa tu stretávame s uvedením v zmluve, aký podiel objednaných, dotovaných vozoki-
lometrov musia tvoriť kilometre tarifné, tj. v prevádzke na linkách s cestujúcimi a aký maximálny 
podiel môžu tvoriť kilometre režijné. Je ale nutné zmieniť, že sa jedná predovšetkým o menšie 
mestá, kde je na zabezpečenie MHD využívaný vozový park s nižším počtom vozidiel, pozostávajúci 
len z jedinej trakcie, kde jediným dopravným prostriedkom mestskej hromadnej dopravy je auto-
bus štandardnej dĺžky, s teoretickou obsaditeľnosťou cca 70 osôb. Náklady na jeden vozokilometer 
má tu preto dopravca vždy približne rovnaké. 
 
V zahraničí, od nás smerom na západ, sa častejšie stretávame so zmluvným vzťahom medzi zriaďo-
vateľom a dopravcom, v ktorých je prepravný výkon udávaný v miestokilometroch a na základe 
toho je dopravcovi schválená výška dotácií. Je potom na dopravcovi, akým vozidlom daný preprav-
ný výkon zabezpečí tak, aby bol dodržaný predpísaný počet miestokilometrov. Kilometre režíjné, 
pri ktorých je vozidlo prázdne, sa logicky za miestokilometre nepovažujú a teda nie sú predmetom 
dotácii zo strany zriaďovateľa. Miestokilometre sú teda pre zriaďovateľa relevantnejšie než vozoki-
lometre. Obzvlášť v prípade, kedy je dopravná obslužnosť zabezpečovaná viacerými trakciami a s 
vozidlami s rôznou prepravnou kapacitou.  
 
 
Električky:   TT = 220, K = 160 miest 

Trolejbusy:   Krátky = 80, Kĺbový = 130 miest 

Autobusy:   Mini = 20, Midi = 55, Sor 10,5 = 65, Krátky = 80, Solaris = 110,  
Kĺbový = 130, Mercedes CapaCity = 140 miest 

Tab.1 Koeficienty obsaditeľnosti vozidiel pre výpočet miestových km platné od 1.6.2013 v rámci IDS BK 

 
 
Pri miestokilometroch je ale nevyhnutné uviesť, že náklady na prevádzku vozidiel nerastú priamo-
úmerne s počtom miest vo vozidle. Ako príklad môžeme uviesť veľkokapacitný kĺbový autobus, 
ktorého náklady budú vždy nižšie, ako pri dvoch krátkych vozidlách pri zrovnateľnej štatistickej 
obsaditeľnosti. Nadobúdacie náklady vozidla a náklady na prevádzku vozidla sú pri veľkokapacit-
nom kĺbovom autobuse vyššie len o cca 50% v porovnaní s verziou štandardnej dĺžky totožnej 
značky vozidla. Náklady na personálne zabezpečenie obsluhy vozidla tu ale ostávajú rovnaké. Ako 
bolo spomenuté vyššie, miestokilometre sú súčin najazdených kilometrov a štatistickej obsaditeľ-
nosti vozidla a preto pri prepravnom výkone uvádzanom len v miestokilometroch vzniká riziko to-
ho, že dopravca síce zabezpečí predpísaný počet miestokilometrov, avšak prostredníctvom jedné-
ho kapacitnejšieho vozidla než viacerých vozidiel štandardnej kapacity, čím dôjde k predĺženiu in-
tervalu medzi spojmi a zhoršeniu dopravnej obslužnosti územia. Cestujúci vnímajú pozitívnejšie 
linky s väčším množstvom spojov, než linky, kde je spojov menej pri nasadení kapacitného vozidla. 
Pri vyššom počte spojov má cestujúci viac možností rozhodnúť sa, ktorý spoj využije a rovnako tak 
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sa skracuje prípadný čas čakania na spoj. Je preto nutnosťou, aby zriaďovateľ v zmluvnom vzťahu s 
dopravcom zadefinoval aj minimálnu časovú obslužnosť danej oblasti konkrétnymi spojmi.  
 
Osobokilometre ako jednotky pre stanovenie prepravného výkonu nie sú pre účely zmluvných 
vzťahov medzi zriaďovateľom a dopravcom vhodné. To koľko osôb daným spojom cestuje totiž 
dopravca vo väčšej miere ovplyvniť nedokáže a ako bolo už vyššie spomenuté, verejná hromadná 
doprava je služba ktorá nevytvára zisk a preto jej prevádzka nutne musí podliehať dotáciám. Pre 
zabezpečenie základnej obslužnosti je nevyhnutné spoje prevádzkovať aj v menej exponované ča-
sy, kedy logicky počet osobokilometrov bude nízky. Hodnoty osobokilometrov pre jednotlivé spoje 
ale   vytvárajú skutočný obraz o vyťaženosti spoja a zriaďovateľ má najreálnejšiu predstavu čo ve-
rejnými financiami dotuje. Ich sledovanie je preto z dlhodobého hľadiska výhodné a môže poslúžiť 
ako vhodný nástroj pre ďalšiu optimalizáciu prevádzky, návrh trasovania liniek, obnovovania vozo-
vého parku, atď.  
 
 

4. Sledovanie reálnej vyťaženosti spojov  
 
Získať informácie o počtoch prepravovaných cestujúcich vo vozidlách je možné viacerými spôsob-
mi. Prvým je dnes už zastaraný systém počítania cestujúcich vo vozidlách, je manuálne sčítanie v 
organizovaných dopravných prieskumoch. Tento proces je organizačne náročný. Je nutné zabezpe-
čiť pri ňom dostačujúce množstvo sčítačov, vybaviť je dostačujúcim počtom prieskumných formu-
lárov a rozdeliť ich rovnomerne v rámci sledovaného územia. Dopravné prieskumy sa konajú spra-
vidla v dlhších časových rozostupoch a podľa zistených hodnôt sa odhadujú prepravné toky v ďal-
ších obdobiach a dňoch roku. Ďalším problémom je, že manuálne vykonávané sčítanie vyžaduje od 
sčítačov maximálnu pozornosť, schopnosť práce a dôslednosť.  
 
Automatické sčítanie cestujúcich - APC (pozn. ang. Automatic Passenger Counting) efektívne na-
hrádza tieto dopravné prieskumy. Vozidlá na ktorých je systém nainštalovaný a správne nastavený 
, sú schopné od prvého okamžiku zaznamenávať nastupujúcich a vystupujúcich cestujúcich v ne-
pretržitom režime 24/7/365 a na základe toho už dokáže vyhodnocovací software, pomocou rele-
vantnej vzorky dopočítať prepravovaných cestujúcich aj na ostatných spojoch danej linky.  
 
Hardware k systému automatického počítania APC ponúka dnes viacero výrobcov. S ohľadom na 
technickú životnosť systému, ktorá sa udáva cca 10 rokov, je v hodné toto zariadenie inštalovať do 
nových vozidiel. 
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Obr.1: Sčítacie zariadenie APC nad dverami vozidla SOR NB18 

 
 
Dôležitou súčasťou systému APC je kvalitný softwarový nástroj, ktorý by mal poskytovať funkciona-
litu pre prepojenie dát dopravného podniku (cestovné poriadky, zastávky, výluky, atď) s dátami 
generovanými systémom APC vo vozidlách v reálnom čase (počet cestujúcich, miesto a čas zasta-
venia a ďalšie súvisiace diagnostické informácie). Pri skladaní týchto dvoch množín do súvislosti sú 
dôležitým faktorom kontrolné mechanizmy, ktoré kontrolujú nazbierané a prepojené údaje a po-
skytujú dopravcovi len relevantné informácie. 
 
Software systému udáva kľúčové prepravné ukazovatele a vypočítané hodnoty pre spoje, linky, 
vozidla a zastávky a prezentuje ich formou tabuliek, grafov, máp a štatistických zostáv. Tým vzniká 
zdroj neobyčajne cenných dát pre strategické aj operatívne riadenie dopravného systému, ktorý by 
dopravcovi mal umožniť následné efektívne plánovanie a upravovanie nielen cestovného poriadku 
resp. chronometráže spojov, ale aj siete liniek a zastávok, keďže sú tu ľahko identifikovateľné pre-
ťažené, prípadne málo využívané zastávky resp. linky. 
 
Nevýhodou systému APC je to, že princíp jeho fungovania umožňuje operovať len s hodnotou na-
stúpených a vystúpených cestujúcich na príslušných zastávkach a teda z jeho použitia nám nie sú 
zrejmé medzioblastné vzťahy. Pre zisťovanie týchto skutočností je preto aj naďalej nutné organizo-
vať manuálne dopravné prieskumy, v rámci ktorých zisťujeme zdroj a cieľ cesty cestujúcich, čas, za 
ktorý túto cestu vykonali, počet prestupných miest, prípadne typy využitých dopravných pro-
striedkov. 
Pri interpretácií zozbieraných údajov pri zisťovaní medzioblastných vzťahoch má preto najväčší 
prínos vziať množinu dát z manuálneho dopravného prieskumu a doplniť ju dátami vygenerova-
nými zo systému APC. Napriek náročnosti celého procesu je výsledný súbor dát najpresnejší pre 
ďalšie činnosti dopravného plánovania. 
 
 

4. Záver 
 
Kvalita verejného priestoru je nesporne ovplyvnená kvalitným systémom verejnej hromadnej 
dopravy. Ten si ale vyžaduje rozsiahly súbor opatrení, nielen na strane technického zabezpečenia, 
ale aj na strane byrokracie. V prvom rade by pre zriaďovateľa mala byť priorita, nastaviť podmien-
ky zmluvného vzťahu s dopravcom tak, aby boli transparentné a aby na ich základe zriaďovateľ 
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uhrádzal dopravcovi výšku reálnych nákladov na zabezpečenie prevádzky verejnej hromadnej do-
pravy. Spôsoby a technické prostriedky, ktorými je možné merať efektivitu dopravného systému sa 
neustále zdokonaľujú. V súčasnosti používané systémy automatického počítania cestujúcich APC 
umožňujú dopravcovi získať ucelený prehľad dát za celú dopravnú sieť za všetky dni v roku. Opti-
malizácia cestovných poriadkov, analýza kritických miest ako aj nasadenie kapacitne vhodných 
vozidiel, to všetko sú oblasti, kde je znalosť dát z reálnej prevádzky kľúčová. Zároveň sa jedná o 
oblasti, ktoré dostávajú najväčší priestor pre zvýšenie úrovne služieb vo verejnej hromadnej do-
prave a zároveň zvýšenia efektivity vynakladania finančných prostriedkov z verejných zdrojov. Ko-
operácia medzi zriaďovateľom a dopravcom by v tomto smere mala byť nevyhnutnosťou. 
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7. Parkovanie, verejný priestor a regulácia 
 

Ing.Dr. Milan Skýva  
 
 

Anotácia 

Rozdelenie verejných plôch podľa funkčnosti pôvodne, teraz a v budúcnosti. 

 Definovanie potrieb na zmeny funkčného využitia verejných priestorov z hľadiska ich funkcionality 

a najmä požiadaviek na nich uplatňované z bezprostredného okolia. Potreba nutnosti zmeny 

pohľadu na kvalitu verejného priestoru a jeho vyčistenia od neregulovaného parkovania osobných 

vozidiel. 

Nároky na odstavovanie a parkovanie osobných vozidiel na mnohých miestach absolútne vyplňuje 

disponibilný verejný priestor a prekrýva snahu po humanizácii a skultúrnení týchto priestorov. 

Súčasné nároky na parkovanie už nie je možné a ani vhodné umiestňovať na verejných 

plochách, preto musia byť využívané iné riešenia, aké sú uplatňované v súčasnosti. Prezentácia 

výsledkov prieskumov o stave parkovania v slovenských mestách za roky 2013 -2017. 

 
 

1. Úvod 
Vychádzajúc z historického vývoja našich miest, ktoré boli v zásade postupne budované 
najmä na pešiu dostupnosť, možno konštatovať, že dominantný peší pohyb. Aj v období 
po II. svetovej vojne bol rozvoj miest  zvládaný najmä rozvojom mestskej hromadnej 
dopravy. Avšak obdobie po 1990 sú dôsledky rozvoja automobilizácie totálne nezvládnuté, 
pretože odstavované osobné automobily zabrali absolútne všetky dostupné verejné 
priestory, bez ohľadu na ich pôvodné funkčné potreby a z toho vyplývajúce rozdelenie.  
Automobil zobral všetko. 

2. Rozvoj motorizácie 
Súčasný trend rozvoja automobilizácie sa zdá nezmeniteľný a nezastaviteľný. Od roku 

1990 vrástol počet osobných automobilov 3,5 x a je možno oprávnene predpokladať, že 

takýto trend bude pokračovať ešte min 4 – 6 rokov. 

 

 Obrovský nárast automobilizácie cca 3,5x za 25 rokov 

 Stupeň automobilizácie 2015 - 2,32 OA/osobu 
 Priemerne  

 336 OA/1000obyv 

 BA 568 OA/1000obyv 
 V SR v roku 2017 bolo  2,2 milióna OA 

 

• Nárasty počtov OA  (v %) v rokoch 2005-2015 sú cca rovnaké na celom území SR v rozpätí 
140 – 160%. 

•  Automobilizácia sa zrovnáva v rozmedzí 300-400 OA/1000obyv 
•  Priemerný stupeň automobilizácie v SR je 336 OA/1000obyv 
• Predpokladaný vrchol automobilizácie 400 – 500 OA/1000obyv. 
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Obr. 16. Trend rastu automobilizácie 

 

 

Nárasty počtov osobných automobilov v jednotlivých okresoch v SR  (v %) v rokoch 2005-2015 sú 

cca rovnaké na celom území SR v rozpätí 140 – 160%. 

 

 

Obr. 17. Rast automobilizácie v okresoch SR 

 

Priemerný stupeň automobilizácie , podľa jednotlivých okresoch je cca 336 OA na 1000 

obyvateľov, pričom v ekonomicky najslabších regiónoch, ako sú Bardejov a Rimavská Sobota je  

tento stupeň okolo hodnoty 280 OA/1000 obyv. 

Zmenšuje sa rozdiel medzi veľkými a malými mestami a vyrovnáva sa rozdiel medzi vidiekom 
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a mestom. 

3. Prístupy k riešeniu dopravy v meste 
Pri návrhu dopravy, prípadne akýchkoľvek zásahov do dopravného systému je potrebné dodržať 

a rozvinúť mimoriadne silnú väzbu medzi automobilovou dopravou, aj s parkovaním a systémom 

MHD . 

Základné priority dopravného systému v meste: 

 preferencia MHD, cyklisti, pešiaci 

 SMART CITY – nie je jasná jeho náplň a definícia, každé mesto má svoje priority 

Statická doprava – 

 nie je dostatok priestoru  -- nevyhnutnosť regulácie/spoplatnenie   

 Elektromobily – nový prvok v doprave, avšak neriešiaci nedostatky plôch pre parko-

vanie 

 

4. Parkovanie a verejný priestor 
Nebadaným postupom sa naše mestá za posledných 20 – 25 rokov stali obrovskými 

neorganizovanými parkoviskami, pričom parkovanie vzalo všetky ako-tak dostupné plochy 

verejných priestorov. 

Na jednom  príklade v jednej koncovej ulice v mestskej časti Bratislava-Ružinov, možno sledovať 

postupnosť premeny jednotlivých funkčných plôch v prospech prevádzky a odstavovania osobného 

automobilu. 

Má chodec dostatok miesta na svoj 

pohyb? 

 

 

 

Parkovanie na chodníkoch je 

základný legislatívny neduh 

v pravidlách o prevádzke na 

pozemných komunikáciách 
 

 

 

 

 

Obr. 18. Parkovanie na chodníkoch 

Spomenutá Rumančeková ulica je uzatvorená, slepá komunikácia, ktorá je vyznačená ako „obytná 

ulica“. Parametre rozdelenia funkčných plôch sú nasledovné: 

 počet bytov  550 

  počet obyvateľov 1595 

  počet parkovísk 275 

  počet zaparkovaných vozidiel 310 

  počet cez deň parkujúcich vozidiel cca 151 
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Rozdelenie funkčných plôch: 

- Parkoviská a komunikácie   39% plôch, ktoré využíva cca 300 vozidiel, z toho den-

ne sa pohybujúcich je iba cca 150 OA 

- Chodníky    4% plôch, ktoré denne využíva cca 1600obyvateľov 

- Zeleň     46% , úbytok odhadom 20% pôvodných plôch 
Sídlisko bolo navrhnuté v roku 1965 a sprevádzkované a  obývané bolo v rokoch 1968 – 1970. 

Pôvodne tu bolo cca 80 parkovísk a postupne sa na úkor zelene a záberom na chodníkoch získalo 

Ďalších 200 parkovacích miest. 

Teraz stojí otázka – či tento postup z hľadiska lepšieho prostredia pre bývanie je správny.  

Môj názor je, že takáto cesta k zabezpečovaniu uskladňovania aj  nevyužívaných OA je zásadne 

zlá a obyvatelia ju jednoznačne už odmietajú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 19. Rumančeková ul. pohľad 

 

5. Kontrola a regulácia parkovania 
Slovenská parkovacia asociácia dlhodobo realizuje elektronický prieskum v slovenských mestách 

s počtom obyvateľov nad 18000 o stave parkovania v týchto mestách. Výsledky z prieskumu sa 

zovšeobecňujú a vydávajú vo forme odporúčaní pri zavádzaní zón s regulovaným parkovaním. 
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Základné zistenie je nasledovné – v mestách so zavedením regulácie aj spoplatnenia parkovania sa 

jednoznačne zlepšila dopravná situácia ako aj sa získali financie do mestských rozpočtov – v roku 

2016 to bolo vyše cca 5 400 000 eur/rok. 

 Cena rezidentskej karty   

 5 – 100 €/FO  

 50 €/2FO 

 200 €/PO 
Cena parkovania  za 1h:                     0,5 – 1,2 €, max 3,5 €/h 

Dôležité v tomto postupe je zásadné rozhodnutie o regulácii parkovania mestskými poslancami 

a následne môže byť vybratý najnovší IT nástroj, ktorých je v súčasnosti na trhu v EU dostatok.  

Západoeurópske krajiny sa s súčasnosti orientujú na zjednodušenie postupov pri navádzaní na 

voľné parkovacie miesta a k platobným operáciám za využívanie parkovania. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 20. Vzor parkingmetra v BA 

E-MOBILITA je nový fenomén vo, ktorý sa rozvíja v dopravnom systéme. V tomto pohľade je zmena pohonu vozidla na úkor klasic-
kých uhlíkatých palív. Zmena pohonu však nerieši zmenu deľby dopravnej práce, ale bude si vyžadovať úpravu parkovacej infraš-
truktúry o doplnenie nabíjacích staníc. 

Praktické využívanie E-mobility si naviac ešte vyžaduje vyriešenie viacerých technologických 

a štrukturálnych podmienok v celej budúcej sieti dostupnosti a prevádzky elektromobilov. 

Súčasné využívanie elektromobilov v praktickej prevádzke je stále na úrovni začiatkov 

experimentálne etapy rozvoja tohto druhu dopravy. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Obr. 21. Vzor nabíjacej stanice 
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III.  Blok – garant Prof. Ing. Bystrík Bezák, Ph.D. 

1.  Koordinované stavby DPMB a BKOM v uličních profilech města Brna v 
letech 2015-2020 

 
  Ing. Vítězslav Žůrek, Dopravní podnik města Brna, a.s.  
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2. SKY PARK - Statická doprava a jej vzťah k verejným plochám v meste 
 

Dušan Ševela / sevela@pentarealesrate.com / Penta realestate s.r.o  
 

 

 

 
 

 



113 
 

 

  



114 
 

 



115 
 

 

 



116 
 

 

 
 

  



117 
 

 

 

3. REKONSTRUKCE TRATÍ VE MĚSTECH S JEDNODUCHOU TRAMVAJOVOU SÍTÍ 
A JEDINOU VOZOVNOU, SPECIFIKA A OMEZUJÍCÍ PODMÍNKY, příklady z 
praxe 

 
PELANT JIŘÍ, ING.  PMDP, A.S.  
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Město Plzeň 
Západočeské krajské město Plzeň je se svými 170 548 (údaj 2017) obyvateli čtvrté největší město 
České republiky. Velkým specifikem je z hlediska městské hromadné dopravy a jejího zajištění velké 
zastoupení průmyslu ve městě a s tím spojené velké rozdíly mezi dopravní špičkou a sedlem vinou 
směnného často nepřetržitého provozu mnohých výrobních závodů. Navíc je většina výrobních 
závodů koncentrována v jediné hlavní lokalitě (na Borských polích), kde se navíc nachází i největší 
část západočeské univerzity, tedy poptávka po přepravě je v jednotlivých směrech enormně 
navýšená pouze v určitých obdobích a směrech. To vše je nezbytné zohlednit nejen při plánování 
dopravy dlouhodobém, ale i při plánování výluk a krátkodobých omezení.  
 
 

Tramvajová síť  
Tramvajové provozy/sítě obecně lze pro naše potřeby rozdělit na rozvinuté nebo jednoduché, kdy 
jednoduchá síť je cosi, co by se v řeči matematiky dalo pojmenovat jako minimální kostra grafu. 
Plzeňská tramvajová síť byla proto pro tento článek vybrána nejen pro její znalost autorem, ale 
taktéž hlavně proto, že je ideálním příkladem jednoduché sítě vhodné pro popis a zhodnocení 
všech aspektů rekonstrukce/uzavírky její části. Typicky jsou takové tramvajové provozy v menších či 
středně velkých městech, tedy kromě Plzně třeba také Liberci, nebo např. Mostu-Litvínově. Dalším 
důležitým kritériem je poté počet vozoven, kterými daná tramvajová síť disponuje a jakým 
způsobem je připojena. V případě Plzně disponuje dopravce, potažmo město jedinou vozovnou, 
která je sice připojena dvěma tramvajovými tratěmi, ale tyto se v určitém úseku slučují do jedné 
tratě, na které stane-li se mimořádnost, nebo realizuje-li se plánovaná výluka, nastává zásadní 
provozní problém pro dopravce, město, potažmo cestující.  
 

Vlastnictví a správa tramvajové infrastruktury 
Mezi důležitá vstupní data k tomuto článku patří nastínění, komu samotné tramvajové tratě patří a 
kdo je spravuje. V případě Plzně stejně jako ve většině dalších měst patří všechny tramvajové tratě i 
vozovna statutárnímu městu Plzni, které je v tomto případě zastoupeno Správou veřejného statku 
města Plzně, ale provozovatel dráhy i provozovatel drážní dopravy jsou Plzeňské městské dopravní 
podniky, a.s., jejichž 100% akcionářem je statutární město Plzeň. V praxi vše funguje asi tak, že 
PMDP, a.s. jsou provozovatelem dráhy i provozovatelem drážní dopravy na základě platných licencí 
a zároveň vykonává běžnou údržbu trati za účelem udržení provozuschopnosti trati. Město Plzeň 
zastoupené Správou veřejného statku města, popřípadě odborem investic magistrátu města Plzně 
zajišťuje projektovou přípravu i realizaci větších oprav, rekonstrukcí či novostaveb tramvajových 
tratí. Samotné stavební práce pak zadává na základě přímých zadání nebo soutěží dle rozsahu a 
výše investice stavebním firmám, které realizují samotné stavební práce.  
Dalšími subjekty, které ovlivnit tramvajový provoz formou případných omezení tramvajového 
provozu na základě své investiční činnosti jsou například ŘSD, SÚSpK, SŽDC, teplárna, vodárna nebo 
v menší míře jiné soukromé subjekty.  
 
 
 

Omezující podmínky výluky, přípravy výluky 
Jak už vyplývá z výše uvedeného, jakákoliv omezení provozu na tramvajové síti bez možnosti vést 
linky po jiné trase mají určitá specifika a omezení. Mezi nejdůležitější, na která je potřeba brát 
ohled při plánování výluky, patří: 
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 Počet a kapacita provozních vozoven 

 Poloha vozovny na tramvajové síti  

 Připojení vozovny na zbytek tramvajové sítě, možné odloučení části tramvajové sítě a na ní nachá-

zejících se vozů  

 Nutnost zajištění náhradní dopravy za přerušenou drážní dopravu dle §36 zákona č. 266/1994 o 

dráhách  

Již v počátcích přípravy projektů k investičním akcím, jejichž rozsah omezí nebo přeruší 
tramvajovou dopravu je zejména v podmínkách měst s menším tramvajovým provozem nutno 
zohlednit, zda a jak bude provoz tramvajové drážní dopravy zajištěn, a zda se vozy dostanou do 
vozovny, popřípadě zhodnotit z hlediska provozního i ekonomického možnost či nutnost zajištění 
dopravy náhradní dopravou. Zejména v současné době, kdy se většina dopravců nejen na území ČR 
potýká s akutním nedostatkem řidičů, stává se tento aspekt prakticky rozhodujícím, zda vůbec a 
jakým způsobem danou investiční akci realizovat.  
V případě projektové přípravy je vždy nezbytné, komunikovat aktivně s dopravcem a zohlednit jeho 
možnosti technické, personální i dopravně organizační. V případě náhradní autobusové dopravy 
nelze opomenout následující okrajové podmínky: 

 Trasa pro náhradní dopravu umožňující provoz autobusů (obvykle velkokapacitních  

délky 18 m) 

o Šířka vozovky 

o Obalové křivky průjezdu směrovými oblouky na trase 

o Pevné překážky v blízkosti vozovky 

o Parkující automobily, zvyk parkujících odstavit vůz i na místech, kde to  

zákon 361/2000 Sb. neumožňuje 

 Dostatek odstavných míst pro autobusy a řidiče čerpající přestávku dle nařízení vlády  

č. 589/2006 Sb.  

 Zajištění sociálního zázemí pro řidiče náhradní dopravy (min. WC s tekoucí vodou)  

 Dostatečná personální kapacita dopravce 

 Dostatečná vozová flotila dopravce 

 V ideálním případě možnost preference vozidel náhradní dopravy, protože v případě že má být na-

hrazena tramvajová doprava (obvykle stavebně, technicky i organizačně alespoň z části preferova-

ná) může být s ohledem na místní podmínky, hustotu provozu, kongesce apod. náhradní doprava 

nemotivující k jejímu využití, ba až zcela nefunkční  

Existuje i možnost, že při nesplnění kapacitních požadavků personálních či vozové flotily, může být 
doprava zajištěna externím dopravcem, jako je tomu například obvyklé na železnici. V případě MHD 
je však nutné brát ohled na odbavovací systémy ve vozech. Externí dopravce by si v tomto případě 
musel vybavit vozy odbavovacím zařízením v odpovídajícím standardu a rozsahu. V opačném 
případě by musela být doprava zajištěna jako bezplatná.  
Z výše uvedeného vyplývá, že v optimálním případě by případná stavba, popř. uvažovaná výluka 
měla být již v prvopočátcích konzultována s dopravcem a mnohé by mělo již v této fázi vycházet 
z možností dopravce zajišťujícího náhradní dopravu, v ideálním případě pak už z případného 
budoucího jízdního řádu a oběhu vozidel náhradní dopravy.  Existují však mnohé nástroje, kterými 
se úplné výluky lze vyhnout.  
Výluky tramvajové dopravy mohou být řešeny: 

 Jednokolejným provozem 

o Pomocí výhybek typu californien  

o Pomocí běžných pevných výhybek (křižovatkových nebo dvojitých kolejových spojek), které 

se na trati nachází, nebo jsou dočasně vybudovány 
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 Zavedením náhradní dopravy (obvykle autobusové)  

o Ukončení linky/ek pomocí výhybek californien za využití obousměrných tramvají  

o Odklonem linky do nejbližšího obratiště  

o Vzájemným propojením různých linek  

o Výstavbou provizorního obratiště (smyčka, triangl, úvrať)  

 Výstavbou provizorní tramvajové tratě v náhradní trase 

 Při splnění určitých podmínek zavedením jednosměrného např. okružního nebo polookružního pro-

vozu  

 Kombinací výše uvedených  

V případě jakéhokoliv přerušení provozu na trati připojující vozovnu na zbytek tramvajové sítě je 
nezbytné zvážit provozní, technické i ekonomické následky tohoto opatření. Tramvajové vozy musí 
dle interních předpisů dopravce, popřípadě dle technické dokumentace výrobce a případné záruky 
na vozy pravidelně do vozovny k prohlídkám. 
Tramvajové vozy, které v noci nejsou v provozu, musí být odstaveny na místech odpovídající 
kapacity (například na konečných). Musí být předem porovnán počet potřebné užitné délky 
volných kolejí k dispozici pro odstav a přepočet požadované délky odstavených vozů. Tramvajové 
vozy, které zůstávají v nočních hodinách na konečných, musí být vzhledem k vysokému riziku 
vandalismu nepřetržitě střeženy. Střežení může dopravce 

 Zajistit vlastní kapacitou (například řidiči nebo dispečeři) 

 Zajistit externím dodavatelem (například security službou)  

I toto ne nutné ekonomicky zhodnotit již při počátečním návrhu a volbě výluky.  
 

Závěrem 
Asi nejdůležitější se vedle technických a personálních kapacit dopravce stává stránka ekonomická, 
která s obojím velmi úzce souvisí. Při výběru typu omezení, zda úplné, částečné se vždy promítne 
ekonomická stránka do celkové ceny a délky stavby. Nelze obecně říct, zda je lepší přerušit dopravu 
zcela a stavbu zrealizovat za kratší čas, nebo zda je lepší pracovat déle za provozu tramvají stavbou. 
Déle trvající stavba může být dražší záležitostí, stejně jako krátká úplná výluka může být vzhledem 
k mnohým vícenákladům na zajištění dopravy a zajištění střežení tramvají dražší než stavba 
samotná.   

 
 
 

Příklady z praxe  

Rekonstrukce prostoru U zvonu, Pražská ulice a náměstí Republiky v Plzni (realizovaná stavba) 
V roce 2014 do šlo v Plzni k realizaci stavební akce, která je typicky problematickou právě ve výše 
zmíněných směrech, tedy odloučením jediné vozovny od zbytku tramvajové sítě na delší období, 
navíc zahrnující stavbu provizorní tramvajové trati.  
Protože PMDP, a.s. požaduje, aby odloučení vozovny netrvalo nikdy déle než 10 po sobě jdoucích 
dní a poté vždy vyžaduje několik dní na „konsolidaci provozu“, resp, aby bylo možné vykonat 
běžnou údržbu a čištění vozidel, eventuálně do vozovny a dílen bylo možné stáhnout vozy se 
závadou.  
Jak byl tedy provoz vůbec řešen? Od soboty 28. 6. 2014 začala výluka koleje v Pražské ulici ve 
směru do centra. Tramvajový provoz byl pak zajištěn následovně: Na linkách č. 1 a 2 byly nasazeny 
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výhradně obousměrné vozy, které jezdily od hlavního nádraží po banalizované koleji proti 
správnému směru až do konečné zastávky v Prešovské ulici. Odtud pak jezdily po stejné koleji zpět, 
zatím co cestující si museli přestoupit na linku 1/2 jezdící přes sady Pětatřicátníků v trase Skvrňany - 
Bolevec a zpět. 
Nejzajímavější partií této výluky se byla nejdelší fáze, kdy byla provizorní kolej dokončena a provoz 
byl zajišťován dle výše popsaného schématu. Kolej v Prešovské ulici, kde byla zřízena provizorní 
konečná a výchozí zastávka tramvají byla jediným spojením vozovny a zbytku tramvajové sítě, a 
tedy nájezdy a zatahování vozů byly realizovány v obou směrech po této koleji. Ve směru do města 
tedy vždy v protisměru za využití přejízdných výhybek typu californien na obou stranách 
jednokolejného úseku.  
Na co je nezbytné dbát při provozování tramvají proti správnému směru? 

 Jízda v protisměru znamená zvýšené nároky na: 

o Proškolení řidičů tramvají 

o Policie ČR + dispečink dopravce 

 Dopravní značení upozorňující nejen řidiče ostatní dopravy, ale především pak chodce  

na tramvaje jedoucí v protisměru  

 Zajištění rezervních tramvajových souprav na odloučené části sítě + prostor/volnou kolej pro depo-

nování případných porouchaných vozů  

 Prověření průjezdního průřezu všech typů vozů v obou směrech (může se lehce lišit v jednotlivých 

směrech)  

 V ranních a večerních dobách, kdy dochází k hromadnému přesunu tramvají vždy v jednom směru (i 

více než 20 souprav) speciální program na SSZ a nadimenzovat energetickou síť umožňující odběr 

elektrické energie tolika souprav současně.  

Krátké shrnutí této stavby: 
Ve dnech 5 a 6. 7 2014 proběhla úplná výluka pro instalaci přejízdných výhybek a připojení 
provizorní trati. Od 7. 7. 2014 byl zahájen jednokolejný provoz. V Solní ulici na krátkém 
rekonstruovaném úseku došlo k pouhé obnově zdejší trati na BKV panelech, zbytek rekonstruované 
trati v Pražské ulici a na náměstí Republiky byla zhotovena jako pevní jízdní dráha s technologií 
upevnění W-tram.  
Od 31. 8. 2014 byl jednokolejný úsek zkrácen o část již dokončenou a bylo tak umožněno zkrátit 
interval tramvají zajíždějících do Prešovské ulice na kratší po-prázdninový (z 12 minut na 8 minut).  
Ve dnech 15. 11. – 22. 11. 2014 proběhla další úplná výluka, při které již došlo k demontáži 
provizorní tramvajové trati a připojení nové definitivní tratě. Po ukončení prací dne 22. 11. 2014 
došlo k navrácení běžného provozu a tramvajový provoz byl obnoven v plném rozsahu, byť stavební 
práce probíhaly v těsné blízkosti dráhy až do prvních měsíců roku 2015.   

Uzel Plzeň, 3. stavba, přestavba osobního nádraží včetně mostů Mikulášská (probíhající stavba)  
Několik let připravovaná stavební akce celostátního významu se zásadním přesahem do 
tramvajového provozu PMDP, a.s. s názvem „Uzel Plzeň, 2. stavba, přestavba osobního nádraží 
včetně mostů Mikulášská“. Zahájena byla dne 1. března 2017, kdy došlo k zásadnímu omezení 
dopravy pod hlavním železničním nádražím v Plzni, čímž byla započata série omezení, uzavírek a 
tramvajových výluk, které se dotkly snad všech Plzeňanů, kteří využívají městskou hromadnou 
dopravu. Byly zahájeny hlavní práce na celkové výměně železničních mostů přes Mikulášskou ulici 
v Plzni. Stavba svým rozsahem  
a především pak dopadem do fungování veškeré dopravy ve městě skutečně zásadní, ovlivnila a 
ještě několik měsíců bude ovlivňovat životy mnohých obyvatel nejen v oblasti Slovan a Světovaru,  
ale prakticky ve všech částech města.  
Úvodem uveďme několik základních informací. Rekonstrukce mostů v rámci stavby „Uzel Plzeň,  
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2. Stavba  - přestavba osobního nádraží včetně Mostů Mikulášská„ investora SŽDC obnáší celkovou 
výměnu mostů, železničního tělesa na nich umístěného, tramvajové trati pod mosty a komunikace 
silnice I/20, která bude po dokončení prací včetně tramvajové trati zahloubena asi o jeden metr 
hlouběji, což umožní snazší průjezd pod mosty všem účastníkům provozu včetně těch 
rozměrnějších. V neposlední řadě dojde k rozšíření světlé šířky mostů za účelem zkapacitnění 
komunikace a zlepšení přehlednosti a srozumitelnosti pro řidiče s cílem zvýšení bezpečnosti a 
plynulosti silničního provozu. Stavba potrvá dle harmonogramu od začátku roku 2017 do přibližně 
září 2018.  
Okrajové podmínky ze strany PMDP, a.s. a dodavatele servisních služeb byly stejně jako 
v předchozím případě komunikovány od počátku příprav PD i DIO. Mezi základní pilíře pro 
zachování provozu patřilo: 

 Délka výluky v Mikulášské ulici (připojení vozovny ke zbytku sítě) v délce max. 10 dní  

 Minimalizace počtu úplných výluk 

 Po dobu výluk zajištění střežení souprav nocujících na konečných 

Ze stavebních prací ovlivňujících tramvajový provoz je na tomto místě důležité zdůraznit stavební 
objekty tramvajové tratě a silnice I/20, jejíž budoucí niveleta je v cílovém stavu o cca 1 metr níže, 
než původní. Tedy při realizaci každého z dvou železničních mostů nad komunikací ulice Mikulášská 
a nad tramvajovou tratí došlo po polovinách nadvakrát ke snížení nivelety o cca 0,5 m. Logicky byl 
tedy téměř po celou dobu této stavby provoz zajišťován jednokolejně. 
Z výše uvedeného nakonec vyplynula nutnost projekčně i fyzicky připravit velmi podrobně 
zpracované DIO. Co se stavebních objektů týká, jednokolejný provoz zle vyprojektovat a realizovat 
za použití přejízdných výhybek typu californien nebo instalací pevných výhybek. Na druhém místě 
uvedená možnost byla s přihlédnutím na délku trvání stavby, délku výluk a jejich počet zvolena jako 
výhodnější přičemž na jedné straně jednokolejných úseků byla instalovaná křižovatková výhybka, 
zatímco na druhé straně jednokolejných úseků byla instalována dvojitá kolejová spojka.  
Zabezpečení jízdy bylo zvoleno ve spolupráci se společností elektroline pomocí barevných návěstí 
s detekcí tramvají na vjezdu i na výjezdu do jednokolejného úseku a zároveň s preferencí na přilehlé 
křižovatce Americká x Šumavská x Sirková x Mikulášská.  
Vzhledem k tomu, že touto trasou probíhá nájezd tramvají všech linek na své trasy a stejně tak 
zatahování do vozovny, byl tento systém zvolen za účelem maximalizace propustnosti 
jednokolejného úseku v jednotlivých směrech proměnně v průběhu dne. Maximální počet souprav 
jedoucích v jednom směru za sebou na jeden signál volno byl zvolen na 3. Hlavní omezující 
podmínkou je délka vyčkávacího úseku na signál volno (roven délce souprav maximální délky ve 
vozovém parku dopravce) a zároveň délka volné koleje za jednokolejným úsekem. V případě TT ve 
směru do centra Plzně navíc i délka přilehlé zastávky „Hlavní nádraží“, která musela být 
prodloužena na délku 3 x 33 m (33 m je délka tramvajové soupravy 2 x T3).  
Samotné výluky tramvajové dopravy na linkách 1 a 2, které byly přerušeny v úseku Mikulášské 
náměstí – Náměstí Republiky a které byly v uvedeném úseku nahrazeny náhradní autobusovou 
dopravou, proběhly v roce 2017 ve třech krátce po sobě následujících termínech, a to 1. 3. – 10. 3., 
22. 3. – 28. 3. a 14. 4. – 24. 4. Již po druhé výluce a následně po třetí byl stavbou umožněn průjezd 
pouze kyvadlově po jedné koleji. Takto byl provoz zajištěn až do září 2017, přičemž změny 
v dopravě během tohoto období vnímali především řidiči tramvají, dispečeři a zaměstnanci PMDP 
zabývající se plánováním dopravy. Tramvaje totiž měnily kolej, kterou k jízdě stavbou využívali, což 
samotní cestující nikterak neovlivnilo.  
Ve dnech 22. 9. – 25. 9. 2017 proběhla další úplná výluka tramvajového provozu a krátce po 
poslední úplné výluce v termínu 3. 11. – 6. 11. 2017 se tramvaje poprvé svezly již po částečné 
definitivní východní koleji.  
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Začátkem roku 2018 se vše zrcadlově opakovalo při výstavbě druhého, tedy jižního mostu nad 
Mikulášskou ulicí. Výluky byly tentokráte v termínech 19. - 26. 2. 2018, 14. - 15. 6. 2018   a na závěr 
v srpnu 2018 (předpoklad 14. - 15. 6. 2018).   

 

Závěr 
Závěrem uveďme, že jako výhodnější řešení bývá obvykle minimalizovat období s úplnou výlukou a 
náhradní autobusovou dopravou. To zejména proto, že náhradní autobusová doprava generuje 
potřebu vysokého počtu řidičů autobusů nad rámec běžné výpravy a zároveň generuje nedostatek 
práce pro řidiče tramvají, který obvykle nedisponují řidičským oprávněním „D“, a tedy nemohou 
autobusové trakci vypomoci. Možnosti dopravce a potřeby cestujících z toho to pohledu převyšují 
případné vyšší investiční náklady nebo celkovou délku realizace stavby.  
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4. Dopravně-inženýrská opatření „Projekt na podporu bezpečných cest do 
škol" 

 
Ing. Vladimír Bielko, Brněnské komunikace a.s.  

 
 
 

I. CÍL PROJEKTU 

 

Zvýšení ochrany dětí na pozemních komunikacích je jednou z priorit dopravní 
politiky MD ČR „Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011–2020“ a je jí 
věnována speciální pozornost, stejně tomu tak je i u dalších subjektů, včetně 
nevládních organizací. 

 
Zahraniční výzkumy jednoznačně prokazují, že příčinou nehod dětí není ve valné 
většině případů neznalost pravidel silničního provozu, ale malá schopnost využívat 
je ve skutečné dopravní situaci.  

 

Proto je důležité věnovat, kromě dopravní výchovy, náležitou pozornost i úpravám 
dopravního prostředí všude tam, kde lze děti očekávat, což platí zejména pro okolí 
škol a dětských zařízení. 

 

„Projekt na podporu bezpečných cest do školy“ vyžaduje urychlené okamžité řešení 
za finanční podpory samosprávy a odborných složek města. 
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II. HISTORIE 

 
Safe Routes to School (SRTS) Bezpečná cesta do školy 
je mezinárodní hnutí ve více než 40 zemích a ve všech 50 státech, které dělají chůzi a 
jízdu na kole bezpečnější a přístupnější pro děti, včetně osob se zdravotním 
postižením, a zvyšují počet dětí, které se rozhodly chodit pěšky a na kole do školy.  
Na širší úrovni mohou programy SRTS zlepšit zdraví a pohodu dětí, usnadnit dopravní 
zácpy u škol, zlepšit kvalitu ovzduší a zlepšit celkovou kvalitu života. Programy 
bezpečných tras do školy zahrnují následující součásti: vzdělávání, povzbuzení, 
vynucování, inženýrství a hodnocení. 
 
Program bezpečné cesty do školy v San Francisku byl zahájen ve školním roce 2009-
2010 na pěti základních školách a pracuje dnes ve 40 školách! SRTS pochází z 
iniciativy Maya Gavina Newsoma Shape Up San Francisco a úspěchu Mezinárodního 
dne pěšky do školy.  
 
Program je veden  
- oddělením SF ve veřejném zdraví s podporou široce založené koalice 
- oddělení SF pro jízdní kola;  
- SF Unified School District;  
- SF Městská dopravní agentura;  
- SF Unified School  
- Okresní úřad udržitelnosti;  
- Presidio YMCA Bike Program;  
- SF prostředí;  
- SF Police Department a Walk San Francisco 

http://shapeupsfcoalition.org/projects/safe-routes-to-school-srts/
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III. PRVNÍ ETAPA PROJEKTU 

 
se zabývá zajištěním Opatřeními pro děti dojíždějící autem: 

 

1. Pro rodiče 

kteří se nemohou vzdát dojíždění autem, zařídit možnost parkování dále od školy 
(např. prázdná parkoviště v ranních hodinách a v poledne), aby se zabránilo 
nárůstu dopravy přímo před školou a jejich děti mohly jít alespoň kousek cesty do 
školy pěšky. 

 

2. Pěšibus 

na místě, kde se dá pohodlně zaparkovat, čeká na děti doprovod, společně pak 
jdou ve stanovenou hodinu do školy pěšky. Doprovod zajišťují starší žáci, kteří 
projdou výcvikem. 

 

3. Stanovení zóny (K+R)  

kolem školy, do které se nesmí autem a postupně navrhovat rozšíření hranice 

 Informativní značky provozní-IP 13e 

 K+R značka označuje parkoviště, na kterém lze zastavit za účelem vystoupení 
a nastoupení osob  

  

4. Vypracování projektů  

Dopravní značení, stavební úpravy – odpovídá OD MMB, BKOM  

 

5. Sledování 

schvalovacího řízení a realizace návrhů řídící skupinou – harmonogram, plán oprav 
vedený OD a BKOM.  
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IV. DRUHÁ ETAPA PROJEKTU 

 
se zabývá vytvořením bezpečných cest do školy: 

 

1. Mapování cest  

a zpracování školní mapy, dotazníkové šetření (plné zapojení škol a MČ) 

 

2. Zpracování dopravní studie, projekt  

OD MMB, ÚDI BKOM (popř. dodavatel – projektant) 

 

3. Předání studie a projektů k realizaci  

povolení formou místní úpravy provozu, popř. DZ+ stavební úpravy 

 

4. Sledování schvalovacího řízení a realizace návrhů harmonogram 

 

5. Ostatní aktivity a kampaně  

jako např. akce  
- „Oblékáme hada Edu“ 
- Dopravní výchova zajišťovaná městem Brnem a MP Brno na dětských do-

pravních hřištích 
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1. Mapování cest a zpracování školní mapy, dotazníkové šetření  
(plné zapojení škol a MČ) 

 Jak připravit mapky okolí školy 

 Jak mapky vyplnit  

 Jak mapky zpracovat 

 Jak vytvořit školní mapu 

 Předání školní mapy (KOMU? MČ-OD MMB) 

      

 
2. Zpracování dopravní studie, projekty (OD, BKOM) 

a) Podklady od MČ 

 MČ Brno Tuřany (možná forma v pdf) 

 

b) Vypracování studie dopravními speciality (ÚDI BKOM) 

 ÚDI BKOM Studie (možná forma v pdf) 
 

c) Podklady pro zpracování PD 

 výkresy dopravního značení (místní úprava provozu na PK) (možná forma v 
pdf) 

 podklady pro zpracování PD k územnímu řízení/stavební povolení (možná for-
ma v pdf)  

 

d) Sledování schvalovacího řízení a realizace návrhů – harmonogram 

• Harmonogram (možná forma v pdf) 

e) Závěrečná zpráva o projektu – Nadace partnerství 

• Závěrečná zpráva o projektu-ZELENÁ PRO NESLYŠÍCÍ  

(MŠ, ZŠ A SŠ pro sluchově postižené VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ) - Nadace 
Partnerství (www.nadacepartnerstvi.cz) 
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V. OSTATNÍ AKTIVITY A KAMPANĚ 

 

Dětská dopravní hřiště ve městě Brně 

 

Jednou z nejúčinnějších forem dopravní výchovy je výcvik a výuka na dětských 
dopravních hřištích. I dopravní výchova má svou praktickou část – aplikaci pravidel 
provozu – a tu lze nejlépe, bez jakýchkoliv nebezpečí okolního provozu, realizovat 
na dopravním hřišti. 
 

DDH Riviéra           DDH Absolonova            DDH ZŠ Horácké nám. 
 
 
 
 

 

 

DDH Riviéra: 
Bauerova 322/7, 603 00 Brno-střed-Pisárky, Telefon: 548 533 712 
 
DDH Absolonova (Brno-Komín) 
Pastviny 324/58, 624 00 Brno-Komín tel: Tel:541 210 160 (mob.: 608 432 504), 
www.amavet.org  

 

DDH ZŠ Horácké nám. (připravuje se rekonstrukce 2018-2019) 
Centra AMAVET - Junior Brno, Cacovická 6, 614 00 Brno, Tel:541 210 160 (mob.: 
608 432 504), www.amavet.org  
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VI. Užitečné odkazy: 

http://www.ibesip.cz/cz/rodic/deti-ve-meste/dite-ve-meste/dite-ve-meste-chodec 

http://www.ibesip.cz/dopravni-vychova/ 

http://www.prazskematky.cz/projekty/bezpecne-cesty-do-skoly/ 

https://www.cdv.cz/file/prezentace-brnowalk-09-program-bezpecne-cesty-do-
skoly/ 

Propagační klip upozorňující na program www.bezpecnecestydoskoly.cz 

Evropská komise > Doprava > Bezpečnost silničního provozu > Uživatelé > Děti 

Bezpečné cesty do školy Bezpečné cesty do školy - SFDI 

Bezpečné Chrlice 

Fakultní základní škola a mateřská škola při PedF UK Barrandov II 

Přílohy (budou součásti prezentace-jsou ke stažení na stránkách 
www.nadacepartnerstvi.cz): 
 

- z Grantového programu na podporu bezpečných cest do školy - Nadace 
Partnerství 

- Databáze školních projektů – Nadace Partnerství 
 

VII. Závěr - zajímavý projekt pro zástupce škol a samosprávy 

 
Bezpečnější cesty na školních mapách 
Město Dublin také pokračuje ve svém úsilí o vytvoření mapy "Bezpečnější cesty do 
školy" pro každou základní školu v Unified School District v Dublinu, aby pomohla 
studentům a rodičům vybrat si nejbezpečnější cestu k procházkám, skateboardu 
nebo jízdě na kole do školy. Dokončené mapy jsou zveřejněny níže na stránkách 
http://www.ci.dublin.ca.us/794/Walk-n-Roll-to-School  
 
Ing. Vladimír Bielko 
Brněnské komunikace a.s. 
Renneská třída 787/1a, 639 00, Brno - Štýřice 
tel: 532 144 233  
email.: Bielko@bkom.cz 

http://www.ibesip.cz/cz/rodic/deti-ve-meste/dite-ve-meste/dite-ve-meste-chodec
http://www.ibesip.cz/dopravni-vychova/
http://www.prazskematky.cz/projekty/bezpecne-cesty-do-skoly/
https://www.cdv.cz/file/prezentace-brnowalk-09-program-bezpecne-cesty-do-skoly/
https://www.cdv.cz/file/prezentace-brnowalk-09-program-bezpecne-cesty-do-skoly/
https://www.youtube.com/watch?v=DzlC_FDDIhE
https://www.youtube.com/watch?v=DzlC_FDDIhE
https://ec.europa.eu/transport/road_safety/users/children_cs
https://ec.europa.eu/transport/road_safety/users/children_cs
http://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/poskytovani-prispevku/cyklo-balicek/cb_a13.pdf
http://www.zschrlice.cz/55632/bezpecna-cesta-do-skoly/
https://www.fzsbarr.cz/wp-content/uploads/BCS-skolni-mapovani.pptx
https://www.fzsbarr.cz/wp-content/uploads/BCS-skolni-mapovani.pptx
https://www.fzsbarr.cz/wp-content/uploads/BCS-skolni-mapovani.pptx
http://www.nadacepartnerstvi.cz/
http://www.nadacepartnerstvi.cz/Verejny-prostor-a-doprava/Bezpecne-cesty-do-skoly
http://www.nadacepartnerstvi.cz/Verejny-prostor-a-doprava/Bezpecne-cesty-do-skoly
http://www.nadacepartnerstvi.cz/Verejny-prostor-a-doprava/Zklidnujeme-dopravu/Na-zelenou/Databaze-skolnich-projektu
http://www.ci.dublin.ca.us/794/Walk-n-Roll-to-School
mailto:Bielko@bkom.cz
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5. Aplikácie dopravných prieskumov v smartfónoch 

 
Michael SCHLOSSER, Marek BRANIŠ,  Adam PAŽITNAJ, Tibor SCHLOSSER ,  DOTIS Consult ,  
s.r.o. ,  SR, Stavebná fakulta, Slovenská technická  univerzita v Bratislave, SR  

 
 

 

Abstrakt 

Cieľom príspevku je informovať o aplikáciách v smartfónoch, ktoré pomáhajú v dopravno-inžinierskych ana-
lýzach. Dopravné prieskumy sa nezaobídu bez ľudskej aktívnej prítomnosti. Príspevok sa zameriava na opis 
tvorby aplikácie, definovanie detailov stanovíšť dopravných prieskumov, tvorba systému databázy na poza-
dí, prenos údajov a spracovanie údajov v reťazci počítač – smartfón - sever. Ide o klasický profilový dopravný 
prieskum ako aj zjednodušená forma smerového dopravného prieskumu záznamom evidenčných čísel vozi-
diel. Súčasťou je aj softvérová aplikácia vyhodnocovania dopravných prieskumov podľa platných technických 
podmienok. 

1. Úvod 

Doprava má mimoriadny význam pre zabezpečovanie potrieb jednotlivca a celej spoločnosti. Základným 
kvalitatívnym parametrom budúcich návrhov a riešení komunikácií v extraviláne aj v intraviláne, sú 
spracované výsledky dopravných prieskumov. Tie je podľa Technických podmienok (TP) 102 [1] odporúčané 
vykonávať v každom stupni projektovej dokumentácie, bez ohľadu na to, či ide o neriadenú, riadenú, alebo 
mimoúrovňovú križovatku. Celý proces prieskumu pozostáva z troch krokov, ktorými sú príprava podkladov, 
realizácia prieskumu a následne spracovanie, resp. vyhodnotenie údajov. TP stanovuje potrebu a rozsah 
výkonu dopravných prieskumov v projektovej činnosti, pričom dĺžka manuálneho prieskumu vychádza z 
potreby výsledkov a ich využitia. Pre krátkodobý manuálny prieskum sa odporúča v tomto TP vykonávať 
prieskum v minimálnej dĺžke 12 h v čase 06 h – 18 h. Prieskum treba vykonať v priemerný pracovný deň 
týždňa (utorok až štvrtok). 
Aj keď každá križovatka je jedinečná, so svojimi vlastnými základnými charakteristikami, princíp zberu údajov 
o počte vozidiel a ich smerovaní v rámci križovatky je rovnaký pre všetky druhy križovatiek. Vždy je nutné v 
pravidelných intervaloch fyzicky zaznamenávať vozidlá. Pri smerovom prieskume vozidlá možno 
zaznamenávať buď za použitia kamier snímajúcich evidenčné čísla vozidiel (EČV) alebo ručne za pomoci 
fyzicky prítomných ľudí, ktorí priebeh smerovania zaznamenávajú perom na papier. Vzhľadom na finančnú 
náročnosť na obstaranie vyhovujúcich kamier a hlavne vyhodnocovacieho softvéru, nie je ťažké určiť, ktorá 
zo spomínaných metód sa v našich zemepisných šírkach využíva častejšie.  
Manuálna, tzv. "čiarková" metóda, keď sa za každý prejazd vozidla križovatkou, zapíše čiarka v závislosti od 
typu vozidla a jeho smerovania v križovatke, so sebou prináša mnohé úskalia, ktoré sa nepriaznivo prejavujú 
v zložitosti dopravného prieskumu. Hlavný problém spočíva už v samotnej príprave prieskumu, keď treba 
vytvoriť dostatočný počet prieskumných hárkov v zošite s jednotlivými charakteristikami, pričom každý tento 
hárok musí byť rozdelený na príslušné 5 resp. 15 minútové intervaly. Práve z toho pramení hlavný problém 
manuálneho sčítania, kde človek, ktorý toto sčítanie realizuje, musí dôsledne sledovať interval piatich resp. 
pätnástich minút. Z týchto intervalov do ktorých sú agregované údaje o pohybe vozidiel sa následne získa 
priebeh denných intenzít. Tu rovnako nastáva problém pri realizácií manuálneho prieskumu, kde po jeho 
skončení je nutnosť vyzbierať všetky prieskumné hárky a všetky ich aj skontrolovať. Pre ďalšiu prácu s 
údajmi treba, aby na hárkoch boli vyplnené všetky údaje, ktoré charakterizujú križovatku. Prvým krokom pri 
práci s údajmi z prieskumu je ich prepis do digitálnej formy. Údaje musia byť zoradené v rovnakom časovom 
poradí, v akom boli zaznamenané. Rovnako je nutné rozdeliť skladbu dopravného prúdu podľa 
prieskumných hárkov. V tomto kroku sa údaje digitalizujú samostatne pre každý vstup križovatky. Až 
následne sa dá samotný dopravný prieskum vyhodnocovať. Z vyššie spomenutého je zrejmá časová 
náročnosť celého procesu, ktorá neúmerne rastie s veľkosťou plochy na ktorej prebieha dopravný prieskum, 
resp. s množstvom sčítačov. 



132 
 

 

 2. Tvorba aplikácie „SURVEYOR“  

Zámer vyššie uvedeným problémom predísť a celý proces zberu údajov pri dopravných prieskumoch urýchliť 
a zjednodušiť, navrhli a vytvorili pracovníci spoločnosti DOTIS Consult, s.r.o. automatizovanie viacerých 
činností celého procesu dopravného prieskumu. Cieľom zámeru je celý dopravný prieskum realizovať za 
použitia smartfónov, kde sčítači namiesto klasických prieskumných hárkov využívajú nainštalovanú aplikáciu 
vo svojich telefónoch, do ktorých priamo kliknutím zadávajú počet prejdených vozidiel v príslušnej skladbe 
a v príslušnom smere. Nespornou výhodou je okrem „odpadnutej nutnosti“ prípravy prieskumných hárkov, 
ich tlač, dopisovanie stanovíšť ap. predovšetkým automatické stráženie päť, resp. pätnásť minútových 
intervalov a rovnako tak aj podstatne jednoduchší proces zhromažďovania dát s ich následným ukladaním a 
spracovaním. Veľkým prínosom je samostatná príprava prieskumu. Za týmto účelom vznikla desktopová 
aplikácia s názvom Surveyor (pozri Obrázok 2), ktorá priamo 

 

Obrázok 2 – Príprava prieskumu v desktopovej aplikácii „SURVEYOR“ 

nadväzuje na spracovanie výsledkov prieskumu do tabuľkových a grafických výstupov. Samozrejme s týmto 
súvisí aj dlhodobé testovanie aplikácie. Tento softvér je navrhnutý na ľubovoľný dopravný prieskum, kde sa 
zaznamenáva intenzita a skladba dopravného prúdu. K desktopovej aplikácii, ktorá slúži na spomínanú 
prípravu prieskumu a spracovanie výstupov, vznikla mobilná aplikácia, pomocou ktorej sa zbierajú prvotné 
údaje z dopravných prieskumov. Navrhla sa s dôrazom na minimálne nároky na spotrebu energie smartfónu 
tak, aby bolo možné použitím jedného zariadenia vykonávať aj celodenný prieskum, bez nutnosti telefón v 
priebehu dopravného prieskumu dobíjať 

3. Softvér „SURVEYOR“  

Celý softvér sa skladá z dvoch častí. Prvá časť sa nainštaluje do počítača bežiaceho na operačnom systéme 
Windows. Pre iné operačné systémy zatiaľ aplikácia nie je naprogramovaná, no v budúcnosti jej rozšírenie 
na iné platformy nie je vylúčené. Druhá časť softwaru je naprogramovaná ako aplikácia pre smartfóny, 
bežiaca na operačnom systéme Android. Rovnako tak, ako prvá časť systému Surveyor, momentálne iné 
operačné systémy smartfónov nepodporuje. 
Autor aplikácie použil na programovanie jazyk Actionscript. Základná technológia je Adobe AIR, ktorá je 
podporovaná na operačných systémoch Windows, Android, ale aj na MacOS a iOS. Dôvodov, prečo aplikácia 
zatiaľ neexistuje pre iOS je niekoľko. Musela by sa zakúpiť licencia Apple developer, ktorá stojí okolo 100 
USD na jeden kalendárny rok. Vďaka tejto licencii by sa dali vytvárať a publikovať aplikácie na Apple Store. 
Keďže zatiaľ aplikáciu plánujeme používať v uzavretom kruhu, nechceme ju publikovať na Apple Store. 
Ďalším problematickým krokom je, že pri nasadzovaní aplikácie na smartfóny s operačným systémom iOS, by 
sme museli poznať zoznam telefónov, na ktoré by sa aplikácia nasadzovala. Táto politika Applu je veľmi 
zložitá a zatiaľ nevhodná pre takéto projekty. Operačný systém Android je na takúto aplikáciu vhodnejší, 
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nakoľko dovolí používateľovi nainštalovať si do telefónu to, čo chce. Stačí v telefóne dať povolenie na 
inštalovanie aplikácie, samozrejme inštalácia aplikácie je na vlastné riziko. 

 

Obrázok 3 – Vygenerovaný QR kód 

Desktopová aplikácia, teda prvá časť systému Surveyor, sa nainštaluje na PC veľmi ľahko. Po jej spustení si 
vieme nastaviť všetky potrebné parametre, ktoré potrebujeme na zber údajov v realizovanom dopravnom 
prieskume. Nastaví sa počet jednotlivých smerov posudzovanej križovatky, ktoré budú priradené jednému 
alebo viacerým sčítačom. Ďalej sa nastavia typy vozidiel, ktoré sa pri dopravnom prieskume sledujú a 
rovnako tak sa nastaví aj začiatok a koniec času dopravného prieskumu zadaním hodnoty dátumu a času. 
Aplikácia v mobilnom telefóne na základe nastavených časových údajov automaticky spustí možnosť 
zadávania údajov a na konci časovej periódy ho automaticky zastaví. Znamená to, že pred začatím 
prieskumu, ako aj po jeho ukončení nie je možné zadávať žiadne iné údaje. Po nastavení všetkých 
potrebných parametrov, ktoré sú priradené určitému počtu sčítačov, aplikácia vygeneruje QR kód (pozri 
Obrázok 3) pre každého sčítača. Tento QR kód, ktorý predstavuje konkrétne miesto - stanovište, si následne 
každý sčítač prostredníctvom mobilnej aplikácie Surveyor načíta do svojho smartfónu. Celý tento proces 
možno vykonať v ľubovoľnom časovom predstihu pred začatím dopravného prieskumu. 
 
Počas programovania aplikácie a jej prvotnom testovaní však boli zistené problémy s generovaním QR kódu. 
Skúšalo sa viacero knižníc, avšak vždy sa narazilo na problém s generovaním QR kódu. Zatiaľ sa pri vytváraní 
kódu používa služba Googlu, ktorá ponúka online generovanie QR kódov, funguje spoľahlivo, má jednoduchý 
interface a je zadarmo. Hlavnou slabosťou vytvárania kódov je, že Google môže túto službu kedykoľvek 
zrušiť a budú sa musieť nájsť iné spoľahlivé knižnice, ktoré sa do programu zapracujú.  

4. Mobilná aplikácia „SURVEYOR“ 

Po vykonaní všetkých úkonov, ako je nastavenie parametrov a vygenerovanie QR kódov si sčítači nainštalujú 
do mobilných telefónov aplikáciu Surveyor. Po spustení „nového prieskumu“ na úvodnej obrazovke aplikácie 
(pozri Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.), si sčítači zadajú svoje meno, čo uľahčí pri záverečnom zbieraní 
a odosielaní údajov ich identifikáciu. Táto možnosť nám napovie, ako konkrétne ten ktorý sčítač počas 
zadávania údajov pracoval. Týmto sa vylúčila neefektívnosť zadávania údajov, ktorá niekedy vznikala pri 
manuálnom zadávaní údajov do sčítacích hárkov. 
 

 
Obrázok 4 – Úvodná obrazovka aplikácie     

SURVEYOR 

 

Obrázok 5 – Tlačidlá na zadávanie údajov 
v mobilnej aplikácii SURVEYOR 
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Po naskenovaní QR kódu mobilným telefónom, sa sčítačom nastaví potrebný počet ikoniek na obrazovke 
aplikácie (pozri Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.), pomocou ktorých budú počas vykonávania dopravného 
prieskumu zadávať údaje. V deň dopravného prieskumu sa vo vopred nastavený čas sčítačovi automaticky 
spustí samotné prostredie na záznam vozidiel, keď pomocou prednastavených tlačidiel zadáva počty 
prejazdov daných vozidiel príslušným smerom bez ohľadu na čas, keďže aplikácia si kontroluje čas sama a 
sama rozdeľuje zbierané údaje do päť resp. pätnásť minútových intervalov. 
Po skončení predefinovaného času prieskumu sa prístup do zadávania údajov v aplikácií zamedzí a aplikácia 
už ďalej umožní len zálohovanie zadávaných dát na interné úložisko mobilného telefónu, prípadne ponúkne 
ich odoslanie mailom na server (pozri  

  
Obrázok 6). Pri tejto možnosti však sčítač musí mať v mobilnom telefóne zapnutý prenos údajov pomocou 
dátovej siete svojho mobilného operátora. Počas zadávania údajov do smartfónu v priebehu dopravného 
prieskumu, prenos dát pomocou siete mobilného operátora môže byť deaktivovaný. Zozbierané údaje, ktoré 
sa majú poslať mailom na server alebo sa uložia do interného úložiska mobilného telefónu, sú uložené 
v takom type súboru, ktorý sa dá otvoriť a dekódovať len pomocou nainštalovanej aplikácie na PC. Týmto sú 
údaje z prieskumu chránené pred ich prípadným odcudzením a zneužitím. Stiahnuté údajové súbory 
z interného úložiska mobilného telefónu, prípadne údajové súbory poslané mailom na server, sa importujú 
do desktopovej aplikácie. 

 

  

Obrázok 6 – Exportovanie údajov z mobilnej aplikácie SURVEYOR 

Tu sa zašifrované údaje dekódujú a všetky zozbierané údaje sa za pár sekúnd ocitnú pekne zoradené 
v časovej postupnosti v excelovskej tabuľke (pozri obr. 6). Týmto sa výrazne ušetrí čas, nakoľko netreba 
údaje manuálne prepisovať zo sčítacích hárkov do excelu a teda sa dá skôr pristúpiť k vyhodnocovaniu 
týchto údajov z dopravného prieskumu. 
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Obrázok 7 – Importované údaje v MS Excel 

5. Vyhodnocovanie údajov 

Vyhodnocovanie údajov v samotnom programe Microsoft Excel je veľmi dôležitý proces. Podľa typu 
posudzovanej križovatky sú v jednotlivých hárkoch prednastavené vzorce, ktoré vychádzajú z STN 73 6110 a 
TP 102. Po dôslednej kontrole prvotných údajov a správnych výpočtoch, získame z nazbieraných údajov 
výsledné hodnoty, ktoré vieme zapracovať do štúdií v grafickej podobe pre jednoduchšiu orientáciu. Vieme 
tak zobraziť napríklad priebeh dennej intenzity dopravy (pozri obr. 7), či priebeh intenzity dopravy na 
jazdných pruhoch na vstupe ramena križovatky (pozri obr. 8 a obr. 9). 

 

Obrázok 7 – Priebeh dennej intenzity dopravy  

6. ZÁVER - Aplikácia „SURVEYOR“ v praxi a jej budúcnosť 
Aktuálne pracujeme na príprave ďalších dopravných prieskumov smerovania dopravy v Bratislave, ktoré 
využijú rovnako aplikáciu Surveyor. Realizoval sa veľký dopravný prieskum s 55 študentmi, ktorí využívali 
aplikáciu. Príprava a nahrávanie údajov pri školení trvalo  niečo cez jednu hodinu a vyhrávanie údajov 
priamo v teréne po ukončení prieskumu necelú hodinu. Intenzity dopravy na križovatkách dosahovali 
hodnoty cez 20 000 vozidiel. Charakter križovatiek bol rôznorodý, od stykových križovatiek až po 
komplikované turbo okružné križovatky, spolu aj na vjazdoch resp. výjazdoch na parkovacie plochy 
priľahlých nákupných centier.  
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Obrázok 8 – Priebeh intenzity dopravy na jazdných pruhoch na vstupe ramena križovatky  

Čo sa softvéru a aplikácie Surveyor týka, do budúcna sa pripravujú vylepšenia aplikácie tak, aby pre ňu bola 
smerodajná synchronizácia na základe jednotného času, prostredníctvom napríklad google času, prípadne 
inej platformy. V súčasnosti čas chodu aplikácie závisí od času nastaveného v každom smartfóne jednotlivo, 
čo nám samozrejme môže spôsobovať menšie nepresnosti. Rovnako tak uvažujeme o rozšírení aplikácie aj 
pre operačný systém iOS, čo by umožnilo používať aj smartfóny od výrobcu Apple. V súčasnosti, ako sa 
uviedlo, aplikácia funguje len pre smarfóny s operačným systémom Android. Ďalej uvažujeme aj o 
možnostiach vykonávať prostredníctvom tejto aplikácie zaznamenávanie evidenčných čísel sčítavaných 
vozidiel, avšak tu nás limitujú hlavne energetické možnosti batérie smartfónov, ako aj problémy 
spoľahlivého zadávania údajov prostredníctvom vstavaných softvérových klávesníc mobilných telefónov. 
Jednoduchšia a presnejšia by bola prítomnosť hardvérovej klávesnice, ale túto možnosť má veľmi málo 
mobilných telefónov. Ďalšou potrebou je rozšíriť rozhranie desktopovej aplikácie na dekódovanie takéhoto 

PRIEBEH INTENZITY DOPRAVY NA JAZDNÝCH PRUHOCH NA VSTUPE RAMENA KRIŽOVATKY

Smerovanie 2

názov uzla: Landererova - Košická - Prístavná číslo uzla: 201 mesiac: 10 rok: 2016

1 Landererova 3 Prístavná 1 3

2 Košická 4 most Apollo

5 4

Vstup 1 Landererova

čas 1-2 1-3 1-4 1-5 1-S S čas 1-2 1-3 1-4 1-5 1-S S

06-07 64 86 80 0 0 230 13-14 227 417 364 0 0 1008

07-08 152 177 165 0 0 494 14-15 177 477 448 0 0 1102

08-09 179 246 228 0 0 653 15-16 192 549 613 0 0 1354

09-10 167 297 258 0 0 722 16-17 278 479 684 0 0 1441

10-11 171 286 322 0 0 779 17-18 215 455 553 0 0 1223

11-12 207 322 346 0 0 875 18-19 198 368 472 0 0 1038

Spolu 940 1414 1399 0 0 3753 Spolu 1287 2745 3134 0 0 7166

9:00 179 246 228 0 0 653 17:45 250 479 600 0 0 1329

Vstup 2 Košická

čas 2-1 2-3 2-4 2-5 2-S S čas 2-1 2-3 2-4 2-5 2-S S

06-07 34 183 123 0 0 340 13-14 248 507 349 0 0 1104

07-08 123 383 342 0 0 848 14-15 242 593 389 0 0 1224

08-09 281 462 502 0 0 1245 15-16 222 691 589 0 0 1502

09-10 254 504 407 0 0 1165 16-17 276 682 684 0 0 1642

10-11 250 494 340 0 0 1084 17-18 300 654 669 0 0 1623

11-12 281 474 362 0 0 1117 18-19 195 534 523 0 0 1252

Spolu 1223 2500 2076 0 0 5799 Spolu 1483 3661 3203 0 0 8347

9:00 281 462 502 0 0 1245 17:45 285 659 686 0 0 1630

Vstup 3 Prístavná

čas 3-1 3-2 3-4 3-5 3-S S čas 3-1 3-2 3-4 3-5 3-S S

06-07 365 259 217 0 0 841 13-14 394 222 366 0 0 982

07-08 579 270 490 0 0 1339 14-15 392 195 434 0 0 1021

08-09 719 242 637 0 0 1598 15-16 637 183 767 0 0 1587

09-10 576 237 536 0 0 1349 16-17 632 136 779 0 0 1547

10-11 419 204 473 0 0 1096 17-18 596 192 721 0 0 1509

11-12 422 234 388 0 0 1044 18-19 354 129 393 0 0 876

Spolu 3080 1446 2741 0 0 7267 Spolu 3005 1057 3460 0 0 7522

9:00 719 242 637 0 0 1598 17:45 606 193 742 0 0 1541

Vstup 4 most Apollo

čas 4-1 4-2 4-3 4-5 4-S S čas 4-1 4-2 4-3 4-5 4-S S

06-07 178 688 378 0 0 1244 13-14 308 688 302 0 0 1298

07-08 344 1659 727 0 0 2730 14-15 278 847 390 0 0 1515

08-09 425 1578 719 0 0 2722 15-16 304 1097 469 0 0 1870

09-10 413 810 503 0 0 1726 16-17 314 920 634 0 0 1868

10-11 288 714 292 0 0 1294 17-18 390 1095 814 0 0 2299

11-12 287 685 215 0 0 1187 18-19 302 642 326 0 0 1270

Spolu 1936 6134 2834 0 0 10904 Spolu 1896 5289 2935 0 0 10120

9:00 425 1578 719 0 0 2722 17:45 373 1050 832 0 0 2255

Vstup 5 0

čas 5-1 5-2 5-3 5-4 5-S S čas 5-1 5-2 5-3 5-4 5-S S

06-07 0 0 0 0 0 0 13-14 0 0 0 0 0 0

07-08 0 0 0 0 0 0 14-15 0 0 0 0 0 0

08-09 0 0 0 0 0 0 15-16 0 0 0 0 0 0

09-10 0 0 0 0 0 0 16-17 0 0 0 0 0 0

10-11 0 0 0 0 0 0 17-18 0 0 0 0 0 0

11-12 0 0 0 0 0 0 18-19 0 0 0 0 0 0

Spolu 0 0 0 0 0 0 Spolu 0 0 0 0 0 0

9:00 0 0 0 0 0 0 17:45 0 0 0 0 0 0

čas S11 S13 S21 S23 S31 S33 S41 S43 S51 S53 VST S13

06-07 230 577 340 1011 841 647 1244 420 0 0 2655 822

07-08 494 1046 848 2081 1339 1287 2730 997 0 0 5412 1407

08-09 653 1425 1245 1999 1598 1427 2722 1367 0 0 6218 1467

09-10 722 1243 1165 1214 1349 1304 1726 1201 0 0 4963 1144

10-11 779 957 1084 1089 1096 1072 1294 1135 0 0 4253 1001

11-12 875 990 1117 1126 1044 1011 1187 1096 0 0 4223 870

Spolu 3753 6239 5799 8520 7267 6748 10904 6216 0 0 27723 6711

9:00 653 1425 1245 1999 1598 1427 2722 1367 0 0 6218 1467

čas S11 S13 S21 S23 S31 S33 S41 S43 S51 S53 VST S13

13-14 1008 950 1104 1137 982 1226 1298 1079 0 0 4392 882

14-15 1102 912 1224 1219 1021 1460 1515 1271 0 0 4862 980

15-16 1354 1163 1502 1472 1587 1709 1870 1969 0 0 6313 1070

16-17 1441 1222 1642 1334 1547 1795 1868 2147 0 0 6498 1236

17-18 1223 1286 1623 1502 1509 1923 2299 1943 0 0 6654 1212

18-19 1038 851 1252 969 876 1228 1270 1388 0 0 4436 843

Spolu 7166 6384 8347 7633 7522 9341 10120 9797 0 0 33155 6223

17:45 1329 1264 1630 1493 1541 1970 2255 2028 0 0 6755 1275

PODIEL INTENZITY DOPRAVY NA JAZDNÝCH 

PRUHOCH NA VSTUPE RAMENA KRIŽOVATKY
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typu údajov. V týchto dňoch však už prebiehajú riešenia jednotlivých otázok, týkajúcich sa rozširovania 
aplikácie o túto možnosť zberu údajov. 
 

 

Obrázok 9 - Priebeh intenzity dopravy na jazdných pruhoch na vstupe ramena križovatky 

 
Poďakovanie: Príspevok bol napísaný s podporou projektu VEGA 1/0501/17 Optimalizácia využívania 
environmentálne akceptovateľných materiálov pre dopravné plochy, ITMS: 26240220084 – Univerzitný 
vedecký park, Slovenská technická univerzita v Bratislave 
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Abstrakt 

Na akustickú pohodu vo verejných priestoroch vplýva mnoho objektívnych a subjektívnych faktorov. Na jed-
nej strane je to charakter zdrojov zvuku a hluku, ktoré sa v danom priestore nachádzajú (ich intenzi-
ta, časová a frekvenčná charakteristika a napr. aj dĺžka ich pôsobenia), na druhej strane sú to prvky a kon-
štrukcie v priestore, ktoré zvuk odrážajú, ohýbajú či pohlcujú.  Subjektívne vnímanie pohody je niekedy ana-
lyzované metódami posúdenia tzv. zvukosféry (z angl. Soundscape assessment), pri ktorých sa analyzuje 
nielen intenzita zvuku ale i jeho obsah a kontext v ktorom je produkovaný. 
Zlepšenie akustickej pohody vo verejnom priestore preto môžeme považovať za vysoko komplexný a inter-
disciplinárny problém, ktorého riešenie je možné nájsť iba v koncepčnom návrhu, t.j. kombináciou eliminá-
cie nepríjemných zdrojov hluku, napr. z dopravy s vhodným architektonicko-urbanistickým riešením. Naprí-
klad hluk od železničnej dopravy, vyskytujúci sa opakovane dlhodobo v pravidelných časových intervaloch, je 
obyvateľmi vnímaný menej negatívne v porovnaní s náhodným hlukom počas dňa od automobilovej dopra-
vy. 
Tento príspevok prináša globálny pohľad na problematiku akustickej pohody vo verejnom priestore z hľadi-
ska dopravy, urbanizmu a architektúry, ktoré dokumentuje na dvoch konkrétnych príkladoch: (1) príklad 
hlukovej analýzy v okolí Bruselského letiska a (2) ukážka tzv. soundscape analýzy verejných priestorov. 
 
 

1. Úvod 

Dôležitou otázkou v rámci vývoja európskych miest je revitalizácia, návrh, údržba a renovácia verejných 
priestorov. Do spomenutého procesu rozvoja mestských častí často vďaka intenzifikácii využitia pozemkov 
však vstupuje mnoho rozličných faktorov ako napr. doprava, ekológia, ekonómia, spoločenské zloženie oby-
vateľstva, akustika a pod. [1]. I napriek tomu, že návrh verejného priestoru v sebe zahŕňa veľké množstvo 
aspektov a vstupných údajov, v minulosti boli jednotlivé komponenty často krát riešené nedôsledne a izolo-
vane. Urbanistické plánovanie v súčasnosti je charakteristické najmä svojim multidisciplinárnym a interdis-
ciplinárnym rozmerom a chápaním vzájomných súvislostí. 
V oblasti urbanistickej akustiky bol v minulosti ústrednou témou útlm hluku a jeho šírenie. Súčasné poznat-
ky nám však ukazujú, že z hľadiska akustiky nie je hluk a jeho intenzita jediným parametrom akustického 
komfortu. Pri vnímaní zvukovej pohody hrá významnú úlohu i frekvenčný a časový priebeh zvuku, činnosť 
poslucháča, celkový kontext a napr. i očakávanie. Zvuk totiž vplýva aj na naše emócie a náladu. 
 

2. Prehľad problematiky 

Zvuk vo verejnom priestore alebo priestranstve môžeme hodnotiť na základe kvantitatívnej analýzy, pro-
stredníctvom objektívnych akustických parametrov, ktoré môžeme buď odmerať alebo simulovať, alebo na 
základe kvalitatívneho posúdenia. Meranie hluku je v podstate veľmi jednoduché a priamočiare, vďaka jas-
ne stanoveným definíciám a jeho známym vplyvom na ľudské zdravie z hľadiska sluchových, srdcovo-
cievnych a hormonálnych ochorení exitujú rôzne smernice a normy na národnej a medzinárodnej úrovni 
[2].  
V sedemdesiatych rokoch bol však definovaný i pojem „Zvukosféra“ (z angl. Soundscape) [3], ktorý hovorí o 
akustických podmienkach ako o “prostredí vytvorenom zvukom”. Niekoľko štúdií ukázalo, že efekt masko-
vania zvuku iným zvukom má podstatný vplyv na vnímanie akustickej pohody a dokonca bolo tiež preuká-



139 
 

 

zané, že zníženie hluku z dopravy nie vždy vyrieši otázky zvukovej pohody [4]. Napr. Yang a Kang [5] vo svo-
jej publikácii konštatujú, že jedným zo základných veličín v hodnotení kvality verejných priestranstiev je 
hladina akustického tlaku pozadia. Autori tiež potvrdili, že vnímanie celkovej akustickej kvality je ovplyvne-
ný viac charakterom a typom zvuku, než jeho konečnou hladinou. Niekoľko štúdií sa v minulosti zameriavalo 
na podmienky v pokojných obytných zónach so zámerom nájsť indikátory kvality [6]. 
V rokoch 2009-2013 prebiehala v EU veľká COST akcia TD 0804 [7], v ktorej sa väčšina členov zhodla na tom, 
že uspokojivý popis akustického komfortu je možný iba kombináciou číselných a sémantických dát. Niektorí 
autori sa snažili nadobudnúť poznatky na základe analýzy tzv. binaurálnych nahrávok vykonaných na verej-
ných priestranstvách tzv. “soundwalk” metódou [8]. Ďalší vyvíjali metódu kombinujúcu kvantitatívne 
a kvalitatívne akustické dáta, pričom v kvantitatívnej časti skombinovali známe psychoakustické veličiny so 
zavedením dvoch nových bianurálnych parametrov, tzv. urbanistické rozdiely v intenzite (z angl. urban in-
teraural level differences) a tzv. urbanistické rozdiely v čase (angl. urban interaural time differences). 
V kvalitatívnej časti navrhli použiť 5 hodnotiacich kategórií, tzv. „keynote sound“, „sound signals“,  soun-
dmark, rytmus a harmóniu [9]. 
Slovný popis vnímania akustickej pohody na základe sémantického rozdielu v rámci určitej kategórie je však 
z multikulturálneho a multilinguistického hľadiska omnoho komplikovanejší než ten číselný. Pri prekladoch 
prídavných mien do rôznych jazykov je totiž mimoriadne dôležité preložiť význam slova a aj pocit, ktorý 
vyvoláva. V rozsiahlej publikácii Dubois et al [10] bola pri porovnaní kognitívnych kategórií popisujúcich 
zvukosféru zobraná do úvahy individuálna skúsenosť človeka ako aj kolektívne vnímanie zmyslu daného 
slova. Z hľadiska vnímania dopravného hluku bol napr. analyzovaný rozdiel medzi slovami „rušivý, neprí-
jemný, hlučný, drsný, nepokojný“ alebo medzi slovami „príjemný, tichý, pokojný, kľudný a pod.“ a ich ekvi-
valenty porovnania v iných EU jazykoch. 
Ďalšia skupina vedcov sa zaoberala vývojom algoritmu pre umelú inteligenciu, ktorý by dokázal automaticky 
identifikovať multidimenzionálne podobnosti zvukosféry na verejných priestranstvách, nazývaných tiež 
„dualistická psychoakustická stratégia“ [11]. Otázkou kategorizácie zvukosféry multiparametrálnou analý-
zou sa zaoberali i autori, ktorí na základe 370 binaurálnych nahrávok vybrali 13 reprezentatívnych akustic-
kých parametrov založených na psychoakustických veličinách a ich štatistických hodnotách, vytvorili katego-
rizáciu 20 typov zvukosfér a výsledky prezentovali na základe tzv. radarových zobrazení [12]. 
 

3. Príklady a diskusia 

Ak sa zameriame na zistenie vplyvu dopravy na zvukové podmienky na verejných priestranstvách, tak na 
základe štúdia literatúry zistíme, že by bolo chybou skúmať iba prostriedky, ktorými hlučnosť znížime. Akus-
tickú pohodu vo vonkajšom prostredí totiž nemôžeme hodnotiť rovnako ako v interiéry budov, kde je hlav-
ným zámerom izolácia chránenej miestnosti od hluku z exteriéru a vnútorných zdrojov hluku tak, aby si 
každý užívateľ vo svojom interiéri vytvoril svoje vlastné zvukové prostredie. 
Legislatíva v oblasti hluku je obyčajne zameraná na objektívne merateľný alebo simulovaný hluk. Príkladom 
je hluková analýza v okolí letísk a pod. (Obr.1). Akokoľvek, na verejné priestranstvá sa vo väčšine EU krajín 
žiadne záväzné akustické kritériá nevzťahujú. 
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Obr.1: Príklad hlukovej analýzy v okolí Bruselského letiska (obr. prebraný z prezentácie Rychtáriková-Glorieux 
„Meer passagiers in Brussels Airport en toch minder luchtverkeersgeluid?”, NAG dag, October 2015 Utrecht) 

 
Ak sa na celý problém pozrieme z hľadiska logického návrhu, tak na verejných priestranstvách nie je hlav-
ným cieľom počas dňa dosiahnuť úplné “ticho“, ale spolupracovať na urbanistickom návrhu tak, aby sme 
zabezpečili príjemné prostredie príslušné funkcii daného priestoru. Je dôležité uvedomiť si i priame a ne-
priame dôsledky návrhu na akustiku. Typickým príkladom je napr. zeleň, ktorá pozitívne vplýva na útlm 
hluku a prináša pozitívne zdroje zvuku ako napr. šum lístia ktorý môže maskovať mechanický zvuk 
z dopravy, alebo spev vtákov, ktorý odpúta pozornosť od nepríjemných zdrojov zvuku. Zaujímavý je 
i multifunkčný charakter fontány, ktorá má nielen estetickú a orientačnú funkciu ale vplýva i na tepelný 
komfort v letných mesiacoch a svojim širokospektrálnym a stacionárnym charakterom zvuku môže celoroč-
ne dokonale maskovať hluk z cestnej dopravy.  
Pri návrhu je tiež dôležité uvedomiť si, že každý akusticky tvrdý materiál v priestore odráža zvuk a správnym 
materiálovým riešením a tvarovaním prvkov napr. v parku môžeme nepríjemne hodnotené zvuky čiastočne 
pohltiť alebo izolovať a príjemné zvuky zosilniť. 
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Obr.2: Ukážka tzv. soundscape analýzy verejných priestorov, (obr. prebraný z prezentácie Rychtáriková et al. 
The Application of the Soundscape Approach in the Evaluation of the Urban Public Spaces“, In Proceedings of 

the Acoustics’08. Paris, Euronoise 2008)  
 

 
4. Záver 
 
Pod akustickou pohodou v verejnom priestore nerozumieme vždy len znižovanie hluku. Vo verejných 
priestranstvách nie je hlavnou úlohou a napokon nie je ani možné, dosiahnuť úplné ticho. Pokiaľ akustickú 
pohodu v interiéri môžeme prirovnať čistému papieru, na ktorý si užívateľ sám „namaľuje obraz“, t.j. vytvorí 
vlastnú zvukosféru podľa svojich predstáv, tak vo verejnom priestranstve v prenesenom význame „maľuje 
tento obraz“ sám mestský architekt, ktorý svoje dielo ponúka obyvateľom a úžívateľom verejného priestoru.  
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Abstrakt 

Väčšina projektov v architektúre je už dlhé roky založená na využití tradičných stavebných materiálov a sys-
témov, ktoré sú prevažne statické, nemeniace sa v čase 
 
Výskum v oblasti energetickej náročnosti budov však priniesol poznania, ktoré sa v poslednom desaťročí 
prejavili najmä v návrhu tzv. adaptívnych fasád s kinetickými elementmi. Spomenuté systémy pomáhajú 
znížiť energetickú náročnosť najmä z hľadiska prehrievania interiérov budov vhodným tienením, prispôsobu-
júcim sa napr. výške slnka a intenzite žiarenia. 
 
Tento príspevok sa zameriava na využitie akusticky adaptívnych prvkov a analyzuje možnosti využitia tzv. 
multifunkčných kinetických elementov na fasádach, ktoré by prispeli k zníženiu hluku z dopravy v mestskej 
zástavbe (v tzv. “street canyons”). 
 
Článok na základe akustickej simulácie porovnáva efekt zníženia hladiny akustického tlaku na jednotlivých 
podlažiach budov, vplyvom zvukovej pohltivosti fasády a zvukovo pohltivého asfaltu. Výpočty 
sú uskutočnené pre ulice s rôznou šírkou a dĺžkou. 

1. Úvod 

Trvalo udržateľný rozvoj mestských častí v sebe nesie mnoho otázok spojených s ekológiou, ekonómiou 
a životným prostredím. Každý verejný priestor je súčasťou mestského celku, prechádza určitou evolúciou a 
mestskí inžinieri v podstate kontinuálne riešia interdisciplinárny problém, v ktorý zlučuje estetiku 
a funkčnosť v širšom mestskom kontexte [1]. Zvuk, ako neviditeľná súčasť mestského a urbanistického prie-
storu zasahuje do tohto procesu v štádiu návrhu nenápadne, avšak po odovzdaní priestoru užívateľom sa 
jeho akustické vlastnosti prejavia okamžite a častokrát i priamo ovplyvnia jeho návštevnosť. V súvislosti 
s novými trendmi v architektúre t.j. návrhom adaptívnych fasád, vznikajú i nové otázky súvisiace s využitím 
kinetickej architektúry pri zlepšení akustickej pohody, a to znížením hluku od cestnej dopravy v uliciach 
miest. 
Na zníženie uličnej hlučnosti z dopravy však vplýva viacero faktorov. Na jednej strane je to intenzita dopra-
vy, typ vozidiel, povrch vozovky a pod. a na druhej strane sú to tvarové a materiálové riešenia exteriéru 
budov, ich výška a vzájomné vzdialenosti. Pri projektovaní stavieb sa z akustického hľadiska obyčajne pri-
hliada na zabezpečenie akustického komfortu v interiéri budov (spálňa, kancelária, školská trieda, nemoc-
ničná izba a pod.), ktorý je považovaný za chránený priestor. Kvalita života je však ovplyvnená pobytom 
človeka ako v interiéri, tak i v exteriéri. Kinetická architektúra v tomto smere i po akustickej stránke môže 
zohrať dôležitú úlohu, napr. zmenou zvukovo pohltivých vlastností fasády. 
 
2. Akustická pohoda 
 
Ak hovoríme o akustickej pohode alebo akustických materiáloch, potrebujeme rozlíšiť dva základné fe-
nomény: (a) zvukovú izoláciu a (b) zvukovú pohltivosť. 
 
Zvuková izolácia 
V prípade zvukovej izolácie ide o prenos zvukovej energie cez materiál alebo konštrukciu. V závislosti od 
typu zdroja zvuku hovoríme o vzduchovej a krokovej nepriezvučnosti. Pri vzduchovej nepriezvučnosti máme 
na mysli zdroj, ktorý produkuje zmeny tlaku priamo vo vzduchu. Typickým príkladom je napr. reč človeka, 
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hudobný nástroj, siréna, či motor auta. Pod krokovou nepriezvučnosťou rozumieme schopnosť konštrukcie 
zníženou formou prenášať zvukovú energiu od zdroja, ktorý vznikol úderom alebo iným kontaktom pred-
metu s konštrukciou. Preto sa v anglickej verzii ISO normy hovorí o tzv. „impact noise“, a napr. v holandskej 
o tzv. „contactgeluid“. Nejde teda iba o útlm hluku od kráčajúceho človeka. V súvislosti so zvukovou izoláci-
ou je potrebné si uvedomiť, že oproti tepelno-technickým riešeniam, v ktorých tepelnú izoláciu zabezpeču-
jeme hrúbkou tepelného izolantu, zvukovú izoláciu stien, fasád, či stropov, vo väčšine prípadov dosahujeme 
správnym konštrukčným návrhom a nie zvyšovaním hrúbky „izolácie“. 
Tento problém je preto omnoho menej triviálny než problém napr. „zateplenia“. 
 
Zvuková pohltivosť 
Pri prechode zvukovej vlny pórovitým materiálom (s otvorenými pórmi vyplnenými vzduchom), sa pohyb 
molekúl vzduchu zníži trením a preto sa zvuk materiálom pohltí. Každý pórovitý materiál (napr. minerálna 
vlna, hrubý textil a pod.), je teda v určitej miere zvukovo-pohltivý a premieňa zvukovú energiu na teplo. Na 
druhej strane, pórovité materiály s uzatvorenými pórmi ako napr. polystyrén alebo polyuretánová pena, 
ktoré sa využívajú ako tepelná izolácia, zvuk nepohlcujú ale odrážajú. Pórovité materiály svojou štruktúrou 
pohlcujú najmä vysoké frekvencie. Zvuková pohltivosť v nízkych frekvenciách je zase založená na inom 
princípe, ktorým je premena akustickej energie na kinetickú. Tento spôsob pohlcovania zvuku zabezpeču-
jeme membránovými absorbérmi, ktoré zvuk pohlcujú najmä vo vlastných frekvenciách (napríklad memb-
rány), t.j. pri kmitočtoch, na ktorých sa konštrukcia najviac rozkmitá. Špeciálnym prípadom zvukovo 
pohltivých prvkov sú tzv. helmholtzove rezonátory, ktoré môžeme naladiť tak, aby pohlcovali zvuk na 
požadovanej frekvencii. Skladajú sa z otvoru a hrdla, za ktorým sa skrýva určitý objem. Typickým príkladom 
je fľaša. Každý asi pozná jav, keď do fľaše zafúkame a ona vydá tón. Tieto frekvencie potom fľaša pohlcuje. 
Helmholtzove rezonátory môžu mať rôzne tvary a veľkosti. Na ich princípe sú založené i tzv. metamateriály, 
ktoré sú momentálne v štádiu vývoja [2]. 
Konštrukciou v rámci budovy teda obyčajne riešime izolovanie hlučnej a tichej prevádzky, pričom zvuková 
pohltivosť, ktorá pomáha skrátiť tzv. čas dozvuku a znížiť hluk od zdrojov zvuku umiestnených priamo 
v danom interiéri a to znížením amplitúdy odrazeného zvuku, je typicky aplikovaná ako povrchová úprava 
v interiéri budov. 
Výstavba moderných administratívnych budov, častokrát so zasklenými fasádami [3], vytvára i nový typ 
vysoko odrazivého akustického mestského prostredia. Akonáhle sú na ulici budovy umiestnené súvisle po 
oboch stranách cestnej komunikácie, z akustického hľadiska tu vznikne tzv. “street canyon” a celý priestor 
sa z akustického hľadiska začne správať ako veľká hala, v ktorej sa zvuk od ohraničujúcich prvkov a 
konštrukcií odráža a zvyšuje tým i celkovú hladinu akustického tlaku v priestore. Tento článok, sumarizuje 
najnovšie poznatky v oblasti predikcie tzv. street canyons a ich vplyv na uličný hluk. 
 
3. Akustické štúdie 
 
V oblasti predikcie šírenia zvuku v mestskej zástavbe boli lúčové metódy a metóda zrkadlového zdroja iden-
tifikované ako vhodné prostriedky pre predbežnú simuláciu [4,5]. Väčšina štúdií však potvrdila, že najpres-
nejšie výsledky dosiahneme ak nerovnosti fasád nasimulujeme prostredníctvom tzv. koeficientu rozptylu 
a nie modelovaním jednotlivých nerovností. V prípade, že nás zaujíma vplyv tvaru nerovnosti fasády (ako 
napr. tvar balkónov a pod) na šírenie hluku z dopravy, potrebujeme predikciu uskutočniť iným algoritmom, 
napr. metódou konečných rozdielov alebo metódou konečných prvkov [6,7].  
Simulácie v [8] boli vykonané prostredníctvom softvéru Odeon, ktorý bol vyvinutý na predikciu akustických 
parametrov v interiéroch budov. Neberie preto do úvahy meteorologické faktory ako vietor a teplotný gra-
dient. Avšak v tejto štúdii nebolo hlavným zámerom vypočítať hodnoty pre konkrétnu situáciu, ale získať 
predstavu o tom, v akých dimenziách sa z hľadiska zvýšenia hlučnosti v prípade materiálu fasády (tehla, sklo 
a membrána) pohybujeme. Pre porovnanie, boli simulované dve ulice dlhé 500 m široké 12 m a 24 m. Bu-
dovy pozdĺž ulice mali predpokladanú výšku cca 50 m. Zdroj zvuku bol definovaný ako širokospektrálny pri-
amkový zdroj umiestnený 1 m nad cestnou komunikáciou s akustickým výkonom 80 dB. Porovnaný bol 
vplyv zvukovej pohltivosti fasády na celkovú hlučnosť na ulici vo výške chodca, ako aj vo výške 40m, nad 
cestnou komunikáciou, vo vzdialenosti 1m pred fasádou. 
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Obr.1 znázorňuje o koľko decibelov sa zvýši hluk v danej výške nad cestnou komunikáciou, vo vzdialenosti 
1m od fasád budov, pri troch typoch zvukovej pohltivosti fasády. Na základe výsledkov môžeme konštato-
vať, že na vyšších podlažiach sa vplyv zvukovej pohltivosti fasády prejaví viac než v úrovni chodcov na ulici, 
kde v zásade dominuje priamy zvuk. V prípade relatívne úzkej ulice môže odrazivá fasáda zvýšiť hluk aj o 10-
15 dB. Pri širších uliciach sa vlastnosti fasády prejavia v menšej miere, keďže zvuková intenzita priameho 
zvuku vzdialenosťou klesá. 

  
Obr.1: Zvýšenie hluku v nízkych frekvenciách, oproti tzv. voľnému zvukovému poľu, v závislosti od výšky nad 
cestnou komunikáciou (obr. prebraný z prezentácie Rychtáriková et al, Euronoise 2018, Heraklion)  
4. Záver 
 
Pri posudzovaní hluku z dopravy a znižovaní hluku v uliciach miest zohráva zvuková pohltivosť dôležitú 
úlohu. Jej vplyv sa prejaví najmä vo vyšších podlažiach, kde oproti priamemu zvuku už dominuje odrazený 
zvuk, ktorý možno ovplyvniť správnym návrhom fasády. 
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