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DIAGNOSTICKÉ BODY PRO MEŘENÍ ZÁVAD ZA JÍZDY NA ŽELEZNIČNÍCH 

VOZIDLECH NA TRATICH V ČR 

DIAGNOSTICS POINTS FOR MEASURE FAULTS OF MOVING RAIL CARS AT THE 

RAILWAY LINE IN CZECH REPUBLIC 

Abstrakt 

Příspěvek se zabývá diagnostikou závad jedoucích vozidel – horkoběžných ložisek, 

zabrzděných vozů a plochých kol, tedy závad, které ve svém důsledku mají vliv na kvalitu dopravní 

cesty a náklady spojené s její údržbou. 

Klíčová slova 

Diagnostika závad jedoucích vozidel, indikátor horkoběžnosti ložisek, obručí, nekorektnosti 

jízdy 

Abstract 

The contribution deals with the diagnosis of defects of moving vehicles – hot-rolled bearings, 

braked rail cars and flat wheels, which are defects that in turn affect the quality of the railway line 

and the costs associated with its maintenance. 

Keywords 

Diagnosis of defects of moving vehicles, hot-roller indicator of bearings, hoops, flat wheels, 

incorrect ride 

 1 ÚVOD 

Zvyšování rychlosti, projíždění dlouhých traťových úseků bez zastavení a zvýšení 

nápravových tlaků zvyšuje potenciální nebezpečí těchto závad, přičemž úbytek zaměstnanců majících 

v dopravním procesu povinnost sledovat jízdu vlaku snižuje pravděpodobnost jejich zjištění. Proto 

jsou používána zařízení, která se snaží lidského činitele nahradit, a která umožňují zjišťování těchto 

závad i při vyšších rychlostech a za zhoršené viditelnosti, kdy jsou lidskými smysly obtížně 

postřehnutelné.  

Základní podmínkou diagnostiky těchto závad je, že musí být prováděna za jízdy vlaku, 

protože intenzita jejich projevu po zastavení vlaku klesá (teplota ložisek) nebo úplně mizí 

(mechanické rázy plochého kola). To klade vysoké nároky na realizaci spolehlivého snímače, který 

musí bezkontaktně převádět akustické, optické, termické nebo mechanické fyzikální veličiny, 

obvykle na elektrický signál, umožňující další zpracování. Od zařízení se požaduje zcela automatická 

kontrola všech projíždějících vlaků s jednoznačným vyhodnocením a signalizací zjištěných závad 

určenou dopravním pracovníkům. Proto se vlastní snímače zařízení instalují na širé trati, kde se 

předpokládá rovnoměrná ustálená jízda vlaků s minimálním ovlivněním zjišťovaných závad, ve 

                                                                                                                                                                   
1  Ing. Pavel Fiala, SŽDC-TÚDC, Malletova 10, Praha 9, 190 00, pracoviště Nerudova 1, Olomouc, 779 00, tel.: 

(+420) 725 556 963, e-mail: pavel.fiala@tudc.cz. 
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vzdálenosti cca 10 km před dopravnou, kde se budou vlaky s indikovanými závadami zastavovat za 

účelem kontroly, opravy nebo vyřazení vadného vozu z vlaku.  

2 HISTORIE A SOUČASNOST DIAGNOSTICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO 

MĚŘENÍ HORKÝCH LOŽISEK, OBRUČÍ A PLOCHÝCH KOL 

2.1 Historie 

Z hlediska četnosti výskytu i závažnosti následků se ve své době řadila na 1. místo horkoběžnost 

ložisek. Od roku 1969 byla zahájena výstavba indikátorů horkoběžnosti (dále IHL) také u ČSD. Z 

této sítě (celkem 24 ks IHL) se na tratích ČR provozuje doposud ještě 3 ks IHL. Zařízení této sítě 

(výrobek americké firmy SERVO) pracující na analogovém principu zpracovávání naměřených 

veličin jsou již na konci své životnosti a svojí konstrukcí jsou nevhodná pro novou konstrukci 

železničního svršku. Ve své době tato síť zařízení naprosto splnila stanovené požadavky. Účinnosti 

sítě lze doložit příkladem trati Praha - Č. Třebová, kde byly IHL v kaskádě při průměrné vzdálenosti 

40 km v obou traťových kolejích a za období let 1974 až 1995 zde nedošlo k žádné nehodě v 

důsledku horkoběžnosti.  

2.2 Současnost 

Od roku 1999 je na železničních tratích ČR budována síť digitálních zařízení pro diagnostiku 

závad jedoucích vozidel koncipovaná již pro zařízení tvořící diagnostický bod slučující indikátor 

horkoběžnosti IHL, indikátor horkých obručí kol a částí brzd (dále IHO) a indikátor nekorektnosti 

jízdy (dále INJ). 

V současné době je na železničních tratích v ČR vybudováno 60 diagnostických bodů, které tvoří 

v kombinaci IHL+IHO a nebo IHL+IHO+INJ rozsáhlou sít pro zachycení jízdy vozidel na hlavních 

tratích v ČR. Dále je odsouhlaseno v tomto roce výstavba dalších 5 kusů. Jednotlivé rozmístění 

diagnostických bodů je volené v přibližné vzdálenost 70 km. 

2.3 Popis zařízení 

Samotné diagnostické zařízení se skládá z: 

Traťová část (TČ) – tuto část představují měřící čidla připevněná na kolejnici nebo blízko ní. 

Hlavním úkolem čidel je měření fyzikálních veličin (teploty, doby přerušení elektrického kontaktu 

mezi kolem a kolejnicí apod.) a jejich převedení na elektrický signál, který je zpracován v základní 

jednotce. 

Základní jednotka (ZJ) – skládá se z analogových a digitálních elektronických obvodů, včetně 

mikroprocesorů umístěných v bezprostřední blízkosti koleje v traťové části. Úkolem ZJ je měření 

signálů přicházejících z čidel, jejich převod do digitální formy, následné zpracování (včetně digitální 

filtrace) a jejich přenos na stanoviště obsluhy. Vstupní analogové signály jsou vyhodnocovány podle 

nastavených kritérií, jednotlivých poplachových úrovní a spolu s dalšími údaji tvoří výstupní protokol 

o kontrolovaném vlaku. Po projetí každého vlaku je proveden test technického stavu vlastního

zařízení.

Stanoviště obsluhy (SO) – Stanoviště obsluhy je vybaveno počítačem třídy PC s tiskárnou, 

který provádí následné zpracování přicházejících diagnostických dat. Na monitoru počítače jsou 

zobrazeny všechny potřebné údaje o vlaku. V případě závady na vlaku je obsluha, kromě výpisu na 

obrazovce a na tiskárně, upozorněna na mimořádný stav akustickým signálem. SO umožňuje 

servisním pracovníkům komunikaci se ZJ. 
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Obr. 1 Vlevo traťová část, vpravo základní jednotka, dole stanoviště obsluhy v záchytné stanici 

 

 

Obr. 2 Umístění diagnostických bodů pro měření horkoběžnosti a nekorektnosti jízdy v ČR 
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Tab. 1 Umístění diagnostických bodů pro měření horkoběžnosti a plochých kol v ČR (tmavě 

podbarvené lokality budou budovány v roce 2017) 

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ STANICENI km KOLEJ Č. POČET KOLEJÍ ČÍSLO TRATI

Podivín 97,041 1 dvoukolejná 250

Vojkovice u Židlochovic 128,780 2 dvoukolejná 250

Stvolová 207,842 1 dvoukolejná 260

Blansko 181,401 2 dvoukolejná 260

Opočínek 313,224 1 dvoukolejná 010

Černá za Bory 299,249 2 dvoukolejná 010

Starý Kolín 339,408 2 dvoukolejná 010

Vraňany 449,130 1 dvoukolejná 090

Tuklaty 384,430 2 tříkolejná 011

Dolní Zálezly 506,510 1 dvoukolejná 090

Tuklaty 384,430 0 tříkolejná 011

Dolní Žleb 11,800 1 dvoukolejná 083

Řež 428,710 2 dvoukolejná 090

Oleško 485,370 2 dvoukolejná 090

Lanžhot 9,708 2 dvoukolejná 250

Jistebník 250,337 1 dvoukolejná 270

Jeseník nad Odrou 228,280 2 dvoukolejná 270

Břest 173,000 1 dvoukolejná 330

Lipník nad Bečvou 197,355 2 dvoukolejná 270

Moravský Písek 126,915 1 dvoukolejná 330

Lužice 96,608 2 dvoukolejná 330

Břeclav st.hranice 78,230 1 dvoukolejná 802

Petrovice u Karviné 289,370 2 dvoukolejná 320

Majetín 196,130 1 dvoukolejná 270

Bystřice nad Olší 303,130 2 dvoukolejná 320

Hynčina 29,090 1 dvoukolejná 270

Libivá 49,760 2 dvoukolejná 270

Cerhovice 62,888 1 dvoukolejná 170

Damníkov 10,300 2 dvoukolejná 270

Bdeněves 362,295 1 dvoukolejná 170

Cerhovice 62,888 2 dvoukolejná 170

Doubravka 101,343 2 dvoukolejná 170  

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ STANICENI km KOLEJ Č. POČET KOLEJÍ ČÍSLO TRATI

Planá u Mariánských Lázní 414,490 1 jednokolejná 170

Cheb - budoucnost 143,000 1 jednokolejná 179

Nemanice 5,000 1 jednokolejná 220

Kamenný Újezd 109,570 1 jednokolejná 196

Sudoměřice u Tábora 93,910 1 jednokolejná 221

Planá nad Lužnicí 72,315 2 dvoukolejná 220

Senohraby 149,150 1 dvoukolejná 221

Olbramovice u Votic 120,650 2 dvoukolejná 220

Horní Měcholupy 174,250 2 dvoukolejná 221

Obědovice 9,850 1 jednokolejná 020

Lichkov 112,560 1 jednokolejná 024

Mělník 370,250 1 dvoukolejná 072

Dřísy 352,320 2 dvoukolejná 072

Libochovany 417,590 2 dvoukolejná 072

Chabařovice 9,250 2 dvoukolejná 130

Bílina - Kyselka 35,606 1 tříkolejná 130

Jenišov 193,590 1 dvoukolejná 140

Jenišov 193,590 1 dvoukolejná 140

Tlučná 121,600 1 jednokolejná 180

Dobřany 85,500 1 jednokolejná 183

Zliv u Českých Budějovic 225,770 1 jednokolejná 190

Pracejovice 278,000 1 jednokolejná 190

Šťáhlavy 337,043 1 jednokolejná 190

Okrouhlice 234,760 1 dvoukolejná 230

Cirkvice u Kutné Hory 283,810 2 dvoukolejná 230

Kamenné Zboží 326,505 1 jednokolejná 231

Zeleneč- Pha 15,000 2 dvoukolejná 231

Laštovičky 74,138 1 dvoukolejná 250

Březské 46,467 2 dvoukolejná 250

Česká 15,300 1 dvoukolejná 250

Přibyslav 104,415 2 dvoukolejná 250

Lidečko 21,786 2 dvoukolejná 280

Hoštice-Heroltice 51,556 1 jednokolejná 300  

 3 DIAGNOSTICKÉ ZAŘÍZENÍ IHL, IHO A INJ 

 3.1  Indikátor horkoběžnosti ložisek - IHL 

Digitální indikátor horkoběžnosti ložisek typ CYBERSCAN 2000 (výrobce Harmon USA 6ks 

a SST Phoenix 54 ks SRN) nové konstrukce (nezasahuje nepovoleným způsobem do konstrukce 

železničního svršku) a nového způsobu snímání teploty ložisek (je vyloučen omezující vliv částí 

podvozku, které zakrývají ložiskovou skříň – pružnice, zařízení protiskluzu, zařízení k uzavírání 

dveří atd.) pracuje na principu bezdotykového snímání teploty nápravových ložisek pyrometrem. 

Principem měření je bezkontaktní snímání teploty pomocí pyrometrů v 8 zónách měření (skrze 

Y-podvozky). Měření se vyhodnocuje v měřicích okénkách definovaných snímači náprav. 

Vyhodnocovací parametry:  

 IHL stop – teplota nad 90°C nad okolní teplotu (nutno co nejrychleji zastavit), 

 IHL kontrola – teplota ložiska přesáhla 60°C nad okolní teplotu (upozornění na 

nestandartní hodnotu), 

 diference – rozdíl mezi teplotou pravého a levého ložiska o více než 48°C.  

 3.2  Indikátor horkoběžnosti obručí kol, brzdových zdrží a disků kotoučových brzd - 

IHO 

Digitální indikátor horkých obručí kol, brzdových zdrží a disků kotoučových brzd stejného 

typu a výrobce jako u IHL. Pracuje též na principu bezdotykového snímání teploty sledovaných částí 

nápravy pyrometrem.  

Vyhodnocovací parametry:  

 IHO stop – teplota jízdní plochy kola (nákolků), brzdových špalíků a kotoučů brzd je 

nad 300°C nad okolní teplotu, 
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 IHO kontrola – teplota jízdní plochy kola (nákolků), brzdových špalíků a kotoučů brzd 

je nad 200°C nad okolní teplotu. 

 

Obr. 3 Schéma umístění diagnostiky IHL a IHO v pražci a snímání jednotlivých částí železničního 

soukolí 

 3.3  Indikátor nekorektnosti jízdy - INJ 

Digitální indikátor nekorektnosti jízdy (výrobce TENS Sopoty Polsko). Pracuje na principu 

měření doby odskoku plochého kola (resp. doby ztráty šuntu kolejového obvodu) pomocí 

neohraničených kolejových obvodů pracujících s frekvencí okolo 1 MHz. Měření probíhá ve dvou 

samostatných identických zařízeních ke zvýšení spolehlivosti vyhodnocení. Každý systém má 2 tyto 

obvody z důvodu délky ujeté vzdálenosti při odvalování železničního kola a malého rozvoru mezi 

nápravami. 

Ekvivalentní délka plošky na měřeném kole je potom vypočítávána z naměřené doby odskoku, 

rychlosti vlaku a nápravové síly na kolo. Ekvivalentní délka plochy na jízdní ploše kola představuje 

jakoukoliv nepravidelnost na obvodu kola železničního vozu. Může se jednat o ploché místo, nápeče, 

znečištěný povrch, vydrolené místo na jízdní ploše kola (nákolku, povrchu obruče), nekruhový obvod 

kola, nevyváženost kola, závady ve vypružení a další závady na podvozku železničního vozidla, které 

se projevují odskokem kola od kolejnice.  

Data se vyhodnocují z těchto všech naměřených hodnot a výsledkem je délka ekvivalentní 

plochy na kole v mm. Dle UIC v podmínkách ČR je povolená délka ekvivalentní plochy do 60 mm. 

Zařízení vyhodnocuje délku plošky na železničním kole pro alarm – kontrola od 80mm a pro alarm – 

stop od 110 mm.  

 

Obr. 4 Umístění indikátoru nekorektnosti jízdy (INJ) a 1. A 2. měření 
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Samotný výpočet nekorektnosti jízdy probíhá pomocí zjednodušeného vztahu: 

                              (1) 

kde: 

p – ekvivalentní délka plochy [mm]; 

l – délka měřícího úseku [mm]; 

t – doba přerušení kontaktu kola s kolejnicí [s]; 

t - doba průjezdu kola měřícím úsekem [s]; 

k – korekční činitel zahrnující rychlost a kolovou sílu [know-how výrobce]. 

 4 HODNOCENÍ ZÁVAD A POSTUP KONTROLY  

Po indikování závady – alarmu kontrola či stop je v záchytné stanici železniční vozidlo, vlaková 

souprava odstavena a dle informací, které předá základní jednotka stanovišti obsluhy provedena 

kontrola dopravce a pracovníka stanoviště obsluhy na příslušné nápravě, železničním dvojkolí a dle 

velikosti závady zavedeno opatření. 

Dle velikosti závady v nekorektnosti jízdy je vůz ponechán v jízdě do cílového místa s následnou 

opravou, ponechán v jízdě do nejbližšího místa možného odstavení a provedení opravy anebo 

nedovoleno pokračování v jízdě (nutné přeložení nákladu). O způsobu ponechání v jízdě nebo 

odstavení vozu rozhoduje dopravce v závislosti na velikosti závady a vyrozumění provozovatele 

dráhy. 

Tab. 2 Příklad počtu alarmů odskoků kola od kolejnice – IPK – nekorektnost jízdy v období od 

1. 4. 2017 do 16. 6. 2017( DC1_20_30 – první měření délka odskoku 20–30 mm) 

interval (DC1=1.měření, DC=2.měření) DC1_do_10 DC2_do_10 DC1_10_15 DC2_10_15 DC1_15_20 DC2_15_20 DC1_20_30 DC2_20_30 DC1_30_40 DC2_30_40 DC1_40_50 DC2_40_50 DC1_50_60 DC2_50_60 DC1_60_70 DC2_60_70 DC1_70_80 DC2_70_80 DC1_80_90 DC2_80_90 DC1_nad_90 DC2_nad_90

počet zjištěných náprav 1169 1171 110 103 109 117 215 245 147 116 55 61 15 16 2 7 0 0 0 0 0 1

interval (DC1=1.měření, DC=2.měření) DC1_do_10 DC2_do_10 DC1_10_15 DC2_10_15 DC1_15_20 DC2_15_20 DC1_20_30 DC2_20_30 DC1_30_40 DC2_30_40 DC1_40_50 DC2_40_50 DC1_50_60 DC2_50_60 DC1_60_70 DC2_60_70 DC1_70_80 DC2_70_80 DC1_80_90 DC2_80_90 DC1_nad_90 DC2_nad_90

počet zjištěných náprav 1169 1171 110 103 109 117 215 245 147 116 55 61 15 16 2 7 0 0 0 0 0 1  

Tab. 3 Příklad počtu alarmů a velikosti ekvivalentních ploch – IPK – nekorektnost jízdy v období od 

1. 4. 2017 do 16. 6. 2017( FW1_30_40 – velikost ekvivalentní plochy v rozmezí 30–40 mm) 

interval (FW1=1.měření, FW=2.měření) FW1_pod_30 FW2_pod_30 FW1_30_40 FW2_30_40 FW1_40_50 FW2_40_50 FWl1_nad_50 FW2_nad_50

počet zjištěných náprav 1643 1666 177 155 74 62 292 269  

 5 ZÁVĚR 

V současné době je v plném provozu na železničních drahách v ČR 60 diagnostických bodů 

v kombinaci IHL+IHO a nebo IHL+IHO+INJ. Tato sít bude v roce 2017 / 2018 rozšířena o dalších 5 

diagnostických bodů. Míra spolehlivosti diagnostiky závad jedoucích vozidel je více než 99 % 

z naměřených a následně kontrolovaných dat. 

Správce dráhy v ČR, společnost SŽDC, s.r.o. v současné době požaduje po dopravcích smluvní 

pokuty (viz GŘ SŽDC), za vzniklé závady na železničních vodidlech, které negativně ovlivňují 

kvalitu geometrické polohy koleje a dalších parametrů. V současné době se počet alarmů stop s mírou 

závady pro okamžité odstavení vozidla v posledních letech mírně zvyšuje a je tedy dobré upozornit i 
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touto cestou výrobce vozidel a především dopravce na nutné pravidelné kontrolní prohlídky a včasný 

a důkladný servis vozidel. 

Důkladný a včasný servis a předcházení závadám zajistí dopravci jak snížení nákladů (smluvní 

pokuty a nutnost přeložení materiálu, případně doprava poškozeného vozu), tak včasné dopravení 

nákladu. 

Veškeré činnosti mezi dopravcem a řízení drážní dopravy v souvislosti s diagnostickými body je 

organizováno pomocí předpisu SŽDC V65.1 – Předpis pro provozování diagnostiky závad jedoucích 

vozidel. 

Současně bych rád poděkoval za poskytnutí materiálů a spolupráci firmě STARMON s.r.o. a Ing. 

Ladislavu Horákovi z TÚDC. 
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TP 188 – VZOROVÉ PŘÍKLADY 

TP 188 – MODEL EXAMPLES 

Abstrakt 

Se změnou koncepce technických podmínek neobsahují ty pro kapacitní posuzování 

křižovatek vydané v roce 2017 na rozdíl od předešlých verzí vzorové řešené příklady, které byly 

vhodné jednak pro ujištění se v jednotlivých krocích výpočtu kontrolu a jednak pro kontrolu výsledků 

vlastních nástrojů připravených zpravidla v SW Excel. Tým VUT v Brně se rozhodl poptávce po 

vzorových příkladech vyhovět a ve formě učebního textu pro své studenty je vytvořil. K dispozici 

jsou ale i pro širokou odbornou veřejnost. Příspěvek rovněž shrnuje zásadní změny v TP 188 – jak 

oproti jak dosavadním TP 188, tak oproti TP 234 až 236, které rovněž nahrazuje. 

Klíčová slova 

kapacita, výkonnost, křižovatka, mezikřižovatkový úsek, ÚKD 

Abstract 

New technical guidelines for capacity of the roads issued in 2017, unlike previous versions, do 

not include model examples, which were appropriate both to assure control in the individual 

calculation steps and to check the results of own tools, usually prepared in SW Excel. The BUT team 

decided to meet the demand for model examples and created them in the form of textbooks for their 

students. They are also available to the general public. The article also summarizes the major changes 

in TP 188 – against the current TP 188 and also TP 234 to 236, which are also replaced by new TP 

188. 

Keywords 

Capacity, Intersection, Junction, Section, LOS 

 1 ÚVOD 

V roce 2016 začala a v roce 2017 pokračovala a snad bude dokončena příprava nových 

technických podmínek, která mají integrovat postupy pro výpočet kapacity jednotlivých prvků 

pozemních komunikací rozdělené nyní do více technických podmínek (TP): 

 TP 188 Posuzování kapacity neřízených úrovňových křižovatek (EDIP, 2008); 

 TP 234 Posuzování kapacity okružních křižovatek (EDIP, 2011); 

 TP 235 Posuzování kapacity světelně řízených křižovatek (EDIP, 2011); 

 TP 236 Posuzování kapacity mimoúrovňových křižovatek (EDIP, 2011); 

                                                                                                                                                                   
1  Ing. Martin Všetečka, Ph.D., Ústav pozemních komunikací, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně, 

Veveří 95, 602 00 Brno, tel.: (+420) 541 213 081, e-mail: vsetecka.m@fce.vutbr.cz. 

2  Ing. Martin Novák, Ústav pozemních komunikací, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně, Veveří 

95, 602 00 Brno, tel.: (+420) 541 213 081, e-mail: novak.m@fce.vutbr.cz. 
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Kapacitou pozemních komunikací se zabývají i TP 123 Zjišťování kapacity pozemních 

komunikací a návrhy na odstranění kongescí, které lze však považovat za velmi nesystematické a 

vhodné k vyřazení ze systému TP. S tématem souvisejí i TP 135 Projektování okružních křižovatek 

(…), které dříve obsahovaly postup pro výpočet kapacity okružní křižovatky, obdobně TP 81 

Navrhování světelných signalizačních zařízení (…) dříve obsahovaly postup pro výpočet kapacity 

světelně řízené křižovatky. Se zavedením „specializovaných“ TP 234 a 235 byly po jisté době 

duplicity témata kapacity z TP 81 i 135 při jejich aktualizaci vyňaty. 

TP 188, 234, 235 i 236 obsahovaly kromě vlastní metodiky i příklady typické křižovatky či 

typických křižovatek. Čtenář si tak mohl v případě nejasnosti ověřit pochopení/výklad metodiky a 

zároveň si mohl zkontrolovat správnost svého vlastního automatizovaného výpočtu např. v prostředí 

MS Excel. Nová TP 188, jak byla integrovaná TP pro výpočet kapacity pozemních komunikací 

označena, však v souvislosti s aktuálními požadavky na TP vzorové příklady obsahovat nebudou. To 

se dá vysvětlit snad tak, že TP mají být dle svého názvu předpisem, nikoli učebnicí. Během 

projednávání obsahu TP 188 a (ne)postradatelnosti vzorových příkladů byla zpracovatelem TP 188, 

firmou EDIP, vznesena úvaha, že vzorové příklady stejně vypracují univerzity jako skripta pro své 

studenty. Autoři tohoto článku hozenou rukavici zvedli a v souběhu s dokončováním TP započali 

přípravu vzorových příkladů ve formě učebnice.    

 2 NOVINKY PŘI POSUZOVÁNÍ KAPACITY 

Jak bylo uvedeno výše, nové TP 188 především integrují postupy dříve rozdělené do TP 188, 

234, 235 a 236 do jediného předpisu. V průběhu zpracování nových TP byl navíc integrován výpočet 

kapacity mezikřižovatkových úseků extravilánových komunikací z ČSN 73 6101 Projektování silnic 

a dálnic (příloha A), která rovněž procházejí procesem novelizace. Tím se narovnává situace 

s křižovatkovou ČSN 73 6102, která již nyní přenechává výpočet kapacity technickým podmínkám a 

pouze uvádí základní požadované hodnoty. 

Z mnoha předpokládaných dílčích změn, jejichž popis je nad rámec tohoto článku, lze uvést: 

 změna koncepce posuzování mimoúrovňových křižovatek (MÚK) – stávající TP 236 byly 

de facto metodikou pro posuzování připojovacích, odbočovacích a průletových úseků. 

Protože tyto se mohou vyskytovat i mimo MÚK a naopak v rámci MÚK se mohou 

vyskytovat i prvky typu neřízená křižovatka, okružní křižovatka, či křižovatka světelně 

řízená, bylo přistoupeno k deklarování výpočtu připojovacích, odbočovacích a průletových 

úseků na stejné systematické úrovni jako kapacity neřízených, okružních a světelně 

řízených křižovatek. Posouzení samotné MÚK je pak množinou posouzení výše 

uvedených prvků; 

 doba zdržení tam, kde vzniká fronta z důvodu hledání mezery v nadřazeném dopravním 

proudu, tedy u posouzení vjezdů křižovatek neřízených a okružních, se již nepočítá dle 

rovnic Kimber-Hollis, ale jiným postupem převzatým dle sdělení zpracovatele z německé 

metodiky HBS. Důvodem, proč německá metodika opustila metodiku Kimber-Hollis, mají 

být autorské (finanční) nároky dědiců jednoho/jedné z uvedené dvojice autorů; 

 v případě světelně řízené křižovatky se doplňuje výpočet kapacity vjezdu při použití 

doplňkové zelené šipky v řadicím pruhu společném i pro jiné směry jízdy a dále kapacity 

vjezdu při nedostatečně dlouhých řadicích pruzích. Upravuje se zohlednění přecházejících 

chodců a především se přejímá složitější způsob výpočtu délky fronty zahrnující stavy při 

stupni vytížení blížícím se 100 % a přesahujícím 100 % – toto je dobře známo těm, kdo 

počítají také dle slovenských předpisů. Celkově dochází ke zesložitění výpočtu, navíc 

kapacitu nedostatečně dlouhých řadicích pruhů nelze snadno algoritmovat např. v Excelu, 

pokud se tedy dopravní inženýr nechce uchýlit k aproximaci tabuizovaných hodnot 

nějakým vlastním vztahem;   

 v případě okružních křižovatek se doplňuje kapacita spojovací větve (tzv. bypassu) a 

zohlednění vlivu přecházejících chodců též na vjezdu do okružní křižovatky (nyní pouze 

na výjezdu); 
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 v případě mezikřižovatkových úseků dochází k úpravě tabulek, ze kterých se přímo odečítá 

kapacita úseků jak v extravilánu, tak (v další kapitole) v intravilánu. 

Z hlediska koncepce TP lze kromě již výše zdůrazněné absence příkladů upozornit na absenci 

požadovaných limitních hodnot doby zdržení, stupně vytížení apod. Ty jsou totiž stanoveny 

příslušnými normami, tj. ČSN 73 6101, 02 a 10 a nová TP 188 na tato ustanovení pouze odkazují. To 

na jednu stranu přináší menší komfort pro uživatele (musí při výpočtu dohledávat další předpisy), ale 

zabraňuje to duplicitě a především problémům při případné aktualizaci hodnot v ČSN. 

 2 KONCEPCE VZOROVÝCH PŘÍKLADŮ 

Účelem vzorových příkladů je poskytnout potvrzení správného pochopení a aplikace metodiky 

TP 188. Cílovou skupinou jsou s ohledem na autorský tým VUT v Brně pochopitelně studenti, tzn. 

primární formou vzorových příkladů je vysokoškolské skriptum pro předmět Dopravní inženýrství. 

Nic ovšem nebrání použití těchto vzorových příkladů i jiným uživatelům, zejména těm, kteří si 

postup kapacitního výpočtu sami (částečně) algoritmují např. v Excelu a kteří si chtějí snadno ověřit, 

že ve výpočtu nemají chybu. Přesnější vyjádření je, že si chtějí snadno ověřit, že mají chybu, protože 

zatímco existence rozdílného výsledku nějakou chybu potvrzuje, tak existence stejného výsledku 

jistotu správnosti nedává, protože při konkrétním zadání vzorového příkladu se může chyba 

neprojevit. Autoři vzorových příkladů (resp. tohoto článku) se zmíněnému problému snažili vyhnout 

zadáním kombinujícím co nejvíce vstupů a podmínek tak, aby se mohlo projevit co nejvíce chyb. 

Vzorové příklady jsou ve formě jednotného protokolu dle TP 188, byť ten je v odůvodněných 

případech upraven dle mínění autorů tak, aby obsahoval všechny vstupy a zásadní mezikroky. Kromě 

toho je doplněna tabulka dalších mezikroků pro případně snazší dohledání konkrétní chyby (resp. 

odlišnosti). Každý příklad je uvozen textovým a grafickým vysvětlením zadání, příp. jiným 

komentářem. V draftu existujícím ke dni semináře RDIT 2017 existují posudky neřízené průsečné a 

stykové křižovatky, okružní křižovatky včetně variant spirálové a s bypassy a světelně řízené 

křižovatky včetně doplňkových šipek apod. 

Je sice zřejmé, ale nutné připomenout, že vzorové příklady nejsou oficiálním dokumentem 

Ministerstva dopravy či Ředitelství dálnic a silnic, že Technické podmínky 188 nedoplňují ani 

nenahrazují a že v nich uvedený postup je „pouze“ odborným názorem jejich autorů.     

 4 ZÁVĚR 

Skriptum Vzorové příklady dle TP 188 nabízí možnost ověřit si správnost výpočtu kapacitního 

posudku dle TP 188, ze kterých samotných v souladu s aktuálními trendy bez náhrady vzorové 

výpočty vypadly. Přes své určení posluchačům VUT v Brně je skriptum zdarma k dispozici i široké 

odborné veřejnosti – v době konání konference draft, v zatím ne zcela přesně známé době vydání TP 

188 pak finální podoba prvního vydání. Autoři (článku a zároveň vzorových příkladů) budou rádi za 

zpětnou vazbu s náměty na doplnění vzorových příkladů dle praktických zkušeností. Do budoucna 

zvažují i doplnění výpočtu dopravního zatížení (TP 189 a 225) pro vytvoření komplexního materiálu 

pro posuzování kapacity (přesněji výkonnosti) pozemních komunikací. 

 PODĚKOVÁNÍ 

Článek byl vytvořen z financí získaných komerčních činností autorů a pro potřebu evidence 

publikací bude připojen k projektu Specifického výzkumu FAST-J-12-14 Rychlá autobusová 

doprava.   

POZNÁMKA K LITERATUŘE 

Článek vychází z pracovních (nezveřejněných) materiálů k TP 188 a z platných znění v textu 

zmíněných technických předpisů (TP a ČSN). 
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PTV VISSIM AKO NÁSTROJ PRE MODELOVANIE DOPRAVY 

PTV VISSIM AS A TOOL FOR TRANSPORT MODELING 

Abstrakt 

Článok sa bude zaoberať križovatkou Opavská - Martinovská - Francouzská v Ostrave. Cieľom práce je vytvoriť 

mikrosimulačný model križovatky súčasného usporiadania križovatky s vlastnými variantnými návrhmi, následne tieto modely 

porovnať a štatisticky vyhodnotiť. Práca bude obsahovať rešeršnú časť, jej súčasťou budú potrebné výpočty k vyjadreniu úrovne 

kvality dopravy pre východiskové intenzity a pre výhľadové intenzity, ďalej vlastné analýzy, záverečné návrhy a odporúčania. 

  

 

Kľúčové pojmy 

mikrosimulačný model, PTV VISSIM, kapacita, križovatka, intenzita 

 

Abstract 

The article will deal with the intersection Opavska - Martinovska - Francouzska in Ostrava. The aim of the article is 

to create a microsimulation model of the intersection of the current junction with its own variants, then compare these models 

and statistically evaluate them. The work will include a search section, including calculations to express the transport quality 

level for baseline intensity and forward intensity, further analysis, final proposals and recommendations. 

                Keywords 

                microsimulation, PTV VISSIM, capacity, intersection, intensity 

 

 

         1  ÚVOD 

Dnešný rýchly vývoj automobilizácie má za potrebu zvyšovanie kapacity, zlepšovanie úrovne kvality dopravy a 

zvýšenie bezpečnosti na komunikáciách. Pri snahe tieto faktory pozitívne ovplyvniť a teda prispôsobovať komunikácie nárastu 

automobilizácie, môžeme využívať rôzne varianty zmeny organizácie a riadenia komunikácií. 

Pri navrhovaných úpravách bol používaný program PTV VISSIM, v ktorom bola modelovaná križovatka a bola 

možnosť voľne meniť parametre bez zásahu do cestnej premávky.  

Boli vytvorené celkovo štyri návrhy úprav - dva bez stavebných úprav - zmena signálneho plánu križovatky a dva so 

stavebnými úpravami. Po nasimulovaní úprav do programu PTV VISSIM a spustení hodinovej simulácie boli získané  

informácie, ktoré boli vyhodnocované v programe Microsoft Excel a následne prevádzané do prehľadných tabuliek a grafov. 

Pri všetkých návrhoch bol skúmaný cestovný čas vozidiel, doba zdržania a dĺžka kolóny.  

Pozornosť je venovaná porovnávaniu vyhodnotených informácií pri navrhnutých variantoch riešenia, ako aj pri súčasnom 

usporiadaní križovatky. Navrhnuté riešenia boli definované do modelu a všetky boli zaťažované  intenzitou pre výhľadový rok 

2026. 

 

         2  POPIS OBLASTI 

Riešená križovatka Opavská - Martinovská - Francouzská je situovaná v mestskej časti Poruba obce Ostrava, v okrese 

Ostrava, v Moravskosliezkom kraji.  

Križovatka je tvorená odbočnými ulicami Martinovská a Francouzská, pričom ulica Martinovská je tvorená cestou 

tretej triedy číslo III/46620 a ulica Francouzská je tvorená miestnou komunikáciou II. triedy. Hlavná pozemná komunikácia na 

ulici Opavská, ktorá je vedená v priamom smere je tvorená cestou druhej triedy číslo II/479.  
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Obr.1: Riešená križovatka Opavská - Martinovská - Francouzská 

 

           3  ÚROVEŇ KVALITY DOPRAVY NA KRIŽOVATKE RIADENEJ SSZ  

Pri kapacitnom posudzovaní križovatky pre výhľadový rok je nutné zistiť prognózu intenzity dopravy, ktorá bola 

uskutočnená podľa TP 225 za pomoci prepočtových koeficientov pre ľahké a ťažké vozidla. Prognóza bola stanovená na 

obdobie pre roky 2026 a 2036.[1]  

Výpočtom bol zistený nevyhovujúci stupeň kvality dopravy u takmer všetkých radiacich pruhov na križovatke. 

Celková úroveň kvality dopravy na riešenej križovatke sa v tomto prípade rovná stupni F pri súčasných intenzitách dopravy, 

rovnako tomu je aj pri predikovaných intenzitách pre rok 2026 a 2036. 

Vzhľadom k tomuto faktu je evidentné, že by bolo vhodné na križovatke navrhnúť opatrenia, ktoré by faktory 

ovplyvňujúce úroveň kvality dopravy priaznivo ovplyvnili a to nielen v súčasnej dobe, ale aj vo výhľadovom období. Po 

prehodnotení viacerých aspektov, do ktorých určite spadá aj ekonomické a bezpečnostné hľadisko, boli vytvorené štyri návrhy 

úprav križovatky, ktoré boli reflektované i do mikrosimulačných modelov v programe PTV VISSIM a následne 

vyhodnocované.  

 

 
Obr.2:  Pentlogram celkovej intenzity dopravy v čase od 13:00 do 17:00 [voz/4h] 
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Obr.3: Pentlogram intenzity dopravy v špičkovej hodine v čase od 15:00 do 16:00 [voz/h] 

 

Obr.4: Model súčasného usporiadania križovatky s viditeľnými linkami a konektormi vytvorený v programe PTV VISSIM 

 

Obr.5:  Model súčasného usporiadania križovatky v 3D 
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          4  NÁVRHY ÚPRAV KRIŽOVATKY 

      4.1  Návrh č.1 - bez stavebných úprav (dĺžka cyklu 120 sekúnd)  

Vzhľadom k faktu, že pri výpočte ÚKD na rok 2026 úroveň kvality dopravy riešenej križovatky vykazovala stupeň F, 

by bolo vhodné križovatku modifikovať tak, aby úroveň kvality dopravy v riešenej križovatky preukázala stupeň ÚKD 

minimálne v hodnote E . V návrhu č.1 bol zmenený signálny plán. Pôvodný signálny plán poskytnutý firmou OSTRAVSKÉ 

KOMUNIKACE A.S.,  mal cyklus v dĺžke 100 sekúnd. Pri výpočte ÚKD vykazoval najmenej vhodné hodnoty vjazd  z ulice 

Martinovská, preto dĺžka zelenej bola predĺžená o 20 sekúnd. Pôvodná dĺžka fázy pri smeroch jazdy z tejto ulice bola 13 sekúnd. 

Po úprave bola dĺžka zelenej 33 sekúnd, pričom dĺžka cyklu sa touto úpravou predĺžila na 120 sekúnd.  

Zo získaných dát po spustení simulácie v programe PTV VISSIM na riešenej križovatky, boli tieto informácie následne 

spracované do grafov a tabuliek. V tabuľke č.1 sú porovnávané dĺžky cyklu pre každý smer jazdy. Smery jazdy pre označenia 

A,B,C a D sú znázornené v obrázkoch č. 2 a č.3. 

Tab.1: Porovnanie doby zdržania pre cyklus dĺžky 100 sekúnd a 120 sekúnd 

Smer jazdy Dĺžka cyklu 100s [s] Dĺžka cyklu 120s [s] 

A1 - priamo 61,98 42,94 

A1 - doprava 47,11 36,67 

A2 53,62 38,44 

A3 67,27 57,62 

B1 - priamo 64,57 87,24 

B1 - doľava 65,96 89,43 

B2 - priamo 58,52 83,85 

B2 - doprava 58,97 91,88 

C1 51,33 62,40 

C2 33,20 51,22 

C3 - priamo 37,52 47,02 

C3 - doprava 37,84 48,17 

D1 72,20 41,73 

D2 70,38 42,89 

D3 - priamo 74,92 34,56 

D3 - doprava 70,74 37,24 
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        4.2  Návrh č. 2 - bez stavebných úprav ( dĺžka cyklu 130 sekúnd)  

V ďalšom návrhu bez stavebných úprav bol upravovaný signálny plán tak, že pri vjazde na ulici Martinovská bola 

predĺžená dĺžka zelenej o 20 sekúnd a pri vjazde na ulici Francouzská o 10 sekúnd. Z toho vyplýva, že z pôvodného cyklu o 

dĺžke 100 sekúnd bol modifikovaný cyklus na dĺžku 130 sekúnd. Ako vstupné údaje do modelu boli definované výhľadové 

intenzity pre rok 2026.  Zo zistených údajov bolo vyhodnotené, že pri novom signálnom pláne predĺženom o 30 sekúnd 

vykazuje križovatka prijateľnejšie hodnoty vo všetkých smeroch, okrem smeru Rektorát VŠB na ulici Opavská. Tabuľka č.2 

zobrazuje rozdielne dĺžky cyklu pred zmenou a po zmene signálneho plánu pre každý smer jazdy. 

 

Podľa TP 81 by mala byť dĺžka signálneho plánu najviac 120 sekúnd, avšak v tomto prípade, kedy by to križovatku 

pri výhľadových intenzitách značne odľahčilo, by táto zmena bola oprávnená.[2] 

 

Tab.2: Porovnanie doby zdržania pre cyklus dĺžky 100 sekúnd a 130 sekúnd 

Smer jazdy Dĺžka cyklu 100s [s] Dĺžka cyklu 130s [s] 

A1 - priamo 61,98 32,19 

A1 - doprava 47,11 31,60 

A2 53,62 31,08 

A3 67,27 48,81 

B1 - priamo 64,57 57,42 

B1 - doľava 65,96 61,07 

B2 - priamo 58,52 63,05 

B2 - doprava 58,97 80,09 

C1 51,33 68,40 

C2 33,20 53,15 

C3 - priamo 37,52 48,21 

C3 - doprava 37,84 56,35 

D1 72,20 63,94 

D2 70,38 63,29 

D3 - priamo 74,92 55,28 

D3 - doprava 70,74 56,35 

 

 

        4.3  Návrh č. 3 - so stavebnými úpravami -  odbočovací pruh na ulici Opavská 

Ako ďalší návrh bolo predložené vybudovanie nového odbočovacieho pruhu na ulici Opavská, pričom novo - 

vybudovaný pruh je riešený pre odbočenie na ulicu Martinovská - vpravo. Tento návrh je odôvodnený tým, že v špičkovej 

hodine býva pruh značne zaplnený vozidlami a vo vjazde C pri porovnaní intenzít v špičkovej hodine, najviac vozidiel odbočuje 

na ulicu Martinovská. Z tohto dôvodu pruh, ktorý bol určený pre jazdu priamo a odbočenie doprava, bol ponechaný tak, ako 

bol pôvodne navrhovaný, aby sa tieto intenzity rozložili do dvoch jazdných pruhov, miesto pôvodného jedného.  
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Po hodinovej simulácií získané informácie boli spracované v programe Microsoft Excel, vyhodnocované a 

porovnávané v prehľadných tabuľkách. Model bol zaťažený výhľadovými intenzitami na rok 2026 (prognóza na 10 rokov). 

Porovnávané boli hodnoty súčasného usporiadania križovatky s výhľadovými intenzitami na rok 2026 a hodnoty navrhnutého 

usporiadania križovatky. 

 

 

Obr.6: Výrez výkresu zobrazujúci novo - navrhnutý odbočovací pruh 

 

Obr.7: 3D model zobrazujúci novo - navrhnutý pruh 

              4.4  Návrh č.4 - so stavebnými úpravami - odbočovací pruh - ulica Martinovská 

V návrhu č. 4 je navrhovaný  odbočovací pruh na ulici Martinovská. Pôvodné radenie pruhov na vjazde bolo 

nasledovné - dva odbočovacie pruhy na ulicu Opavská a jeden spoločný pruh pre smer jazdy rovno a pre smer jazdy doprava. 

Pridaný odbočovací pruh je navrhovaný pre odbočenie doprava - z ulice Martinovskej na ulicu Opavská, pôvodný spoločný 

jazdný pruh bude zmenený z pôvodného stavu len na smer jazdy priamo na ulicu Francouzská.   

 

Dĺžku radiaceho pruhu bola vypočítaná podľa TP 235, pričom čakací úsek bol vypustený z dôvodu, že dĺžka kolóny 

bola menšia, ako súčet dĺžok spomaľovacieho a čakacieho úseku. Dĺžka radiaceho pruhu je 81,095 m.[3] 

 

Nový návrh bol nadefinovaný do modelu v programe PTV VISSIM a model bol následne overený simuláciou. 

Križovatka bola zaťažená výhľadovými intenzitami na rok 2026. Po ukončení simulácie boli poskytnuté z programu informácie 

o cestovnom čase, dobe zdržania a dĺžke kolóny, ktoré boli ďalej analyzované v tabuľkách a grafoch. Tieto údaje boli 

porovnávané s údajmi pre súčasné usporiadanie križovatky s intenzitami dopravy na výhľadový rok 2026. 
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Obr.8: 3D model križovatky s navrhnutým odbočovacím pruhom  

           5  ZÁVER - ZHODNOTENIE NÁVRHOV ÚPRAVY 

V tabuľke č.3 je zobrazené porovnanie návrhov – zmeny v dĺžke cestovného času a doby zdržania. Znázornené hodnoty 

sú priemerom hodnôt pre všetky smery jazdy pri danom variante.  

Tab.3:  Zhodnotenie návrhov úpravy 

 

 

 

 

 

 

Pri návrhu číslo 1, kedy bol menený signálny plán sa cestovný čas v priemer pre všetky smery jazdy zlepšil o 4,11 

sekúnd a doba zdržania sa zlepšila o 4,59 sekúnd. Tieto hodnoty nie sú príliš veľké, avšak ako kladnú vlastnosť tohoto návrhu 

môžeme hodnotiť to, že tento návrh je bez stavebných úprav, čiže z ekonomického hľadiska je prijateľný.  

Návrh číslo 2 by dobu zdržania na križovatke predĺžil o 2 sekundy a cestovný čas skrátil o 14,48 sekúnd. Vzhľadom 

k faktu, že podľa TP 81 by dĺžka cyklu nemala prekročiť  120 sekúnd, a smerodajný údaj pre určenie ÚKD je doba zdržania, 

ktorá je v tomto prípade väčšia než pôvodne, tento návrh je vyhodnotený ako nevhodný. [2] 

Návrh číslo 3, ktorým bolo pridanie odbočovacieho pruhu pre odbočenie z ulice Opavskej na ulicu Martinovská zlepšil 

cestovný čas v priemere pre všetky smery jazdy o 8,64 sekúnd a dobu zdržania o 7,68  sekúnd. Tento návrh by mal pozitívnejší 

vplyv na križovatku, ako návrh predchádzajúci.  

Vzhľadom k hodnotám, ktoré vykazoval po vyhodnotení informácií z programu PTV VISSIM variant č. 4 s pridaným 

odbočovacím pruhom v smere z ulice Martinovská doprava na ulicu Opavská, je tento návrh hodnotený ako víťazný. Cestovný 

čas by v priemere pre všetky jazdné pruhy skrátil o 11,56 sekundy a dobu zdržania o 8,9 sekundy, čo je v porovnaní s ostatnými 

návrhmi najväčší progres.  

Návrh Cestovný čas – zlepšenie [s] Doba zdržania – zlepšenie [s] 

1. SSZ 120 s 4,11 4,59 

2. SSZ 130 s 14,48 -2,00 

3. Pridaný pruh C4 8,64 7,68 

4. Pridaný pruh D4 11,56 8,9 
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Abstrakt 

V hlavných smeroch hospodárskeho a sociálneho rozvoja sa aj okrem iného hovorí, že treba 

„postupne odstraňovať dopravne nebezpečné miesta”. Na to aby sa stanovená úloha mohla dôsledne 

splniť, je nutné z hľadiska bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky kritické miesta prípadne celé 

úseky ciest najskôr zodpovedne preskúmať a potom po dôkladnej analýze vhodnými opatreniami 

aktívne zmeniť. Môj výskum sa zaoberá využitím technológie snímania pohybu očí v zornom poli 

vodiča a má slúžiť na optimalizáciu bezpečnosti cestnej premávky. Tento celý proces sa bude 

analyzovať do návrhu metodiky, ktorý má ambície na vypracovanie nových pokynov vo vyhláške 

o cestnej premávke, prípadne budú začlenené priamo do cestného zákona a technických noriem. 

Kľúčové slová 

Bezpečnosť cestnej premávky, dynamická jazda, analýza, Eye Tracker, Eye Tracking. 

Abstract 

In the main directions of economic and social development, is said that "dangerous areas of 

transport should be phased out". In order to be able to carry out the task properly, is necessary to 

identify the critical points or the entire sections of roads in terms of safety and traffic flow, and then 

actively change them after a thorough analysis by appropriate measures. My research is concerned 

with the use of eye-sensing technology in the field of vision of the driver and is intended to optimize 

road safety. This whole process will be analyzed in the proposal of the methodology, which has the 

ambition to elaborate new directions in the road transport decree or directly to road law and technical 

standards. 

Keywords 

Road safety, dynamic driving, analysis, Eye Tracker, Eye Tracking. 

 1 ÚVOD 

V súčasnej dobe sa pri projektovaní cestných komunikácií kladie veľký dôraz práve na 

bezpečnosť a komfort jazdy vodiča na cestnej komunikácii. S postupujúcou motorizáciou sa stáva 

otázka bezpečnosti cestnej premávky celospoločenskou záležitosťou. Napriek tomu zatiaľ nemáme 

prepracovaný spôsob a kritéria pre posudzovanie cestnej komunikácie z hľadiska bezpečnosti 

premávky pri dynamickej jazde vozidla. Z týchto dôvodov sa neposudzuje u nás osobitne ani kvalita 

projektu novostavby, respektíve rekonštrukcie cestnej komunikácie a ani v priebehu prevádzkovania 

cesty sa neodhaľujú v predstihu hodnotením cestných podmienok nehodové miesta a úseky, kde 

                                                                                                                                                                   
1  Ing. Richard Lisický, Katedra dopravných stavieb, Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v 

Bratislave, Radlinského 2766/11, 810 05 Bratislava - Staré Mesto, tel.: (+420) 907 229 204, e-mail: 

xlisicky@stuba.sk, richard.lisicky@gmail.com. 
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môže dôjsť k častým nehodám z titulu zníženej bezpečnosti cestnej komunikácie. Takéto miesta 

a úseky zatiaľ identifikujeme v posledných rokoch iba podľa štatistiky dopravných nehôd. 

Základným problémom však je že nepredchádzame týmto negatívnym javom. 

 

Riešenie projektu „Optimalizácia bezpečnosti cestnej premávky a rozbor dynamickej 

jazdy s využitím inovatívnych technológií“ bude realizovaný v dvoch častiach, a to v teoretickej 

a praktickej časti. Teoretická časť bude pozostávať z poznatkov a informácií o hodnotení stavu 

bezpečnosti cestných komunikácií. Ďalej o teóriách a riešeniach dopravných situácií z dynamickej 

jazdy, ktoré sa používajú doma aj v zahraničí. Taktiež bude obsahovať podrobný rozbor technológie 

sledovania pohybu očí. V praktickej časti sa overí „dynamická“ bezpečnosť cestnej premávky 

z hľadiska vnímania okolia pozemnej komunikácie. Očakávané výstupy budú obsahovať dosiahnuté 

výsledky a ich porovnanie, ktoré vyústia do konkrétnych návrhov. 

 2 SÚČASNÝ STAV PROBLEMATIKY 

V hlavnom smere hospodárskeho a sociálneho rozvoja sa aj okrem iného hovorí, že je potreba 

„postupne odstraňovať úseky so zvýšeným počtom dopravných nehôd”.Z tohoto dôvodu aby sa 

úloha mohla dôsledne splniť, je nutné nehodové úseky najskôr zodpovedne zistiť a potom po 

dôkladnej analýze vhodnými opatreniami aktívne meniť situáciu k lepšiemu aby bolo nehodových 

úsekov čo najmenej a zlepšovala sa bezpečnostná situácia na cestných komunikáciách. 

 

Doterajšie metodické pokyny  sú určujú na základe skúseností získaných z rozborov štatistík 

cestných dopravných nehôd a na základe odborného odhadu. Sú jednoduché a zakladajú sa na 

hodnotení absolútneho počtu nehôd na určitom mieste úseku. Je možné tvrdiť, že doterajšie 

metodické pokyny v súčasnej dobe sú už zastaralé, vývojom prekonané a ich modernizácia je nutná. 

Úlohou môjho projektu, v ktorom sa venujem optimalizácii bezpečnosti cestnej premávky je 

poskytnúť podklad na vypracovanie nových pokynov v predmetnej oblasti využitím inovatívnej 

technológie snímania pohybu očí v zornom poli vodiča. 

 3 CIELE PROJEKTU 

Cieľom môjho projektu je optimalizácia bezpečnosti cestnej premávky okolia pozemných 

komunikácií s rozborom dynamickej jazdy, z hľadiska snímania vizuálnych charakteristík vodiča 

v jeho rozhľadovom poli. Pri realizácii výskumu budem používať inovatívnu technológiu sledovania 

pohybu očí. Zistenie negatívnych vplyvov na bezpečnosť cestnej premávky mi pomôže navrhnúť 

riešenia ako predísť týmto negatívnym vplyvom. Zo získaných výsledkov sa budeme snažiť 

v spolupráci s Fakultou informatiky a informačných technológií STU vyvinúť aj softvér na 

vyhodnocovanie takýchto úloh, ktorý by mal riešiť túto algoritmizáciu oblasti týkajúcej analýzy 

dopravnej situácie v reálnom čase. 

 4 EYE TRACKER, EYE TRACKING 

 4.1 História 

Problematika sledovania pohybu očí siaha až do 19. storočia a bola spätá so štúdiou 

sledovania pohybu očí pri čítaní. Prvá metóda sledovania a zaznamenávania pohybu očí bola 

vynájdená na prelome 19. a 20. storočia. Keďže táto metóda bola len v rozbehu mala veľa 

nedostatkov, ako napríklad nutnosť anestézie oka. Metóda bola vylepšená v roku 1911 Marxom 

a Trendelenburgom [1], ktorí šošovku pripevnili na zrkadlo a od nej sa lúč svetla odrážal na 

fotosenzitivnú pásku. Vývoj technológie časom stále napredoval. Niektorí autori používali paralelne 

k mechanickým metódam už od roku 1901 fotografie, neskôr film pre analýzu pohybu očí. Rokmi sa 

vývoj prístrojov a technológií vyvinul až do formy, kde medzi aplikáciu sledovania pohybu očí patrí 

oblasť interakcie medzi človekom a počítačom.  

 

21



 

Eye tracker je prístroj ktorý je pripevnený na hlavu subjektu a je určený na merania 

trojrozmerného pohybu oka a pohybov hlavy v experimentálnych a prirodzených podmienkach. 

Prístroj umožňuje komplexné merania pohybu očí (tri stupne voľnosti) a prípadne pohybov hlavy 

(šesť stupňov voľnosti), to predstavuje dôležitý nástroj na skúmanie senzorimotorického správania sa, 

najmä vestibulárnych a okohybných systémov [1]. 

 4.2 Formy zaznamenávania pohybu oka 

Základné formy na sledovanie pohybu očí sa delia na: 

Videookulografia 

Videookulografia je skupina metód využívajúcich videozáznam oka pre určovanie jeho 

pohybu. Sleduje sa poloha zornice, sníma sa infračervený lúč odrážaný od oka a súčasne sa sleduje 

poloha kapilár na sietnici oka alebo porovnávať dva obrazy. Voľba sledovaného javu ovplyvňuje 

presnosť získaných dát, ale musí byť uvážená s ohľadom na podmienky a ciele pozorovania. 

Výhodou tejto skupiny metód je podľa konkrétnych technológií a podmienok vysoká dosiahnuteľná 

presnosť. Nevýhodou je problém oddelenie pohybu očí od pohybu hlavy [1]. Táto uvádzaná metóda 

bude využívaná pri realizácii môjho výskumu. 

Mechanické metódy 

Mechanické metódy sú založené na aplikácii kontaktných šošoviek so zrkadlovou plochou, od 

ktorej sa odráža lúč svetla, ktorý sa dá zaznamenať. Alternatívou je cievka zabudovaná v kontaktnej 

šošovke, jej pohyb sa dá merať prostredníctvom elektrického napätia generovaného v magnetickom 

poli. Táto skupina metód umožňuje veľmi presné meranie pohybu oka, ale zaťažuje oko hmotnosťou 

šošovky [1]. 

Elektrookulografia 

Poslednou zo skupiny metód je metóda okulografie. Je založená na meraní zmien elektrického 

potenciálu pomocou elektród umiestnených okolo očí. Dôležitou výhodou elektrookulografie (metóda 

využívajúca videozáznam oka pre určovanie jeho pohybu) je možnosť sledovania pohybu očí za 

rôznych svetelných podmienok aj so zavretými viečkami. Metóda je vhodná pre spánkové štúdie aj 

štúdie mimo laboratórií s variabilnými svetelnými podmienkami. Ďalšou výhodou videokulografie je 

nízka výpočtová náročnosť, vďaka ktorej možno celé meracie zariadenie prispôsobiť tak, aby sa jej 

subjekt mohol nosiť v bežných podmienkach i mimo laboratórium. V súčasnosti už existujú aj 

mobilné videookulografické systémy. Nevýhodou elektrookulografie je nižšia presnosť v určovaní 

smeru pohľadu, i keď čas pohybu oka sa dá určiť veľmi presne [1]. 

 

Pohyb oka vyvoláva zmenu elektrického potenciálu vo svojom bezprostrednom okolí, pretože 

sa oko chová ako elektrický dipól so záporným pólom na sietnici a kladným pólom na rohovke. 

Elektródy umiestnené na viečkach na opačných stranách oka sú tiež pri jeho pohybe vystavené viac 

jednému či druhému pólu, čo vyvoláva zmenu napätí. Pomocou dvojice elektród možno merať 

horizontálny aj vertikálny pohyb oka [1]. 

 4.3 Eye Tracker a jeho využitie 

Na trhu je uvedené široké spektrum prístrojov a zariadení zaoberajúcich sa problematikou 

sledovania a následného záznamu pohybu očí. Výrobcovia týchto zariadení uvádzajú rôzne typy eye 

trackerov. Ich výber závisí od účelu použitia jednotlivých typov. Základné rozdelenie prístrojov a 

technológií sledovania pohybu očí vhodné pre naše účely sú tieto: 

Mobile Eye Tracking 

Riešenie Mobile Eye Tracking (prenosného sledovača očí) je určené pre záznam prirodzeného 

správania sa človeka pohľadmi v reálnom čase a priestore. Ako príklad tu uvádzam okuliare od 

spoločnosti SMI, ktorá má výrobok Eye Tracking Glasess (okuliare na sledovanie pohybu oka) [3]. 

Ide o špeciálne upravené okuliare, ktoré sú určené na záznam prirodzeného správania sa pohľadom 
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človeka v reálnom čase, v širokom spektre aplikácií s mimoriadnou odolnosťou. Veľkou výhodou 

tohto prístroja je mobilita a jednoduchosť použitia. Spoločnosť SMI Eye Tracking uvádza zariadenie 

(Obr.1), ktoré prichádza s inteligentným záznamom a podporuje prístup k dátam v reálnom čase, 

a ponúka využitie bez bezdrôtového pripojenia. Riešenie týmto prístrojom ponúka užívateľom návrh 

štúdie až efektívnu analýzu. 

 

ETG 2w zachytáva oko údajmi z pohľadov spotrebiteľov, športovcov, pacientov a ďalších 

používateľov, v našom prípade vodičov, ktoré im umožňujú prirodzene si plniť svoje úlohy bez 

obmedzenia. 

            

Obr.1: Eye Tracking Glasess od spoločnosti SMI, SMI Eye Tracking Glasess 2w [2]  

Remote Eye Tracking (Obr.2) 

Druhou technológiou je Remote Eye Tracking. Táto technológia je založená na statickom 

meraní sledovania pohybu očí, kde prístroj je upevnený na sledované zariadenie. Toto riešenie 

predstavuje úplne novú generáciu vysoko výkonných meraní na účel sledovania pohybu oka, ktorá 

spája dokonalú kvalitu dát s novou úrovňou všestrannosti a intuitívneho ovládania. Táto technológia 

je  určená pre všetky oblasti výskumu s potrebami údajov vysokej kvality. Nová úroveň poskytuje až 

500 Hz skutočného sledovania binokulárne a môžu byť nasadené v troch režimoch (Obr.3): diaľkové, 

„chinrest“ (metóda, pri ktorej je hlava subjektu položená na prístroji) a MRI (Magnetic Resonance 

Imaging) využívané najmä v zdravotníctve pri magnetickej rezonancii. 

 

Obr.2: Prístroj SMI RED500, Technológia Remote Eye Tracking [3] 

                      

Obr.3: Remote Eye Tracking, režimy nasadenia [4] 

SMI Experiment Suite Scientific  

SMI Experiment Suite je špecializovaný softvér na sledovanie očí obsahujúci nástroje pre 

psychológiu, neurovedy, lingvistiku a vzdelávanie. Jeho dva integrované komponenty, SMI 
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Experiment Center a SMI BeGaze [5], podporujú celý pracovný postup pre efektívny prechod od 

experimentálneho dizajnu zadanej úlohy pomocou analýzy dát. Zatiaľ čo vedecké otázky týkajúce sa 

zaznamenávania pohybu oka sú rôznorodé, SMI Experiment Suite Scientific je vhodný ako pre 

jednoduché ale aj pre zložitejšie experimentálne riešenia. SMI Experiment Suite Scientific je 

navrhnutý na podporu vzorkovacej frekvencie pohľadu v rozsahoch kHz. Integrované filtračné 

funkcie umožňujú analýzu podskupín účastníkov v rámci štúdií na základe špecifických vlastností 

ako je vek a pohlavie. 

 5 ŠPECIFIKÁCIA EYE TRACKERA  

Prístroj pre realizáciu mojich meraní je zapožičaný Fakultou informatiky a informačných 

technológií STU. Jedná sa o konkrétny typ prístroja ktorého označenie je Tobii Pro Glasses 2 

(Obr.4). Detailná špecifikácia prístroja sa nachádza nižšie v príspevku. Ďalším krokom v napredovaní 

výskumu bude stanovenie si scenárov za akých podmienok sa merania budú realizovať. Prvé testové 

meranie je plánované na jeseň približne v strede novembra. 

 
Obr.4: Okuliare Tobii Pro Glasses 2 [6] 

 5.1 Komponenty prístroja 

Systém Tobii Pro Glasses 2 sa skladá z niekoľkých komponentov. Každá zložka je stručne 

popísaná nižšie. 

Systém zahŕňa: 

1. Nositeľný sledovač očí (okuliare), označovaný aj ako hlavná jednotka (Obr.5). 

 

                        

Obr.5: Okuliare Tobii Pro Glasses 2, záznamová jednotka [7] 

2. Záznamová jednotka, pripojená k hlavnej jednotke pomocou HDMI kábla (Obr.5). Záznamová 

jednotka drží batériu a ukladá nahraté údaje na SD pamäťovú kartu. Záznamová jednotka je ovládaná 

z tabletu alebo počítača/notebooku so softvérom na ovládanie. 

 

3. Tablet alebo počítač so systémom Windows 7 alebo novším, na ktorom je spustený softvér 

ovládača. Softvér umožňuje spravovať účastníkov, kontrolovať sledovanie očí a sledovať údaje 

sledovania očí v reálnom čase. Softvér sa pripája k sledovaču očí cez ethernetové pripojenie 

(bezdrôtové alebo káblové). 
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 5.2 Prehľad používania prístroja 

Tobii Glasses 2 okuliare sú navrhnuté tak, aby umožňovali ľahkú, presnú a účinnú zbierku 

údajov sledovania očí v reálnom čase. Diskrétny, ultraľahký dizajn zaručuje prirodzené správanie a 

platnosť v kvalitatívnom i kvantitatívnom výskume. 

 

Na zaznamenávanie údajov o sledovaní pohybu očí musí byť hlavica jednotky Tobii Glasses 

namontovaná na hlavu účastníka testu (podobne ako štandardný pár okuliarov). Systém musí byť 

kalibrovaný zvlášť pre každého účastníka. V procese kalibrácie je účastník testu vyzvaný aby sa na 

niekoľko sekúnd pozrel na kalibračnú kartu držanú pred účastníkom. Následne sa spustí nahrávanie 

zo softvéru Tobii Glasses Controller, ktorý je spustený na tablete so systémom Windows 8 alebo 

novším, alebo na ľubovoľnom počítači so systémom Windows 7 alebo novším. Po skončení relácie sa 

zastaví nahrávanie a odstráni sa hlavná jednotka od účastníka testu. Všetky interakcie s prístrojom 

(pridanie účastníkov k testovaniu, začatie kalibrácie, začiatok/zastavenie atď.) sa vykonávajú 

pomocou softvéru Tobii Controller Software. Riadiaci softvér tiež umožňuje zobraziť aj počuť reláciu 

sledovania očí v reálnom čase (prúdenie cez bezdrôtové alebo káblové pripojenie) po nahrávaní. Pri 

prezeraní nahrávky môžeme počuť to, čo bolo zaznamenané na integrovanom mikrofóne. Pohyb oka 

účastníka sa tiež zobrazuje ako farebný krúžok na kamerovom videu scény z kamery vo Full HD 

kvalite integrovanej v hlave Tobii Glasses 2. 

 6 ZÁVER 

V projekte sa venujem optimalizácii bezpečnosti cestnej premávky okolia pozemných 

komunikácií. Hlavná úloha projektu je analýza dynamickej jazdy vodiča snímaním vizuálnych 

charakteristík v jeho rozhľadovom poli. Realizácia výskumu si vyžaduje zapožičanie špeciálne 

upraveného prístroja na uskutočnenie meraní a spracovaní údajov metódou Mobile Eye Tracking. 

Zariadenie na realizáciu meraní mi je poskytnuté Fakultou informatiky a informačných technológií 

STU v Bratislave. Zistenie negatívnych vplyvov na bezpečnosť cestnej premávky pomôže navrhnúť 

riešenia ako predísť týmto negatívnym vplyvom. Predovšetkým ide o dynamickú analýzu vnímania 

vodičov v rôznych vizuálnych a poveternostných podmienkach. Ďalším sledovaným javom budú 

reakcie vodiča na vnímanie zvislého a vodorovného značenia a súčasne odvádzanie pozornosti počas 

jazdy, spôsobených najmä umiestňovaním reklamných bannerov pozdĺž pozemnej komunikácii. 
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Abstrakt 

Podle statistik je mezi nejčastější příčiny dopravních nehod zařazován nesprávný způsob jízdy 

a to především nedodržení bezpečné vzdálenosti. K minimalizaci nehod by výrazně přispěla 

schopnost nejen začínajících řidičů správně vyhodnotit danou dopravní situaci, zejména přizpůsobit 

rychlost vozidla povrchu dané komunikace, počasí či stavu vozidla a v neposlední řadě také brát  

v potaz výhled a rozhled z vozidla i dohled řidiče. Praxe ukazuje, že dosavadní teorie vymezující 

pojem bezpečná vzdálenost nefungují a je potřebné zařadit do přípravy řidičů speciální výcvikové 

zařízení, jež bude maximálně simulovat skutečnou jízdní situaci, reálné nebezpečí i dopravní kolizi. 

Vlastní prožitek z této simulované dopravní nehody by měl výrazněji přispět k větší odpovědnosti při 

dodržování bezpečné vzdálenosti mezi vozidly.   

 

Klíčová slova 

Výhled, rozhled, dohled, nehodovost, bezpečná vzdálenost 

 

Abstract 

According to statistics wrong driving and not following other vehicles at a safe distance is one of the 

common reasons for accidents. To minimize accidents would contribute the ability of not just new 

drivers to properly assess the traffic situation, in particular to adapt the vehicle's speed to the road 

surface, the weather or the condition of the vehicle, and last but not least be aware of the field of view 
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and range of vision from the vehicle and the driver's visual range. The theory of defining the safe 

distance does not work in practice and it is necessary to include a special training device in the 

preparation of drivers, which will simulate the real driving situation, the real danger and the traffic 

collision. The actual experience of this simulated car accident should make a contribution to greater 

responsibility for keeping a safe distance between vehicles. 

 

Keywords 

field of view, range of vision, visual range, accident rate, safe distance 

 

 1 ÚVOD 

Rostoucí silniční provoz s sebou přináší i stále vyšší dopravní nehodovost, jejímiž 

nežádoucími důsledky jsou zranění, hmotné škody či smrt účastníků nehody. Nejčastějšími příčinami 

těchto nehod jsou rychlá nebo agresivní jízda, neschopnost reagovat v kritických situacích či 

nedodržování bezpečné vzdálenosti. Významným činitelem pak je i nedostatečná pozornost řidiče 

s ohledem na silniční provoz. V roce 2009 představovaly tři příčiny - nevěnování se řízení, 

nedodržení bezpečné vzdálenosti a nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky – celých 40 % celkového 

počtu nehod řidičů motorových vozidel.  A tato tendence nemá klesající charakter, jak je patrné 

z grafu porovnávajícího nehodovost v letech 2009 – 2016 (viz graf 1).  

V roce 2016 šetřila Policie České republiky celkem 98 864 dopravních nehod, při nichž bylo 

545 osob usmrceno, 2 580 osob zraněno těžce a 24 501 osob zraněno lehce. V porovnání s rokem 

2015 došlo poklesu počtu úmrtí o 17,4%. Avšak statistiku velmi ovlivňuje fakt, že v roce 2015 došlo 

nárůstu v kategorii počtu nehod, těžce a lehce zraněných osob. 
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Graf 1: Vývoj dopravní nehodovosti v souvislosti se způsobem jízdy  [1,2,3,4,5,6,7,8] 

Z uvedených dat je jasně patrný trvalý nárůst nehodovosti v důsledku nedodržení bezpečné 

vzdálenosti. Příčinou této rostoucí tendence je nedostatečná zkušenost řidičů, tendence 

k impulsivnímu chování, přeceňování vlastních schopností a v neposlední řadě také nevhodný výcvik 

v autoškolách. Lze tedy předpokládat, že ke zmenšení nehodovosti by přispělo, kdyby byli řidiči po 

celou dobu výcviku vedeni ke správnému vyhodnocování dopravní situace v závislosti na rychlosti 

svého i vpředu jedoucích vozidel, uměli by přizpůsobit styl jízdy reálnému povrchu vozovky, počasí, 

stavu vozidla a jeho brzdné dráze a věnovali-li by dostatečnou pozornost výhledu z vozidla, dohledu  

i rozhledu. Je ale bezpodmínečně nutné nejen provádět účinnější kontrolní opatření na silnicích, ale 

hlavně změnit metodiku výuky a výcviku v autoškolách.    

2 BEZPEČNÁ VZDÁLENOST MEZI VOZIDLY A JEJÍ STANOVENÍ 

Řidič by si měl zvolit takovou přiměřenou rychlost a bezpečnou vzdálenost, jež mu poskytnou 

dostatek času a prostoru na bezpečnou reakci při běžné činnosti ostatních účastníků silničního 

provozu i při nenadálých situacích. [9]  

Dle platné legislativy ČR [10] musí řidič vozidla jedoucího za jiným vozidlem ponechat za 

ním takovou dostatečnou bezpečnou vzdálenost, aby se mohl vyhnout srážce v případě náhlého 

snížení rychlosti či zastavení vozidla, které jede před ním. Pojem vyhnout se srážce může být chápán 

jako úhybný manévr, kdy řidič změní směr jízdy svého vozidla vpravo či vlevo, avšak při tomto 

počínání hrozí zvýšené nebezpečí střetu s chodcem, cyklistou nebo čelní střet s protijedoucím 

vozidlem.  V tomto případě záleží na několika parametrech, jimiž jsou rychlost vozidla, stav provozu, 

vlastnosti povrhu, stav vozidla, ale také výhled z něj, dohled, rozhled a psychický stav řidiče.  

Jako výhled pro potřeby řízení vozidla je možné chápat soubor technických opatření  

a vlastností vozidla umožňujících pohled před vozidlo, do stran i za vozidlo. Pod pojmem dohled je 
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možné si představit vzdálenost, na níž řidič vidí a posuzuje ostatní účastníky a předměty před 

vozidlem. Rozhled je pak výsečí v zorném poli řidiče ve směru jeho jízdy, v němž je schopný 

registrovat a rozpoznávat ostatní účastníky silničního provozu, předměty nebo překážky a taktéž 

dokáže předvídat jejich chování či vliv na bezpečnost jízdy vozidla. [9] 

Kampaň prosazující jasnější definici bezpečné vzdálenosti, stejně jako aplikace této definice 

do teoretické výuky, jsou prozatím bezvýsledné. V této souvislosti je prozatím legislativně [11] 

stanovena pouze jedna zákazová značka (obrázek 1), jež zakazuje řidiči motorového vozidla jízdu za 

před ním jedoucím motorovým vozidlem ve vzdálenosti menší než vyznačené na značce. 

 

Obrázek 1 Dopravní značka č. B 34 „Nejmenší vzdálenost mezi vozidly“ [11] 

 

Doplňující vodorovná dopravní značka (obrázek 2) vyznačuje doporučenou vzdálenost  

pro vozidla jedoucí za sebou v případně příznivých dopravních a povětrnostních podmínek. [11] 

 

 

Obrázek 2 Dopravní značka č. V 16 „Bezpečný odstup“  [11] 

 

V současné době jsou v používaných učebnicích pro autoškoly v kapitole „Zásady bezpečné 

jízdy“ zaznamenány například tyto metody sloužících pro správný odhad bezpečné vzdálenosti mezi 

vozidly: 

 vkládání pomyslných automobilů do mezery mezi vlastní vozidlo a vozidlo jedoucí vpředu 

s přihlédnutím k jejich rychlosti (v praxi by při rychlosti 60 km/h měla být vzdálenost mezi 

vlastním a vpředu jedoucím vozidlem minimálně taková, aby se do ní vešlo šest vozidel), 

 při sledování aktuální rychlosti vlastního vozidla na tachometru by bezpečná vzdálenost mezi 
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vozidly měla být polovinou této rychlosti v metrech, 

 metoda označovaná jako „21-22“: za dostatečnou bezpečnou vzdálenost na suché vozovce se 

považuje vzdálenost, kterou vlastní vozidlo ujede za dobu dvou sekund od bodu (strom, značka), 

který minulo vpředu jedoucí vozidlo (např. při rychlosti 90 km/h je to 50 m; tato metoda je 

doporučována oddělením BESIP Ministerstva dopravy).  

 

 

                    Obrázek 3 Metoda pro dodržování bezpečné vzdálenosti  [9] 

 

Výše zmíněné metody předpokládají odhad řidiče, tedy jeho soustředěnou pozornost, což 

v praxi není možné soustavně provádět, neboť je ovlivňován okolím i osobními prožitky. Mnohem 

jednodušší se jeví osvojení si dodržování bezpečné vzdálenosti na základě automatického chování, 

při němž je třeba menšího cíleného úsilí a vědomé pozornosti.  Odpovídající chování by bylo 

podmíněno vybavením si nepříjemných prožitků z výcviku v autoškole při každém nebezpečném 

přiblížení k vpředu jedoucímu vozidlu na speciálním zařízení, které by simulovalo náhlé brzdění 

vpředu jedoucího vozidla a následný náraz vlastního vozidla. [9] 

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 

Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, stanoví v § 5, že 

výcvik na cvičišti je zaměřen pouze na provádění kontroly vozidla před jízdou a základní úkony 

řidiče před zahájením jízdy, nácvik a zvládnutí základních řidičských dovedností nutných pro 

ovládání vozidla volantem. Avšak možnosti získat názornou představu či praktickou dovednost  

k určení správného odstupu od vozidel jedoucích za sebou na různém povrchu vozovky a při různých 

rychlostech na cvičišti se jeví jako skvělý doplněk výuky. Je proto nutné zařadit  

simulátory do přípravy žadatelů k získání řidičského oprávnění, kde se lze zaměřit na dodržování 
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bezpečné vzdálenosti, výcvik defenzivního způsobu jízdy, procvičení schopnosti předvídat v rámci 

dohledu a následně správně reagovat v rámci rozhledu z vozidla.  

 

3 NÁCVIK BEZPEČNÉHO ZPŮSOBU JÍZDY S VYUŽITÍM SIMULÁTORU 

3.1  Definice pojmů trenažér a simulátor 

Pojmem trenažér je označováno zařízení, které svým vzhledem i chováním napodobuje 

reálný stroj. Nejmodernější trenažéry pro autoškoly fungují na bázi virtuální reality a jsou vybavené 

širokoúhlou projekcí s možností zobrazení dopravní situace za vozidlem ve zpětném zrcátku. 

Začínající řidiči mají díky nim možnost zvládnout základy ovládání vozidla stejně, jako kdyby jezdili 

v běžném provozu.  Chybí však velmi důležitý aspekt, a tím jsou autentické smyslové vjemy, které 

vyvolává reálná jízda. Tento trenažér je určen pouze pro práci v běžném kancelářském prostředí, 

přičemž v učebně musí být zajištěno zatemnění pro vytvoření šera z důvodu promítání dopravní 

situace na projekční plochu. [12] 

 

Obrázek 4 Řidičský trenažér [12] 

 

Pod pojmem simulátor je obecně zahnuto takové zařízení, jež umožňuje evokovat co nejvíce 

reálné napodobení určité činnosti, situace či procesu. Samotná simulace pak zachycuje a napodobuje 

klíčové situace nebo vlastnosti vybraných reálných či imaginárních systémů. [13] Využívá se často 

při výuce ovládání a řízení složitějšího stroje nebo většího technologického celku, jako například 

dopravního prostředku, neboť napodobuje určité situace a děje s jejich provozem úzce spjaté.  

Z uvedených definicí lze konstatovat, že s využitím trenažéru se řidiči učí ovládání vozidla  

a simulátor slouží pro napodobování rizikových situací při provozu vozidla a nácviku k jejich 

zvládnutí. Za účelem simulace nárazu vozidla při nedodržení bezpečné vzdálenosti byl autorem 

článku zkonstruován prototyp jízdní soupravy, se kterou se provádí nárazové zkoušky při jízdě 

vozidel. 
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3.2    Popis simulátoru a jeho činnosti 

Simulátor sestavený pro nácvik odhadu bezpečné vzdálenosti a simulaci nárazu při jejím 

nedodržení se skládá ze dvou vozů značky Škoda Felicia. Vpředu jedoucí vozidlo má tažné zařízení, 

na něž je připojený přívěs, jejž tvoří zadní náprava a polovina karoserie dalšího vozidla Škoda 

Felicia. Oje přívěsu je tvořeno zařízením tlumícím náraz vzadu jedoucího vozidla do speciálního 

nárazníku přívěsu. Řidič podstupující trénink bude řídit poslední vozidlo, které pojede za celou výše 

popsanou soustavou.  

 

 

Obrázek 5 Simulátor (foto vlastní) 

 

Vzadu jedoucí vozidlo je vpředu vybaveno upraveným nárazníkem tlumícím nárazy, ale 

hlavně optickým laserovým dálkoměrem firmy MICRO-EPSILON Czech Republic typu optoNCDT 

ILR 1191, který je schopný snímat rychlost a vzájemnou vzdálenost a polohu s měřícím rozsahem až 

3000 metrů bez použití odrazového materiálu. Vyznačuje se vysokou schopností rozlišování a jeho 

velkou výhodou je opakovatelnost měření.  

Vlastní měření pro tento výzkum probíhá při různých povětrnostních podmínkách, při 

rychlostech 20, 30, 40 a 50 km/h.  Studijní skupina sta řidičů je různého věku a různých řidičských 

schopností, od začátečníků až po dlouholeté profesionální řidiče. Tato simulace je zaměřena na odhad 

a měření takové bezpečné vzdálenosti za vozidlem s přívěsem, aby v případě náhlého zastavení této 

soupravy řidiči byli schopni bezpečně zastavit vozidlo. Vzdálenost udržovaná při jízdě a rychlost při 

nárazu vozidla je snímána a zaznamenána optickým dálkoměrem IRL 1191 (obr. 6).  

Přínosem celého zařízení je možnost reálně řidičům simulovat dopravní nehodu, která vznikne 

z důvodu nedodržení bezpečné vzdálenosti při jízdě vozidel a náhlého zabrzdění vpředu jedoucího 
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vozidla. Při jízdě ve skutečném provozu by následně mělo docházet k vybavení nepříjemných 

prožitků z jízdy na simulátoru a dodržování bezpečné vzdálenosti mezi skutečnými vozidly. 

 

Obrázek 6 Zařízení vybaveno optickým dálkoměrem IRL 1191 (foto vlastní) 

4 ZÁVĚR 

Neklesající tendence počtu dopravních nehod na českých silnicích jasně dokazuje, že do systému 

přípravy řidičů vozidel je nezbytně nutné zařadit i výcvik defenzivní jízdy a zvýšit důraz na 

dodržování bezpečné vzdálenosti. Zde se jako jedno z nejlepších preventivní opatření jeví zařazení 

simulátorů reálné jízdy automobilů při různých rychlostech automobilu, za různých podmínek na 

cvičišti, kdy si řidiči osvojí schopnost předvídat v rámci dohledu a taktéž správně reagovat v rámci 

rozhledu.  

Všechny dosavadní teorie, jež se vyučují při výcviku v autoškolách, jsou nefunkční a v praxi 

téměř nepoužitelné. Je tedy nutné, aby bylo při výcviku umožněno řidičům vyzkoušet si při použití 

simulátorů, jaká je bezpečná vzdálenost vozidla při různých rychlostech zejména při jízdě v obci, kde 

dochází k největšímu počtu nehod právě z důvodu jejího nedodržení. Na simulátoru by reálně prožili 

náraz způsobený nepřizpůsobením rychlosti vozidla dopravní situaci a tento psychologický aspekt by 

mohl výrazně přispět k větší obezřetnosti a schopnosti lépe odhadnout a udržovat vzdálenost mezi 

skutečnými vozidly tak, aby ke kolizi nedošlo. 

Uvedený simulátor je ojedinělým prototypem a stále ve stádiu vývoje a zkoušek, jejichž 

výsledky by měly odpovědět nejen na otázku možné nové a výstižnější definice bezpečné 

vzdálenosti, ale také pomoci zjistit, zda předpokládaný psychologický efekt vlastního zážitku 

simulované nehody bude pro řidiče dostačující motivací k dodržování bezpečné vzdálenosti v běžném 
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provozu. Zavedení simulátoru do výcviku by tedy mělo přispět ke snížení počtu dopravních nehod  

a zvýšit bezpečnost silničního provozu na pozemních komunikacích České republiky.  
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Abstrakt 

Zlepšení vlastností asfaltových směsí není na obalovně nutné provádět jen kapalnými 

přísadami míchaných za vysokých teplot s nebezpečím segregace nebo vkládáním suchých přísad 

ručně v malých baleních. Je možné i bez dodatečných ekonomických nákladů využít v zařízení 

obalovny stávající dávkovací zařízení a inovativní aditiva přidávat do asfaltových směsí i suchou 

cestou za použití různých typů granulátů. Mohou to například být celulózová nebo minerální vlákna, 

pryž, různé polymery nebo řada dalších druhů přísad. 

Klíčová slova 
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Abstract 

For improving the properties of asphalt mixtures in plant is not necessary to carry out the 

packaging only with liquid additives. These additives are mostly mixed at high temperatures with the 

danger of segregation or they are also often put inside in small packages. It is also possible to use the 

existing dosing equipment and add the innovative additives to the asphalt mixtures. These new dry 

granulated additives are packed in big bags without additional economic costs in the plant. These are, 

for example, cellulose or mineral fibers, rubber, various polymers or a number of other types. 

Keywords 

Additives, plant, asphalt mixtures, fibers, granules, cellulose, mineral, rubber, polymers 

 1 ÚVOD 

Snahy o zlepšení vlastností asfaltových směsí mají dlouhou historii. V poslední době se však 

kromě samotného zdokonalení technických vlastností směsí čím dál více hovoří také o dalších 

hlediscích. Prvním aspektem je oblast samotného použití na obalovně asfaltových směsí. Sem patří 

komfort a rychlost dávkování přísad, ale také ekonomická část související s nutností nulových nebo 

velmi nízkých nákladů na pořízení dodatečného vybavení obalovny. Druhým aspektem je apel 

evropských orgánů na co nejefektivnější využití nebo přepracování různých odpadních materiálů 

v dalším spotřebním cyklu. Tzv. „oběhové hospodářství“ nabývá čím dál většího významu a přijímají 

se opatření na jeho podporu. Suroviny pro řadu nových přísad silničního stavitelství například na bázi 

pryže, celulózy, minerálního vlákna nebo polymerů tak není nutné těžit a zatěžovat přírodní zdroje. 

V konečné fázi tak může vzniknout řada inovativních přísad jako je například suchý gumo-asfaltový 

granulát dávkovaný na obalovně běžnou cestou bez nutnosti dalších zařízení, upravené celulózové 

                                                                                                                                                                   
1  Ing. František Buráň, CIUR a.s., Malé náměstí 142/3, 110 00 Praha 1, tel.: (+420) 739 002 454, e-mail: 

frantisek.buran@ciur.cz. 
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vlákno k použití v ložných vrstvách, granuláty s polymery pro snižováni teploty nebo nahrazení části 

pojiva, výztužná vlákna a další. 

 2 NOVÉ TYPY PŘÍSAD NA BÁZI SUCHÝCH GRANULÁTŮ 

 2.1 Suchý gumo-asfaltový granulát 

Suchý gumo-asfaltový granulát je výrobek, který obsahuje vysoce koncentrovaný předem 

upravený 80 % gumo-asfalt s přídavkem speciálního celulózového vlákna. Jednotlivé granule jsou 

černo-šedé barvy, délky 2–30 mm a tloušťky 6 mm. Dávkování probíhá přímo do násypky obalovny 

z 500 kg balení typu „Big Bag“, stejně jako u jiných běžně používaných granulátů. Tento granulát je 

určený k suché modifikaci směsi. Jedná se o alternativu k modifikaci polymery. Pryž ovlivňuje řadu 

vlastností směsi. Přísada ve směsi: zvyšuje odolnost směsi proti trvalým deformacím, zvyšuje 

odolnost proti tvorbě trhlin, zvyšuje tuhost směsi za vyšších teplot, neovlivňuje zhutnitelnost a 

mezerovitost. Směsi vykazují standartní moduly tuhosti.  

Pryž ve směsích obecně přináší zvýšení odolnosti proti únavě, zvýšení odolnosti proti stárnutí 

– minimalizovaný vliv oxidace, zvýšení odolnosti proti povětrnostním vlivům – UV záření, vysokým 

a nízkým teplotám, zvýšení stability směsi, snížení vyjetí kolejí, lepší pevnost v tahu, směs zůstává 

elastická i při nízkých teplotách, vyšší adhezi obrusných vrstev. Zvýšením obsahu gumy v pojivu 

klesá penetrace a roste bod měknutí, viskozita a pružnost. Často se zmiňuje snížení akustické zátěže 

směsí s gumou použitím více mezerovité směsi do obrusné vrstvy. Změnou poměru dávkování a 

výběrem vhodného pojiva lze nahradit prakticky všechny polymery modifikovaná pojiva. 

Použitím přísady odpadá problém „kapalných“ gumou modifikovaných pojiv, které mají 

problém s homogenitou, tendenci k segregaci a je nutné je promíchávat nebo přečerpávat za 

vysokých teplot. Celý proces s přísadou probíhá „za sucha“ (doba suchého míchání granule s 

kamenivem je cca 10–15 sekund) a není potřeba žádné přídavné nebo speciální zařízení – přídavná 

sila, zásobníky na pojivo nebo míchací zařízení. Viskozita směsi se zvyšuje až v míchacím zařízení 

obalovny – nejsou tak nijak ve zvýšené míře namáhána čerpadla nebo dopravní systém pojiva 

obalovny. Guma v granulátu je před reagovaná a není tak potřeba dlouhého míchání za vysokých 

teplot. Odpadá transport modifikovaného pojiva na obalovnu a další zpracování v zařízení obalovny. 

Celý postup probíhá za běžných teplot. Při výrobních procesech nesmí být překročena teplota 190 °C, 

protože by mohly být negativně ovlivněny vlastnosti pryže v přísadě. 

 

 

Obr. 1: Speciální suchý granulát s 80 % obsahem před reagovaného gumo-asfaltu 
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 2.2 Granule s přísadou na bázi amidového vosku 

Další přísadou je granulát s obsahem amidových vosků bází polyaminů a mastných kyselin, 

které jsou chemicky vázány pojivy a celulózovými vlákny. Tento granulát je určen k suché 

modifikaci vyráběných asfaltových směsí. Přísada umožnuje asfaltovou směs vyrábět při nižších 

teplotách až do 160–150 °C. a také směs při nižších teplotách pokládat. Směs je s přísadou 

zpracovatelná až do 100–95 °C. Směs je díky nižší teplotě po zhutnění velmi brzy stabilní a je tak 

možné dříve obnovit provoz. 

Přísada také zlepšuje přilnavost, zvyšuje zhutnitelnost a zvyšuje odolnost proti trvalým 

deformacím. Přísada nezhoršuje mrazuvzdornost směsi. Při pokládce asfaltové směsi s přísadou není 

vhodné překročit minimální teplotu zpracování. Po překročení této teploty je směs obtížně 

zpracovatelná. Granulát má širokou škálu možností použití. V běžných asfaltových směsích (AC, 

SMA, BBTM, PA, atp.), tak i v litých asfaltech (MA). Nejlépe se hodí na vysoce zatížené 

(autobusové zastávky, nádraží, kontejnerové terminály, kruhové objezdy nebo letištní plochy) a 

vysokými intenzitami provozu namáhané komunikace. Pro pokládku směsi nejsou nutná žádná 

zvláštní opatření. 

 

Obr. 2: Suchý granulát s aktivní přísadou na bázi amidového vosku 

 2.3 Granulát s celulózovými vlákny pro ložné vrstvy 

Díky stále vzrůstajícímu dopravnímu zatížení v posledních desetiletích se logicky zvýšily i 

požadavky na namáhání, která musí jednotlivé asfaltové vrstvy na komunikacích vydržet bez 

poškození. Jednu ze zásadních funkcí ve stavbě asfaltových komunikací přebírá v této souvislosti 

asfaltová ložní vrstva. Například v Německu se v poslední době rozšiřuje použití pokročilých 

asfaltových ložných vrstev schopných pojmout vyšší namáhání vzniklé dopravním zatížením, 

zejména namáhání smykem, a odvést jej bez škod do níže položených vrstev. Tyto vrstvy mají také 

vyšší odolnost proti vnikající vodě a lze proto u nich očekávat dlouhou životnost. Aktuálně se ložné 

konstrukce s komunikacích s vyšším dopravním zatížením navrhují podle dvou principiálně 

rozdílných konceptů: 

 Asfaltobetonové směsi AC B S SG s čárou zrnitosti kameniva, která se vyznačuje malým 

obsahem hrubého zrna a současně vyšším podílem jemných zrn oproti konvenčním směsím. 

Také je v tomto typu směsí až o 0,5 % více pojiva a jako filer je přednostně použita 

vápencová moučka. Pokud jsou na směs kladeny další požadavky tak je možné použít i 

polymerem modifikované pojivo. 

 Asfaltové ložní směsi SMA B S mají jako jiné SMA směsi přerušenou čáru zrnitosti. Díky 

zvýšenému podílu hrubého kameniva vzniká směs, která je samonosná a v níž jsou dutiny 

převážně vyplněny mastixem. V porovnání s běžnou asfaltovou směsí pro ložné vrstvy má 
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tato SMA směs pro ložné vrstvy až o 1 % více pojiva a vyšší obsah fileru. Nutné je také 

použití ≥ 0,2 % celulózového vlákna jako nosiče pojiva. Často je také použit vysoce 

viskózní – polymerem modifikovaný asfalt. 

 

           

Obr. 3: Granulát s celulózovými vlákny pro ložné vrstvy 
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Abstrakt 

Gumový granulát vyrobený z vyřazených automobilových pneumatik se často využívá 

v kombinaci s polyuretanovým pojivem při výrobě různých výrobků snižujících hluk, vibrace, nebo 

také zvyšující bezpečnost herních a sportovních povrchů. V článku jsou popsány vybrané aplikace 

gumového granulátu v protihlukových opatřeních v oblasti drážních staveb. Podrobněji je článek 

zaměřen na nově vyvinuté protihlukové konstrukce nazvané „Multifunkční gabion“ a „Městská 

protihluková clona“ včetně dosažených výsledků a získaných zkušeností z realizovaných zkušebních 

úseků. 

Klíčová slova 

Městská protihluková clona, protihlukové stěny, tramvajová doprava, recyklace, gumový 

granulát 

Abstract 

Rubber granulate prepared of discarded car tires would be combined with a polyurethane 

binder and consequently reused in various industrial production. The typical application of such 

a mixture are products decreasing noise or vibration emission and also layers enhancing the safety 

of playgrounds and sport areas. This article describes selected applications of rubber granulate 

concerning spreading noise emitted by railway traffic. In detail, the article describes recently 

developed noise reducing constructions called "Multi-functional Gabion Structure" and "Municipal 

Noise-absorbing Wall" as well as gained experiences and achieved results based on trial sections. 

Keywords 

Municipal Noise-absorbing Screen, noise barrier, tram traffic, tram cars, recycling, rubber 
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 1 ÚVOD 

V současnosti, kdy je stále více kladen důraz na životní prostředí, je problematika hluku a jeho 

eliminace stále více diskutovanou oblastí. Na snížení hluku se v rámci výstavby, provozu, 

rekonstrukce a údržby dopravní infrastruktury vynakládají značné finanční prostředky. Pohyb 

dopravních prostředků je nutně spojen se vznikem hluku, vznikajícího jednak samotným pohybem 

                                                                                                                                                                   
1  Ing. Ondřej Bret, Katedra železničních staveb, Fakulta stavební, ČVUT v Praze, Thákurova 7, 166 29, Praha 6 

– Dejvice, tel. 224 354 752, e-mail: ondrej.bret@fsv.cvut.cz. 

2  Ing. Martin Lidmila, Ph.D., Katedra železničních staveb, Fakulta stavební, ČVUT v Praze, Thákurova 7, 

166 29, Praha 6 – Dejvice, tel. 224 355 460, e-mail: lidmila@fsv.cvut.cz. 
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po jízdní dráze (cestě, silnici, kolejích) a také hlukem emitovaným pohonnou jednotkou – motorem. 

Při vyšších rychlostech pak dále vzniká ještě aerodynamický hluk. 

Problematika hlukové zátěže je nejvýraznější v zastavěných a obydlených oblastech, kde hluk 

negativně působí na zdraví jejich obyvatel. Pro snižování hlukové zátěže jsou prováděna mnohá 

opatření od aktivních, která zabraňujících samotnému vzniku hluku (přeložení tranzitní dopravy 

mimo obydlené území na obchvaty, důsledná údržba jízdní dráhy, nebo nepopulární snížení 

rychlosti), po opatření pasivní, minimalizující již vzniklý hluk (protihlukové stěny, valy, clony a 

podobně). 

Pasivní protihluková opatření – typicky právě protihlukové stěny – jsou prováděny ve dvou 

principiálně odlišných variantách – buď jako odrazivé, nebo jako pohltivé. Jak je již z názvu patrné 

odrazivé mají primárně za cíl vzniklý hluk odrazit směrem od chráněného prostoru, pohltivé se pak 

snaží hluk v maximální míře utlumit. U pohltivých stěn se zpravidla používá systém vícevrstvé 

konstrukce skládající se z nosné části a z akustické části. Nosná část nejčastěji využívá materiálů jako 

je beton nebo ocel, akustická část (vrstva) využívá porézní materiály často akusticky vhodně 

vytvarované do plastických tvarů typu vln, jehlánků, apod. 

Jako potenciálně vhodný materiál pro provádění zvukově pohltivých vrstev se jeví i gumový 

granulát. Gumový granulát je druhotnou surovinou, vznikající při materiálové recyklaci pneumatik 

a jiného vhodného pryžového odpadu. 

V České republice je gumový granulát nejčastěji vyráběn mechanicky na recyklačních linkách, 

kde dochází k drcení a řezání roztříděného odpadu na menší části. Roztřídění vstupního materiálu 

zajišťuje shodné a stálé vlastnosti výsledného výrobku, a proto je vhodné recyklovat zvlášť 

pneumatiky z osobních aut, nákladních vozidel atp. V rámci procesu výroby jsou z pneumatik 

postupně odseparována patní lana, ostatní kovy, textilní části a finálním výrobkem je pak granulát 

různé frakce.  

Výsledná frakce je vyráběna zejména podle účelu a použití [1], [2], [3] – části s velikostí zrn 

větší než 100 mm (zvané „chipsy“) naleznou uplatnění zejména jako doplňkové palivo například 

v cementárnách (vzhledem k vysokému podílu uhlíku jsou velmi vhodné pro spalování), menší 

částice („gumový granulát“) nachází dnes velmi širokou škálu uplatnění, od dětských hřišť (bezpečné 

povrchy, malé herní prvky), přes antivibrační desky a profily, ale ve velmi jemné frakci i jako sorbent 

olejů, benzínu, nafty [4].  

Pro dopravní stavitelství je tohoto perspektivního materiálu užíváno nejčastěji pro výrobu 

antivibračních prvků – zejména ve formě desek nebo bokovnic [5], ale proběhly už i experimenty 

s využitím vrstvy nepojeného gumového granulátu v konstrukčních vrstvách [6]. Pojený gumový 

granulát se s výhodou používá právě i jako zvukově pohltivá vrstva aplikovaná na protihluková 

opatření, zvyšující tak jejich účinnost. 

 2 PŘÍKLADY APLIKACE POJENÉHO GUMOVÉHO GRANULÁTU 

U PROTIHLUKOVÝCH OPATŘENÍ 

 2.1 Protihluková stěna s pryžovými rohožemi 

K jedné z prvních aplikací pohltivé vrstvy protihlukové stěny z gumového granulátu došlo 

v letech 1996 – 1997 při rekonstrukci I. železničního koridoru v mezistaničním úseku Hněvice – 

Roudnice nad Labem. Železobetonová protihluková stěna délky 600 m, chránící před hlukem obec 

Židochovice, je opatřena na straně přilehlé k železniční trati pryžovými deskami, a to zkušebně 

ve více konstrukčních variantách. V části stěny jsou použity hladké pryžové desky o rozměrech 

50x100 cm umístěné v kazetách a v další části stěny jsou pryžové desky o rozměru 50x50 cm 

a tloušťkou 50 mm přímo připevněné k podkladu (stěně), v této části jsou v deskách pro další zvýšení 

pohltivosti provedeny kulovité prohlubně příznivě přispívající k pohlcení hluku. Pohled na obě 

varianty protihlukové stěny je na obr. 1. 
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Obr. 1: Povrchová úprava PHS v žst. Hrobce –                                                                                              

a) vlevo hladké desky v kazetách; b) vpravo s kulovitými prohlubněmi připevněné přímo ke stěně 

Pryžové desky byly vyrobeny technologií lisování směsi  gumového granulátu frakce 1/3 mm 

a polyuretanového pojiva. Jak je patrné z obr. 1 (který je pořízen v současnosti, tedy cca 20 let 

po výstavbě), je zvukově pohltivá vrstva tvořená pryžovými deskami v poměrně dobré kondici. Na 

stěně se sice nacházejí místa, kde došlo k odpadnutí rohoží a to v úseku s deskami připevněnými 

přímo ke stěně a ne do kazet (viz obr. 2), nicméně jedná se jen o lokální poruchy detailů upevnění, 

nikoli o rozpad pryžových desek vlivem jejich degradace. 

 

Obr. 2: Pohled na stěnu se zvukově pohltivou vrstvou z pryžových desek s kulovitými prohlubněmi, 

v detailu patrné je i upevnění desek pomocí vrutů 

Na zkušenosti a výsledky s použitím pryžových desek aplikovaných na betonových 

protihlukových stěnách navázal v roce 2011 výzkumný projekt TAČR číslo TA01020760 nazvaný 

Multifunkční gabion s využitím recyklovaných materiálů. 

 2.2 Multifunkční gabion 

Další aplikací, kde došlo k využití drcené gumy ve formě desek jako zvukově pohltivého 

materiálu v protihlukového opatření, byl Multifunkční gabion. Gabion je definován jako 

drátokamenný prvek ve tvaru krychle, kvádru nebo plošné matrace, vyrobený ocelového pletiva, 

svařovaných ocelových sítí nebo polymerových geomřížek a vyplněný přírodním nebo lomovým 

kamenem, případně vhodným recyklátem. V rámci řešení projektu TAČR „Multifunkční gabion 

s využitím recyklovaných materiálů“, kde se Katedra železničních staveb Fakulty stavební ČVUT 

v Praze stala členem řešitelského týmu, byla v letech 2011 – 2014 konstrukce gabionu inovována 

řadou konstrukčních prvků, zejména doplněním o akusticky pohltivý líc, který je v gabionu vytvořen 

dvěma samonosnými gumovými deskami v tloušťkách 100 nebo 120 mm. Jedná se opět o kompozit 

na bázi granulátu z recyklované pryže pojené polyuretanovým pojivem. 
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Zkušební úsek byl zřízen v roce 2013 na trati Praha Smíchov (Na Knížecí) – Hostivice, 

v mezizastávkovém úseku Praha Smíchov sever. n. – Praha Žvahov. Gabionové konstrukce délky 

75 m a výšky cca 2,5 m nad úrovní terénu jsou instalovány podél parcely rodinného domu a mají 

funkci akustické clony chránící obyvatele před hlukem z provozu železniční tratě. V části úseku 

v délce cca 35 m, začínajícím u železničního přejezdu je instalována multifunkční gabionová 

konstrukce na kterou navazuje v délce cca 40 m standardní gabionová konstrukce. Obě varianty jsou 

patrné na obr.3. 

Všechna patra konstrukce jsou o stavební hloubce 0,8 m. V multifunkčním gabionu byly aplikovány 

optimalizované protihlukové desky PHD tloušťky 0,12 m s profilem povrchu vzoru svislých lamel 

a v kombinovaném barevném provedení černá/zelený melír. Výplň multifunkčního gabionu a 

klasický gabion jsou tvořeny z přírodního kamene, síť gabionů je standardní.  

Před a po výstavbě gabionové clony byla provedena měření hluku z průjezdu motorových 

vozů řady 810. Z naměřených výsledků vyplývá, že vlivem výstavby gabionu, coby překážky v šíření 

hluku, klesl hluk v úrovni měřícího bodu nacházejícího se 1,6 m nad terasou rodinného domu 

přibližně o 8 dB. [8] 

 

Obr. 2: Pohled na zkušební úsek s realizovanou konstrukcí multifunkčního gabionu 

 2.3 Nízké protihlukové clony 

Přestože klasické protihlukové stěny vykazují dobré akustické vlastností, mají i své nevýhody. 

První nevýhodou je narušený výhled z vozidel nejen pro cestující, ale i pro jejich řidiče, v důsledku 

pak i na samotné jedoucí vozidlo pro ostatní účastníky provozu (rozhledové podmínky u železničních 

přejezdů, křižovatek, apod.). Vysoké protihlukové stěny také výrazně narušují vzhled, charakter a 

prostupnost terénu – a to nejen pro člověka, ale i pro zvířata. I výstavba klasických protihlukových 

stěn je finančně náročná a tak se zejména v poslední době hledají u kolejových staveb nová 

subtilnější protihluková opatření, která budou za nižších investičních nároků dosahovat obdobně 

přijatelných výsledků. Jednou z technických možností jsou nízké protihlukové stěny s výškou do 

cca 1,5 m nad úroveň temen kolejnic (TK). 

Základním principem nízkých clon je jejich co největší přiblížení ke zdroji hluku – tedy 

zejména ke zdroji hluku na styku kola a kolejnice [8], [9]. Tato velmi malá vzdálenost (zpravidla 

přímo na hraně obrysu vozidel nebo průjezdného průřezu) umožňuje i při malé velikosti clony 

dosahovat požadovaného útlumu hluku. 
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Příkladem takového opatření je nízká protihluková stěna Brens Barrier [10], vystavěná v roce 

2013 na zkušebních úsecích v Praze Hlubočepích (obr. 4a) a v Tetčicích u Brna (obr. 4b). Základ 

clony tvoří nízký betonový blok, na jehož vnitřní straně je opět aplikována zvukově pohltivá vrstva 

z pojeného gumového granulátu. Jak je vidět na tomto příkladu i na ostatních v textu uvedených 

aplikacích, tak kompozit na bázi drcené gumy a pojiva umožňuje vytvářet nejen vhodné tvary ale, 

i barevné kombinace povrchu protihlukových opatření. U nízké protihlukové clony v Praze 

Hlubočepích bylo aplikací clony dosaženo snížení hlukové emise o 6,5 dB. Tato hodnota byla 

změřena na straně s clonou, v měřícím bodě vzdáleném 7,5 m od osy koleje, ve výšce 0,5 m 

nad TK [9]. I tato clona je po čtyřletém zkušebním provozu bez výrazných vad a plní svoji funkci. 

 

Obr. 4: a) vlevo: Pohltivá úprava povrchu nízké PHC Hlubočepy, b) vpravo: Celkový pohled Tetčice 

 2.4 Městská protihluková clona 

Městská protihluková clona (MPHC) je další z řady nových protihlukových prvků, a je stejně 

jako Multifunkční gabion vyvinutá ve spolupráci Katedry železničních staveb Fakulty stavební 

ČVUT v Praze a firmy Monstav CZ, s.r.o. se sídlem v Dolním Rychnově. Prvek je určený pro útlum 

hluku z tramvajové dopravy v městském prostředí, kde je na rozdíl od jiných (v současnosti 

používaných) prvků vhodný pro svou velmi malou výšku – jen cca 30 cm nad temenem kolejnice 

(TK). Díky tomu je MPHC vhodná především do zastavěného městského prostoru, kde neruší 

urbanistickou strukturu místa, nenarušuje pohledové vazby atp. [11]. 

 

Obr. 5: Pohled na zkušební úsek s Městskou protihlukovou clonou v Praze – Braníku. 
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Mezi další výhody, díky materiálovému a konstrukčnímu řešení, patří na rozdíl od jiných 

srovnatelných prvků (například betonových) i možnost rychlého rozebrání v případě nutnosti zásahu 

IZS u nehod, povalení osob a zaklínění osob a podobně. Omezením je použití jen na tramvajové tratě 

nepojížděné silniční dopravou – tedy na tratě bez zákrytu (s otevřeným svrškem) nebo na tramvajové 

tratě s travnatým zákrytem. Pro dosažení nejvyššího akustického účinku clony je vhodné clonu 

umístit do přímých úseků, nebo do směrových oblouků s poloměrem alespoň 200 m. 

Městská protihluková clona je tak určena pro tramvajové tratě vedené buď na samostatném 

tělese, nebo zcela mimo prostor pozemní komunikace, neboť z uvedených důvodů znemožňuje 

pojíždění silniční dopravy po koleji, u které je umístěna. 

 

Obr. 6: Variantní oboustranné umístění MPHC na středovém pásu šířky 7 m v přímé. 

Zkušební úsek byl ve spolupráci s Dopravním podnikem hlavního města Prahy zřízen v roce 

2016 na tramvajové trati ve směru Sídliště Modřany v zastávkovém úseku Pobřežní cesta – 

Přístaviště a je od té doby systematicky sledován. Na základě provedených měření i zde došlo 

k útlumu hluku z tramvajové dopravy, a to v průměru o 3,9 dB (měřeno ve vzdálenosti 7,5 m od osy 

koleje ve výšce 1,2 m), u některých typů tramvají je útlum ještě vyšší a to až 5,3 dB (tramvaj 

14T) [12]. 

 3 ZÁVĚR 

Gumový granulát pojený polyuretanovým pojivem je velice perspektivním, ekologickým a 

v neposlední řadě i ekonomickým materiálem, vhodným pro využití v oblasti snižování negativních 

účinků hluku ve venkovním prostředí. Všechny příklady aplikace uvedené v článku prokázaly 

z pohledu akustiky dobré hlukově-pohltivé účinky a neprojevují se u nich ani žádné závažné závady, 

jako je jejich výraznější materiálová degradace. Lze konstatovat, že od prvních jednoduchých 

aplikací ve formě desek se vývoj posouvá k protihlukových konstrukcím, které využívají gumový 

granulát přímo jako konstrukční materiál. Gumový granulát pojený polyuretanovým pojivem 

umožňuje obrovskou škálu tvarovatelnosti a i velkou variabilitu barevného provedení povrchu a je 

tak právě pro tvorbu pohltivých vrtev na protihlukových opatřeních vysoce vhodný.  

PODĚKOVÁNÍ 

Příspěvek byl zpracován za podpory programu Centra kompetence Technologické agentury 

České republiky (TAČR) v rámci projektu Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní 

infrastrukturu (CESTI), číslo projektu  TE01020168. 

 

 

 

44



Literatura 

[1] ADAMCOVÁ, D. & KOTOVICOVÁ J. End of life tyre – a valuable resource with growing 

potential. In: MendelNet‘ 08 Agro [online] [15.9.2017]  Dostupné z: 

https://mnet.mendelu.cz/mendelnet09agro/files/articles/agroeko_adamcova.pdf 

[2] VACEK, J. Využití produktů materiálové recyklace v drážní infrastruktuře. Brno: VUT v Brně 

2007. Diplomová práce, VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav železničních konstrukcí a 

staveb. 

[3] LIDMILA, M. Nové perspektivy využití recyklovaných materiálů v železničním stavitelství. In: 

Udržitelná výstavba, ČVUT v Praze, Praha 2011, s. 25-31. ISBN 978-80-01-04961-7 

[4] BRET, O. Možnosti využití adsorbentů z recyklované gumy v kolejišti. SVOČ Praha, SVOČ 

Bratislava. 2015. Příspěvek konference SVOČ. ČVUT v Praze, Fakulta stavební. [online] 

[15.9.2017]  Dostupné z: http://www.fsv.cvut.cz/svoc/2015/dos-bret.pdf 

[5] HORNÍČEK, L. & kol.  Antivibrační rohože v železničním stavitelství v ČR. Praha: České 

vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2011. ISBN 978-80-01-04963-1. 

[6] LIDMILA, M.; LOJDA, V. & BRET, O. Laboratory models of a railway track with the 

subgrade layer based on rubber granulate In: Advances and Trends in Engineering Sciences 

and Technologies II: Proceedings of the 2nd International Conference on Engineering 

Sciences and Technologies, 29 June - 1 July 2016, High Tatras Mountains, Tatranské 

Matliare, Slovak Republic. Boca Raton: CRC Press, 2016, pp. 785-790. ISBN 

9781138032248. 

[7] LIDMILA M.; KREJČIŘÍKOVÁ H. & ŠAFNER K. Nové protihlukové prvky z drcené gumy. 

In: Odpadoveforum.cz: Nové protihlukové prvky z drcené gumy, [online]. Hustopeče: 

VIP, 23.-25.4.2014 [15.5.2016]. Dostupné z: 

http://www.odpadoveforum.cz/TVIP2014/dokumenty/anotace/211.pdf 

[8] ČÍŽKOVÁ, P. & LOMOZ L. Comparison of efficacy of low and hight acoustic screens. 

Akustika. 2014, 22(22), 28-36. ISSN 1801-9064. 

[9] ČÍŽKOVÁ, P. & LOMOZ L. The effectiveness of a low height noise barrier. In 14th 

GeoConference on Ecology, Economics, Education and Legislation. Sofia: STEF92 

Technology Ltd., 2014, art. no. 94, p. 711-718. ISSN 1314-2704. ISBN 978-619-7105-18-6. 

[10] EISENREICH J. Odborná konference Rychlost s tichostí: atribut moderních kolejových drah : 

2. dubna 2015, Velký sál Měšťanské besedy v Plzni : sborník příspěvků. Praha: Powerprint, 

2015. ISBN 978-80-87994-28-3. 

[11] BRET O. & ČÍŽKOVÁ P. Development of the Municipal Noise-absorbing Screen and test 

section construction technology. Acta Polytechnica CTU Proceedings. 2017, 11(11), 6-11. 

ISSN 2336-5382. Dostupné online z 

https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/APP/article/view/4439/4317 

[12] ČÍŽKOVÁ (VÁŇOVÁ), P. & BRET O. The Municipal Noise Absorbing Screen in Praha 

Modřany. Akustika. 2017, 28(28), 3-12. ISSN 1801-9064. 

 

45



Research, Development and Innovation in Transport – RDIT 2017 

Seminář s mezinárodní účastí 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, fakulta stavební 

 Dušan JANDAČKA1, Daniela ĎURČANSKÁ2 

PLÁNOVANIE AKTÍVNYCH FORIEM DOPRAVY V MESTÁCH 

PLANNING ACTIVE TRANSPORT FORMS IN THE CITIES 

Abstrakt 

Udržateľná mestská mobilita je čoraz dôležitejšou otázkou riešenou v mestách po celom svete. 

Vďaka stále sa zvyšujúcemu počtu obyvateľov žijúcich v mestách rastú potreby v rámci mestskej 

mobility, čo vedie k neustálemu nárastu počtu vozidiel, ktoré sa pohybujú v mestských uliciach. 

Mestá sa usilujú vyrovnať sa s týmto mobilným tlakom. Automobilovo orientované mestské 

dopravné systémy vedú k rôznym negatívnym dopadom na životné prostredie, zdravotným 

problémom a nedostatku kvalitných verejných priestorov v mestách. 

Projekt CityWalk bude napomáhať  mestám v podunajskom regióne znižovať emisie, hluk a 

stať sa bezpečnejšími miestami na život tým, že sa zvýši úloha udržateľnejších foriem mobility v 

mestskej dopravnej infraštruktúre, najmä aktívnych foriem dopravy - ako je pešia doprava 

a cyklistická doprava. 
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Abstract 

Sustainable urban mobility is an increasingly important issue in cities around the world. With a 

steadily growing urban population intra-urban mobility needs are on the rise, resulting in a 

continuous increase in the number of cars moving around in city streets. Our still very much car-

oriented cities struggle to cope with this mobility pressure – and its various negative consequences. 

Car-oriented urban transport systems lead to various negative environmental impacts, health 

problems, and scarcity of quality public spaces in cities.  

CityWalk project helps cities in the Danube Region to reduce emissions, noise and to become 

safer, better places to live, by increasing the role of more sustainable forms of mobility in the urban 

transport mix, especially active transport forms – like walking and biking. To achieve that, the focus 

of the project is to improve key conditions of walkability. 
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 1 ÚVOD 

Mestá na celom svete hľadajú riešenia umožňujúce efektívnu a udržateľnú mestskú mobilitu. 

Konzorcium projektu CityWalk pokrýva rozsiahlu časť podunajskej oblasti. Spolupráca 17 

partnerov z deviatich krajín umožňuje vytvorenie spoločných postupov a metodík v oblasti trvalo 

udržateľnej mestskej mobility a dopravy. Projekt sa opiera o vyváženú skupinu miestnych, 

regionálnych a národných partnerov (verejných a akademických)  vrátane stredne veľkých miest, 

rozvojových agentúr, výskumných organizácií, ako aj obchodnej a priemyselnej komory. 

Zúčastnené krajiny a partnerské mestá, v ktorých sa budú realizovať pilotné projekty pre 

aktívne formy dopravy v meste sú: SK – Žilina, CZ – Plzeň, BG – Varna, HR - Varaždin, HU - 

Budapešt  a Szeged, AT - Graz, S – Belehrad a SL – Ljubljana. 

 

 2 CIELE PROJEKTU 

Časť projektu pracovne nazvaná „Walkability Planning“ sa zameriava na vytvorenie 

profesionálneho kontextu projektových aktivít a poskytuje nástroje, ktoré partnerským mestám 

umožňujú pripraviť si plány najmä pre pešiu a cyklistickú dopravu. Medzi hlavné výstupy v rámci 

tejto pracovnej skupiny patrí základná štúdia, ktorú podporuje súbor infografík a prezentačný 

materiál. Praktická príručka o plánovaní pešej dopravy bude podporená 2-dňovým tréningovým 

kurzom. A nakoniec s využitím metodológie uvedenej v príručke budú partnerské mestá pripravovať 

svoje pilotné projekty.  

Časť „Walkability Toolkit“ pripraví užitočný súbor nástrojov, ktorý partnerské mestá (a iné 

mestá v rámci a mimo Dunajského regiónu) môžu využiť na rýchle a efektívne zlepšenie kľúčových 

podmienok pohybu v meste. K nástrojom, ktoré sa majú poskytnúť, bude patriť príručka 

ohľaduplnosti, v ktorej sa uvádzajú špecifické opatrenia, ktoré zlepšujú peší pohyb, spolu s 

katalógom osvedčených postupov. Ukazovateľ smerovania, ktorý umožňuje meranie úrovne 

sledovania v rôznych mestských štvrtiach, online nástroj na posudzovanie chýb aj súvisiacu mobilnú 

aplikáciu. 

 Projekt ponúkne taktiež praktické opatrenia, založené na metodických nástrojoch vyvinutých 

počas riešenia projektu, ktoré budú mať za následok špecifické zlepšenie v oblasti dostupnosti v 

partnerských mestách a v strednodobom horizonte aj v iných mestách regiónu. Pilotné akcie v malom 

rozsahu sa budú realizovať v každom partnerskom meste za účelom zlepšenia kľúčových podmienok 

cestovania. Súbor nástrojov bude v partnerských mestách "odskúšaný" a otestovaný. 

 2.1 Walkability 

Aby sme mohli rozoberať otázky súvisiace s chodením alebo presúvaním sa po meste pešo, je 

dôležité spoločné chápanie tohto pojmu. 

Tab.1: Čo je a nie je chodeckosť/chôdza v mestskom prostredí [1] 
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Chodeckosť  NIE JE 

 o vytvorení miest bez automobilov 

 výlučne o infraštruktúre chodcov 

  ideálny koncept, ale praktická 

odpoveď  na výzvy v mestách 

 

Walkability (chodeckosť, chôdza v mestskom prostredí) je relatívne nové slovo aj v angličtine. 

Po dlhú dobu bola chôdza v mestskom prostredí prirodzená a bola najzákladnejšou formou pohybu z 

jedného miesta na druhé. Od začiatku 20. storočia však autá postupne zaplnili naše mestá a 

požadovali stále väčší priestor, až kým sa mestá nestali úplne orientovanými miestami, kde sa ľudia - 
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chodci - stali "sekundárnymi občanmi". Mestá boli čoraz viac budované pre autá, nie pre ľudí. 

Napriek všetkým týmto zmenám, každý mestský cestovný poriadok hromadnej dopravy stále začína a 

končí chôdzou aj dnes. 

Chôdza - spolu s cyklistikou - je aktívna forma dopravy – mobilita. Prenosnosť je rozsah, v 

akom mestská oblasť umožňuje a podporuje pohyb svojich občanov chôdzou. Koncepcia vychádzky 

tiež znamená poskytnutie "konkurenčnej výhody" pri chôdzi oproti motorovým vozidlám. 

Chôdza v mestskom prostredí ide ruka v ruke s cyklistikou a cykloturistikou, ďalšou aktívnou 

formou dopravy a verejnou dopravou, ktorá sa v kontexte walkability často označuje ako "urýchľovač 

chodcov". Ako úplne šetrná doprava  voči životnému prostrediu  je chôdza najzákladnejšou a 

najdôležitejšou zložkou udržateľných systémov mestskej dopravy. 

V publikácii "Street Smart - Nárast miest a pád áut" autor identifikuje 4 hlavné aspekty 

systémov trvalo udržateľnej mestskej dopravy [6]: 

1. Hustotu a konektivitu - tvorbu aktívnych foriem dopravy ( chôdza a cyklistika) ako jasnú a 

praktickú voľbu pre obyvateľov mesta; 

2. Prístup k viacerým dopravným módom - vytvoriť kontaktné body, kde sa stretávajú rôzne 

druhy dopravy; 

3. Inteligentné dopravné systémy využívajúce pokročilé riešenia IKT; 

4. Dopravné siete a služby, ktoré sú prístupné všade, vždy a všetkým. 

Táto definícia jednoznačne stavia chôdzu (spolu s cyklistikou) do pozície číslo jedna, pokiaľ 

ide o udržateľnú mestskú mobilitu. 

Pri definovaní smerovania je dôležité zdôrazniť niekoľko kľúčových otázok: napriek tomu, že 

výskumy sa jednoznačne zameriavajú na zníženie objemu dopravy v preplnených mestských 

oblastiach a zvýšenie úlohy aktívnych foriem dopravy (spolu s verejnou dopravou), zlepšenie 

cestovania nie je o vytvorení úplne bez automobilovej budúcnosti miest. Nebolo by to ani žiaduce ani 

praktické. Automobily (aj keď pravdepodobne viac elektricky poháňané a autonómne) budú mať dlho 

dôležitú úlohu v mixe mestskej mobility. 

 3 RIEŠENIE PROJEKTU 

Väčšina systémov mestskej dopravy sa snaží dosiahnuť svoju hlavnú funkciu z udržateľného 

hľadiska ( finančného aj environmentálneho). V nasledujúcom texte sú popísané najdôležitejšie 

výzvy, ktorým čelia systémy mestskej dopravy. Tieto výzvy sú väčšinou navzájom prepojené. 

Mestská mobilita  

Mobilita - a systémy mestskej dopravy umožňujúce mobilitu - sú základnou súčasťou života 

mesta. Dobré systémy mestskej dopravy musia zabezpečiť, aby ľudia (pracovná sila a spotrebitelia) a 

tovar prechádzali medzi rôznymi miestami v meste. Mestská ekonomika, produktivita, spoločenský 

život - v podstate celý život miest - závisia od toho, ako efektívne fungujú mestské dopravné 

systémy. A keďže viac ako 50% svetovej populácie (stále rastúcej) žije v mestách, je to naozaj 

globálna otázka. 

Aj dnes viac ako 1 miliarda ľudí využíva denne mestskú dopravu - to znamená, že mestská 

doprava je najpoužívanejšou dopravnou formou, ale nie v centrách miest. 

Nefunkčnosti systémov mestskej dopravy možno pripísať rôznym príčinám - hlavným 

problémom je silná dominancia automobilu v našich mestách. Dopravné systémy vo väčšine miest sa 

veľmi prispôsobili používaniu automobilov. V 20. storočí boli mestá postavené (a prestavané) na 

vytvorenie ideálnych podmienok pre autá - autá jednoducho prevzali naše mestá. Žiadne prekvapenie 

- keďže používanie automobilov má rôzne jasné výhody, vrátane úplnej autonómie (mobilita na 

požiadanie), pohodlia a rýchlosti. Zatiaľ čo niektoré z týchto výhod môžu byť poskytnuté aj inými 

formami dopravy, iba autá nám dávajú kompletný balík. To je dôvod, prečo vlastníctvo automobilov 

naďalej rastie na celom svete a hlavne v mestských oblastiach. Aj keď to môže byť dobrá správa z 
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krátkodobého hľadiska hospodárskeho rozvoja, je to veľmi zlá správa pre systémy mestskej dopravy - 

a mestský život ako celok. 

 

 

Obr.1 Výzvy, ktorým je potrebné v mestách čeliť [1] 

 

Okrem nespochybniteľných výhod vyplývajúcich z vyššie uvedeného používania automobilov 

existuje množstvo ďalších faktorov, ktoré prispievajú k zvyšujúcemu sa dopytu po automobiloch; Sú 

tu dva hlavné faktory. 

1. Podhodnocovanie. Majitelia automobilov po celom svete majú tendenciu sťažovať sa na 

vysoké náklady (cena automobilu, ceny pohonných hmôt, poistenie, dane atď.) vlastníkov vozidiel. A 

zatiaľ čo vlastníctvo automobilov je naozaj nákladné, v skutočnosti stále nenesú celkové náklady za 

používanie automobilov. Väčšina cestnej infraštruktúry v mestách sa považuje za službu vo verejnom 

záujme - a preto sú dotované, vodiči nie sú povinní platiť za používanie ciest v mestách. Je to 

klasický prípad keď je komunitný zdroj voľný na použitie, má tendenciu byť nadmerne využívaný. 

2. Nesprávne plánovanie a regulačné postupy. Dopravní inžinieri v mestách neustále bojujú 

proti preťaženiu na mestských komunikáciách. Po dlhú dobu to robili (a robia to ešte aj dnes) 

prostredníctvom vynaloženia verejných finančných prostriedkov na budovanie a rozširovanie 

komunikácií a väčšieho počtu parkovacích zariadení. Zároveň s ohľadom na nedostatok verejných 

financií ignorovali iné dopravné alternatívy. Taktiež  stavebné predpisy stanovujú minimálne normy 

týkajúce sa ciest a poskytovania parkovacích služieb. Preto dopravní inžinieri a urbanisti v mestách 

úzko spolupracujú na podpore automobilov v našich mestách. 

Závislosť od automobilov v mestách nie je len abstraktným pojmom - jej úroveň môže byť 

skutočne celkom dobre merateľná. Kľúčové ukazovatele na meranie závislosti od auta zahŕňajú mieru 
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vlastníctva vozidla, najazdených kilometrov motorových vozidiel na obyvateľa a podiel celkových 

cestujúcich dochádzajúcich  vozidlom. Mesto môže byť považované za veľmi závislé od aut, keď sa 

viac ako tri štvrtiny všetkých dochádzkových ciest vykonáva pomocou automobilu. 

Kongescie a problémy s parkovaním 

Najmä vo väčších mestách ľudia trávia čoraz viac času v dopravných zápchach a hľadaním 

voľného parkovacieho miesta v blízkosti cieľa ich cesty, čo je čoraz ťažšie. Jadrom problému je, že 

rýchla automobilizácia zvýšila dopyt po súvisiacej infraštruktúre - komunikáciách a parkoviskách. 

Výstavba potrebnej infraštruktúry však nestíhala držať krok s rastúcim dopytom. Dôvody boli 

rozmanité: 

• rozvoj infraštruktúry sa nemôže diať zo dňa na deň, zatiaľ čo rozširovanie automobilov bolo 

rýchlym procesom, infraštruktúra vždy zaostáva; 

• problémy s financovaním: vytvorenie kvalitnej infraštruktúry pre automobily je nákladné, a 

keďže poskytovanie ciest je považované za verejnú službu, mestá často nemali potrebné prostriedky 

na rozvoj ciest a parkovacích zariadení tak rýchlo, ako by bolo žiaduce ; 

• "vyvolaný dopyt": dopravní inžinieri majú sofistikované algoritmy na výpočet potrebného 

rozsahu rozvoja ciest, aby zvládli zvýšený (a presne kvantifikovaný) dopyt po doprave. Tieto 

algoritmy však nemusia zohľadňovať dodatočný dopyt vyvolaný samotným rozvojom ciest. Vždy, 

keď sa cestovanie stáva komfortnejším,  dopyt sa zvyšuje ako priamy dôsledok samotného vývoja;  

• fyzické obmedzenia: ak nebudujeme na zelenej lúke, priestor je veľmi obmedzený. Nové, 

širšie cesty alebo parkovacie plochy môžu byť väčšinou vytvorené len na úkor iných funkcií: pešej 

zóny, verejného priestoru, parku, zelene alebo priestorov potenciálne určených pre budovy. V 

mnohých mestských oblastiach jednoducho nie je k dispozícii viac miesta. Dnes napr. už parkovacie 

plochy zaberajú 24% plochy miest v USA [3]. 

Preťaženia dopravou a problémy s parkovaním sú úzko prepojené. Ľudia jazdia dookola a 

hľadajú parkovacie miesta, čo vytvára zbytočnú dodatočnú dopravu a prispieva k preťaženiu. Toto je 

argument, ktorý motoristi často používajú na presadzovanie väčšieho množstva parkovacích miest. 

Problémom je, že dostatočné (najmä bezplatné) parkovanie povzbudzuje ľudí, aby používali svoje 

autá, čo znova prispieva k preťaženiu komunikácií a kongesciám. 

Automobily vyžadujú priestor v našich mestách, keď sú v pohybe - aj keď parkujú. A zatiaľ čo 

propagácia smerovania projektu je zameraná na zníženie počtu ciest automobilmi v mestách, autá ešte 

dlho zostanú a budú potrebovať priestor pre seba. Parkovanie na uliciach musí byť navrhnuté takým 

spôsobom, ktorý ponúka jasne vymedzený a riadený priestor pre autá bez toho, aby bránili pohybu 

alebo znižovali bezpečnosť chodcov a cyklistov. Poskytovanie bezplatného parkoviska znamená 

poskytnutie hodnotného mestského priestoru pre osobné automobily bez kompenzácie – jedná sa o 

dotáciu súkromných vozidiel. Je nežiaduca nielen preto, lebo majitelia automobilov by nemali byť 

dotovaní, ale aj preto, lebo takáto prax podporuje používanie automobilov, čo má množstvo 

negatívnych účinkov. Parkovanie na uliciach by sa nemalo považovať za právo, ale za službu, a preto 

musí byť efektívne riadené a spoplatnené. 

Dochádzanie do práce 

Jedným z najväčších prispievateľov k mestskej doprave je dochádzanie do práce. Zónovanie, 

suburbanizácia, otázka dostupnosti bývania, to sú faktory, ktoré vedú k zvýšeniu dopytu po cestovaní 

v meste. Rastúce vzdialenosti medzi bydliskom a pracoviskom ľudí zvyšujú čas cestovania a 

vytvárajú viac dopravného zaťaženia, čo ďalej zvyšuje čas cestovania. Ľudia trávia viac času 

cestovaním vo svojich autách alebo využívajú verejnú dopravu. 

Dlhšie dochádzanie môže byť spojené s rôznymi negatívnymi dôsledkami. Dochádzanie do 

zamestnania - hlavne dochádzanie autom počas dopravných špičiek denne - je niečo, čo väčšina ľudí 

nemá rada. Zatiaľ čo väčšina ľudí sa rada vozí autom, nemá rada dochádzanie autom do práce.  

Dlhšia dochádzka autom znamená aj to, že ľudia majú menej voľného času na fyzické aktivity, 

a preto môžu mať aj zdravotné problémy. V skutočnosti je dochádzanie a trávenie času v dopravnej 
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špičke stresujúce. Keďže zvyšujúci čas dochádzky znižuje podiel voľného času, u tých, ktorí trávia 

dlhší čas  dochádzkou, je menej pravdepodobné, že sa zúčastnia na aktivitách komunity. 

Zlyhania verejnej dopravy 

Verejná doprava je základnou zložkou každého systému mestskej dopravy. Dobrý systém 

verejnej dopravy môže efektívnejšie presúvať ľudí, produkuje oveľa nižšie emisie a zaberá podstatne 

menej priestoru ako automobily. Aj napriek všetkým týmto výhodám vidíme veľmi málo skutočne 

fungujúcich systémov verejnej dopravy v mestách. Väčšina takýchto systémov sa využíva v 

špičkových hodinách, zatiaľ čo zostávajú nevyužité mimo špičky. Často sú navrhnuté tak, že môžu 

efektívne jazdiť v centre mesta a okolo neho, ale nie sú efektívne ďalej od centra a v predmestských 

oblastiach. 

Nízky počet používateľov mimo špičky a v menej osídlených mestských oblastiach spôsobuje, 

že služba je finančne neudržateľná a väčšina spoločností verejnej dopravy nemôže pokryť 

prevádzkové a kapitálové náklady zo svojich príjmov. V reakcii na to spoločnosti poskytujú menej 

pravidelné služby a menej investujú do rozvoja.  Nižšia kvalita služieb a menšia pravidelnosť odrádza 

tých používateľov, ktorí majú iné alternatívy, čo vedie k špirále smerom nadol, čo ďalej zhoršuje 

pozíciu verejnej dopravy. 

Napriek tomu má verejná doprava stále dôležitú pozíciu v systéme udržateľnej mestskej 

dopravy, ale jej obchodný model, financovanie, kvalita služieb a integrácia s inými formami mestskej 

dopravy by mali byť prepracované. 

Problematika nemotorovej dopravy 

Aktívne formy dopravy - chôdza a cyklistika - sú najzákladnejšie formy pohybu v mestách. 

Ide o ekologické a zdravé spôsoby mobility, ktoré si vyžadujú len základnú a menej náročnú 

infraštruktúru (v porovnaní s automobilmi). Dlhodobo sa však navrhovali len mestské systémy, ktoré 

poskytujú ideálne podmienky pre automobilovú dopravu, takmer úplne ignorujú potreby chodcov a 

cyklistov. Okrem toho, keďže autá v našich mestách vyžadovali čoraz väčší priestor, tento rastúci 

dopyt bol splnený odobratím priestoru chodcov - redukciou chodníkov, verejných priestorov 

a parkov. Okrem problémov s infraštruktúrou intenzívna automobilová doprava drasticky obmedzuje 

prúd chodcov a cyklistov a zvyšuje riziko nehôd. 

Zmeny sú preto potrebné ( v mnohých mestách už prebiehajú) - projekt CityWalk sa 

zameriava práve na túto oblasť, ako zvýšiť podiel aktívnej dopravy - hlavne chôdze - na úkor 

automobilovej dopravy v mestách. 

Strata  verejného priestoru (a aktivít v ňom) 

Mestské ulice slúžili po stáročia ako verejné priestory využívané občanmi nielen pre mobilitu, 

ale ako dôležité miesta stretávania sa, kde ľudia môžu tráviť čas aj spoločensky. Trhy, remeselné 

akcie, pouličné vystúpenia a prehliadky boli dôležitými súčasťami každodenného života v uliciach, 

ale keďže autá vyžadovali viac priestoru, tieto činnosti postupne na uliciach zanikali, jednoducho 

preto, že už nebolo dostatok priestoru - chodníky boli čoraz užšie. Okrem toho autá vyžadujú priestor 

nielen vtedy, keď sa pohybujú, ale aj vtedy, keď sú odstavené. Odhaduje sa, že priemerné auto strávi 

95% času v nečinnosti. Zvýšená automobilová doprava spôsobila zvýšenú potrebu parkovacích miest 

a parkovacie miesta boli často vytvorené na úkor verejných miest, cenného mestského priestoru.  

Výskumom sa zistilo, že "náklady na všetky parkovacie miesta v Spojených štátoch prevyšujú 

hodnotu všetkých automobilov a môžu dokonca prekročiť hodnotu všetkých ciest" [5]. 

Vysoké náklady na údržbu 

Aby bolo možné čeliť zvyšujúcej sa automobilovej doprave v mestských oblastiach, mestá 

museli vybudovať viac, širších a lepších ciest. Vďaka rozsiahlejšej cestnej sieti však čelia výrazne 

vyšším nákladom na údržbu,  opravu a zvyšuje sa aj tlak na modernizáciu infraštruktúry. 

Vodiči považujú kvalitné cesty za samozrejmosť, aj keď neplatia za používanie infraštruktúry. 

To znamená, že celá komunita - nielen majitelia áut, ale aj tí, ktorí chodia alebo využívajú verejnú 

dopravu - prispievajú rovnako k nákladom na rozvoj cesty a údržbu. 
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Výdavky na rozvoj dopravnej infraštruktúry, opravy a údržbu sa v niektorých mestách stali tak 

vysokými, že sa často krát rozhodli oddialiť údržbové činnosti. To však vedie len k výrazne vyšším 

budúcim nákladom a zároveň zvyšuje riziko zlyhania. 

Negatívne dôsledky nefunkčnosti systémov mestskej dopravy 

Existujú rôzne negatívne účinky nesprávne fungujúcich, neudržateľných systémov mestskej 

dopravy na zdravie obyvateľov, na životné prostredie, ako aj na spoločenský život v meste, ktoré sú 

podporou k zavádzaniu walkability. 

Zdravie 

Život v mestách sám osebe nie je nezdravý. Život v mestách plných automobilov má však 

množstvo priamych negatívnych účinkov na zdravie občanov. Mnoho zdravotných rizík je dôsledkom 

sedavého životného štýlu: ľudia trávia väčšinu svojho času sedením v aute a telesná nečinnosť má 

vážne negatívne dôsledky. Jednoducho povedané: používajú auto, dokonca aj keď môžu ľahko chodiť 

pešo alebo použiť bicykel na dosiahnutie svojho cieľa v meste. Ako ukazujú štúdie, "každá hodina 

strávená v aute za deň je spojená so 6 %-tným  nárastom pravdepodobnosti obezity"[7]. 

Obezita je, žiaľ, narastajúcou globálnou epidémiou, ktorá je prítomná aj v Európe, kde podľa 

výskumu WHO [8] 50% ľudí trpí nadváhou, pričom viac ako 20% ľudí je obéznych. Čo je ešte 

desivejšie, je skutočnosť, že v Európskej únii každé tretie dieťa vo veku do 11 rokov má nadváhu 

alebo obezitu. 

A ak zvážime, že "každý kilometer pešej chôdze denne je spojený so  4,8%-tným znížením 

pravdepodobnosti obezity" [2] , je ľahké pochopiť, prečo je zvýšenie peších ciest pravdepodobne 

našou najlepšou možnou stratégiou na "liečbu" obezity a tým zlepšenie zdravia. 

Podľa najnovšieho národného prieskumu v Anglicku [4] bolo až 18% všetkých ciest 

uskutočnených v roku 2013 kratších  ako jedna míľa (1,6 km),  takže každá z týchto ciest by mohla 

byť nahradené príjemnou 20-minútovou prechádzkou. Jediné, čo je potrebné urobiť, je chodiť pešo, 

nie autom. 

 

 

Obr. 2 Negatívne dôsledky nefunkčnosti systémov mestskej dopravy [1] 

 

Životné prostredie 

Nefunkčnosť systémov mestskej dopravy a vysoká miera závislosti od automobilov majú tiež 

rôzne negatívne environmentálne vplyvy. 

Automobily v našich mestách silne prispievajú k znečisteniu ovzdušia: jedna štvrtina 

celkových emisií v EÚ pochádza z mestských oblastí. Celosvetovo viac ako 1 miliarda ľudí je 
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každoročne vystavených znečisťovaniu ovzdušia, z čoho väčšina je spôsobená emisiami z vozidiel. 

Znečistenie ovzdušia má mnoho negatívnych účinkov na zdravie. 

Odhadované náklady na negatívne zdravotné dôsledky znečistenia ovzdušia predstavujú v 

rozvinutých krajinách približne 2% HDP a približne 5% HDP v rozvojových krajinách, kde viac ako 

90% znečistenia ovzdušia v mestách spôsobujú emisie z vozidiel. 

Autá sú tiež hlavným zdrojom znečistenia hlukom v mestách. V neposlednom rade motorové 

vozidlá, v kombinácii s tepelnými a radiačnými vlastnosťami asfaltových vozoviek podporujúcich 

vysoký odvod tepla a tým zvyšujú efekt UHI - Urban Heat Island. (Efekt UHI: husté mestské oblasti 

sú merateľne teplejšie ako okolité oblasti, v priemere môže byť rozdiel  1-3 °C, no vo večerných 

hodinách môže rozdiel dosiahnuť až 12 °C). Takéto rozdiely majú negatívne účinky na ľudské 

zdravie, nepriaznivo ovplyvňujú kvalitu života a vedú k zvýšenému využívaniu energie kvôli potrebe 

chladenia budov [1]. 

 

3.1 Ciele projektu 

Kľúčové otázky, na ktoré je potrebné sa v projekte zamerať sú znázornené v nasledujúcom 

grafe na obr.3. 

 

Obr.3 Kľúčové otázky „walkability“ [1] 

Meranie chodeckosti 

Skúmanie praktického aspektu môže vyvolať otázku: ako môžeme definovať a popísať úroveň 

chôdze v danej štvrti alebo meste? Pre  identifikáciu potrebného zlepšenia v oblastiach pešej dopravy, 

je nevyhnutné posúdenie existujúceho systému pre peších. Nevyhnutná je teda merateľnosť, ak 
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chceme pochopiť, či sme dosiahli skutočný pokrok v zlepšovaní úrovne cestovania. Meranie tiež 

uľahčuje porovnávanie úrovne dostupnosti rôznych štvrtí v tom istom meste alebo medzi mestami.  

Existujú rôzne systémy a prístupy na kvantifikáciu a meranie chodeckosti. 

Jednou z najpopulárnejších metód na kvantifikáciu chodeckosti je systém Walk Score. Táto 

metóda je široko akceptovaná a používa sa v USA, Kanade a Austrálii hlavne preto, že existujúca 

rozsiahla databáza tejto metódy priraďuje číselné skóre v každej adrese v týchto krajinách. Okrem 

toho môže byť hodnota skóre chodeckosti pridelená celým štvrtiam alebo mestám, nielen jednotlivým 

adresám. 

Základom výpočtu Walk Score je vzdialenosť od zariadení občianskej vybavenosti, 

kultúrnych zariadení alebo športovísk z akejkoľvek  adresy. Pri priradení hodnoty skóre chodeckosti 

sa analyzujú stovky peších trás ku okolitému vybaveniu a algoritmus udeľuje body na základe 

vzdialenosti od najbližšieho vybavenia v každej kategórii. Ak je chôdza len 5 minút chôdze, je 

uvedený maximálny počet bodov. Keď sa vzdialenosť zvyšuje, počet bodov klesá. Ak je vybavenie 

ďalej ako 30 minút chôdze, nie sú udelené body. 

Existujú rebríčky hodnotenia miest touto a hodnotenia skóre štvrtí má dokonca vplyv aj na 

ceny nehnuteľností. Táto metodika hodnotenia však nezahŕňa kvalitu a úroveň samotných peších 

komunikácií. 

Pokiaľ ide o pochopenie a zlepšenie chodeckosti  alebo jej porovnanie na rôznych miestach, 

meranie je nevyhnutné. Ambíciou v projekte CityWalk je vyvinúť vlastnú metodológiu merania 

úrovne chodeckosti, ktorá sa bude uplatňovať najskôr v partnerských mestách v rámci pilotných 

projektov. Po testovaní a dolaďovaní sa táto metodika bude rozširovať aj do iných miest v 

podunajskej oblasti. 

Konkrétne budú ako súčasť projektu vypracované tieto výstupy: 

• vytvorenie indexu chodeckosti  a súvisiacej metodiky,  

• vytvorenie on line nástroja s použitím metodiky merania na identifikáciu úrovne pešej 

dostupnosti  v rôznych štvrtiach, 

• vývoj mobilnej aplikácie pomocou algoritmu indexu chodeckosti (indexu walkability -IW), 

ktorá umožní používateľom merať úroveň IW v ich okolí; 

 

3.2 Zvyšovanie povedomia obyvateľov 

V rámci projektu pri realizácii pilotných projektov je potrebné realizovať špecifické akcie na 

presvedčenie ľudí, aby opustili svoje vozidlá a začali chodiť pešo, jazdiť na bicykli, využívať verejnú 

dopravu alebo napr. príležitostné zdieľanie áut. Akým spôsobom ich presviedčať, to sa líši od mesta k 

mestu. Faktory, ktoré ovplyvňujú výber akcií, zahŕňajú usporiadanie miest, úroveň rozvoja, zvyky 

miestnej mobility, tradície, kultúru atď. Napriek tomu je možné identifikovať druhy akcií, ktoré môžu 

slúžiť ako východiskový bod. Stojí za to zvážiť inšpiráciu nových riešení. Napr.: 

Participatívne plánovanie: je nevyhnutné zapojiť miestnu komunitu už vo veľmi ranej fáze 

plánovania peších trás. Občania musia byť aktívnou súčasťou identifikácie prekážok a problémov a 

musia byť súčasťou navrhovania riešení. Tým sa posilní ich záujem. 

Vzdelávacie programy: zvyšovanie informovanosti začať už v ranom veku tak, že aj deti 

musia byť súčasťou procesu. Vzdelávacie programy pre deti, ktoré vysvetľujú význam trvalo 

udržateľnej mestskej mobility, ako aj špecifické akcie zamerané na deti a podporu chôdze, sú 

užitočné. Jedným z najdôležitejších príkladov takýchto akcií je organizácia "turistických autobusov" 

a "cyklobusov" alebo súťaže typu cesta do školy na bicykli. Je to dobré pre deti (a vzdeláva), vhodné 

pre rodičov, a dokonca znižuje dopravnú špičku. 

Kampane zvyšujúce povedomie, ktoré poukazujú na nebezpečenstvá sedavého životného štýlu 

a individuálne a komunitné výhody pravidelnej chôdze a / alebo cyklistiky. Čím sú kampane 

aktívnejšie (čo znamená, že aktívne zapájajú ľudí do propagovanej aktivity), tým sú účinnejšie.  
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Vedenie príkladom: rovnako ako pri podpore používania bicyklov je dôležité ísť príkladom. 

Zamestnanci samosprávy a vedenie mesta sa musí tiež zaviazať k využívaniu aktívnej dopravy a 

preukázať tento záväzok - musia "chodiť pešo", nielen o tom hovoriť (aj keď pravidelne hovoriť o 

dôležitosti chôdze je tiež užitočné). Ak je primátor videný chodiť po uliciach mesta, aktívne sa 

podieľa na identifikovaní bariér pri chôdzi a možných riešeniach, ľudia si uvedomia, že vedenie 

mesta je skutočne odhodlané robiť zmeny. 

Upútanie hrou: všetci - nielen deti sa radi hrajú. Ak existujú hravé spôsoby účasti na procese 

zmeny, ľudia sa pravdepodobnejšie pripoja. Preto je hra takou dôležitou súčasťou podpory chôdze. 

Výzvy chodiť na určité vzdialenosti každý deň, súťaže medzi spoločnosťami, školami, udeľovanie 

ocenení najlepším sú všetko možné spôsoby, ako zapojiť ľudí. V dobe IKT sú to sledovateľné 

aktivity napr. formou smartfónov, ktoré počítajú kroky a vzdialenosť. Také kampane sa dajú ľahko 

implementovať. Čím viac ľudí výzva môže zmobilizovať, tým lepšie. 

 

 4 ZÁVER 

Projekt CityWalk začal v decembri 2016 a mal by pokračovať do mája 2019.  

Riešitelia vychádzajú z predpokladov, že v mnohých prípadoch jednoduché miestne 

rozhodnutia a regulačné zmeny môžu mať väčšie dlhodobé vplyvy ako veľké investičné projekty. 

Samozrejme, miera slobody miestnej samosprávy rozhodovať o regulačných otázkach sa mení z 

krajiny na krajinu. Napriek tomu stojí za to využiť možnosti, ktoré  v tejto oblasti vzájomná 

spolupráca ponúka.  

Kľúčovým výstupom projektu CityWalk bude príručka  „Walkability Guide“ a „Katalóg 

osvedčených postupov“, ktorý bude prezentovať metodiky, riešenia ako aj inšpirujúce a adaptabilné 

postupy na riešenie problémov v oblasti starostlivosti o mestá, zvyšovanie povedomia a podporu 

chôdze v mestách. 

Kľúčové bude aj školenie pracovníkov samospráv zúčastnených miest, v ktorých sa budú 

spracovávať pilotné projekty tak, aby boli rovnocennými partnermi pri plánovaní walkability. Na 

školení už budú k dispozícii príručka aj katalóg. 
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 1 ÚVOD 

Projekt „Rozvoj spolupráce vysokých škol v oblasti dopravního stavitelství“ [2] byl 

společným projektem dvou kateder zabývajících se dopravním stavitelství. Šlo o Katedru dopravního 

stavitelství [3] (Fakulta stavební [4], VŠB – Technická univerzita Ostrava, Česká republika) 

a Katedru cestného staviteľstva [5] (Stavebná fakulta [6], Žilinská univerzita v Žiline, Slovensko). 

Hlavním cílem tohoto projektu bylo zařazení do výuky prvky interaktivity a názornosti 

a rovněž výměna odborných zkušeností pracovníků obou výše zmíněných pracovišť. V rámci 

projektu byly realizovány exkurze pracovníků a studentů na dopravní stavby Moravskoslezského 

a Žilinského kraje, realizace odborných přednášek na půdě obou univerzit, pořízení 3D tiskárny 
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a vytvoření 3D modelů vybraných dopravních staveb, vydání katalogu zajímavých dopravních staveb 

obou krajů a zorganizování závěrečného workshopu. Podrobnosti lze nalézt buď na webových 

stránkách projektu http://kds.vsb.cz/sk-cz [2] nebo v článku [1]. 

Předkládaný příspěvek navazuje na článek [1] a uvádí využití pořízeného technického 

vybavení v rámci udržitelnosti projektu. 

 2 MODELOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB NA 3D TISKÁRNĚ 

V rámci projektu bylo vytvořeno šest 3D modelů dopravních staveb (podrobnosti viz 

http://kds.vsb.cz/sk-cz [2]) - viz obr. 1: 

 Městský dopravní podnik Opava, 

 Silnice I/57 – Most přes železniční trať u Hladkých Životic, 

 Železniční zastávka Ostrava-Stodolní, 

 Diaľnica D1 úsek Sverepec – Vrtižer – Hričovské Podhradie, 

 Tunel Horelica, D3 úsek Čadca – Oščadnica, Bukov, 

 ŽST Krásno nad Kysucou. 

      

     

Obr.1: Ukázky vytvořených 3D modelů 

Výše uvedené modely jsou využívány především při výuce jako názorné pomůcky pro popis 

jednotlivých částí vybraných dopravních staveb (mosty, železniční tratě, propustky atp.). Modely jsou 

rovněž vystavovány ať už stabilně v prostorech obou zainteresovaných fakult, tak při různých akcích 

v rámci reprezentace kateder (výstavy, dny otevřených dveří atp.) – viz obr. 2. 

   

Obr.2: Představení 3D modelu na dni otevřených dveří fakulty 
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3D tiskárnu rovněž využívají studenti v rámci řešení svých závěrečných prací. Příkladem 

může být např. bakalářská práce studenta [7], který provedl vlastní návrh speciálních tvarů 

vertikálního drenu pro odvodnění zeminového podloží (viz obr. 3). 

 

 

 

Obr.3: Modelování vertikálních drenů na 3D tiskárně 

 3 POŘIZOVÁNÍ FOTODOKUMENTACE DOPRAVNÍCH STAVEB 

V rámci projektu byl zakoupen rovněž fotoaparát, který byl v době trvání projektu využíván 

v rámci mapování strategických dopravních staveb jak v České tak Slovenské republice. Tento 

fotoaparát je i nadále používán pro účely pořizování fotodokumentace různých staveb dopravních 

a jejich detailů, přičemž fotografie jsou zařazovány do výuky odborných předmětů a slouží 

ke zkvalitnění výkladu. 

Jako reprezentativní dopravní stavby a lokality uveďme následující (viz obr. 4 až 6): 

 křižovatky (Praha, Ostrava, Brno, České Budějovice, Jihlava, Žilina, Bratislava, 

Katowice, Vídeň, Maribor, Ljubljana, Koper atp.), 

 parkovací a odstavné plochy (Praha, Ostrava, Žilina, Košice), 

 propustky (Ostrava, Liberec, Znojmo, Poprad, Żory, Katowice, Bielsko-Biała).  

 

Obr.4: Fotodokumentace okružní křižovatky a její prvků 
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Obr.4: Fotodokumentace podélného parkování 

   

Obr.6: Fotodokumentace propustků 

PODĚKOVÁNÍ 

Projekt byl realizován za pomoci Operačního programu cezhraničnej spolupráce Slovenská 

republika - Česká republika 2007 – 2013 s názvem „Rozvoj spolupráce vysokých škol v oblasti 

dopravního stavitelství“ č. ITMS 22410320039. 
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