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ÚVOD
„tato planeta je pĜíliš malá na to, aby mohlo všech
10 miliard obyvatel cestovat pouze osobními automobily“

Doprava patĜí mezi sjednocující prvky rozsáhlého mČstského organismu. VzájemnČ propojuje
hlavní oblasti života ve mČstech – bydlení, zamČstnání, sektor služeb, ale také vzdČlávání,
kulturu a rekreaci. Rozvoj sídel úzce souvisí s kvalitou dopravního systému, jenž dané území
obsluhuje. PĜítomnost správnČ navržené dopravní sítČ, která je výsledkem celostního
(systémového) pĜístupu k urbanisticky Ĝešenému území, sídelní rozvoj významnČ podporuje.
Pokud je doprava Ĝešena nevhodnČ, negativní dĤsledky jejího pĤsobení (exhalace, hluk a vibrace,
nehodovost, bariérový efekt, zásahy do ekosystémĤ) rozvoj území prakticky znemožĖují. To je
tĜeba mít pĜi jakémkoli rozhodování o dopravních opatĜeních a stavbách stále na zĜeteli.
V celém oboru rozvoje území, a tudíž i v dopravním Ĝešení území, narážíme na viditelný rozpor.
Na jedné stranČ stojí požadavek na rĤst kvality života lidského jedince, uspokojování jeho
zvyšující se mobility. Na opaþné stranČ pak environmentální aspekty – zdravé životní prostĜedí;
kvalitní voda, þistý vzduch, nezávadné potraviny. Doprava je jedním z nejzávažnČjších
zneþišĢovatelĤ životního prostĜedí (ne-li vĤbec nejvČtší) a je zodpovČdná i za nČkteré škody
doposud pĜipisované jiným lidským þinnostem. VČtšina souþasných dopravních prostĜedkĤ
spotĜebovává pro svĤj pohon neobnovitelné zdroje energie. Na konci 20. století existuje snaha
zachovat podmínky pro trvale udržitelný rozvoj. Proto je tĜeba nalézat pĜijatelná Ĝešení, formy
dopravy, které minimalizují její škodlivé pĤsobení na okolí.
Jedním z pĜíspČvkĤ k Ĝešení výše uvedeného rozporu je vytváĜení systémĤ hromadné osobní
dopravy. V porovnání s osobními automobily mají prostĜedky hromadné dopravy nesporné
výhody. Osobní automobily vyžadují pro pĜepravení stejného poþtu cestujících pĜibližnČ
þtyĜicetkrát více prostoru než vozidlo hromadné dopravy. Typický motorista dojíždČjící
pravidelnČ do práce potĜebuje asi o dvacet procent více prostoru pro zaparkování svého
automobilu než pro vlastní práci ve svém úĜadu. Také spotĜeba energetických zdrojĤ (ruku v ruce
s produkcí emisí zneþišĢujících životní prostĜedí) je v pĜepoþtu na jednoho cestujícího pĜi jízdČ
osobním automobilem nČkolikanásobnČ vyšší. Pokud by se mČla osobní doprava zabezpeþovat
na bázi individuální (automobilové) dopravy, neúnosnČ by to vyvolávalo zábor ploch, kterých se
zejména v mČstském prostoru nedostává. V kulturními památkami protkaném stĜedoevropském
regionu nelze neomezenČ kapacitu dopravní infrastruktury ve mČstech zvyšovat. (V americkém
mČstČ Los Angeles je až 30 % plochy mČsta urþeno automobilĤm, pĜesto však toto sídlo slouží
jako typický pĜíklad velkomČsta zahlceného automobilovou dopravou.)
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StupeĖ rozvoje lidské spoleþnosti je možno hodnotit také podle chovaní ke skupinám
vyžadujícím pĜístup na principech lidské solidarity. Podle zákona o silniþní dopravČ
(þ. 111/1994 Sb.) je tĜeba zabezpeþit tzv. základní dopravní obslužnost. Nutné je zajistit dopravu
do škol, úĜadĤ, zdravotních zaĜízení, ale i do zamČstnání apod. Existují osoby, které si
z materiálních dĤvodĤ nemohou vzhledem k vysokým poĜizovacím a provozním nákladĤm
osobní automobil poĜídit. S prodlužující se délkou života se mČní skladba obyvatelstva ve
prospČch obþanĤ dĤchodového vČku – ti nezĜídka patĜí právČ k sociálnČ slabším vrstvám nebo
jim v Ĝízení vozidla zabraĖuje jejich zdravotní stav. Zákon též pĜikazuje povinnou školní
docházku; proto by mČl stát zajistit dopravu žákĤm, kteĜí automobil Ĝídit nemohou. Pokud bude
tato doprava zabezpeþena, podporuje se tím nepĜímo trvalé osídlení venkova, ze spoleþenského
hlediska jistČ žádoucí. Základní dopravní obslužnost nejlépe zajistí právČ hromadná doprava.
Hromadná doprava se však neobejde bez podpory veĜejných orgánĤ. Je závislá na dotacích,
veĜejné finance jsou vynakládány pro obecný užitek plynoucí z výše uvedených skuteþností.
Hromadnou dopravu je tĜeba podporovat. Hromadná doprava by mČla být schopná konkurence,
vymezuje se vĤþi individuální automobilové dopravČ. Je nezbytné vytváĜet integrované dopravní
systémy, ve kterých jednotlivé segmenty hromadné dopravy jednoznaþnČ spolupracují. Mezi
páteĜní segmenty patĜí ve velkých mČstech kolejová doprava; vedle sítČ metra (expresního metra)
také tramvajové tratČ. Tramvajové tratČ procházejí dopravnČ exponovanými oblastmi mČsta, kde
se stĜetávají se silnými zátČžovými proudy individuální automobilové dopravy. I v tČchto
místech je nutno mČstskou hromadnou dopravu preferovat.
Cílem diplomové práce je provČĜení možností, které mohou ve stísnČných pomČrech uliþního
prostoru zabezpeþit upĜednostnČní tramvajové dopravy pĜed intenzivní automobilovou dopravou.
Jedná se zejména o stavební opatĜení, která vedou k oddČlení automobilových jízdních pruhĤ od
tramvajových pásĤ. Práce má analyzovat stavební a technické parametry úprav, zhodnotit
pĜínosy a nedostatky dosud provádČných opatĜení v pražské tramvajové síti a ukázat možnosti
alternativních zpĤsobĤ Ĝešení. Zabývá se také stavebními úpravami v prostoru tramvajových
zastávek, které smČĜují ke zvýšení pohodlí a bezpeþnosti pĜi nástupu cestujících. OkrajovČ
zmiĖuje další úþinné možnosti preference tramvajové dopravy a celého systému MHD. Práce na
podobné téma nebyla dosud zpracována, pĜináší souhrn teoretických východisek i poznatkĤ
z praxe. Práce mĤže sloužit jako podklad pro vyhodnocení doþasnČ povolených stávajících
opatĜení v Praze, pĜípadnČ jako podklad pro tvorbu Technických podmínek Ministerstva dopravy
a spojĤ, které by ucelenČ Ĝešily stavební možnosti preference tramvajové dopravy.
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1 ROZBOR VÝCHOZÍCH PODMÍNEK A PODKLADģ
1.1 VÝVOJ AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY V PRAZE PO ROCE 1989
Po roce 1989, v souvislosti s politickými a ekonomickými reformami, zaþal v ýeské republice
dramaticky narĤstat objem výkonĤ automobilové dopravy. TémČĜ všechny kvantitativní
ukazatele se za posledních deset let více než zdvojnásobily. NejmarkantnČjší nárĤst probČhl na
území hl. mČsta Prahy. StupeĖ automobilizace a stupeĖ motorizace, vyjadĜující celkový poþet
motorových vozidel, resp. automobilĤ vztažený k poþtu obyvatel, dosáhl v Praze hodnoty 1,9
(resp. 1,6). Na každou þtyĜþlennou rodinu (se dvČmi dČtmi) bydlící v Praze tak podle
statistických údajĤ pĜipadají 2 osobní automobily. (Ve statistice je zahrnut i nezanedbatelný
poþet služebních automobilĤ, nezĜídka však využívaných k soukromým úþelĤm.)
Tabulka 1.

STUPNċ MOTORIZACE A AUTOMOBILIZACE V PRAZE

StupeĖ motorizace
Rok
1971
1981
1990
1995
1996
1997
1998
1999

Motorových vozidel
na 1000 obyvatel
188
310
353
530
583
601
616
627

StupeĖ automobilizace

Obyvatel na
1 motorové vozidlo
5,3
3,2
2,8
1,9
1,7
1,7
1,6
1,6

Osobních automobilĤ
na 1000 obyvatel
123
241
276
443
489
502
513
523

Obyvatel na
1 osobní automobil
8,1
4,2
3,6
2,3
2,0
2,0
1,9
1,9

zdroj: Roþenka dopravy Praha 1998,1999 – Ústav dopravního inženýrství hlavního mČsta Prahy (ÚDI Praha).

Tabulka 2.

STUPNċ AUTOMOBILIZACE V NċKTERÝCH ZAHRANIýNÍCH MċSTECH

údaje z let 1997-1999

Osobních automobilĤ na
1000 obyvatel
VídeĖ
428
Mnichov
530
Praha
523
Kolín nad Rýnem
465
Frankfurt nad Mohanem
447
Stuttgart
502
Brémy
459
Drážćany
427
Bratislava
387

Obyvatel na
1 osobní automobil
2,3
1,9
1,9
2,2
2,2
2,0
2,2
2,3
2,6

Poþet obyvatel
(v tisících)
1540
1330
1187
965
648
558
547
456
448

zdroj: Roþenka dopravy Praha 1998,1999 – ÚDI Praha; Projekt Benchmarkingu – URL: http://www.eltis.org, 1999;
Zelená zpráva o osobní dopravČ – Centrum dopravního výzkumu Praha (CDV) 1998.

Ve stupni automobilizace Praha pĜedstihla i nČkterá západoevropská mČsta, kde se automobilová
doprava rozvíjela v delším þasovém horizontu (nejvyšší nárĤst byl zaznamenán koncem 60. let).
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Také dopravní výkon vyjadĜující poþet ujetých kilometrĤ všemi motorovými vozidly po pražské
komunikaþní síti (v roce 1999 þinil 15,979 mil. vozokm/prĤmČrný pracovní den) narostl ve
srovnání s rokem 1990 (7,293 mil. vozokm/den) o 119 %. U osobních automobilĤ došlo k nárĤstu
o 148 %. Za poslední desetiletí tak vzrostl automobilový provoz v Praze více než za celou dobou
od poþátku automobilizmu (konce 19. století) do roku 1990. Na každý osobní automobil
registrovaný v roce 1999 na území ýeské republiky pĜipadá roþnČ pĜes 1000 km ujetých po
pražské komunikaþní síti. Podíl osobních automobilĤ na skladbČ dopravního proudu þiní 91 % –
osobní automobily tak vytváĜejí témČĜ veškerý dopravní výkon. (Zbylých 9 % tvoĜí jízdy
nákladních automobilĤ, autobusĤ a motocyklĤ). Tento fakt je alarmující zejména v souvislosti
s prĤmČrnou obsazeností osobních automobilĤ, která þiní 1,45 osob na vozidlo.
V posledních letech (1997 až 1999) se tempo rĤstu dopravních výkonĤ zpomalilo. Zatímco v letech
1990 až 1995 se dopravní výkony zvyšovaly každý rok o 1,10 mil vozokm/den, v roce 1998 þinil
nárĤst pĜibližnČ polovinu – 0,51 mil vozokm. Obdobný nárĤst pokraþoval i v roce 1999 (o 0,57 mil
vozokm/den oproti roku 1998). Pokles dynamiky rĤstu mĤže být zapĜíþinČn skuteþností, že ve
špiþkových hodinách již dopravní nároky na ĜadČ míst dosáhly kapacitních možností – zejména na
kĜižovatkách. Dalším faktorem pĤsobícím proti rĤstu výkonĤ je patrnČ i pokles výkonnosti národního
hospodáĜství – v roce 1998 klesl hrubý domácího produkt o 2,2 %, v roce 1999 o 0,2 % (vždy oproti
pĜedchozímu roku), což se odrazilo na snížení tzv. hospodáĜské dopravy (jízd osobních i nákladních
automobilĤ firem a institucí). V roce 2000 se do stagnace dopravních výkonĤ též promítne výrazné
zvýšení ceny pohonných hmot. (Cena benzínu a nafty vzrostla oproti roku 1998 až o 30 % a znaþnČ
pĜedstihuje rĤst cenové hladiny a pĜíjmĤ obyvatelstva)

3,5

3,343

3,409

prĤmČrný pracovní den 4,186 mil osob,

3,349

4,5

Dopravní podnik hl. mČsta Prahy za

3,393

MHD. Zatímco v roce 1990 pĜepravil

5,5

3,423

prostĜedky

4,329

cestujících

poþtu

4,398

pĜepravených

s poklesem

4,826

koresponduje

Obrázek 1. POýET CESTUJÍCÍCH PROSTěEDKY MHD
V PRAZE (ZA PRģMċRNÝ PRACOVNÍ DEN, 0 –24 H)
4,936

(pĜedevším u osobních automobilĤ)

4,186

výkonĤ

4,179

dopravních

(mil. osob)

Navýšení

však klesající trend témČĜ zastavil.

1

viz [53], kapitola 1.3, str. 16-17.
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1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1992 až 19951, v letech 1997 až 1999 se

1991

2,5

1990

K nejvČtšímu poklesu došlo mezi léty

1989

v roce 1999 to bylo o 20 % ménČ.

Extrémní nárĤst výkonĤ IAD (individuální automobilové dopravy) se negativnČ promítl do
ukazatele vyjadĜujícího dČlbu pĜepravní práce (modal split) mezi MHD a IAD. Zatímco na konci
80 let pomČr þinil 75 % : 25 % ve prospČch MHD (v ranním špiþkovém období až 90 % : 10 %),
v roce 1999 se snížil na 58 % : 42 %. (tab. 3) Každé další procento, které MHD vĤþi IAD ztratí,
má velmi negativní dĤsledky na plynulost provozu MHD. ObdobnČ se dČlba pĜepravní práce
vyvíjí i v dalších þeských mČstech (tab. 4)
Tabulka 3.

VÝVOJ DċLBY PěEPRAVNÍ PRÁCE V PRAZE
údaje v procentech

MČstská hromadná doprava (MHD)
Individuální automobilová doprava (IAD)

1974
81
19

1988
78
22

1992
75
25

1993
72
28

1996
65
35

1998
60
40

1999
58
42

zdroj: Roþenka dopravy Praha 1996–1999 – ÚDI Praha, Silniþní obzor.

Tabulka 4.

DċLBA PěEPRAVNÍ PRÁCE VE MċSTECH ýESKÉ REPUBLIKY (NAD 150 000 OBYVATEL)

údaje za rok 1999

Poþet obyvatel (v tisících)
Poþet osobních automobilĤ na 1000 obyvatel
Poþet obyvatel na 1 osobní automobil
MČstská hromadná doprava (MHD) [%]
Individuální automobilová doprava (IAD) [%]

Praha
1187
523
1,9
58
42

Brno
383
404
2,6
60
40

Ostrava
320
314
3,2
65
35

PlzeĖ
168
429
2,3
70
30

zdroj: Roþenka dopravy velkých mČst 1999 - ÚDI Praha, 2000.

V porovnání s nČkterými západoevropskými mČsty se jeví dČlba pĜepravní práce pĜíznivČji. Podle
rĤzných variant modelĤ vývoje dopravy (do roku 2010) je v Praze odhadován podíl MHD v intervalu
66 až 49 %. Strategický plán rozvoje hl. mČsta Prahy2 vytyþuje za cíl dosáhnout 65 % podíl MHD.
Tabulka 5.

DċLBA PěEPRAVNÍ PRÁCE V NċKTERÝCH ZAHRANIýNÍCH MċSTECH
údaje v procentech

údaje z let 1997-1999

MČstská hromadná doprava (MHD) Individuální automobilová doprava (IAD)
Praha
58
42
VídeĖ*
50
50
Mnichov*
50
50
Berlín*
33
66
Frankfurt nad Mohanem*
39
61
Stuttgart*
43
57
Brémy*
28
72
Drážćany*
35
65
Bratislava
66
34
*

V nČmecky mluvících zemích vyjadĜuje ukazatel dČlby pĜepravní práce také podíly pČších a cyklistĤ. Údaje
uvedené v tabulce tyto podíly nezahrnují.
zdroj: Roþenka dopravy Praha 1998 – ÚDI Praha, 1999; Projekt Benchmarkingu – URL: http://www. eltis.org,
1998; Zelená zpráva o osobní dopravČ – CDV Praha, 1998; soubor pĜíspČvkĤ z odborného semináĜe MČstská
doprava v životČ velkomČsta, Brno – URL: http://www.dpmb.cz, 2000; DP-kontakt, 9/2000.
2

viz kapitola 1.2, strana 13.
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1.2 VYBRANÉ DOKUMENTY PODPORUJÍCÍ PREFERENCI MHD
Je velmi dĤležité, aby byly dopravnČ-politické principy preference veĜejné hromadné dopravy
zakotveny v závazných dokumentech, které schvaluje objednatel3 hromadné dopravy v Praze –
Zastupitelstvo a rada Zastupitelstva hl. mČsta Prahy. StČžejním dokumentem podporujícím
preferenci MHD jsou ZÁSADY DOPRAVNÍ POLITIKY HLAVNÍHO MċSTA PRAHY.
(Schváleno usnesením Zastupitelstva hl. mČsta Prahy þ.13/21 dne 11.ledna 1996. Anotace 501, Tisk Z-287).

NČkteré pasáže preferenci hromadné dopravy osob pĜímo zmiĖují:
Kvalitativní úroveĖ dopravního systému ovlivĖuje výraznČ spokojenost obyvatel i návštČvníkĤ mČsta,
možnosti rozvoje bydlení a ekonomiky a celkovou atraktivitu mČsta pro obchodní a turistický ruch.
Postavení Prahy jako hlavního mČsta státu a významného evropského centra s rozsáhlými stavebními
památkovými soubory, spolu s funkþními vazbami k okolnímu území, pĜitom do znaþné míry determinuje
jak potĜeby, tak i možnosti a smČry dalšího vývoje pĜestavby dopravního systému mČsta po stránce
organizaþní i vČcné.
Celková koncepce dalšího vývoje dopravní obsluhy mČsta smČĜuje k vytvoĜení:
· efektivního systému P+R, který umožní propojení hromadné a individuální dopravy.
· podmínek pro preferenci hromadné osobní dopravy.
Pro Ĝešení problematiky Ĝízení a regulace dopravy v komunikaþní síti mČsta je nezbytné zamČĜit se na
postupné vybudování nového systému Ĝízení mČstského silniþního provozu, zpĤsobilého zajistit
preferenci mČstské hromadné dopravy pĜed dopravou automobilovou.

V souvislosti se Zásadami dopravní politiky byl Ústavem dopravního inženýrství hl. mČsta Prahy
vypracován a pozdČji pĜijat klíþový dokument PROGRAM PREFERENCE VEěEJNÉ
HROMADNÉ DOPRAVY V PRAZE
(Usnesení rady Zastupitelstva hl. mČsta Prahy þ. 747 ze dne 25.6.1996. Anotace 501,Tisk 8102)
Rada souhlasí s uplatĖováním preference veĜejné hromadné dopravy vĤþi individuální automobilové
dopravČ v mČstském a dopravním plánování a v organizaci a Ĝízení dopravy v Praze.
Rada ukládá zapracovat do písemné dohody o spolupráci mezi Polici ýR, Správou hl.m. Prahy a hlavním
mČstem Prahou opatĜení k preferenci veĜejné hromadné dopravy v Praze.

Dokument je þlenČn do 7 oddílĤ: Dopravní politika, Legislativa, Financování MHD, StavebnČ
technická a dopravnČ organizaþní opatĜení, ěízení dopravy, Dozor nad provozem na pozemních
komunikacích, Spolupráce s veĜejností, politiky a úĜady. Ve þtvrtém oddíle je mimo jiné
navrhována segregace a ochrana tramvajových tratí, napĜ. nízkými podélnými prahy nebo
zĜízením zvýšeného tramvajového pásu.

3

Faktickým objednatelem hromadné dopravy osob v Praze je Zastupitelstvem delegovaná pĜíspČvková
organizace ROPID.
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Na vypracování „Projektu preference mČstské hromadné dopravy v Praze“ byla vypsána veĜejná
soutČž. Ve výbČrovém Ĝízení (þervenec 1997) byla zpracováním tohoto projektu povČĜena firma
Metroprojekt Praha a.s.
Podstatný význam mají také dokumenty ÚZEMNÍ a STRATEGICKÝ PLÁN HLAVNÍHO
MċSTA PRAHY. Oba dokumenty byly po složitých vyjednáváních schváleny v letech 1999
a 2000. STRATEGICKÝ PLÁN (schválen usnesením Zastupitelstva hl. mČsta Prahy þ. 19/03 ze dne
25.5.2000) slouží jako základ pro pĜípravu zákonem pĜedepsaného zadávacího dokumentu,

vyžadovaného pĜi tvorbČ Územního plánu mČsta. ÚZEMNÍ PLÁN (schválen usnesením
Zastupitelstva hl. mČsta Prahy þ. 10/05 ze dne 9.9.1999), ve kterém má oporu Ĝešení dopravní situace

v Praze je potom jedním z významných nástrojĤ realizace strategické koncepce mČsta.
Strategický plán formuluje cíle, ve kterých je preference MHD pĜímo zakotvena.
strategický cíl: SPOLEHLIVċ FUNGUJÍCÍ MċSTO
Atraktivní integrovaný systém hromadné dopravy. (úloha I 1)
·

Preference hromadné dopravy v provozu, tarifní politice a investicích. (úloha I 1.1)

Trasami hromadné dopravy pokrýt všechny významné pĜepravní vztahy a omezit realizaci tČchto vztahĤ
individuální automobilovou dopravou. Zvláštní pozornost vČnovat lokalitám nových mČstských center,
novým lokalitám bydlení a potĜebám jejich vzájemného dopravního spojení.
·

„Program optimalizace Pražské integrované dopravy“: Zajistit spolehlivost, atraktivní intervaly
a ceny jízdného integrované dopravy. Dokonþit tarifní a informaþní sjednocení Pražské
integrované dopravy, technickou úroveĖ tarifního a informaþního systému pak dále zvyšovat.
Zlepšovat kvalitu pĜestupních vazeb. Zajistit odpovídající kapacitu parkovišĢ P+R s možností
jejího dalšího rozšíĜení. Optimalizovat náklady na hromadnou dopravu, nikoliv ale na úkor
kvality pĜepravy.

·

Program „Hromadná je moderní“: Obnova a modernizace vozového parku a tratí hromadné
dopravy. Zvyšovat technickou úroveĖ tratí a vozidel hromadné dopravy s cílem zvýšit
spolehlivost, bezpeþnost a plynulost provozu, snížit energetickou nároþnost, dopady na životní
prostĜedí, usnadnit orientaci cestujících a pohyb tČlesnČ postižených a starých obþanĤ.

·

Programy „Tramvaji zelenou“ a „Autobusu zelenou“: Urychlit vytvoĜení podmínek pro
preferenci povrchové hromadné dopravy pĜed individuální automobilovou dopravou ve stávající
uliþní síti (samostatné jízdní pruhy, preference na kĜižovatkách, ochrana kolejí v centru).

·

Rozhodující role a význam kolejových druhĤ dopravy v integrovaném systému a posílení
zájmu o jejich užívání. (úloha I 1.2)
·

„Program rozvoje kolejové dopravy“: Rozvíjet síĢ metra a tramvajových tratí. UplatĖovat
v systému metra i nadále zásadu „otevĜených koncĤ“ umožĖující další rozvoj sítČ. Koncové úseky
metra dĤslednČ využívat pro Ĝešení pĜímČstské dopravy budováním dopravních terminálĤ u stanic
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metra. Zvyšováním atraktivity tramvajové dopravy vrátit tramvajovým tratím funkci impulsu pro
územní rozvoj. Doplnit systém kolejové hromadné dopravy v centru Prahy (druhé vestibuly stanic
metra, rozšíĜení sítČ tramvajových tratí).
Trvalý zájem o hromadnou dopravu (Praha chce dosáhnout alespoĖ 65% podílu hromadné dopravy na
dČlbČ pĜepravní práce) se pĜíznivČ projeví na životním prostĜedí, ekonomické prosperitČ mČsta a také
v rychlosti, plynulosti a bezpeþnosti automobilového provozu. Je zároveĖ klíþovou podmínkou pro
zajištČní dlouhodobé funkþnosti novČ budované hlavní uliþní sítČ.

Dalším dokumentem souvisejícím s preferencí MHD jsou ZÁSADY ěEŠENÍ, REALIZACE
A PROVOZOVÁNÍ SYSTÉMU ZÁCHYTNÝCH PARKOVIŠġ
(Usnesení rady Zastupitelstva hl. mČsta Prahy þ. 600 ze dne 28.5.1996 k návrhu na Ĝešení, realizaci
a provozování systému záchytných parkovišĢ, Anotace 506, Tisk 8252 A)
·

Záchytná parkovištČ systému kombinované pĜepravy P+R se realizují s cílem omezit nároky na
parkování v centru mČsta, snížit intenzitu automobilové dopravy v radiálních smČrech a podpoĜit
využívání hromadné dopravy. Pro dosažení tohoto cíle je nutné vytvoĜit na území mČsta systém
záchytných parkovišĢ s minimální celkovou kapacitou 20 000 stání a zajistit organizaþní podmínky
pro jeho využívání.

·

Záchytná parkovištČ budou situována zásadnČ u stanic kapacitní kolejové dopravy (metro, tratČ ýD
a rychlé tratČ tramvajové dopravy) s dobrou vazbou na hlavní radiální a okružní komunikace.

Dokument NÁVRH STANDARDģ KVALITY HROMADNÉ DOPRAVY 1997/2005 vytyþuje
cíle, kterých je možno dosáhnout mimo jiné právČ preferencí mČstské hromadné dopravy.
(Usnesení rady Zastupitelstva hl. mČsta Prahy þ. 476 ze dne 30.4.1996 k návrhu standardĤ kvality
hromadné dopravy 1997/2005. Anotace 501, Tisk 8103; Rada bere na vČdomí.)

Pro tramvajovou dopravu jsou na území hlavního mČsta Prahy stanoveny standardy kvality:
1. VYUŽITÍ OBSADITELNOSTI TRAMVAJOVÝCH VOZIDEL MHD
Tabulka 6.

VYUŽITÍ OBSADITELNOSTI TRAMVAJOVÝCH VOZIDEL MHD
1996

pracovní den
období zahájení provozu
ranní špiþkové období
sedlové období
odpolední špiþka
veþerní období
sobota, nedČle
období celého dne

1997

normální
obsaditelnost
(4 os/m2)
[%]

poþet
stojících

2005
poþet
stojících

[os/m2]

normální
obsaditelnost
(4 os/m2)
[%]

70
60
70
-

2,8
2,4
2,8
-

-

-
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poþet
stojících

[os/m2]

normální
obsaditelnost
(4 os/m2)
[%]

60
70
60
70
60

2,4
2,8
2,4
2,8
2,4

60
65
50
65
50

2,4
2,6
2,0
2,6
2,0

60

2,4

50

2,0

[os/m2]

2. NEJVYŠŠÍ PěÍPUSTNÉ INTERVALY MEZI SPOJI NA TRATÍCH MHD
Tabulka 7.

NEJVYŠŠÍ PěÍPUSTNÉ INTERVALY MEZI SPOJI NA TRATÍCH MHD
Intervaly v minutách

1996

1997/2005

1+2

3

1+2

3

centrum + stĜední pásmo

vnČjší pásmo

centrum + stĜední pásmo

vnČjší pásmo

10
-

10
-

20
10
20

20
10
20

-

-

20

20

pracovní den
období zahájení provozu
období denního provozu
veþerní období
sobota, nedČle
období celého dne

Nominální hodnoty dalších standardĤ kvality hromadné dopravy schválených usnesením rady
Zastupitelstva hl. mČsta Prahy þ.819 ze dne 8.8.1995 zĤstávají pro období 1997/2005 beze zmČny:

3. NORMÁLNÍ OBSADITELNOST VOZIDEL MHD
Normální obsaditelnost vozidel MHD pro období 1997/2005 se stanoví jako poþet osob pĜi
plném obsazení všech sedadel a využití podlahové plochy urþené k stání 4 osobami/m2.
4. POMċR POýTU SEDÍCÍCH A STOJÍCÍCH CESTUJÍCÍCH VE VOZIDLECH MHD4
Tabulka 8.

POMċR POýTU SEDÍCÍCH A STOJÍCÍCH CESTUJÍCÍCH VE VOZIDLECH MHD
pomČr sedící : stojící
max. 1 : 2 (min. 33 % sedících)

kolejová vozidla

Preferenci

mČstské

(veĜejné)

hromadné

dopravy

zmiĖují

také

nČkteré

dokumenty

s celorepublikovým významem: strategický dokument DOPRAVNÍ POLITIKA ýR (schválen
usnesením Vlády ýR þ. 413/1998 ze dne 17.6.1998) podporuje rozvoj systémĤ hromadné dopravy

osob a v 11. kapitole pĜímo hovoĜí o rozšiĜování preference vozidel mČstské hromadné dopravy.
S uplatĖováním preference MHD souhlasí také navazující strategické dokumenty tj. Koncepce
rozvoje dopravy a spojĤ ýR - etapa roku 1999, Návrh rozvoje dopravních sítí do roku 2010,
StĜednČdobá strategie sektoru dopravy, telekomunikací a pošt apod. ZELENÁ KNIHA
O OSOBNÍ DOPRAVċ zpracovaná Centrem dopravního výzkumu v Praze v roce 1998 Ĝeší
mimo jiné podporu všech forem veĜejné hromadné dopravy v ýeské republice.

4

Standardy kvality budou v roce 2001 splnČny, pokud v ranní špiþce jeden vĤz (napĜ. T6A5, rok výroby 1995)
pĜepraví max. 24 sedících a 50 (podle standardu þ. 1) resp. 48 (podle standardu þ. 4) stojících cestujících.
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1.3 VYBRANÉ PěÍSPċVKY K PREFERENCI MHD
Budoucností hromadné kolejové dopravy se zabývá profesor Adolf Müller-Hellman, generální
sekretáĜ VDV (Verband Deutscher Verkehrsunternehmen – Svazu nČmeckých dopravních
podnikĤ). Ve 21. století bude kolejová hromadná doprava více než kdykoliv pĜedtím formována
požadavky cestujících. Stále se zvyšuje využívání individuální automobilové dopravy a podíl
cestujících v hromadné dopravČ tak klesá. Dopravní podniky proto musí respektovat pĜání
a potĜeby cestujících, aby udržely souþasný podíl pravidelných pasažérĤ a pokud možno získaly
i zákazníky nové. SouhrnnČ lze vyjádĜit požadavky cestujících takto:
·
·
·
·
·

bezpeþnČji,
þistČji,
rychleji,
levnČji,
s vČtším komfortem.

Lidé více dbají na kvalitu života ve svých mČstech. Bezpeþnost ve veĜejných prostorech, kam
spadají i dopravní prostĜedky, patĜí mezi nejdĤležitČjší a je pozornČ sledována ve všech médiích.
Vždy se bohužel najde skupina jednotlivcĤ, která veĜejný majetek zneužívá. ZvČtšující se
vandalismus je velmi vážným problémem veĜejné dopravy. PoskvrĖuje dobrou povČst
dopravních podnikĤ, které se snaží vybudovat novou image. Do popĜedí zájmu cestujících se
spoleþnČ s otázkami bezpeþnosti dostávají i komfort a pohodlí:
·
·
·
·
·
·
·
·

snadný pĜístup na nástupištČ i do vozidla všem skupinám cestujících, vþetnČ vozíþkáĜĤ,
krátké intervaly pĜes celý den,
klimatizace dopravních prostĜedkĤ,
pohodlnČjší sedadla,
lepší informovanost pro cestující,
zajištČní návaznosti a pĜestupních vazeb,
jednoduchý a srozumitelný dopravní systém,
moderní design dopravy.

Dopravní podniky jsou pĜipraveny požadavky cestujících zajistit, mimo jiné následujícími
zpĤsoby:
·
·
·
·
·

využíváním nízkopodlažních vozidel, v kombinaci s pĜíslušným vybavením zastávek (výškou
nástupní hrany),
poskytnout cestujícím moderní komunikaþní technologie, vylepšit zákaznický informaþní systém,
zajistit spolehlivé využívání automatizovaného Ĝízení vozidel (v budoucnosti i bez strojvĤdce), které
je schopno snižovat intervaly pĜi únosných investiþních nákladech,
získat prostornČjší multisystémová vozidla, jenž mohou používat rĤzných drážních systémĤ,
zavádČt nové bezkontaktní odbavovací systémy.
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Proti uplatĖování tČchto vylepšení hovoĜí vysoké výdaje z veĜejných rozpoþtĤ a také pomČrnČ
dlouhá provozní životnost vozidel (nedochází k rychlé obmČnČ a tím i modernizaci, jako napĜ.
u automobilĤ).
Posuny v pracovní dobČ a zvyklostech zamČstnancĤ, zmČny v charakteru využívání jejich
volného þasu, stejnČ jako stále se zvyšující stupeĖ automobilizace (napĜ. v NČmecku) vede k
dĤkladnČjšímu vnímání a pĜehodnocení pohledu na dopravu. Spoleþenským požadavkem je
uspokojit pĜepravní nároky s minimem záboru pĤdy a dalších škodlivých dopadĤ na životní
prostĜedí. Tento fenomén bude v budoucnu hrát roli jako hlavní argument pro dopravní podniky,
výzkumné pracovníky i dopravnČ-projekþní kanceláĜe pĜi obhajobČ užití dopravních kolejových
systémĤ. [45]
Profesor John Pucher (katedra MČstského plánování na RutgersovČ universitČ v New Brunswick,
USA) se ve svém textu zabývá problematikou nárĤstu individuální automobilové dopravy po
politicko-ekonomických zmČnách v ýR v roce 1989. V poþáteþních letech ekonomické reformy
(1989 až 1992), narozdíl od ostatních reformních východoevropských zemí (východní NČmecko,
Polsko, Maćarsko), došlo k zvýšení poþtu cestujících MHD v Praze o 18 %. Rostoucí þeská
ekonomika a vyšší reálné pĜíjmy obyvatelstva však v létech 1992 až 1996 podnítily prudký
nárĤst vlastnictví a užívání osobních automobilĤ. ýeská mČsta nejsou stavČna tak, aby zvládla
velké objemy automobilového provozu. Kapacita sítČ komunikací je omezená a vysoká hustota
mČstské zástavby (nezĜídka chránČných historických památek) neumožĖuje jejich rozšiĜování. Po
zmČnách v roce 1989 se stala Praha turistickým centrem, které roþnČ navštíví 108 mil. turistĤ
(údaj z roku 1997). Atraktivitu Prahy však niþí chronické dopravní zácpy a zmČĢ zaparkovaných
automobilĤ všude po mČstČ. V další þásti þlánku autor popisuje zlepšování systému MHD
v Praze; výstavbu a modernizaci sítČ metra, rozšiĜování a rekonstrukci tramvajové sítČ,
preferenci tramvajových vozidel na SSZ, nákup nových vozĤ apod. [54]
Stejný autor podrobnČ analyzuje ekonomické aspekty transformace MHD v Praze na pozadí
zmČn po roce 1989. Trendy v pĜíjmech, zamČstnanosti a cenách do znaþné míry ovlivnily
cestovní chování od zhroucení komunistického režimu. Pro dopravu jsou klíþové tĜi ceny: cena
jízdného MHD, cena benzínu a cena automobilĤ. Nejvíce zaráží, že ceny jízdného veĜejné
dopravy stoupaly mnohem rychleji než inflace (o 462 %, v porovnání k 228 %) a více než
dvakrát rychleji než ceny benzínu a nových automobilĤ (o 177 resp. 170 %)!! Tyto cenové
zmČny zjevnČ zvýhodnily posun od MHD k individuální automobilové dopravČ. Jedinou
výjimkou je krátké období po Sametové revoluci (1989 až 1991), kdy se ceny jízdného vlastnČ
snížily jak ve vztahu k inflaci tak i cenám benzínu. To je pĜesnČ období, kdy vzrostlo užívání
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MHD. Velký úbytek cestujících MHD zaþal již po roce 1992 a pokraþoval až do roku 1996, po
období þeského ekonomického boomu.
V kapitole Vyhlídky do budoucna pĜedpovídá autor následující vývoj situace. Vlastnictví
a užívání automobilĤ bude jistČ stoupat, tak jak stále stoupá po celé EvropČ, ale rĤst bude daleko
pomaleji než bČhem let devadesátých. PodobnČ bude pravdČpodobnČ klesat užívání MHD, ale
pomaleji než v posledních letech. UrþitČ se nevrátí k umČle vysokým úrovním komunistického
období. I když se Dopravnímu podniku v Praze podaĜí dosáhnout kvality služby odpovídající
západoevropským standardĤm, to nejlepší, v co mĤže doufat je, že dojde ke stabilizaci na
souþasných úrovních. [53]
Mezinárodnímu porovnávání systémĤ hromadné dopravy a principĤ jejich tvorby se vČnuje
kniha Transportation for Livable Cities (Doprava pro obyvatelná mČsta), kterou její autor
profesor Vukan R. Vuchiþ (katedra Systémového inženýrství na Pensylvánské univerzitČ
v Philadelphii, USA) pĜedstavil pĜi pĜednášce 29. kvČtna 2000 na pĤdČ dopravní fakulty ýVUT
v Praze. Prezentoval systémový pohled na dopravu, dokumentoval, že neomezené individuální
chování jedince (neuvážené používání osobního automobilu) je ve stĜetu se spoleþensky
optimálním chováním. Doprava má závažné spoleþenské, ekologické a jiné pozitivní a negativní
vedlejší úþinky; má dopad nejen na fyzickou podobu mČst, ale též na jejich obyvatelstvo.
Neustálý rĤst individuálního automobilismu ovlivĖují pĜevážnČ dvČ síly. Zaprvé, používání
automobilĤ je subvencováno mnoha zpĤsoby – od vládních prostĜedkĤ na výstavbu silnic po
daĖové úlevy, používáním "podnikových vozidel" a všudypĜítomným "bezplatným parkováním".
Spoleþenské a ekologické náklady na automobily (náprava ekologických škod a pod.) nejsou
uživateli automobilĤ hrazeny v žádné formČ. Druhým faktorem pohánČjícím rĤst automobilismu
je nákladová struktura používání automobilĤ: 80 až 90 procent nákladĤ jsou fixní, nezávislé na
jednotlivých cestách, zatímco 10 až 20 procent jsou pĜímé, z kapsy vydané náklady, které Ĝidiþi
zvažují pĜi rozhodování, zda cestu uskuteþnit automobilem. StejnČ jako u jakékoli služby
nabízené za ceny mnohem nižší než je plná cena, je tato služba využívána mnohem víc, než by
byla v pĜípadČ hrazení plných nákladĤ na cestu uživatelem. [60]
V rámci semináĜe o intermodální osobní dopravČ, poĜádané Ministerstvem dopravy a spojĤ ýR
12. kvČtna 2000 v Praze zaznČl pĜíspČvek o potenciálech jednotlivých dopravních prostĜedkĤ.
Volbu dopravního prostĜedku ovlivĖují zejména rozdíly v þasové dostupnosti (cestovní doba)
a podmínky pro parkování. Pokud jsou dopravní podmínky pĜíznivé pro použití IAD
(nesaturované komunikace), je pravdČpodobnost jízdy automobilem vyšší, i když jsou automobil
a veĜejná doprava stejnČ rychlé. Vzhledem ke stálým kongescím klesá atraktivita IAD, dochází
k pĜílivu cestujících do prostĜedkĤ hromadné dopravy. PĜi nárĤstu kapacity komunikací se však
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cestující vracejí k IAD, dopravní podniky redukují své služby, což vede ke zvyšování pĜepravní
doby veĜejné dopravy. Výsledná rychlost hromadné dopravy je tak paradoxnČ nižší než pĜed
výstavbou nové komunikace. Posléze, když dojde vyþerpání kapacity nové komunikace,
pĜepravní rychlost IAD opČt klesne.
PravdČpodobnost cesty veĜejnou dopravou roste již tehdy, když je cestovní doba automobilĤ od
60 do 80 procent doby strávené v prostĜedcích veĜejné dopravy. Pouze zhruba 20 procent
cestujících používá automobil za všech podmínek. Zbylých 80 procent má možnost volby
dopravního prostĜedku. Zlepšováním kvality MHD je možno dosáhnout nárĤstu poþtu
cestujících, což v porovnání s výstavbou nových komunikací, pĜináší pĜi nižších nákladech vČtší
spoleþenský efekt. [56]
Jednou z možností, jak zvýšit kvalitu systémĤ hromadné dopravy osob je metoda tzv.
benchmarkingu (systematického porovnávání, umožĖujícího "uþit se od nejlepších"). S výsledky
tohoto projektu Evropské komise seznámil pĜíspČvek Benchmarková iniciativa sítČ obþanĤ.
MČsto Praha bylo vybráno do skupiny 15 mČst a regionĤ mezi nimiž byla srovnávána efektivita
jednotlivých mČstských (regionálních) dopravních politik. Každý z úþastníkĤ poskytl podklady
pro jednotlivé ukazatele (charakterizující území, obyvatele a jejich cestovní zvyklosti a pod.).
OdpovČdi všech 15 úþastníkĤ byly vyhodnoceny a pĜehlednČ uspoĜádány do tématických okruhĤ.
VeĜejnou dopravu popisují mimo jiné odpovČdi na otázky: jaká je úroveĖ používání veĜejné
dopravy (dnes a pĜed 10 lety), jaká je dostupnost dopravy, míra preference MHD, kvalita
informaþních služeb pro uživatele veĜejné dopravy. [30]
Souhrn praktických zkušeností se zlepšováním kvality MHD ve Vídni pĜinesl pĜíspČvek v rámci
odborného semináĜe MČstská doprava v životČ velkomČsta konaného 11. þervna 1999 v BrnČ.
Mnohé mČstské þásti VídnČ pocházejí z doby založení. Tyto oblasti jsou velmi hustČ zastavČny,
ulice jsou úzké a motorizovanému individuálnímu provozu nenabízejí dostatek místa jak k jízdČ,
tak pĜi parkování. DĤsledkem jsou každodenní kongesce a nedostatek parkovacích míst. Tato
konkurenþní nevýhoda automobilĤ je souþasnČ výhodou a nevýhodou pro veĜejnou dopravu. Na
jedné stranČ pĜestupuje více lidí na VídeĖské linie, na druhé stranČ zĤstávají autobusy
a tramvajové linky rovnČž trþet v zácpách. Proto byla v posledních dvaceti letech stanovena
rozsáhlá opatĜení ke zlepšení kvality. Mezi nČ patĜí:
·
·
·
·

preference autobusĤ a tramvají na SSZ,
vlastní kolejová tČlesa, dČlící podélné prahy a vyhrazené jízdní pruhy pro autobusy,
omezení nástupu cestujících z jízdních pruhĤ,
Ĝídící systém provozu pro optimální pĜehled o stavu dopravy na bázi moderní poþítaþové techniky.
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Všechna tato opatĜení zajišĢují pĜedevším spolehlivost a pravidelnost, dvČ nejdĤležitČjší kritéria
z hlediska zákazníka. [38]
V pĜíspČvku Úloha mČstské hromadné dopravy v životČ mČsta byly uvedeny mimo jiné
následující pĜedpoklady pro utváĜení atraktivního systému veĜejné hromadné dopravy.
·

ZnevýhodnČní dopravy osobním automobilem do zamČstnání. K tomu slouží omezení parkovacích
možností, z dlouhodobČjšího hlediska je však pravdČpodobnČ efektivnČjší pĜímý uživatelský poplatek
za používání pĜeplnČných silnic.

·

OddČlené jízdní pruhy, které jsou chránČny pĜed dopravními kongescemi, pĜíp. zvláštní jízdní pruhy
pro tramvaje a autobusy. I v tomto pĜípadČ jsou náklady významnČ nižší než na stavbu nových silnic
pro srovnatelnou pĜepravní kapacitu.

·

VeĜejná doprava s krátkým intervalem a bez þastých zpoždČní, která nabízí dobrý pĜístup ke všem
sídelním centrĤm i komerþním a sociálním objektĤm.

·

Dobré vzájemné vztahy mezi provozovateli. Toho lze dosáhnout zĜízením intermodálních pĜestupních
bodĤ. (Železnice a mČstská kolejová doprava jezdí na stejných tratích a zastavují ve stejných stanicích
pro pohodlí zákazníka; napĜ. Karlsruhe a Saarbrücken).

·

Jednotný systém jízdenek, které mĤže cestující použít pro rĤzné veĜejné dopravní prostĜedky, jako
napĜ. železnice, autobus, hromadné taxi i P + R, a to pouze s jedním cestovním dokladem.

[37]
V rámci semináĜe byl prezentován také projekt Modernizace tramvajové dopravy v BrnČ. Mezi
hlavní cíle projektu patĜí:
·
·
·

kvalitní MHD vytváĜet konkurenceschopnou alternativu k IAD,
komplexnČ provedenou modernizací ukázat, jak lze kvalitativnČ zlepšit tramvajový provoz,
modernizaci tramvajových tratí realizovat jako souþást regenerace celého uliþního prostoru.

Atraktivitu tramvaje lze zajistit plynulým, pravidelným a bezpeþným provozem. K tomu slouží
následující prostĜedky:
·

segregace
optické vyznaþení tramvajové tratČ, fyzická ochrana tratČ, tramvajová traĢ na samostatném tČlese
· preference
dopravní znaþení, dynamická preference na svČtelnČ Ĝízených kĜižovatkách
· stavební kvalita tratí
dlouhodobá životnost tramvajových tratí, odhluþnČní tramvajových tratí
· bezbariérový nástup do tramvajových vozidel
nástupní ostrĤvky s rampami (ulice s dopravním významem IAD), zastávky s prĤjezdem vozidel
v úrovni chodníku (ménČ dopravnČ významné ulice), rozšíĜení osové vzdálenosti tramvajové tratČ až
k chodníku (prĤjezd vozidel zastávkou po kolejích)
·

návaznost na uliþní prostor

komplexní regenerace ucelených úsekĤ mČstských ulic (Ĝešení chodníkĤ, parkovacích míst,
zelenČ, osvČtlení, uliþního mobiliáĜe apod.)
·

mobiliáĜ na zastávkách
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pĜístĜešky pro cestující na zastávkách, zastávkové stojany s dostatkem aktuálních informací, jízdenkové
prodejní automaty, laviþky, zeleĖ, odpadkové koše apod.
·

informaþní systém pro cestující
snadná orientace, aktuální informace

·

poloha a þetnost zastávek

nové zastávky pro zlepšení obsluhy území, optimalizace polohy zastávek vzhledem k pĜíþnému pohybu
pČších
·

komfort ve vozidle

nízkopodlažní tramvaje, vkládání nízkopodlažního dílu pĜi modernizaci stávajících tramvají, zvýšení
poþtu sedících cestujících
·

dispeþerské Ĝízení provozu

sledování a Ĝízení pohybu vozidel MHD v celé síti, Ĝízení mČstského provozu s využitím preferenþních
možností na tramvajových tratí. [48]

Preferenci tramvajové dopravy v hlavním mČstČ Slovenska Ĝeší dokument Koncepce rozvoje
dopravy v BratislavČ. Preferenci MHD pĜed ostatní automobilovou dopravou je nutno zakotvit
jako jednu z zásad dopravní politiky, která musí být schválená mČstským zastupitelstvem.
Až 75 % tramvajových tratí v BratislavČ je vybudováno na samostatném nebo zvýšeném
tramvajovém tČlese. Pro rozvoj a uplatnČní všestranné preference tramvajové dopravy jsou však
potĜebná další opatĜení:
·

v podélném smČru segregovat tramvajovou dopravu od automobilové, napĜ. podélnou fyzickou
zábranou (nedisciplinovaní Ĝidiþi zneužívají koleje pro rychlý prĤjezd kĜižovatkou). DĤslednČ je tĜeba
oddČlit (napĜ. sloupky) pĜilehlé parkovištČ, kde zaparkované automobily þasto zasahují do prĤjezdného
prĤĜezu tratČ,

·

snížit poþet pĜejezdĤ automobilové dopravy pĜes tramvajové tČleso. Tím se sníží poþet kolizních bodĤ
a potenciálních zdrojĤ dopravních nehod. (jedná se zejména o levé odboþení nebo otáþení vozidel, kdy
Ĝidiþ jedoucí soubČžnČ nedá tramvaji pĜednost). OsvČdþila se úprava, kdy je pĜed pĜejezdem
tramvajového tČlesa zabudován retardér,

·

neĜízené kĜižovatky oznaþit jako drážní pĜejezdy (dopravní znaþky þ. A 26a nebo A 26b, "Výstražný
kĜíž pro železniþní pĜejezd jedno, resp. více kolejný"),

·

upravit pĜednost jízdy ve prospČch tramvají, zmČnou dopravního znaþení,

·

rozvíjet dynamickou preferenci na SSZ, liniovou koordinaci signálĤ SSZ pro tramvajovou dopravu,

·

pĜehodnotit vhodnost umístČní zastávek,

·

tzv. pĜedsignálem, návČstidlem svČtelné signalizace umístČným na zaþátku (v þele) zastávky, která se
nachází v blízkosti kĜižovatky. Jeho prostĜednictvím se umožní tramvaji odjezd ze zastávky tak, aby
projíždČla kĜižovatkou plynule, bez zdržení a v pĜípadČ koordinovaného (liniového) Ĝízení v þele
dopravního proudu (pĜed kolonou). NávČstidlo pĜedsignálu má informativní charakter a proto nemá
signál „stĤj“,

·

legislativnČ upravit a postihovat zapĜíþinČní zdržení prostĜedku MHD. Zejména pro pĜípad, kdy mĤže
objednavatel dopravy ve veĜejném zájmu (Magistrát) postihovat dodavatele služby (dopravní podnik)
za nedodržení pĜesnosti odjezdĤ podle jízdního Ĝádu. [64]
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Poznatky o uplatĖování preference tramvajové dopravy v Olomouci shrnuje v dopise
z 11. záĜí 2000 Miroslav Bureš, vedoucí odboru rozvoje Dopravního podniku mČsta Olomouce.
UpozorĖuje na úskalí pĜi provozování samostatných tramvajových tČles: Samostatná tramvajová
tČlesa jsou pĜínosem, pokud ovšem nekomplikuje Dopravní policie ýR výjezd z vlastního tČlesa
tím, že ho hodnotí jako výjezd vozidla jedoucího mimo komunikaci, které dává pĜednost
automobilĤm jedoucím na komunikaci.
Pravidelným pĜispČvatelem k problematice preference MHD, tvorby dopravní politiky
a celkového rozvoje systémĤ MHD je ing. Jan Adámek z Ústavu dopravního inženýrství v Praze.
Ve svých þláncích se zabývá pĜedevším preferencí tramvají na SSZ (nejen v Praze), kterou
soustavnČ mapuje v prĤbČhu uplynulých 10 let. PĜipomíná hlavní pĜínosy preference:
·

pokles prĤmČrného zdržení pĜed SSZ o 50 až 70 % (pĜi absolutní preferenci až 100 %),

·

pĜi vhodném návrhu Ĝídící logiky nemá ani vysoká míra preference obecnČ významnČjší negativní
vliv na plynulost ostatního provozu,

·

pĜi preferenci tramvají se dynamickým Ĝízením obvykle podaĜí souþasnČ zvýšit i plynulost provozu
automobilové dopravy.

Pokud v dĤsledku preference dojde k þásteþnému zhoršení plynulosti provozu automobilĤ, lze to
považovat z dopravnČ politických dĤvodĤ za pĜijatelné, neboĢ:
·

upĜednostĖování MHD pĜed automobilovou dopravou je dopravnČ politickým zájmem mČsta,

·

pĜírĤstek zdržení automobilĤ je zcela zanedbatelný ve srovnání s celkovým zdržením automobilĤ,
zpĤsobeným vysokou hustotou provozu na mČstské komunikaþní síti,

·

vzhledem ke þtyĜicetinásobnČ až stonásobnČ vyšší obsazenosti tramvají ve srovnání s automobily se
pĜi preferenci tramvají celkové zdržení všech úþastníkĤ dopravy na kĜižovatce vždy významnČ sníží.

Na þtyĜech konkrétních lokalitách (kĜižovatkách) v Praze dokumentuje, že:
·

preference tramvají není pĜíþinou problémĤ automobilové dopravy, nýbrž že automobilová doprava je
pĜíþinou problémĤ provozu tramvají,

·

i v komplikovaných dopravních pomČrech lze dynamickým Ĝízením významnČ zvýšit plynulost
provozu tramvají,

·

omezení preference tramvají ve prospČch automobilĤ plynulost automobilového provozu nezvýší
a fronty vozidel neodstraní ani nezmírní,

·

pĜestože je upĜednostĖování MHD pĜed automobilovou dopravou v obecné rovinČ deklarováno jako
jeden ze základních principĤ dopravní politiky mČsta, pĜi rozhodování o Ĝešení konkrétní situace tomu
mĤže být i zcela naopak. [26]

Z Ĝady þlánkĤ o výstavbČ a rekonstrukci kolejových systémĤ MHD v zahraniþí lze jmenovat
napĜ. Komplexní program zrychlení provozu MHD ve mČstech Bochum a Gelsenkirchen.
Jako základní cíle programu byly stanoveny:
·
·
·

zrychlení provozu MHD a zkrácení jízdních dob,
preference provozu MHD pĜed ostatní dopravou na komunikaþní sítí,
zlepšení pravidelnosti provozu,
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·

zvýšení pohodlí cestujících.

K dosažení tČchto cílĤ vedou následující opatĜení:
·

zavádČní nízkopodlažních vozidel (v Bochumi jsou v provozu od roku 1993)

·

stavební úpravy zastávek

Pokud to místní pomČry dovolí, jsou zvyšovány nástupní hrany zastávek – na nástupních ostrĤvcích
i na chodnících na výšku 18 cm pro autobusy a 22 cm pro tramvaje. Zastávky jsou vybavovány
osvČtlenými pĜístĜešky, laviþkami, informaþními panely, pĜíjemnou barevnou dlažbou z rĤznČ
tvarovaných dlaždic a na nČkterých místech i vzrostlou zelení.
·

nahrazování tramvajových zastávek bez nástupních ostrĤvkĤ "zastávkovými mysy"

PĤvodní zastávky bez nástupních ostrĤvkĤ jsou na nČkterých místech nahrazovány zastávkovými
mysy; mys vznikne rozšíĜením chodníku a jeho vysunutím do vozovky až k tramvajovým kolejím, a to na
úkor zrušení jízdního pruhu. Tato úprava je chápána jako prvek dopravního zklidĖování na vybraných
komunikacích s tramvajovým provozem.
·

zavádČní "þasových ostrĤvkĤ"

Funkcí "þasových ostrĤvkĤ" je zastavit proud automobilĤ již pĜed zastávkou v pĜípadČ, že do zastávky
pĜijíždí tramvaj, aby prostor zastávky zĤstal volný pro možnost nerušeného nástupu a výstupu cestujících.
·

stavební úpravy úsekĤ a kĜižovatek

Jedná se pĜedevším o menší korekce polohy kolejí ve vozovce a o zkapacitĖování kĜižovatek
zvyšováním poþtu Ĝadících pruhĤ.
·

zmČny organizace dopravy

Ve prospČch MHD jsou zavádČny zákazy zastavení nebo stání, zmČny v pĜednosti v jízdČ na
neĜízených kĜižovatkách, zákazy odboþování vlevo, zákazy jízdy automobilĤ po tramvajových tratích a to
i na úkor snížení poþtu jízdních pruhĤ (vyznaþením podélných bílých nepĜerušovaných þar vedle kolejí
a zákazy zásobování z jízdních pruhĤ tČsnČ vedle kolejí souþasnČ se zĜizováním zásobovacích stání
v parkovacích pruzích nebo na chodnících.
·
·

automatizovaný kontrolní a Ĝídící systém MHD
preference tramvají svČtelnou signalizací

Tato opatĜení pĜinesla v souhrnu zkrácení jízdní doby o 19 %, což pĜedstavuje úsporĤ 3 vlakĤ pĜi
intervalu 10 min nebo 6 vlakĤ pĜi intervalu 5 min na preferované lince. Provoz tramvají se stal
rychlejší, plynulejší, pravidelnČjší a bezpeþnČjší (poþet nehod klesl až o 32 % ve srovnání
s obdobím pĜed úpravou). PodaĜilo se tak naplnit hlavní dopravnČ politický cíl, kterým je vyšší
využívání hromadné dopravy (nárĤst poþtu cestujících o cca 13 %). [24]
PrĤbČh uplatĖování stavebních preferenþních opatĜení v Praze sledují pravidelné pĜíspČvky
v þasopise DP-kontakt, napĜ. [28, 39...42].
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2 STAVEBNÍ OPATěENÍ PRO PREFERENCI TRAMVAJOVÉ DOPRAVY
Tramvajová traĢ musí být projektována a budována (pĜíp. rekonstruována) tak, aby se plnČ
uplatnily její nejvČtší výhody: velká pĜepravní výkonnost pĜi provozu s minimem škodlivých
exhalací. Zejména je tĜeba zajistit následující podmínky:
·

ochranu tramvajové tratČ od negativních vlivĤ individuální automobilové dopravy

·

maximální pohodlí pro cestující jak ve vozidle, tak pĜi nástupu a výstupu

·

krátké a pohodlné pĜestupní vazby na ostatní prvky integrovaného systému MHD.

UspoĜádání dopravního prostoru významnČ ovlivĖuje úroveĖ (stupeĖ) preference tramvajové
dopravy pĜed automobilovou. Ochrana tramvajového provozu je uskuteþĖována oddČlením
(segregací) tramvajových tratí od soubČžných jízdních pruhĤ komunikace. ýSN 73 6110
Projektování místních komunikací [5] v þlánku 25 "Ĝeší styk kolejové dopravy s motorovou
dopravou segregací doprav, a podle možností i pĜi rekonstrukcích. Upouští se od názoru
nahrazovat kolejové MHD autobusovou dopravou, dĜíve zdĤvodĖovanou homogenním proudem
v kĜižovatkách". [59] Míra segregace závisí na dopravním významu mČstské komunikace; na
intenzitČ automobilové dopravy, intenzitČ tramvajového provozu a na prostorových možnostech;
šíĜce a charakteru uliþního profilu (dopravního prostoru).

2.1 MOŽNOSTI PROSTOROVÉHO ODDċLENÍ TRAMVAJOVÝCH TRATÍ.
A)

TRAMVAJOVÁ TRAġ NA SAMOSTATNÉM NEBO SDRUŽENÉM ZEMNÍM TċLESE

Podle ýSN 73 6405 Projektování tramvajových tratí [1] se tramvajová traĢ navrhuje na
samostatném nebo sdruženém zemním tČlese, na zemním tČlese jiné komunikace nebo jako traĢ
na konstrukci umČlé stavby, mostech, estakádách apod. (þlánek 3.1). Z hlediska preference
tramvajové dopravy je nejvhodnČjší umístČní trati na samostatném (nebo sdruženém) zemním
tČlese. Svým uspoĜádáním se blíží mČstské (pĜímČstské) rychlodráze nebo lehkému metru, jejichž
síĢ je od provozu motorových vozidel zcela segregována.5 TČleso bývá vedeno v dopravním
koridoru, v soubČhu s rychlostní nebo sbČrnou komunikací a mĤže být umístČno v jiné úrovni
(mČlký záĜez s vegetací, estakáda; viz obr. 2) Na tramvajové tČleso nemá ostatní doprava pĜístup,
kĜížení s jinou komunikací je realizováno mimoúrovĖovČ. Pokud je tramvajová traĢ pĜidružena
ke komunikaci (sdružené zemní tČleso), bývá oddČlena fyzickou zábranou (postraní dČlící pás,
travnatý, se vzrostlou zelení, dČlící zeć, obruba apod.; [1] þlánek 3.4). ZĜizování samostatného
5

Na základČ podobnosti tČchto kolejových systémĤ jsou založeny projekty kombinace tramvaj–železnice. Využívají
výhod obou systémĤ, jsou typickým integraþním prvkem. PrávČ integrace jednotlivých segmentĤ hromadné dopravy
jsou zdĤrazĖovány v dopravní politice mnohých západoevropských mČst. Cestující z pĜímČstských oblastí jsou bez
dlouhých pĜestupních vazeb dopraveni k multimodálním terminálĤm, pĜípadnČ až do mČstského centra. V naší
republice tyto systémy zatím nejsou uplatĖovány. V zahraniþí jsou to napĜ. systémy v nČmeckých mČstech Karlsruhe
nebo Saarbrücken þi tzv. Supertram v anglickém Sheffildu.
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tramvajového tČlesa je investiþnČ nároþné a uplatĖuje se pĜedevším v okrajových þástech mČsta
nebo Ĝídce zastavČném území. V Praze se jedná napĜ. o úseky PobĜežní cesta – SídlištČ ModĜany,
Ohrada – Palmovka, Nádraží Holešovice – Trojská, v budoucnu též na projektované trati
Hluboþepy – SídlištČ Barrandov.
Obrázek 2.

SCHEMATICKÉ ZNÁZORNċNÍ SAMOSTATNÉHO TRAMVAJOVÉHO TċLESA

Urþitý problém mĤže nastat pĜi výjezdu z vlastního tramvajového tČlesa, když se traĢ napojuje na
místní komunikaci. V pĜípadČ, že je výjezd tramvajového vozidla posuzován jako výjezd z místa
ležícího mimo komunikaci, musí podle ustanovení § 21 vyhlášky þ. 99/1989 Sb. [22] dávat
tramvaj pĜednost automobilĤm jedoucím po komunikaci.6 Nájezd lze ošetĜit zĜízením
úþelového SSZ (podle § 50 odstavce 4) resp. oznaþením jako železniþního pĜejezdu (podle § 26).
B)

TRAMVAJOVÁ TRAġ NA ZVÝŠENÉM TRAMVAJOVÉM PÁSU

Nižším stupnČm oddČlení tramvajové tratČ je využití konstrukce zvýšeného tramvajového pásu.
Podle [1], þlánku 3.6 se tramvajové tratČ vedené po pozemní komunikaci navrhují pĜedevším na
zvýšeném tramvajovém pásu. Norma [5] ukládá v þlánku 144 vedení novostaveb výhradnČ na
zvýšeném tramvajovém pásu. "Z dĤvodĤ umožnČní pĜedjíždČní a objíždČní stojících vozidel
musí být tyto komunikace nejménČ þtyĜpruhové" [59]. Také pĜi rekonstrukcích se usiluje o co
nejvČtší prostorové oddČlení, a jen v pĜípadČ stísnČných šíĜkových pomČrĤ lze ponechat traĢ na
nezvýšeném pásu. Podle þlánku 145 [5] je "pĜi vyšších intenzitách dopravního provozu žádoucí
oddČlit MHD od automobilového provozu prostorovČ, a to zĜízením zvýšeného nebo
pĜidruženého pásu", "popĜípadČ úplným oddČlením, tj. vyhrazením jedné komunikace
automobilové dopravČ a jiné (nebo úsek) komunikace pouze MHD" [59]. TraĢ je vČtšinou
vedena v ose sbČrné nebo obslužné komunikace, na jedné stranČ lze zĜídit pás nebo pruh jen

6

viz kapitola 1.3, strana 21; poznatky o uplatĖování preference tramvajové dopravy v Olomouci.
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zcela mimoĜádnČ na základČ dopravního Ĝešení místa a pĜilehlé oblasti ([1], þlánek 3.7). TraĢ je
podélnČ segregována, jsou však umožnČny pĜíþné pĜejezdy, na kterých je plynulost ovlivĖována
SSZ. Úþinnost zvýšeného tramvajového pásu þetné pĜejezdy (nejen v prostoru kĜižovatek)
negativnČ ovlivĖují, jejich poþet je tĜeba minimalizovat. V Praze je na zvýšeném tramvajovém
pásu vedeno cca 38 % tratí [50]. Úprava je využita ve vČtšinČ þeských mČst s tramvajovým
provozem. PĜíþné uspoĜádání zvýšeného tramvajového pásu podle [5] a [2] je uvedeno na
obr. 3a.

UspoĜádání

podle

nČmeckého

pĜedpisu

BOStrab

(Straßenbahn-Bau-und

Betriebsordnung In: [46]) ukazuje obr. 3b.
Obrázek 3.

C)

NÁKRES ŠÍěKOVÝCH PARAMETRģ ZVÝŠENÉHO TRAMVAJOVÉHO PÁSU

TRAMVAJOVÁ TRAġ V ÚROVNI VOZOVKY

Ve stísnČných šíĜkových podmínkách je tramvajová traĢ vedena v úrovni komunikace a to
pĜevážnČ v její ose, ale také po stranČ nebo obou stranách komunikace ([1], þlánek 3.6). Vedení
tramvajové trati podél chodníkové hrany dokumentuje obr. 4. V úsecích, kde je možno zachovat
plnou šíĜku automobilového jízdního pruhu mĤže být tramvajová traĢ oddČlena:
·

fyzickým dČlícím prvkem (napĜ. podélným prahem)

·

odlišným povrchem krytu tramvajové trati a vozovky (napĜ. zámČrným výškovým þlenČním
krytu, imitací dlažby na velkoplošných panelech apod.)

25

·

odlišnou barvou krytu tramvajové trati a vozovky (probarvením betonu, asfaltu, barevnou
dlažbou apod.)

·

vodorovným dopravním znaþením, fyzickými vymezovacími prvky (napĜ. znaþkovacími
knoflíky; viz obr. 12; skládacími kuželi apod.)

·

vodorovným dopravním znaþením, speciálním vodorovným znaþením (na bázi optickoakustických brzd apod.).

Obrázek 4. VEDENÍ TRAMVAJOVÉ TRATI PO STRANÁCH KOMUNIKACE, SLOVANSKÁ UL., PLZEĕ

Ve zvláštČ stísnČném uliþním prostoru je tramvajová traĢ zþásti nebo zcela pojíždČna
motorovými vozidly a plynulost tramvajové dopravy je pĜi velké intenzitČ automobilového
provozu znaþnČ narušována. Tramvajová traĢ pojíždČná automobily leží na opaþném konci škály
segregace tramvajového provozu od IAD. S tímto dopravním režimem se setkáváme zejména na
mČstských komunikaci nižšího významu a v historických centrech mČst. Vedení tramvajové trati
v úrovni vozovky vyžaduje další typy ochrany; pĜedevším nČkterou z forem dopravnČ
organizaþních resp. regulaþních opatĜení. (viz kapitola 3.3, str. 94)
PĜi vedení tramvajové trati není nutné jednotlivé druhy dopravy pouze segregovat. Tramvajovou
dopravu je možno integrovat s pČší a vést je spoleþnČ po pČší zónČ, pĜípadnČ zklidnČné
komunikaci. Tramvajová doprava je pĜi použití dláždČného krytu v kombinaci s protihlukovými
a protivibraþními konstrukcemi (napĜ. tlumící bokovnice a rohože) moderním, estetickým
a mČstotvorným prvkem. V ýeské republice je tramvajová traĢ vedena pČší zónou v MasarykovČ
ulici v BrnČ, toho þasu však bez tramvajového provozu. Vysokou estetickou hodnotu má
26

tramvajová traĢ vedená pČší zónou v centru Liberce. (obr. 5 a 6) V budoucnu má být pČší zóna
s tramvajovým provozem zĜízena také v Praze (v oblasti Smíchova).
Obrázek 5.

Obrázek 6.

TRAMVAJOVÁ TRAġ VEDENÁ PċŠÍ ZÓNOU V CENTRU LIBERCE

NÁSTUP Z CHODNÍKOVÉ HRANY; ZASTÁVKA RYBNÍýEK, LIBEREC
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2.2 ODDċLENÍ TRAMVAJOVÝCH TRATÍ PODÉLNÝMI PRAHY
V úsecích, kde je tramvajový pás veden v úrovni vozovky, dochází pĜi vysokých intenzitách
automobilové dopravy k þastému narušování tramvajového provozu. Vyhláška 99/1989 Sb.
(pravidla silniþního provozu) [22] ukládá v § 11, odstavci 2 (jízda ve zvláštních pĜípadech) jízdu
na tramvajovém pásu jen pĜi objíždČní, pĜedjíždČní, odboþování a vjíždČní na silnici. PĜitom Ĝidiþ
nesmí ohrozit ani omezit v jízdČ tramvaj. Toto ustanovení však Ĝidiþi automobilĤ porušují a po
tramvajovém pásu pĜedjíždČjí stojící nebo pomalu jedoucí kolonu. NČkteĜí Ĝidiþi, mnohokrát
nevČdomČ, nerespektují vodorovné dopravní znaþení (þ. V 1a "Podélná þára souvislá" resp.
þ. V 2a a þ. V 2b "Podélná þára pĜerušovaná") a pĜi jízdČ nebo þekání (na SSZ, v kolonČ)
zasahují do prĤjezdného prĤĜezu tramvajové trati.
V § 25, odstavci 2 (zastavení a stání) je zakázáno stání v místech, kde by mezi nejbližší tramvajovou kolejnicí
a obrubníkem chodníku nezĤstal volný jízdní pruh široký nejménČ 3,5 m; ustanovení platí v dobČ od 5 do 19 hodin.
DĤsledné uplatĖování (a postihování) tohoto zákazu a pĜípadnČ jeho zpĜísnČní ze zákazu stání na zákaz zastavení by
s urþitostí výraznČ napomohlo k vČtší plynulosti tramvajového provozu.

Pro zamezení negativního vlivu automobilového provozu, s podporou výše uvedených
dokumentĤ (kapitola 1.2) a v souladu se zásadami dopravního Ĝešení na komunikacích (zásady
segregace; [5], þlánek 17) je tramvajový pás oddČlen od jízdních pruhĤ fyzickou zábranou –
podélným dČlícím prahem.
Obrázek 7.

OBOUSTRANNċ UMÍSTċNÝ PODÉLNÝ DċLÍCÍ PRÁH; RAŠÍNOVO NÁBěEŽÍ, PRAHA
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2.2.1

ROZBOR VLASTNOSTÍ PODÉLNÝCH DċLÍCÍCH PRAHģ

Hlavní funkcí podélného dČlícího prahu je ochrana tramvajového pásu pĜed intenzivním
automobilovým provozem, resp. neukáznČností ĜidiþĤ IAD, obvykle v úsecích se stísnČným
uliþním profilem. Podélný práh je však nutno v pĜípadČ dopravní nehody, náhlé poruchy krytu
vozovky þi jiných mimoĜádných situací (napĜ. havárie uložených inženýrských sítí) nouzovČ
pĜekonat. Konstrukþní Ĝešení vychází z relativnČ protichĤdných požadavkĤ: zabránit (þastým
a rychlým) pĜejezdĤm, avšak umožnit mimoĜádné (t.j. velmi pomalé) pĜejíždČní. Rozhodujícími
parametry prahĤ budou: výška, geometrický tvar, (šíĜka, sklon nábČhové hrany) ale také podélné
uspoĜádání: souvislý pás, pĜerušovaný pás (délka pĜerušení), opakování izolovaných prvkĤ apod.
Funkþnost bude záviset také na použitém materiálu prahĤ, jeho povrchové úpravČ (reliéfu)
a zpĤsobu upevnČní na komunikaci; trvalé prahy, doþasné (mobilní) prahy. Významným
zpĤsobem ovlivĖuje úþinnost úpravy umístČní prahĤ do pĜíþného profilu komunikace; vzdálenost
prahĤ od osy koleje, minimální šíĜka oddČleného jízdního pruhu... S bezpeþností provozu na
komunikaci souvisí oznaþení prahĤ (barevné zvýraznČní) a opora ve svislém dopravním
znaþení.7

2.2.1.1 VÝŠKA PRAHģ
Stav krytu vozovky a zejména jeho výškový profil ovlivĖuje bezpeþnost8 a kvalitu jízdy. Již
nadvýšení 15 mm, kterého je využito u opticko–akustických brzd, spolehlivČ upozorĖuje Ĝidiþe
na zmČnu dopravních podmínek (zejména pĜi vyšších rychlostech jízdy). Znaþkovací (dopravní)
knoflíky používané pro pĜechodné i trvalé zvýraznČní vodorovného dopravního znaþení nesmí
(vþetnČ lepidla) pĜekraþovat výšku 25 mm. PĜibližnČ od výšky 30 mm jsou konstruovány pĜíþné
zpomalovací prahy (retardéry); v pĜípadČ izolovaného osazení mají pĜi tČchto výškách spíše
organizaþní charakter.
Výšky v rozmezí 40 až 60 mm již znamenají významný zásah do prĤbČhu jízdy a Ĝidiþi jsou
nuceni pĜi jejich pĜekonávání pĜizpĤsobovat rychlost jízdy. PĜi výškách cca 50 mm, zejména
v pĜípadČ souvislého osazení, vzniká podél upravovaného úseku fyzická zábrana s regulaþním
7

Dalším nezanedbatelným faktorem je chování a vyspČlost ĜidiþĤ IAD. S rĤstem intenzit automobilové dopravy
dochází také ke zvyšování poþtu dopravních nehod. NárĤst dopravní nehodovosti však spíše kopíruje kĜivku obecné
kriminality a souvisí s politickým uvolnČním v ýR po roce 1989. VzrĤstající poþet nehod a pĜestupkĤ ukazuje na
nízkou vyspČlost a celkovou neukáznČnost þeských ĜidiþĤ. ÚroveĖ chování ĜidiþĤ se stát od státu znaþnČ liší (napĜ.
Itálie, ýR x Rakousko, Velká Británie), jen velmi obtížnČ se vyjadĜuje a nelze ji zcela zobecĖovat. Co však staþí
v zahraniþí naznaþit vodorovným nebo svislým znaþením (napĜ. oddČlení tramvajové trati) musí být u þeského Ĝidiþe
vynuceno fyzickou zábranou.
8
Výšková tolerance krytu tramvajové trati (þásti svršku trati, která umožĖuje jízdu nekolejového vozidla) mĤže být
nejvýše + 30 mm nebo – 30 mm k úrovni temene kolejnice (Vyhláška þ. 177/1995 Sb. [20], § 56, odstavec 2). Kryt
tramvajové trati musí svou konstrukcí vyhovovat požadavkĤm bezpeþnosti silniþního provozu, provozování dráhy a
drážní dopravy (§ 63, odstavec 6).
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charakterem. Podobný ráz mají pĜejízdné obrubníky s výškovým rozdílem 70 mm, které jsou
navrhovány pĜedevším na mostních konstrukcích. (ýSN 73 6201 [9] þlánek 6.3.3.3) 9
PĜíþné zpomalovací prahy, které umČle snižují nežádoucí rychlost vozidel resp. zajišĢují
dodržování dovolených rychlostí, mají konstrukþní výšky v rozmezí 50 až 120 mm (TP 85 [13]).
Úzký pĜíþný zpomalovací práh (o šíĜce 0,3 až 1,0 m) je urþen pro velmi výrazné omezení
rychlosti (do 10 km/h) a svým charakterem se blíží podélnému dČlícímu (vodícímu) prahu.
Mobilní vodící prahy, uplatĖované pro vymezení šíĜky jízdních pruhĤ pĜi pĜechodných
dopravních omezeních, mají výšku 80 až 120 mm (TP 66 [12]).
ŠíĜka podélných prahĤ bývá menší než rozvor náprav osobního automobilu (nejménČ cca 2 m)
a zároveĖ menší než vnitĜní rozchod kol nápravy (min. cca 1 m). Z toho vyplývá požadavek na
výšku prahĤ; musí být menší než je svČtlá výška osobního automobilu. PĜi nedodržení podmínky
hrozí poškození spodních partií podvozku, které by dosedly v prostoru mezi nápravami
automobilu (resp. mezi pravými a levými koly automobilu) na temeno prahu.
Obrázek 8.

NOUZOVÉ PěEJÍŽDċNÍ PODÉLNÉHO DċLÍCÍHO PRAHU (M 1:50)

SvČtlá výška automobilu se mČní v závislosti na zatížení a technickém stavu vypružení a tlumiþĤ
automobilĤ. VČtšina výrobcĤ osobních automobilĤ udává svČtlou výšku prázdného vozu
v rozmezí 160 až 120 mm, pĜi zatížení užiteþnou hmotností by svČtlá výška nemČla klesnout pod
100 mm (napĜ. Wolksvagen New Beatle min. 100 mm, Peugeot 607 min 110 mm). Velkou
svČtlou výšku mají nákladní automobily, terénní vozidla10 a také americké osobní automobily
(viz obr. 10). U sportovních verzí automobilĤ je svČtlá výška speciální konstrukcí pérování
zámČrnČ snižována (þasto pod hranici 100 mm).

9

ZĜizují se také na komunikacích vyšší funkþní tĜídy (A1, A2, B1, pĜíp. dalších s dovolenou rychlostí nad 60 km/h),
jsou pĜedsazeny pĜed líc ocelového svodidla (až o 0,5 m) a spolu se svodidlem slouží jako ochrana zvýšených
chodníkĤ (proužkĤ) vedených podél komunikace. (ýSN 73 6110 [5], ZmČna 1; þlánek 161)
10
PĜedpis (vyhláška þ. 102/1995 Sb. [23]) stanoví minimální svČtlou výšku 180 mm jako jednu z podmínek pro
zaĜazení automobilu do kategorie terénní vozidlo (§ 80). Pro ostatní kategorie vozidel minimální svČtlou výšku
neurþuje.
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Tabulka 9.

SVċTLÉ VÝŠKY NċKTERÝCH OSOBNÍCH AUTOMOBILģ

Typ osobního automobilu
Audi S6
Mercedes – Benz C 200
Mitsubishi Carisma 1.8 GDI LX
Opel Omega 2.2 16V
Škoda Fabia 1.9 SDI
Škoda Octavia 1.9 TDI
Toyota Yaris 1.3 VVT-i.
Nissan Patrol GR

SvČtlá výška (prázdný vĤz)
[mm]
120
132
140
120
139
137
130
210

Užiteþná hmotnost
[kg]
540
480
520
485
435
545
520
665

zdroj: þasopis Automobil revue 1999,2000; reklamní prospekty výrobcĤ (dovozcĤ) automobilĤ

Výška podélného prahu by mČla být navrhována v rozmezí 70 až 100 mm (pro úzké pĜíþné
zpomalovací prahy se doporuþují výšky 50 až 100 mm, nejlépe 50 až 80 mm). Každý centimetr,
o který je práh nadvýšen, zajišĢuje vČtší segregaþní efekt.11 PĜi výškách nad 100 mm se již
zvyšuje riziko poškození podvozkových þástí nČkterých automobilĤ.12 OpČt je však nutno
zdĤraznit funkci prahĤ: maximálnČ omezit nelegální vjíždČní automobilĤ na tramvajový pás.
Práh by mČl umožnit pouze nouzové pĜejetí, za pĜípadná poškození pĜi zámČrném pĜejíždČní (ve
vyšších rychlostech) nese odpovČdnost Ĝidiþ vozidla. Odrazné obrubníky, s výškou podstupnice
120 až 200 mm, doplnČné vČtšinou nadobrubníkovými ocelovými svodidly, pĜejezdu zcela
zabraĖují ([9], þlánek 6.3.3.2).

2.2.1.2 GEOMETRICKÝ TVAR PRAHģ
Spolu s výškou je rozhodujícím parametrem podélných prahĤ jejich geometrický tvar (pĜíþný
profil). Úþinnost prahu ovlivĖuje sklon nábČhové hrany, (u obloukových tvarĤ polomČr,
parametr kuželoseþky, resp. sklon teþny k prahu v místČ dotyku práh–pneumatika) a þásteþnČ
také velikost dotykové (kontaktní) plochy. PĜíþné prahy využívají sklonĤ nábČhových
hran 1:25 až 1:5, pro podélné prahy jsou vhodnČjší sklony v rozmezí 1:3 až 2:1 (max. až 5:1).
Automobily zpravidla nemohou pĜekonávat práh v kolmém smČru (narozdíl od pĜíþných prahĤ je
manévrovací prostor omezen šíĜkou jízdního pruhu), ale pod urþitým (nábČhovým) úhlem.

11

PodobnČ je tomu u zpomalovacích prahu z hlediska snížení rychlosti projíždČjících automobilĤ. Zatímco práh
vysoký 75 mm dovoluje pĜejíždČní rychlostí 29 km/h, pĜi výšce 100 mm se rychlost snižuje pod 25 km/h. [63]
12
PĜi tČchto výškách by mohlo dojít napĜ. k poškození pomocného schĤdku, který je umístČn pod stĜedními dveĜmi
vozidel rychlé záchranné služby (schĤdek usnadĖující nástup pacientĤ). Urþité problémy by mohly vzniknout
i v pĜípadČ nouzového pĜejezdu nízkopodlažního autobusu (vzhledem k jeho specifickým jízdním vlastnostem,
zejména pĜi prĤjezdu smČrovým obloukem).
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Obrázek 9.

ZÁKLADNÍ GEOMETRICKÉ TVARY PODÉLNÝCH DċLÍCÍCH PRAHģ

NejobtížnČji pĜekonatelné jsou vysoké (a úzké) obdélníkové prahy; plné nebo zkosené se strmým
sklonem hrany – pĜi malých nábČhových úhlech automobilu se boþnice pneumatiky smýkají po
hranČ prahu. Hyperbolické resp. parabolické prahy, které opisují pĜíþný profil pneumatiky, pĜi
velkých konstrukþních výškách pĜejetí prakticky zabraĖují. Také prahy trojúhelníkového tvaru,
zejména s velkým rozdílem sklonĤ na vrcholu (resp. malou dotykovou plochou) lze pĜekonat jen
pĜi velmi nízkých rychlostech. RelativnČ snadnČji lze pĜejet lichobČžníkový (s pozvolným
sklonem), stupĖovitý nebo sinusový profil prahu, tyto tvary se s výhodou využívají pĜi
konstrukci pĜíþných zpomalovacích prahĤ. Svému úþelu (znesnadnit avšak neznemožnit pĜejezd)
svým tvarem nejlépe vyhovují kruhové prĤĜezy. Ve spodních partiích (nízko nad úrovní
vozovky) mají témČĜ obdélníkový charakter a zabraĖují najetí. Pokud pneumatika vystoupá
k temeni prahu, sklon vyjádĜený teþnou v dotykovém místČ je již pozvolnČjší a pĜejezdu prahu
klade menší odpor. Zakružovací polomČr vychází z šíĜky prahĤ a pohybuje se v rozmezí
cca 50 až 100 mm. DČlící prahy kruhového prĤĜezu jsou používány DP-ED hl. m. Prahy
(obr. 22). Ostré hrany (pĜedevším u vyšších trojúhelníkových resp. jehlanovitých profilĤ) je
nutno zaoblit (polomČrem cca 10 až 20 mm) nebo hrany vhodnČ zkosit.
ŠíĜka prahĤ souvisí s geometrickým tvarem prahu. V dolní þásti (v úrovni komunikace) je
limitována šíĜkou dopravního prostoru, která bývá v problémových úsecích stísnČná. Vzhledem
ke stabilitČ uložení se používají šíĜky v rozmezí cca 0,10 až 0,30 m.
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Obrázek 10. TVARY NċKTERÝCH OBRUBNÍKģ POUŽÍVANÝCH V USA

2.2.1.3 MATERIÁL A POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRAHģ
S velikostí dotykové plochy úzce souvisí provedení povrchu (textury) prahu. Adhezní pomČry
(vyjádĜené souþinitelem adheze μK [ – ]) jsou pĜedevším pĜi nepĜíznivých klimatických
podmínkách (déšĢ, ledovka) zhoršené. Proto je tĜeba v místech dotyku prahu s pneumatikou
opatĜit práh protiskluzovým povrchem13, také s ohledem na bezpeþnost pĜecházejících chodcĤ.
Povrch

musí

vzdorovat

nepĜíznivým

klimatickým

vlivĤm

a

úþinkĤm

chemických

rozmrazovacích látek. Materiál prahu by mČl odolávat cyklickému zatížení (pĜi opakovaných
pĜejezdech), ale také velkým nápravovým tlakĤm; pĜi nouzovém pĜejezdu tČžkými nákladními
vozidly až 11 500 kg u jednotlivé hnací nápravy14. Vhodným materiálem se jeví recyklované
plasty – tvrzené, s výstuhami; dále beton – monolitický, prefabrikovaný (nevyztužený), plastem
potahované materiály, pĜípadnČ pĜírodní kámen (napĜ. žula). MénČ vhodné je použití asfaltových
smČsí, které pĜímo tvoĜí kryt komunikace.

2.2.1.4 PODÉLNÉ USPOěÁDÁNÍ
DopravnČ regulaþní charakter aplikace prahĤ ovlivĖuje jejich podélné uspoĜádání. Nejvíce
restriktivní je souvisle položený pás prahĤ podél celého upravovaného úseku. NepĜerušovaný pás
však negativnČ pĤsobí (zejména v pĜípadČ trvalého osazení) na odvodĖovací pomČry a vytváĜí
umČlou barieru nevhodnou pro architekturu uliþního profilu (omezuje pohyb chodcĤ).
U pĜerušovaného podélného profilu ovlivĖuje úþinnost délka pásu, délka pĜerušení a jejich
vzájemný pomČr. Délka pĜerušení by mČla zabránit pohodlnému najetí automobilu na
tramvajový pás a proto by mČla být kratší než obvyklý vnČjší rozchod kol nápravy osobního
automobilu (1,2 m až 1,8 m). V tomto pĜípadČ mĤže výška prvku nad niveletou vozovky
13

Míra adheze závisí pĜedevším na kvalitČ mikrotextury vozovky (mikrotextura – souhrn výstupkĤ na jednotlivých
zrnech kameniva krytu). Také kvalitní makrotextura (souhrn výstupkĤ na povrchu krytu vozovky) pĜíznivČ ovlivĖuje
adhezní pomČry a dosahuje se vhodným profilováním (drážkováním) povrchu. (ýSN 73 6177 [10])
14
Vyhláška þ. 102/1995 Sb. o schvalování technické zpĤsobilosti a technických podmínkách provozu silniþních
vozidel na pozemních komunikacích [23], § 24.
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pĜekroþit i 100 mm (obr. 11). PravidelnČ opakované nízké izolované zábrany se svým podélným
provedením blíží aplikaci znaþkovacích knoflíkĤ a proužkĤ, které mají spíše organizaþní
charakter.15
Obrázek 11. ZÁKLADNÍ FORMY PODÉLNÉHO USPOěÁDÁNÍ PRAHģ (M 1:50)

Obrázek 12. DOPRAVNÍ (ZNAýKOVACÍ) KNOFLÍK

STIMSONITE LIFELITE 953 (PěÍýNÝ ěEZ; M 1:2)

15

viz kapitola 2.1 Možnosti prostorového oddČlení tramvajových tratí, str. 26.
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V prostoru pĜechodĤ pro chodce a kĜižovatek (jen pokud jsou pĜíslušné kĜižovatkové pohyby
povoleny) je nutno podélné prahy pĜerušit. Aby se zabránilo plynulému šikmému najíždČní
automobilĤ na tramvajový pás, pĜerušení musí být co možná nejkratší. Jízdní proudy je vhodné
kanalizovat (napĜ. zvýraznČným vodorovným znaþením, pĜípadnČ tramvajový pás opatĜit
znaþkou þ. V 13 "Šikmé rovnobČžné þáry" tzv. dopravní stíny), nejlépe však kĜižovatkové
pohyby kolizní s jízdou tramvaje omezit a Ĝešit je v pĜilehlé uliþní síti. Délka pĜerušení závisí na
geometrickém tvaru a dopravním významu kĜižovatky. Také u samostatných pĜechodĤ pro
chodce má pĜerušení pĜesahovat šíĜku pĜechodu jen o krátký bezpeþnostní prostor
(2 x cca 0,1 m).
Vzhledem k bezpeþnosti provozu musí být poþátek a konec pásu dČlících prahĤ vybaven
plynulým pĜechodem mezi úrovní vozovky a úrovní temene prahu (zkosení ve sklonu
cca 1:3 až 1:5). V nČkterých pĜípadech, zejména pokud je práh vysoký, je vhodné poþátek pásu
prahĤ umístit blíže k ose koleje a na obvyklou vzdálenost prahĤ od osy koleje pĜejít pomocí
oblouku o vhodném polomČru (napĜ. 3 až 5 m, viz obr. 25, detail "A")

2.2.1.5 ZPģSOB OSAZENÍ PRAHģ
DČlící prahy je možno osadit trvale nebo doþasnČ. PĜi trvalém umístČní lze jednotlivé pásy prahĤ
vytváĜet opakováním krátkého prefabrikátu. Vhodné jsou prefabrikované díly (délka napĜ. 0,5 m,
1,0 m); pro snadnČjší vytváĜení obloukových tvarĤ také kratší (napĜ. 0,25 m). Z prefabrikátĤ
o jednotné délce 0,33 m (typ SSŽ, obr. 22) jsou osazovány dČlící prahy v pražské tramvajové
síti. Detailní Ĝešení aplikace prahĤ je uvedeno na obr. 18. Betonové prahy lze zĜídit také pĜímo
na místČ kontinuálním litím (do pĜipravených forem). Ve vhodnČ zvolených intervalech
(cca 3 m) je nutno pásy pĜerušit (délka pĜerušení cca 0,1 až 0,2 m), aby bylo zajištČno vyhovující
odvodnČní tramvajového pásu. PĜíkladem monolitického prvku je odvodĖovací rigol integrovaný
s obrubníkem, urþený zejména k oddČlení trati v pĜidruženém tramvajovém pásu. (obr. 13)
Obrázek 13. ODVODĕOVACÍ RIGOL S OBRUBNÍKEM; DILATOVANÝ (PěÍýNÝ ěEZ, M 1:10)
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Trvalé umístČní prahĤ má vČtší statickou odolnost a je vhodné na dopravnČ nejvýznamnČjších
tramvajových tratích (s krátkým traĢovým intervalem). Životnost osazení by mČla pĜibližnČ
korespondovat s návrhovou životností vozovky (podle [5], þlánku 23 je životnost vozovky
15 let). V pĜípadČ nehodové situace v oddČleném jízdním pruhu však pĜejíždČním prahu vznikají
þasové ztráty16; automobily spíše pojedou po tramvajovém pásu a nebudou se vracet do svého
jízdního pruhu. Mobilní prahy (obr. 14) je výhodné použít pĜi doþasných zmČnách dopravních
podmínek. Velmi rychle se instalují a pĜi nehodové situaci je lze operativnČ odstranit. Narozdíl
od pevnČ zabudovaných prahĤ se mohou opakovanČ používat. Tyto prahy jsou na komunikaci
volnČ ložené a jejich stabilita je malá; je dána vlastní hmotností a vzájemným podélným
pospojováním jednotlivých dílĤ. (Pro zvýšení stability je možno prahy zajistit hmoždinkami,
pĜípadnČ je na vhodný podklad pĜipevnit lepící hmotou).
Obrázek 14. NċKTERÉ MOBILNÍ DċLÍCÍ (VODÍCÍ) PRAHY

2.2.1.6 PěÍýNÉ USPOěÁDÁNÍ
UmístČní podélných prahĤ do pĜíþného profilu komunikace je vymezeno ýSN 28 0318 [2]
a ýSN 73 6110 [5]. Do prĤjezdného prĤĜezu nesmí zasahovat žádná þást staveb a zaĜízení, ani
jiné pĜekážky v sousedství koleje s výjimkou zábradlí. ([2], þlánek 3.1) Minimální šíĜka jízdních
pruhĤ leží v rozmezí 3,75 až 2,75 m v závislosti na funkþní tĜídČ a funkþní skupinČ komunikace,
obecnČ se na obslužných komunikacích (tĜídy C1, C2 a C3; na kterých se problémy s narušování
tramvajového provozu nejvíce vyskytují) navrhují šíĜky jízdních pruhĤ 3,0 až 3,5 m. VþetnČ
vodícího proužku, jehož šíĜky (0,25 m) je možno využít pro umístČní podélného prahu, tvoĜí
16

Zatímco v úseku bez dČlících prahĤ trvá vyhnutí se nehodovému místu pĜi rychlostech 30 až 40 km/h pĜibližnČ
4 až 6 s, stejný þas vyžaduje samotné bezpeþné pĜejíždČní prahu (cca 4 až 8 s, pĜi rychlostech 2 až 5 km/h). PĜejezdu
pĜedchází zpomalení (cca 5 až 6 s) a tak je pĜekonávání prahu nejménČ o 5 s pomalejší než v pĜípadČ prostého
pĜemístČní. [Šachl, J.: Soubor pĜednášek z pĜedmČtu Analýza silniþních nehod, Fakulta dopravní ýVUT, 2000]
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dopravní prostor prvky vyznaþené na obr. 15. PĜi obousmČrném provozu þiní minimální šíĜková
potĜeba dopravního prostoru 13,5 m17.
Obrázek 15. MINIMÁLNÍ ŠÍěKA DOPRAVNÍHO PROSTORU

Uliþní profily jsou však v centrálních þástech mČsta stísnČné a požadované šíĜky nedosahují.
Mezi prĤjezdným prĤĜezem a obrysem (ýSN 28 0337 [7]) tramvajového vozidla se nachází
další, pomČrnČ významný bezpeþnostní18 prostor (v pĜímém úseku 0,40 m), do kterého lze (avšak
v rozporu s ýSN 28 0318 [2]19) práh umístit. PĜi zachování šíĜkové rezervy 0,15 m v pĜíþném
smČru (skuteþná vzdálenost mezi vozidlem a prahem je však vČtší, viz obr. 16) od obrysu vozidla
mĤže ležet pĜilehlá (vnitĜní) hrana podélného prahu ve vzdálenosti 1,50 m od osy koleje. Mezní
vzdálenost je dána obrysem pro tramvajová vozidla; 1,35 m od osy koleje (v pĜímé).

17

UmístČní tramvajové tratČ pĜi šíĜce komunikace menší než 13,50 m mezi obrubami nebo vodícími proužky, popĜ.
v nezvýšeném tramvajovém pásu, lze navrhnout pouze ve zdĤvodnČných pĜípadech. ([1] þlánek 3.8)
18
ýSN 28 0337 [7] specifikuje tento prostor jako "pĜimČĜenou vĤli" mezi obrysem vozidla a prĤjezdným prĤĜezem
tramvajové trati.
19
Vzdálenost obrubníku zvýšeného nad úroveĖ temen kolejnice mimo nástupištČ musí být od osy koleje alespoĖ
1750 mm v pĜípadech, kdy tento obrubník není souþástí komunikace pro pČší. [2] þlánek 5.11.
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Obrázek 16. SPODNÍ ýÁST PRģJEZDNÉHO PRģěEZU TRAMVAJOVÉ TRATI S DċLÍCÍMI PRAHY

V pražské tramvajové síti bylo odzkoušeno nČkolik variant pĜíþného umístČní prahĤ. Ve
vzdálenosti 1,75 m od osy koleje je umístČn obdélníkový dČlící práh v BČlehradské ulici (mezi
zastávkou I.P.Pavlova a kĜižovatkou ulic Anglická, BČlehradská, Škrétova, obr. 17); práh je
pĜevážnČ Ĝidiþi motorových vozidel vzhledem ke svému tvaru a výšce (až 130 mm) respektován.
Obrázek 17. OBDÉLNÍKOVÝ PODÉLNÝ PRÁH, BċLEHRADSKÁ UL., PRAHA
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Obrázek 18. DETAIL OSAZENÍ PODÉLNÉHO DċLÍCÍHO PRAHU

(PODLE DRUHU KRYTU VOZOVKY; DP-ED HL. M. PRAHY; M 1:20)

Ve stejné vzdálenosti (1,75 m) je umístČn podélný dČlící práh kruhového prĤĜezu (typu BEST)
v Nádražní ulici (ve smČru do centra mezi kĜižovatkami s ulicemi Za Ženskými domovy
a Ostrovského, Vltavská). V tomto pĜípadČ však docházelo k najíždČní automobilĤ na
tramvajový pás. Vzdálenost 1,75 m od osy koleje zĜejmČ ĜidiþĤm (psychologicky) nabízela na
tramvajovém pásu relativnČ široký jízdní prostor (obr. 19).
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Obrázek 19. KRUHOVÝ PODÉLNÝ PRÁH TYPU BEST; NÁDRAŽNÍ UL., PRAHA

Nerespektování bylo zapĜíþinČno také možností levého odboþení z ulice Za Ženskými domovy
ve smČru do centra. (PozdČji byl tramvajový pás opatĜen vodorovným znaþením þ. V 13 "Šikmé
rovnobČžné þáry" a levé odboþení zakázáno) Na základČ tČchto zkušeností jsou nyní prahy
umísĢovány do vzdálenosti 1,5 až 1,6 m (od osy koleje k vnitĜní hranČ prahu).
Minimální šíĜka pruhu 2,75 m by se nemČla v upravovaných úsecích uplatĖovat; pĜipouští se
pouze na komunikacích tĜídy C2 a C3 s nízkou intenzitou provozu ([5], þlánek 42). PĜi
návrhových rychlostech 40 až 50 km/h je možno použít šíĜku jízdního pruhu 3,0 m, spolu
s vodícím proužkem 0,50 (0,25) m podél obruby chodníku. Ve stísnČných pĜípadech, pĜi
vynechání vodícího proužku, mĤže být vzdálenost od vnČjší hrany prahu k obrubČ chodníku
3,0 m. VypuštČní vodícího proužku má ovšem nepĜíznivý vliv na bezpeþnost provozu (chodcĤ)
a vede k pojíždČní kanalizaþních vpustí a následným poruchám krytu vozovky.
Pokud jsou dČlící prahy umístČny na tratích ve smČrových obloucích, jejich vzdálenost od osy
koleje se zvČtšuje v souladu s rozšíĜením prĤjezdného prĤĜezu podle ýSN 28 0318 [2]. Hodnoty
rozšíĜení (pĜi vzdálenosti 1,5 m od vnitĜní hrany k ose koleje v pĜímé) jsou uspoĜádány v tab. 10.
Vždy je nutno zachovat vymezení obrysu pro tramvajová vozidla (1,35 m od osy koleje v pĜímé)
zvýšené o hodnoty rozšíĜení prĤjezdného prĤĜezu podle [2]. Také narĤstání rozšíĜení (v místech
pĜechodu pĜímého úseku trati do oblouku) se Ĝídí ustanovením þlánku 4.1.6 [2].
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Tabulka 10. ROZŠÍěENÍ VZDÁLENOSTI PRAHģ OD OSY KOLEJE VE SMċROVÝCH OBLOUCÍCH
PolomČr oblouku
osy koleje
[m]
20
22
25
30
35
40
45
50
75
100
150
200
250
300
400
500
750
1000

Vzdálenost prahu od osy koleje na
vnČjší stranČ oblouku*
[mm]
2150
2100
2030
1940
1880
1830
1790
1760
1665
1615
1565
1545
1530
1520
1515
1510
1505
1500

Vzdálenost prahu od osy koleje na
vnitĜní stranČ oblouku*
[mm]
1810
1780
1735
1685
1650
1625
1605
1585
1535
1510
1505
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500

*vzdálenost od vnitĜní hrany podélného prahu k ose koleje
Mezilehlé hodnoty lze urþit lineární interpolací a zaokrouhlit na vyšších 5 mm.
zdroj: ýSN 28 0312 [2], vlastní výpoþty

Ve smČrových obloucích (o polomČru r < 320 m) dochází též k rozšíĜení jízdních pruhĤ. Celková
potĜebná šíĜka jízdního pruhu a´ [m] ve smČrovém oblouku vychází z normy [9] þlánku 6.6.3 a je
dána vztahem:
a¢ = é
êë
kde

r...
b...

(r + 1,22 )2 + 74,38 + 1,22ùú
û

2

+ 27,90 - r + b

[m]

(1)

polomČr v ose jízdního pásu [m]
0,5 m (souþet boþních bezpeþnostních odstupĤ vozidla uvažovaný v jízdním pruhu
se základní šíĜkou 3,0 m)

Vypoþtené hodnoty se zaokrouhlí na vyšších 50 mm.

Zatímco v pĜímé je možno osadit podélné prahy ve vzdálenosti 4,7 m od osy koleje k pĜilehlé
chodníkové obrubČ20, v obloucích je nutno uvažovat vliv rozšíĜení prĤjezdného prĤĜezu
tramvajové trati i jízdních pruhĤ. Prostorové nároky v pĜípadČ jednostranné resp. oboustranné
aplikace podélných dČlících prahĤ na dvoukolejné trati ukazují tab. 11. a 12.

20

PĜi základní šíĜce jízdního pruhu 3,0 m, vzdálenosti 1,5 m od osy koleje k vnitĜní hranČ prahu a šíĜce prahu 0,2 m
v úrovni zapuštČní, jak je tomu u prahu typu SSŽ používaného DP-ED hl. m. Prahy.

41

Tabulka 11. MINIMÁLNÍ VZDÁLENOST OSY KOLEJE OD PěILEHLÉ CHODNÍKOVÉ HRANY
údaje v metrech

StĜední polomČr
dvoukolejného
oblouku rs

Minimální vzdálenost osy
vnČjší koleje od pĜilehlé
chodníkové hrany

Minimální vzdálenost osy
vnitĜní koleje od pĜilehlé
chodníkové hrany

Vzdálenost os kolejí ve
dvoukolejném oblouku
e

22
6,465
7,170
3,920
25
6,305
6,770
3,800
30
6,175
6,260
3,660
35
6,065
5,915
3,550
40
5,920
5,835
3,480
45
5,835
5,765
3,420
50
5,755
5,645
3,350
75
5,465
5,390
3,250
100
5,265
5,215
3,150
150
5,065
5,010
3,100
200
4,945
4,905
3,050
250
4,880
4,850
3,030
300
4,870
4,850
3,020
400
4,715
4,700
3,015
500
4,710
4,700
3,010
750
4,705
4,700
3,005
1000
4,700
4,700
3,000
StĜední polomČr rs není polomČrem osy dvoukolejné tramvajové trati. PolomČr oblouku vnČjší koleje re, resp. vnitĜní
koleje ri se urþí podle vztahĤ: re = rs + 1,5 [m]; ri = re – e [m]. Mezilehlé hodnoty lze urþit lineární interpolací.
zdroj: ýSN 28 0312 [2], ýSN 73 6110 [5], ýSN 73 6102 [9]; vlastní výpoþty

Tabulka 12. MINIMÁLNÍ ŠÍěKA KOMUNIKACE MEZI CHODNÍKOVÝMI OBRUBAMI PěI OBOUSTRANNÉ
APLIKACI PODÉLNÝCH DċLÍCÍCH PRAHģ

údaje v metrech

StĜední polomČr
dvoukolejného
oblouku
rs

ŠíĜka jízdního pruhu
na vnČjší stranČ
oblouku

Vzdálenost mezi
ŠíĜka jízdního pruhu
vnitĜními hranami
na vnitĜní stranČ
podélných dČlících
oblouku
prahĤ

22
4,200
7,805
25
4,100
7,575
30
4,050
7,295
35
4,000
7,080
40
3,900
6,935
45
3,850
6,820
50
3,800
6,700
75
3,600
6,455
100
3,450
6,280
150
3,300
6,175
200
3,200
6,100
250
3,150
6,060
300
3,150
6,040
400
3,000
6,030
500
3,000
6,020
750
3,000
6,010
1000
3,000
6,000
zdroj: ýSN 28 0312 [2], ýSN 73 6110 [5], ýSN 73 6102 [9]; vlastní výpoþty
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5,150
4,800
4,350
4,050
4,000
3,950
3,850
3,650
3,500
3,300
3,200
3,150
3,150
3,000
3,000
3,000
3,000

Minimální
vzdálenost
mezi obrubami
chodníku
17,555
16,875
16,095
15,530
15,235
15,020
14,750
14,105
13,630
13,175
12,900
12,760
12,740
12,430
12,420
12,410
12,400

Hodnoty uvedené v tabulkách 11 a 12 jsou stanoveny na základČ obou normativních pĜedpisĤ
(ýSN 28 0318 [2] a ýSN 73 6110 [5]) a respektují ustanovení þlánku 68 [5] o minimálních
hodnotách rozšíĜení jízdních pruhĤ na komunikacích funkþní skupiny C (tab. 13)21. RozšíĜení
jízdních pruhĤ je nezbytné pĜedevším pro vozidla s velkým rozvorem náprav; napĜ. nákladní
automobily, autobusy. Pokud by byl v upravovaném úseku vylouþen napĜ. vjezd nákladních
vozidel, lze hodnoty rozšíĜení jízdních pruhĤ dále pĜimČĜenČ redukovat. Pro pomalý prĤjezd
osobního automobilu smČrovým obloukem o polomČru r = 15 m postaþí šíĜka plnohodnotného
jízdního pruhu 3,5 m. [35]
Tabulka 13. ROZŠÍěENÍ JÍZDNÍCH PRUHģ O ZÁKLADNÍ ŠÍěCE a = 3,00 m VE SMċROVÝCH
OBLOUCÍCH NA KOMUNIKACÍCH FUNKýNÍ SKUPINY C (PěI REKONSTRUKCÍCH)

údaje v metrech

polomČr oblouku r
rozšíĜení jízdního pruhu ǻa

30 40 50 60 70 80 90 100 125 150 175 200 250
1,05 0,90 0,80 0,70 0,60 0,60 0,55 0,50 0,40 0,35 0,35 0,30 0,25

zdroj: ýSN 73 6110 [5]

2.2.1.7 VIDITELNOST A DOPRAVNÍ ZNAýENÍ PRAHģ
Každá pĜekážka, která mĤže ohrozit bezpeþnost silniþního provozu, a tedy i podélný dČlící práh,
musí být spolehlivČ viditelná a úþastníci provozu (Ĝidiþi a chodci) musí být o její existenci
s dostateþným pĜedstihem informováni prostĜednictvím srozumitelného a výstižného dopravního
znaþení. Viditelnost p odélných prahĤ je možno zajistit výstražnými barevnými pruhy; žlutoþernými (pod úhlem 45°, s šíĜkami pruhĤ 125 mm), pĜíp. þerveno-bílými, ménČ vhodný je
jednobarevný bílý povrch (lépe žlutý)22. Výstražné pruhy jsou nutné na zaþátku upravovaného
úseku, vhodné je pruhy v napĜ. 2 až 3 metrových intervalech opakovat. Do prahĤ je možno osadit
(zapustit) reflexní plošky, pĜíp. dopravní knoflíky, životnost této úpravy je však podobnČ jako
u nátČrĤ relativnČ malá. Barevné znaþení by nemČlo zhoršovat protiskluzový povrch prahĤ.
Na pĜítomnost prahĤ by mČlo upozorĖovat také svislé dopravní znaþení. Nabízí se použití
výstražné znaþky þ. A 7 "Nerovnost vozovky" s dodatkovou tabulkou "Podélný práh", pĜípadnČ
vhodná informativní znaþka (analogicky podle znaþky þ. D 19a "Vyhrazený jízdní pruh"; viz
obr. 20). Znaþení je dĤležité pro Ĝidiþe, kteĜí s aplikací podélných prahĤ nemají zkušenosti
(mimopražští Ĝidiþi) a zejména v pĜípadČ snČhové kalamity nebo jiných mimoĜádných situací
v dopravČ, kdy by mohlo dojít k tĜeba jen þásteþnému zakrytí prahĤ.

21

Pro rozšíĜení platí hodnoty získané ze vztahu (1), redukované podle tab. 13. PĜi malých hodnotách polomČrĤ
(r < 30 m) platí vypoþtené hodnoty, snížené o hodnotu b (bezpeþnostní odstup).
22
Pro oznaþení nebezpeþí a ohrožení je používáno teplých barev; napĜ. þervená, oranžová, žlutá, bezpeþí naopak
znaþí studené barvy; napĜ. modrá, zelená. [Janoušek, J.; Hoskovec, J.; Štikar, J.: Psychologický výkladový atlas,
Karolinum, 1993, str. 140...144]
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Obrázek 20. NÁVRH SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAýENÍ PODÉLNÝCH PRAHģ
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2.2.2

2.2.2.1

ZHODNOCENÍ APLIKACE PODÉLNÝCH DċLÍCÍCH PRAHģ

PRģBċH OSAZOVÁNÍ

Prudký nárĤst automobilizmu v devadesátých létech vyvolal snahu DP hl. mČsta Prahy o Ĝešení
stále se zhoršující situace v tramvajovém provozu. Po pĜijetí Zásad dopravní politiky
hl. m. Prahy, které stanovily preferenci MHD jako dopravnČ politický princip, bylo v Programu
preference veĜejné hromadné dopravy (viz str. 11) navrženo také fyzické oddČlení tramvajových
tratí od soubČžných jízdních pruhĤ nízkými podélnými prahy. (kvČten 1996) ExperimentálnČ byl
v záĜí roku 1996 (v rámci rekonstrukce kolejového rozvČtvení na TylovČ námČstí) osazen dČlící
práh v BČlehradské ulici (úsek þ. 1, tab. 14) pĜed kĜižovatkou s Anglickou ulicí, který mČl
zabránit vjíždČní automobilĤ odboþujících vlevo (do Anglické ul.) na tramvajový pás. Jako dČlící
prvek byl použit betonový silniþní obrubník (napĜ. typu ABO 2-19) situovaný zkosenou hranou
k jízdnímu pásu (obr. 17)23. Zvažovalo se použití mobilních dČlících prahĤ (napĜ. typu
Klemmfix, obr. 14), které však nemČly dostateþnou stabilitu upevnČní. Po vzoru nČkterých
zahraniþních mČst (BudapešĢ, VídeĖ, apod.) bylo rozhodnuto o aplikaci trvalých (betonových)
prahĤ. V prĤbČhu Ĝíjna a listopadu 1997 byly osazeny kruhovými dČlícími prahy typu BEST
(výrobce BEST KaznČjov s.r.o., viz obr. 22c) krátké úseky na RašínovČ nábĜeží (úsek. þ. 2)
a Nádražní ulici (úsek þ. 3), v místech nejvČtšího narušování tramvajového provozu. Jelikož
Ĝešení nemČlo oporu v platných þeských normách, bylo osazovaní prahĤ ošetĜeno povolením
zkušebního

provozu

Ministerstvem

dopravy

a

spojĤ

(þ.j. 25060/97-120

ze

dne

28. 11. 1997 s lhĤtou 1 rok). V lednu 1998 byla pĜedložena 1. etapa Projektu preference MHD,
zpracovaná projektovým ústavem Metroprojekt a.s., která již Ĝešila konkrétní úseky v ulicích
Národní (úsek þ. 5), Nádražní (úseky þ. 6 až 8) a na RašínovČ nábĜeží (úsek þ. 4), kde navázala
na pĜedchozí úseky. Zde již byly použity dČlící prahy kruhového prĤĜezu od firmy SSŽ (výrobce
SSŽ a.s. OZ 9 – ěevnice, viz obr. 22a), odlité z betonu používaného pro výrobu velkoplošných
tramvajových panelĤ. JeštČ v prvním pololetí roku 1998 byly pomocí mobilních dČlících prahĤ
(typu Klemmfix) doþasnČ oddČleny úseky tramvajové trati od kĜižovatky ulic Anglická,
BČlehradská, Škrétova k zastávce Muzeum (v návaznosti na zkušební úsek þ. 1) a cca 540 m
dlouhý úsek v Radlické ulici ve smČru do centra mezi kĜižovatkami s KĜížovou ulicí a ulicí Za
Ženskými domovy. Po úspČšném vyhodnocení zkušebního provozu s trvalými betonovými
prahy, kde se osvČdþily kvalitnČjší prahy typu SSŽ, bylo jejich používání povoleno na dalších
23

Stejný dČlící prvek byl použit také v PatoþkovČ ulici, k usmČrnČní levého odboþení v krátkém úseku (cca 30 m)
pĜed kĜižovatkou s ulicí Myslbekova. Práh spojuje obrubu zvýšeného tramvajového pásu s obrubou usmČrĖovacího
ostrĤvku a byl vybudován pĜi rekonstrukci svČtelné signalizace v rámci staveb Strahovského tunelu v roce 1998.
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4

BČlehradská (z centra)
Rašínovo nábĜeží (do centra)
Nádražní (do centra)

1
2
3

Nádražní (do centra)

Nádražní (do centra)
Nádražní (z centra)
BČlehradská (z centra)
BČlehradská (do centra)
KĜesomyslova (z centra)
KĜižovnická (do centra)
BČlehradská (z centra)
Podolské nábĜeží (do centra)
Rašínovo nábĜeží (do centra)
Rašínovo nábĜeží (z centra)
Revoluþní (do centra)
Francouzská (z centra)
Francouzská (z centra)
Francouzská (do centra)
Chotkova (do centra)
Nuselská (z centra)

6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

podrobné umístČní
od zastávky I.P.Pavlova ke kĜižovatce s ulicemi Anglická, Škrétova (smČr Muzeum)
od zastávky VýtoĖ (smČr Palackého námČstí)
úsek pĜed kĜižovatkou s ulicemi Ostrovského, Vltavská (smČr AndČl)
od konce zvýšeného tramvajového pásu k dČlícímu ostrĤvku se sloupkem SSZ na kĜižovatce s ulicí
Myslbekova (smČr BČlohorská)
pokraþování úseku þ. 1 k zastávce Palackého námČstí
od zastávky Národní divadlo po kĜižovatku s ulicí Spálená (smČr Národní tĜída)
od ulice Na PlzeĖce (bývalého nástupního ostrĤvku zastávky PlzeĖka) k ulici Na Valentince (s pĜesahem);
pĜed zastávkou Na knížecí (cca 10 m) k zaþátku úseku þ. 3 (smČr AndČl)
od prodlouženého nástupištČ zastávky Smíchovské nádraží ke kĜižovatce s ulicí U Královské louky
od kĜižovatky s ulicí U Královské louky po výjezd z obratištČ Smíchovské nádraží
úsek pĜed kĜižovatkou s ulicemi KĜesomyslova, Otakarova (smČr NámČstí bĜí. SynkĤ)
od zastávky NámČstí bĜí. SynkĤ ke kĜižovatce s ulicemi KĜesomyslova, Otakarova (smČr I.P. Pavlova)
od zastávky Divadlo na Fidlovaþce ke kĜižovatce s ulicemi BČlehradská, Otakarova (smČr Vršovice)
krátký úsek mezi PlatnéĜskou a Karlovou ulicí (smČr Národní divadlo)
od kĜižovatky s Jugoslávskou ulicí k zastávce I.P.Pavlova (smČr Muzeum)
od zastávky Podolská vodárna ke kĜižovatce s ulicí U podolského sanatoria (smČr Karlovo námČstí)
úsek mezi Palackého a Jiráskovým mostem (smČr Národní divadlo)
úsek mezi Jiráskovým a Palackého mostem (smČr Karlovo námČstí)
od kĜižovatky s ulicemi Dlouhá, Soukenická ke kĜižovatce s ulicí TruhláĜská (smČr Masarykovo nádraží)
pĜed kĜižovatkou s ulicemi Ruská, Moskevská (smČr Vršovice)
od kĜižovatky s Rumunskou ulicí ke kĜižovatce s ulicemi Uruguajská, Blanická (smČr Vršovice)
od kĜižovatky s ulicemi Uruguajská, Blanická ke kĜižovatce s Rumunskou ulicí (smČr NámČstí Míru)
úsek pĜed kĜižovatkou s ulicí u Bruských kasáren (smČr Malostranská)
úsek pĜed kĜižovatkou s ulicí Táborská (smČr Michle)

zdroj: vlastní mČĜení, þasopis DP-kontakt, Metroprojekt Praha, a.s.

Rašínovo nábĜeží (do centra)
Národní (do centra)

4
5

(Patoþkova z centra)

název místní komunikace

þíslo
úseku

Tabulka 14. POSTUP OSAZOVÁNÍ PODÉLNÝCH DċLÍCÍCH PRAHģ V PRAŽSKÉ TRAMVAJOVÉ SÍTI (K 15.11.2000)

375
310
300
30
110
75
58
36
175
28
30
175
225
223
145
80
80
65
80
25

30

délka
[m]
50
65
40

11/1998
11/1998
8/1999
8/1999
8/1999
11/1999
11/1999
11/1999
11/1999
12/1999
12/1999
12/1999
8/2000
8/2000
11/2000
11/2000

7 až 10/1998

6 až 10/1998
7/1998

1/1998

datum
osazení
9/1996
10/1997
11/1997

pČt let. (þ.j. 17410/99-120 ze dne 3. 2. 1999 s lhĤtou do 30. 6. 2004). Povolení bylo pozdČji
doplnČno; byla zmenšena minimální šíĜka vozovky mezi vnČjší hranou tvarovky a lícem obruby
z 3500 mm až na 3000 mm (þ.j. 21906/99-120 ze dne 29. 4. 1999). PrĤbČh osazování podélných
dČlících prahĤ dokumentuje tab. 14 a obr. 21. Projekt preference MHD je Ĝešen etapovČ
(v souþasné dobČ se pĜipravuje 4. etapa), pĜedchozí fáze pĜinesly napĜ. celoplošnou pasportizaci
pražské tramvajové sítČ s popisem problematických lokalit a vyznaþení úsekĤ, ve kterých je
možno dČlící práh osadit. Naposledy byly dČlící prahy instalovány v listopadu 2000 v ChotkovČ
a Nuselské ulici. Pro zvýšení estetického charakteru je pro vhodné budoucí úseky navržen dČlící
práh (viz obr. 22b) o šíĜce 0,1 m, vyrobený z pĜírodního kamene (žuly, s vyšším obsahem
kĜemene, jenž prahu dodává požadovanou svČtlou barvu).
Obrázek 21. NÁRģST CELKOVÉ DÉLKY PREFEROVANÝCH ÚSEKģ

délka osazení (m)
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2810
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V souþasné dobČ jsou betonové prahy umístČny ve více než 10 lokalitách; nejvČtší význam má
ucelený pravobĜežní tramvajový tah (Podolské, Rašínovo nábĜeží; úseky þ. 2,4,14,15,16)
s celkovou délkou osazených úsekĤ cca 1065 m (jednosmČrnČ). Významný je také pĜerušovaný
úsek v Nádražní ulici (úseky þ. 3,6,7,8; cca 555 m) a souvislý úsek v Národní (úsek þ. 5;
cca 310 m). Kratší úseky jsou umístČny na tĜech ramenech kĜižovatky Otakarova, BČlehradská,
KĜesomyslova (úseky þ. 9,10,11; v celkové délce cca 270 m), v Revoluþní ulici (úsek þ. 17;
cca 145 m), v ChotkovČ ulici (úsek þ. 21; cca 80 m), v BČlehradské ulici (za Tylovým námČstím,
smČrem ke stanici Muzeum; úseky þ. 1,13; cca 80 m). Ve Francouzské ulici se nacházejí dvČ
lokality; poblíž NámČstí Míru (úseky þ. 19, resp. 20; cca 80 m z centra, resp. 65 m do centra)
a pĜed kĜižovatkou s ulicemi Ruská a Moskevská (úsek þ. 18; cca 80 m). Krátké úseky jsou také
v KĜižovnické (úsek þ. 12; mezi Karlovou a PlatnéĜskou ulicí; 28 m) a Nuselské ulici (úsek þ. 22;
pĜed kĜižovatkou s Táborskou ulicí; 25 m). VþetnČ úseku v PatoþkovČ ulici (cca 30 m) þiní
celková délka osazení cca 2810 m. PĜehled úsekĤ þlenČný podle komunikací je uveden v tab. 15.
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Obrázek 22. NÁKRES PODÉLNÝCH DċLÍCÍCH PRAHģ POUŽÍVANÝCH

DP-ED HL. MċSTA PRAHY (M 1:10)
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Tabulka 15. DÉLKA ÚSEKģ TRAMVAJOVÝCH TRATÍ ODDċLENÝCH PODÉLNÝMI PRAHY
Název místní komunikace
BČlehradská
Francouzská
KĜesomyslova
KĜižovnická
Nádražní
Nuselská
Národní
Patoþkova
Podolské nábĜeží
Rašínovo nábĜeží
Revoluþní
Chotkova
celkem

celková délka (m)
174
225
175
28
555
25
310
30
175
888
145
80

délka oboustranné aplikace (m)
0
65
0
0
75
0
0
0
0
223
0
0

2810

363

zdroj: vlastní mČĜení, þasopis DP-kontakt, Metroprojekt Praha, a.s.

Zhodnocení základních pĜedností a nedostatkĤ aplikace podélných dČlících pásĤ ukazuje tab. 16.
Tabulka 16. UMÍSTċNÍ PODÉLNÉHO DċLÍCÍHO PRAHU (SWOT ANALÝZA)
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

silné stránky
témČĜ zcela eliminuje najíždČní automobilĤ na
tramvajový pás
Ĝidiþi tramvají mají jistotu, že automobil
v oddČleném jízdním pruhu nezasahuje do
prĤjezdného profilu tramvajové trati
zajišĢuje dodržování jízdních dob, resp.
zkracuje jízdní doby, mĤže vést k úsporám ve
vypravovaných vlacích
zvyšuje plynulost tramvajového provozu
zlepšuje pravidelnost provozu
pĜispívá k jízdní pohodČ ĜidiþĤ tramvají,
odpadají þasté rozjezdy a brždČní (nižší
energetická nároþnost a opotĜebení souprav)
Ĝidiþi tramvají nemusejí riskantní jízdou
dohánČt zpoždČní, pĜi kterém pĜicházejí o
provozní pĜestávky na obratištích
má relativnČ nízké poĜizovací a stavební
náklady (vzhledem k rekonstrukci tratČ)
stavební aplikace prahu je snadná a rychlá,
nevyžaduje zásahy do konstrukce tratČ, osazení
lze provést bez pĜerušení provozu tramvají
pĜináší zklidĖující efekt na dopravní situaci
v úseku aplikace, snižuje hlukové emise
pĤsobí jako prevence vzniku nČkterých
dopravních nehod, napĜ. pĜi otáþení vozidel
nepĜímo zabraĖuje zastavování vozidel
(þásteþnČ na chodníku) v oddČleném jízdním
pruhu
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·
·
·

·
·
·
·

·

·
·

slabé stránky
fyzická pĜekážka pro chodce pĜecházející
mimo vyznaþený pĜechod
absence výstražné svislé dopravní znaþky
upozorĖující na jeho osazení
práh je špatnČ viditelný (napĜ. za
soumraku nebo v nepĜíznivých
klimatických podmínkách; sníh, mlha,
déšĢ)
málo estetický vzhled
v pĜípadČ dopravní nehody v oddČleném
jízdním pruhu pomalé pĜejíždČní prahu
objíždČjícími automobily
možnost poškození spodních partií
podvozku, resp. kol (ráfkĤ, plastových
diskĤ) automobilu pĜi pĜejíždČní prahu
pĜi pĜejezdu prahu zĤstávají na jeho
povrchu stopy otČru pryže pneumatik,
zhoršují se adhezní pomČry a viditelnost
prahĤ
problémy s údržbou v okolí prahĤ; na
vnČjší i vnitĜní stranČ pásu se usazují
neþistoty (nevyjasnČné kompetence mezi
DP-ED a TSK)
zhoršení odvodĖovacích pomČrĤ (na
vnitĜní stranČ se v nČkterých úsecích tvoĜí
kaluže)
chybí opora v þeských normách

·
·
·
·
·

pĜíležitosti
získání nových cestujících, také z Ĝad uživatelĤ
IAD
zvýšení spokojenosti stávajících uživatelĤ
MHD
zvýšení prestiže celé hromadné dopravy
pĜi snížení provozních nákladĤ možnost využití
uspoĜených investic pro další rozvoj MHD
rozšíĜení do dalších mČst v ýR

2.2.2.2

·

·
·
·

ohrožení
Ĝidiþi automobilĤ budou vjíždČt na
tramvajový pás pĜed zaþátkem úpravy
nebo pĜi pĜerušení prahu v prostoru
kĜižovatek
odpor ze strany uživatelĤ IAD, vþetnČ
úĜedníkĤ a politikĤ ("silniþní lobby")
odpor ze strany výrobcĤ osobních
automobilĤ
nedostatek finanþních prostĜedkĤ na
poĜízení a stavební aplikaci prahĤ

STAVEBNÍ A PROVOZNÍ ZKUŠENOSTI

Od prvního pokusného úseku v BČlehradské ulici uplynuly již 4 roky. PĜestože byly mezitím
osazeny témČĜ 3 km (jednosmČrnČ) podélných prahĤ, lze konstatovat, že do souþasné doby práh
nebyl pĜíþinou žádné dopravní nehody. Stopy otČru pryže pneumatik však dokumentují pomČrnČ
þasté pĜejíždČní. PĜejíždČní je patrné také z úlomkĤ, pĜedevším plastových diskĤ kol, které se
i pĜes úklid komunikací v hojné míĜe nacházejí po obou stranách prahĤ. PrávČ úklid a údržba
prahu je nedostateþná. Na obou stranách se usazují neþistoty, prach, drobné odpadky
(nedopalky), zmínČné úlomky diskĤ, ale i dalších souþástí automobilĤ. NezĜídka se na vnitĜní
stranČ (k ose tramvajové trati), zejména v místech s nedostateþným výsledným sklonem tvoĜí
lokální kaluže. PĜestože jsou dČlící prahy SSŽ (betonové tvarovky) vyrábČny z kvalitního
betonu, v nČkterých úsecích (napĜ. v Nádražní ulici; úsek þ. 6) jsou patrny poruchy jejich
povrchu zapĜíþinČné kontaktem s þástí podvozku nejspíše nákladních automobilĤ. ýastým
pojíždČním dochází k porušení bílého nátČru, který nahrazuje vodorovné dopravní znaþení
þ. V 1a "Podélná þára souvislá" a je jednou z podmínek uvedených v povolení Ministerstva
dopravy a spojĤ. Proto je tĜeba povrch prahĤ opakovanČ þistit (odlakovat) a znovu oznaþit.
Souþasné znaþení (které spoþívá pouze v bílém nátČru) je nutno doplnit svislými znaþkami, resp.
jako pevnou pĜekážku práh oznaþit málo estetickými, avšak lépe viditelnými výstražnými pruhy
(ze strany automobilového jízdního pásu). Uplynulá zimní období (v letech 1997 až 1999)
nepĜinesla výraznČjší snČhové kalamity; pokud by však byly prahy snČhem zakryty, bez svislého
znaþení by se staly nebezpeþnou pĜekážkou provozu.
Prefabrikované betonové tvarovky (prahy typu SSŽ) jsou vyrábČny v koncovém a prĤbČžném
provedení (viz obr. 22a). Délka jednotlivých dílĤ 0,33 m dovoluje vytváĜet i menší polomČry
smČrových obloukĤ. PĜípadné vzniklé mezery lze vyplnit napĜ. cementovou (betonovou) smČsí.
Podobná je situace pĜi osazení prahĤ v místČ s mimoĜádnČ malým polomČrem (min. 300 m)
vypuklého (vrcholového) výškového oblouku (obr. 23).
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Obrázek 23. OSAZENÍ PODÉLNÝCH PRAHģ VE VRCHOLOVÉM ZAOBLENÍ (M 1:25/5)

Výška prahu nad niveletou vozovky (90 mm) je volena u samé horní hranice, za kterou již hrozí
poškození souþástí nČkterých automobilĤ. To vyžaduje co nejpĜesnČjší dodržování pĜedepsané
výšky pĜi vlastním osazování. Na novČjším úseku ve Francouzské ulici (NámČstí Míru –
Blanická, úsek þ.19) však nČkteré díly prahu dosahují výšky až 150 mm, zejména na zaþátku
úpravy (pĜi dČlícím ostrĤvku; viz obr. 24), ale ještČ cca 5 m ve smČru k Blanické ulici, kde je
v nČkterých pĜípadech nutno práh pĜejíždČt. (napĜ. pokud v oddČleném jízdním pruhu zastaví
vozidlo pro odvoz komunálního odpadu). Proto by bylo vhodné úpravou zajistit stanovenou
výšku prahĤ nad niveletou vozovky.
Obrázek 24. PODÉLNÝ DċLÍCÍ PRÁH; VÝŠKA NAD NIVELETOU VOZOVKY AŽ 150 MM;

FRANCOUZSKÁ UL., PRAHA
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Z hlediska bezpeþnosti je málo vyhovující také druhý úsek ve Francouzské ulici, pĜed
kĜižovatkou s ulicemi Ruská, Moskevská (úsek þ. 18). Úsek je situován za pomČrnČ znaþný
podélný spád, na komunikaci je povoleno podélné parkovaní a z dĤvodu omezené šíĜky
dopravního prostoru komunikace jsou automobily vedeny po tramvajovém pásu. Zákaz zastavení
je oznaþen jen asi 16 m pĜed zaþátkem úpravy, což nestaþí na bezpeþné boþní pĜemístČní rychle
jedoucího automobilu. (obr. 25) SvČdþí o tom poškozený a silnČ zneþištČný koncový díl prahĤ
(s nájezdovou plochou) i nČkolik následujících prĤbČžných dílĤ. Pro bezpeþné boþní pĜemístČní
je nutno mezi zákazem zastavení a zaþátkem prahĤ zajistit nejménČ cca 25 m volného jízdního
pruhu24. Práh je nutno lépe oznaþit (výstražné pruhy) a podpoĜit jej vodorovnými i svislými
dopravními znaþkami, jenž jsou v nepĜehledných úsecích nezbytné. Další navrženou úpravou je
vytvoĜení oblouku v místČ poþátku osazení prahĤ. Oblouk ve vhodném polomČru (obr. 25,
detail "A") by mČl zabránit þastému najíždČní automobilĤ na temeno prahu. DČlící práh omezuje
také pĜecházení cestujících ze zastávky Krymská, složitý je i geometrický tvar následné
kĜižovatky (Francouzská, Moskevská, Ruská). Osazení prahĤ by mČlo vždy pĜedcházet dĤkladné
zhodnocení konkrétní dopravní situace. Nutná je snaha o co možná nejvČtší zjednodušení
jednotlivých dopravních pohybĤ (zákazy parkování, zákazy odboþení apod.)
Obrázek 25.

2.2.2.3

NÁVRH NċKTERÝCH ÚPRAV V ÚSEKU ý. 18; FRANCOUZSKÁ UL., PRAHA; M 1:500

VÝVOJ NEHODOVOSTI V ODDċLENÝCH ÚSECÍCH

Jedním z pĜínosĤ podélných dČlících prahĤ je zlepšení jízdní pohody Ĝidiþe tramvaje. ěidiþ má
pĜi prĤjezdu úsekem jistotu, že soubČžnČ jedoucí automobily nezasahují do prĤjezdného prĤĜezu
tramvajové trati. Pomocí dČlících prahĤ tak byly odstranČny dopravní nehody (stĜety), ke kterým
docházelo právČ pĜi soubČžné jízdČ.
24

Hodnota vychází ze vztahu urþujícího minimální dráhu potĜebnou pro boþní pĜemístČní automobilu. (tzv.
KovaĜíkĤv vzorec) Dráha cca 25 m platí pro rychlost jízdy do 40 km/h. [Šachl, J.: Soubor pĜednášek z pĜedmČtu
Analýza silniþních nehod, Fakulta dopravní ýVUT, 2000]
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Tabulka 17. VÝVOJ POýTU DOPRAVNÍCH NEHOD (STěETģ S MOTOROVÝMI VOZIDLY)
V ÚSECÍCH ODDċLENÝCH PODÉLNÝMI PRAHY

název
lokality

specifikace
úseku

BČlehradská
úsek þ. 1+13
Rašínovo nábĜeží
úsek þ. 2+4
Nádražní
úsek þ. 3+6+7+8
Národní
úsek þ. 5
NámČstí bĜí. SynkĤ úsek þ. 9+10+11
KĜižovnická
úsek þ. 12
Podolské nábĜeží
úsek þ. 14
Rašínovo nábĜeží
úsek þ. 15+16
Revoluþní
úsek þ. 17
Francouzská
úsek þ. 18
Francouzská
úsek þ. 19+20

2.pol. 1995- 2.pol. 1996- 2.pol. 1997- 2.pol. 1998- 2.pol. 1999-1.pol. 1996 -1.pol. 1997 -1.pol. 1998 -1.pol. 1999 -1.pol. 2000

2
4
7
11
3

2
1
9
6
1
3
1
1
2
2
2

5
6
7
6
3
0
3
4
8
3
3

0
5
7
33
3
4
7
6
2
0
4

0
3
9
22
5
5
4
6
6
0
2

zdroj: DP-ED hl. mČsta Prahy; topografické mapy dopravních nehod

Všechny dopravní nehody zaznamenané po osazení podélných prahĤ vznikají v místech
pĜerušení, resp. pĜíþných pĜejezdĤ a jsou zapĜíþinČny Ĝidiþi automobilĤ, kteĜí nedali pĜi
odboþování pĜednost tramvaji. S poþtem dopravních nehod úzce souvisí vedle intenzity
odboþovacích a pĜipojovacích pohybĤ v místech pĜíþných pĜejezdĤ také délka pĜerušení prahĤ
(orientaþní hodnoty délky pĜerušení jsou uvedeny v tab. 18). NejvČtší poþet dopravních nehod
vzniká v tČchto úsecích; Národní (úsek þ. 5) – 2 pĜíþné pĜejezdy, s celkovou délkou pĜerušení
cca 35 m, Nádražní (zejména úsek þ. 6) – 3 pĜejezdy, s délkou pĜerušení cca 25 m, Rašínovo
nábĜeží (úsek þ. 15) pĜíþný pĜejezd s délkou pĜerušení cca 35 m. Jak již bylo uvedeno
(kapitola 2.2.1.4, str. 35), je tĜeba poþet pĜíþných pĜejezdĤ i jejich délku co možná nejvíce
eliminovat, i za cenu pĜípadného ojedinČlého pĜejíždČní prahĤ pĜi pĜipojovacím (odboþovacím)
manévru rozmČrnČjších vozidel. Delší pĜerušení mĤže vyvolat nežádoucí psychologický efekt
rozšíĜeného prostoru pro odboþení po pĜedchozí jízdČ ve stísnČném prostoru oddČleného pruhu.
Nezbytné kĜižovatkové pohyby je nutno kanalizovat a vymezit dĤsledným vodorovným
znaþením, nejlépe zvýraznČným, a podpoĜit jej, byĢ jen krátkými pásy dČlících prahĤ (napĜ. mezi
pĜechodem pro chodce a vyznaþeným odboþovacím pohybem). ýetné pohodlné pĜejezdy do
znaþné míry potlaþují hlavní pĜínosy dČlících prahĤ.
Z hlediska poþtu dopravních nehod se jeví jako výhodnČjší nepĜerušované úseky v prostoru pĜed
kĜižovatkou bez pĜíþných pĜejezdĤ než úseky konþící v dĤsledku zmČny šíĜkových (resp.
dopravních) pomČrĤ, které nedovolují pokraþovat v aplikaci prahĤ. DĤkladná analýza poþtu
dopravních nehod vyžaduje znalost geometrického tvaru kĜižovatky, intenzit kĜižovatkových
pohybĤ, ale též podrobné informace o specifických podmínkách jednotlivých dopravních nehod.
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4

330

110

6 Nádražní

7 Nádražní

80

2

0
0
1
0
0
1
1
1
0
0
0
0

0

0

3

0
2
2

0

1

1

kolmé
pĜejezdy

0

0
0
1
0
0
0
2
1
0
0
0
0

0

0

0

0
1
0

0

0

0

samostatné
pĜechody

poþet pĜíþných pĜejezdĤ

8

0
0
15
0
0
5
35
25
0
0
0
0

0

0

25

0
20
35

0

10

10

délka
pĜerušení
[m]

22 Nuselská
25
0
0
0
zdroj: vlastní mČĜení, þasopis DP-kontakt, Metroprojekt Praha, a.s.

21 Chotkova

BČlehradská
BČlehradská
KĜesomyslova
KĜižovnická
BČlehradská
Podolské nábĜeží
Rašínovo nábĜeží
Rašínovo nábĜeží
Revoluþní
Francouzská
Francouzská
Francouzská

58
36
175
28
30
175
225
223
145
80
80
65

30
375
310

(Patoþkova)
4 Rašínovo nábĜeží
5 Národní

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

40

3 Nádražní

75

65

2 Rašínovo nábĜeží

8 Nádražní

50

celková
délka
[m]

1 BČlehradská

název
komunikace

z dĤvodĤ dostateþného podélného sklonu vynechána pĜerušení pro odvodnČní
z dĤvodĤ dostateþného podélného sklonu vynechána pĜerušení pro odvodnČní
z dĤvodĤ dostateþného podélného sklonu vynechána pĜerušení pro odvodnČní
základní vzdálenost vnitĜní hrany od osy koleje 1,70 m rozšíĜena ve smČrovém oblouku o
normové hodnoty podle ýSN 28 0318 [2]
bez pĜerušení pro odvodnČní, pĜed zaþátkem úpravy série dopravních knoflíkĤ (cca 5 m)

intenzivní provoz v Trojické ulici (kolmé na Rašínovo nábĜeží)
intenzivní provoz v Trojické ulici (kolmé na Rašínovo nábĜeží)

tramvajový pás zvýraznČn vodorovným znaþením V 13 (dopravními stíny)

v nČkterých úsecích vynecháno odvodĖovací pĜerušení prahĤ, u vjezdu do dvora (pivovar
Staropramen) snížení prahĤ na výšku cca 50 mm.
vzdálenost vnitĜní hrany prahu od osy koleje 1,80 m, na koncích úpravy zaoblení prahĤ až na
vzdálenost 1,30 m od osy koleje
vzdálenost vnitĜní hrany prahu od osy koleje 1,80 m, na koncích úpravy zaoblení prahĤ až na
vzdálenost 1,30 m od osy koleje

obdélníkový práh (betonový silniþní obrubník napĜ. ABO 2-19); vzdálenost vnitĜní hrany prahu
od osy koleje 1,75 m
kruhový práh typu BEST; pĜerušení bylo pozdČji zrušeno a osazeno prahy typu SSŽ
kruhový práh typu BEST; vzdálenost vnitĜní hrany prahu od osy koleje 1,75; pozdČji tramvajový
pás zvýraznČn vodorovným znaþením V 13 "Šikmé rovnobČžné þáry" (dopravními stíny)
obdélníkový práh (betonový silniþní obrubník napĜ. ABO 2-19)

poznámka

Tabulka 18. CHARAKTERISTIKA ÚSEKģ OSAZENÝCH PODÉLNÝMI DċLÍCÍMI PRAHY

2.2.2.4

VÝVOJ JÍZDNÍCH DOB TRAMVAJÍ V ODDċLENÝCH ÚSECÍCH

K nejhmatatelnČjším pĜínosĤm aplikace podélných prahĤ patĜí odstranČní zdržení, vyvolávaného
intenzivním provozem IAD. Osazení prahĤ zajišĢuje dodržování pĜedepsaných jízdních dob
tramvají, þímž se zvyšuje cestovní rychlost, zlepšuje plynulost a pĜepravní výkonnost; není tĜeba
vypravovat posilové spoje. Pro þásteþné vyhodnocení úþinnosti preferenþních opatĜení lze využít
dispeþerského systému Ĝízení dopravy DORIS.25 Systém nepĜetržitČ zaznamenává þasové
odchylky od jízdního Ĝádu všech tramvajových vlakĤ projíždČjících profilem þidla (majáku).
PrávČ tyto údaje lze porovnat pro období pĜed a po osazení podélných dČlících prahĤ. (zpoždČní
je v dalším textu oznaþováno se záporným znaménkem)
PĜínos dČlících prahĤ byl viditelný již po instalaci neúplného úseku na RašínovČ nábĜeží.
PrĤmČrné zpoždČní v úseku Dvorce–Palackého námČstí mezi 8 až 18 hodinou, namČĜené
27.11.1997 (ýt.), v dobČ pĜed instalací prahĤ, þinilo -1,5 min. Dne 2.9.1998 (St.), kdy byl osazen
úsek dlouhý cca 250 m od zastávky VýtoĖ smČrem do centra (þást úseku þ. 4) docházelo ve
stejném denním období k nadjetí 0,8 min oproti jízdnímu Ĝádu 26, došlo tedy k prĤmČrné úspoĜe
2,3 min. PodobnČ se do zvýšení pĜesnosti provozu promítl i preferovaný úsek na Národní tĜídČ
(úsek þ. 5). Mezi 11.6.1998 (ýt) a 2.9.1998 (St.), v dobČ pĜed a po instalaci podélných dČlících
prahĤ, došlo v úseku Malostranská-Karlovo námČstí k prĤmČrné þasové úspoĜe 1,9 min.
Jelikož se kontrolní body (majáky) systému DORIS nekryjí s poþátkem a koncem oddČlených
úsekĤ, lze tyto hodnoty chápat jako orientaþní. Sledované úseky (Dvorce–Palackého námČstí,
Malostranská–Karlovo námČstí) jsou cca 10 krát delší než preferované úseky; provoz tramvají je
ve zbývajících úsecích opČt negativnČ ovlivĖován automobilovou dopravou a ztrátami na SSZ.
Podle dalších dispeþerských mČĜení bylo na Národní tĜídČ zcela eliminováno prĤmČrné zpoždČní
-5 minut. Také dva kratší úseky (cca 220 m, þást úseku þ. 6) na Nádražní ulici podstatnČ snížily
zaznamenávané 8 minutové zpoždČní. Po osazení celého úseku na RašínovČ nábĜeží (úseky þ. 2
a 4; mezi Výtoní a Palackého námČstím; cca 440 m) bylo zpoždČní zcela odstranČno. NáslednČ
(v roce 1999) byla o 1 minutu ve stejném úseku zkrácena jízdní doba. Ke konci roku 1998 došlo
v preferovaných úsecích k úplnému odstranČní zpoždČní.
V prĤbČhu roku 1999 bylo osazeno dalších cca 1100 m dČlících prahĤ. Pro nástin vyhodnocení
tČchto úprav byly voleny úseky, jenž jsou co možná nejménČ ovlivnČny negativními vlivy IAD
25

DORIS – Dopravní Ĝídící systém DP-ED hl. mČsta Prahy, který v reálném þase lokalizuje polohy vlakĤ a
vyhodnocuje odchylky od jízdního Ĝádu. UmožĖuje také fónické spojení Ĝidiþe tramvaje s dispeþerem, Ĝízení
datového a fónického radioprovozu, jednotné informování o pĜesném þase apod. PrĤjezd tramvajových vlakĤ
snímají þidla (majáky) umístČné vČtšinou na zastávkových sloupcích. Systém prošel od poþátku provozu (v roce
1995) kvalitativním i kvantitativním rozvojem.
26
Je nutno pĜipomenout, že více než dvouminutové nadjetí proti jízdnímu Ĝádu znamená finanþní postih pro Ĝidiþe
tramvaje. Touto skuteþností je výsledek ponČkud zkreslený.
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a SSZ v úsecích mimo aplikaci dČlících prahĤ. Podklady byly opČt získány ze systému DORIS.
Osazení úseku na Podolském nábĜeží, cca 175 m (úsek þ. 14, tab. 14), potvrdilo zlepšující se
situaci na pravobĜežním tahu. Zkrácená jízdní doba je dodržována a nedochází k výraznČjším
zpoždČním; dne 6.6.2000 (Út.) þinilo prĤmČrné zpoždČní v úseku Dvorce–Palackého námČstí
(mezi 8 až 18 hodinou) -0,17 min., 4.10.2000 (St.) potom -0,59 min. V pokraþování uceleného
pravobĜežního tahu na RašínovČ nábĜeží, (cca 225 m, do centra, úsek þ. 15) není odstranČní
zpoždČní zcela prĤkazné. PrĤmČrné zpoždČní, které v úseku Palackého námČstí–Národní divadlo
dne 8.6.1999 (Út, v dobČ pĜed instalací prahĤ), þinilo -1,31 min, bylo 6.6.2000 (Út.) sníženo
na -0,99 min., 4.10.2000 však opČt vzrostlo na -1,98 min. PodobnČ v opaþném smČru (Rašínovo
nábĜeží, z centra, úsek þ. 16.), kde bylo 8.6.1999 (Út.) vykazováno nadjetí 0,23 min, þinilo dne
6.6.2000 (Út.) prĤmČrné zpoždČní -0,07 min. a dne 4.10.2000 (St.) -0,12 min. Sledovaný úsek
(Palackého námČstí–Národní divadlo) je cca 4 krát delší, provozu tramvají se dotýkají 4 SSZ (ve
smČru do centra) a pĜestože je na nČkterých SSZ tramvajová doprava preferována, negativní vliv
IAD se pĜesouvá do nechránČných úsekĤ. (V zúženém nábĜežním profilu poblíž Národního
divadla je IAD vedena po tramvajové trati.) Dílþí zlepšení v preferovaném úseku se výraznČji
nepromítlo do celkové jízdní doby ve sledovaném úseku. Také v úseku I.P.Pavlova – Ruská,
v nČmž se nacházejí obČ lokality s podélnými dČlícími prahy ve Francouzské ul. (z centra, úsek
þ. 18, 19) nebyla prokázána výraznČjší þasová úspora; v dobČ pĜed instalací prahĤ 8.6.1999 (Út.)
došlo k prĤmČrnému nadjetí 0,35 min, po osazení úseku v dolní þásti ulice (úsek þ. 18) þinilo
prĤmČrné nadjetí 0,53 min (ze dne 13.6.2000, Út) a po osazení dalšího úseku v horní þásti ulice
(úsek þ. 19), dne 4.10.2000 (St.) bylo prĤmČrné nadjetí 0,21 min. Zlepšení situace v úseku pĜed
kĜižovatkou s Moskevskou a Ruskou ulicí (þ. 18) by se mČlo projevit snížením jízdní doby
v nejbližší navrhované úpravČ.27
Vzhledem k omezeným možnostem rozsahu práce byl zvolen pouze nástin vyhodnocení.
Skuteþnou þasovou úsporu, která v oddČlených úsecích zcela jistČ nastala, lze urþit pomocí
prĤzkumu, který by zaznamenal skuteþnou dobu prĤjezdu pouze oddČleným úsekem. PĜi
dĤkladném vyhodnocení pomocí systému DORIS je nutno uvažovat statisticky významný vzorek
hodnot zpoždČní (nadjetí) pĜed a po instalaci prahĤ a pĜihlédnout napĜ. k mČnící se intenzitČ
automobilové dopravy v soubČžném úseku i na pĜípadných pĜíþných pĜejezdech.

27

V návrhu je pĜipravováno také snížení jízdní doby v preferovaném úseku mezi zastávkami PlzeĖka – Na Knížecí
v Nádražní ulici (úsek þ. 4, tab. 14).
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2.2.3

ALTERNATIVNÍ STAVEBNÍ ěEŠENÍ K APLIKACI PODÉLNÝCH PRAHģ.

Ve snaze o prostorové oddČlení tramvajových tratí dochází k navrhování konstrukcí, jenž
vycházejí z principu zvýšeného tramvajového pásu. (obr. 3) Tuto formu vedení tramvajové trati
je však podle ýSN 73 61110 [5], þlánku 144 možno uplatnit pouze na þtyĜ a více pruhové
komunikaci, aby mohlo docházet k pĜedjíždČní (!), pĜíp. objíždČní stojících vozidel. [59]
Z hlediska preference tramvajové dopravy je toto ustanovení vzhledem k omezeným šíĜkovým
pomČrĤm uliþních profilĤ velmi nevýhodné.

2.2.3.1

ZVÝŠENÝ TRAMVAJOVÝ PÁS S NÁJEZDOVÝMI OBRUBNÍKY

Na úzkých dvoupruhových komunikacích s tramvajovým provozem nelze volné pĜedjíždČní
vozidel zajistit. Zastavování vozidel (v rozporu s § 25 vyhlášky þ. 99/1989 Sb. [22]; viz str. 28)
zapĜíþiĖuje (spolu s omezenou kapacitou kĜižovatek) narušování tramvajového provozu a proto
není vhodné. Je nutno zajistit možnost nouzového objíždČní; v pĜípadČ nehody v jízdním pruhu
nebo pro vozidla s právem pĜednostní jízdy (vozidla záchranné služby, hasiþského sboru, Police
ýR apod.) Nouzové objíždČní umožĖuje konstrukce zvýšeného tramvajového pásu se zkoseným
(nájezdovým) obrubníkem.
PodobnČ jako u podélného dČlícího prahu slouží k oddČlení tramvajové trati fyzická zábrana –
nájezdový obrubník. Narozdíl od dČlícího prahu není svČtlá výška automobilĤ rozhodujícím
parametrem pro výšku prahu. Po nájezdu na obrubník se automobil pouze nakloní kolem své
podélné osy (obr. 26).
Obrázek 26. POMċRY PěI NÁJEZDU NA OBRUBNÍK (M 1:50)

KONSTRUKCE NÁJEZDOVÉHO OBRUBNÍKU
Výška, tvar a zpĤsob uložení nájezdového obrubníku rozhodují o míĜe omezení vjezdu na
zvýšený tramvajový pás. Nadvýšení pĜi klasické konstrukci (s plnými obrubníky) dosahuje
hodnot 150 mm (podle ýSN 72 1850 [6], þlánek 23, viz poznámka 35 na str. 77), analogicky
podle ýSN 73 6425 [4], þlánek 6.2.5 (viz str. 72) až 180 mm. Pro bezpeþný provoz zvýšeného
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tramvajového pásu s nájezdovým obrubníkem jsou vhodné výšky v hodnotách do 120 mm
(max. 150 mm),

zejména

v kombinaci

s relativnČ

pozvolným

sklonem

nájezdové

hrany (1:2 až 1:5). Nájezdová hrana mĤže plynule navazovat na povrch vozovky (obr. 27c) nebo
pomocí vertikálního (skokového) rozdílu vymezovat prĤjezdný profil tramvajové trati
(obr. 27a,b). Kolmá výška však nemá zamezovat nájezdu na tramvajové tČleso nemČla by proto
pĜekroþit hodnotu 60 mm. PĜi snaze o výraznČjší restrikci lze použít nájezdový obrubník
o strmČjším sklonu (až 1:1), pĜípadnČ obrubník s kruhovým (resp. jiným) tvarem nájezdové
hrany. ŠíĜku nájezdové plochy urþuje výška obrubníku a sklon (resp. polomČr) nájezdové hrany.
Obrázek 27. VYBRANÉ GEOMETRICKÉ TVARY NÁJEZDOVÝCH OBRUBNÍKģ

PodobnČ jako u podélných dČlících prahĤ je tĜeba na nájezdové hranČ zajistit vyhovující adhezní
pomČry (protiskluzová úprava, imitace dlažby). Obrubník musí odolávat velkému cyklickému
zatížení (pĜi najíždČní automobilĤ), ale také vysokým nápravovým tlakĤm (až 11 500 kg na
nápravu). Materiál obrubníkĤ by mČl vzdorovat nepĜíznivým klimatickým vlivĤm a úþinkĤm
chemických rozmrazovacích látek. NejvhodnČjší je použití betonových prefabrikátĤ, pĜípadnČ
monolitického betonu zĜizovaného na místČ stavby. Možné jsou též kamenné (napĜ. žulové)
obrubníky, vzhledem k velkému namáhání jsou ménČ vhodné živiþné konstrukce, které pĜímo
tvoĜí kryt vozovky.
Obrázek 28. NÁJEZDOVÝ OBRUBNÍK (ZÁKRYTOVÁ DESKA D)
VÝROBCE ŽPSV

UHERSKÝ OSTROH
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PěÍýNÉ USPOěÁDÁNÍ
Nájezdový obrubník vymezuje, analogicky k podélnému dČlícímu prahu, tramvajový jízdní
prostor. Pokud to uspoĜádání dopravního prostoru umožĖuje, má být šíĜka zvýšeného
tramvajového pásu co možná nejvČtší. Ve stísnČných pomČrech, vzhledem k existenci
bezpeþnostního prostoru mezi prĤjezdným prĤĜezem tramvajové tratČ a obrysem pro tramvajová
vozidla (viz str. 37) lze šíĜku zvýšeného tČlesa s nájezdovými obrubníky redukovat na 6,5 m.
ŠíĜka jízdního pruhu by nemČla klesnout pod 3,5 m (vþetnČ vodících proužkĤ), pĜi dvojnásobné
šíĜi (min. 6,5 m) je již možno pro oddČlení použít plnou obrubu (klasický zvýšený tramvajový
pás). Hodnoty rozšíĜení prĤjezdného prĤĜezu a jízdního pruhu ve smČrových obloucích se Ĝídí
ustanoveními pĜíslušných norem (ýSN 28 0318 [2], ýSN 73 6110 [5]). Tabulka 19 dokumentuje
minimální šíĜky zvýšeného tramvajového pásu s nájezdovými obrubníky, tabulka 20 hodnoty
minimálního rozšíĜení jízdních pruhĤ.
Tabulka 19. ROZŠÍěENÍ PRģJEZDNÉHO PRģěEZU TRAMVAJOVÉ TRATI NA ZVÝŠENÉM PÁSU
S NÁJEZDOVÝMI OBRUBNÍKY VE SMċROVÝCH OBLOUCÍCH

údaje v metrech

StĜední polomČr
dvoukolejného
oblouku
rs
22
25
30
35
40
45
50
75
100
150
200
250
300
400
500
750
1000

Vzdálenost od Osová vzdálenost kolejí Vzdálenost od
osy vnČjší koleje
ve dvoukolejném
osy vnitĜní koleje
k pĜilehlé hranČ
oblouku
k pĜilehlé hranČ
zvýšeného pásu
zvýšeného pásu
e
2,315
2,255
2,175
2,115
2,070
2,035
2,005
1,915
1,865
1,815
1,795
1,780
1,770
1,765
1,760
1,755
1,750

3,920
3,800
3,660
3,550
3,480
3,420
3,350
3,250
3,150
3,100
3,050
3,030
3,020
3,015
3,010
3,005
3,000

2,070
2,020
1,960
1,915
1,885
1,865
1,845
1,790
1,765
1,760
1,755
1,750
1,750
1,750
1,750
1,750
1,750

Minimální šíĜka
zvýšeného pásu
s nájezdovými
obrubníky

8,305
8,075
7,795
7,580
7,435
7,320
7,200
6,955
6,780
6,675
6,600
6,560
6,540
6,530
6,520
6,510
6,500
StĜední polomČr rs není polomČrem osy dvoukolejné tramvajové trati. PolomČr oblouku vnČjší koleje re, resp.
vnitĜní koleje ri se urþí podle vztahĤ: re = rs + 1,5 [m]; ri = re – e [m].
Mezilehlé hodnoty lze urþit lineární interpolací a zaokrouhlit na vyšších 0,005 m.
zdroj: ýSN 28 0312 [2], ýSN 73 6110 [5]; vlastní výpoþty
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Tabulka 20. ROZŠÍěENÍ JÍZDNÍCH PRUHģ O ZÁKLADNÍ ŠÍěCE a = 3,50 m VE SMċROVÝCH
OBLOUCÍCH NA KOMUNIKACÍCH FUNKýNÍ SKUPINY C (PěI REKONSTRUKCÍCH)

údaje v metrech

polomČr oblouku r
rozšíĜení jízdního pruhu ǻa

20
1,20

22
1,05

25
0,85

30
0,55

40
0,40

50
0,30

60
0,20

70
0,10

80
0,10

90
0,05

zdroj: ýSN 73 6110 [5]

SROVNÁNÍ KONSTRUKCE S NÁJEZDOVÝMI OBRUBNÍKY S APLIKACÍ PODÉLNÝCH DċLÍCÍCH PRAHģ
ObecnČ lze konstatovat, že použití zvýšeného tramvajového jízdního pásu se zkosenými
obrubníky leží na škále oddČlení tramvajové trati až za aplikací podélných dČlících prahĤ (má
ménČ restriktivní charakter). Z toho pramení výhody i nevýhody konstrukce.
Tabulka 21. ZHODNOCENÍ PěEDNOSTÍ A NEDOSTATKģ KONSTRUKCE S NÁJEZDOVÝMI OBRUBNÍKY

(V POROVNÁNÍ S PODÉLNÝMI DċLÍCÍMI PRAHY)
·
·
·
·
·

silné stránky
nehrozí poškození objíždČjících automobilĤ
vyšší estetický (architektonický) vzhled
konstrukce
konstrukce je lépe viditelná a proto bezpeþnČjší
pro chodce
rychlejší objíždČní pĜi nehodČ jízdním pruhu
lepší odvodĖovací pomČry

·
·
·
·

slabé stránky
možnost vČtšího narušování tramvajového
provozu
vyšší investiþní náklady na zĜízení konstrukce
úprava je použitelná pouze pĜi rekonstrukcích,
resp. výstavbČ nových tratí
nutnost opakovaného snižování nivelety
obrubníku v pĜípadČ þastých pĜíþných pĜejezdĤ

Konstrukce zvýšeného tramvajového pásu se zkoseným obrubníkem je využívána v nČmeckých
mČstech (napĜ. Drážćany); v ýeské republice byla použita poprvé v BrnČ (v roce 1999) v rámci
komplexní regenerace uliþního profilu v Lidické ulici (obr. 29 a 30). MČstotvorný charakter
dodává použití zákrytových (zádlažbových) panelĤ s imitací dlažby.
Obrázek 29. ZVÝŠENÝ TRAMVAJOVÝ PÁS S NÁJEZDOVÝMI OBRUBNÍKY; LIDICKÁ UL., BRNO
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Obrázek 30. PěÍýNÝ ěEZ ZVÝŠENÝM TRAMVAJOVÝM PÁSEM
S NÁJEZDOVÝMI OBRUBNÍKY;

LIDICKÁ UL., BRNO (M 1:50)

Na podobném principu je založena také konstrukce využitá v dolní þásti PlzeĖské ulice
(Praha 5), kde je osazen sklonČný obrubník pouze po jedné stranČ (na druhé stranČ je použit
klasický plochý obrubník – zvýšený tramvajový pás; viz obr. 32 na následující stranČ). Úprava
byla realizována v rámci staveb Strahovského tunelu v srpnu letošního roku (2000) a má umožnit
ulehþený nájezd autobusĤ na tramvajový pás.28
Návrh tvaru nájezdového obrubníku (panelu) vhodného pro kombinaci s velkoplošnými
tramvajovými panely typu VL je uveden na obr. 31; návrh pĜíþného uspoĜádání zvýšeného tČlesa
s nájezdovými obrubníky (panely) na obr. 33.
Obrázek 31. NÁVRH KONSTRUKýNÍHO USPOěÁDÁNÍ NÁJEZDOVÉHO PANELU (OBRUBNÍKU)

28

V budoucnu má jízdní pruh (do nČjž je situován zkosený obrubník) sloužit jako vyhrazený autobusový!
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Obrázek 32. PěÍýNÝ ěEZ ZVÝŠENÝM TRAMVAJOVÝM PÁSEM S NÁJEZDOVÝM
OBRUBNÍKEM;

PLZEĕSKÁ UL., PRAHA (M 1:50)
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Obrázek 33. NÁVRH PěÍýNÉHO USPOěÁDÁNÍ ZVÝŠENÉHO TRAMVAJOVÉHO
PÁSU S NÁJEZDOVÝMI OBRUBNÍKY (M

2.2.3.2

1:50)

ZÁMċRNÉ ZHORŠENÍ VÝŠKOVÝCH POMċRģ KRYTU TRAMVAJOVÉ TRATI

Podle kvality krytu vozovky Ĝidiþ þasto rozhoduje, jakou rychlostí se bude po mČstské
komunikaci pohybovat. Narušování tramvajového provozu vzniká také z dĤvodĤ neoprávnČného
pĜedjíždČní kolony vozidel po tramvajovém pásu, který umožĖuje relativnČ pohodlnou (rychlou)
jízdu. NajíždČní automobilĤ na tramvajový pás lze zamezit zámČrným zhoršením kvality krytu
tramvajové trati.
PěÍýNÉ ZPOMALOVACÍ PRAHY (POZITIVNÍ RETARDÉRY)
Tramvajový pás je osazen sérií nízkých zpomalovacích prahĤ. Izolované osazení není pĜíliš
úþinné, vhodné je v úseku opakovat sekvence 2 až 4 zpomalovacích prahĤ (prahy jsou od sebe
vzdáleny cca 0,5 až 1,0 m. Výška prahĤ je omezena obrysem pro tramvajová vozidla. V dolní
þásti je obrys pro ochranné štíty a rámy vymezen svČtlou výškou 50 mm nad TK (viz obr. 16,
str. 38) Podle stanoviska Technického odboru DP-ED hl. mČsta Prahy je z hlediska provozu
tramvajových vozidel používaných v Praze nutno dodržet výšku prahĤ max. 30 mm nad TK.
ZároveĖ je nutno zachovat volnou vzdálenost 40 mm od vnitĜního i vnČjšího okraje kolejnice.
Pro blokovou kolejnici B1 (pĜíp. žlábkovou NT1,2,3) tak vznikne kolem kolejnicových pásĤ
195 mm (cca 200 mm) široký volný pruh (viz obr. 34)
Pozitivní retardéry jsou výhodné z hlediska minimální nároþnosti technického Ĝešení,
operativnosti instalace (lepení, zajištČní hmoždinkami), odstranČní a relativnČ nízkých
investiþních nákladĤ. Odpadá také problém odvodnČní. Nevýhodou je menší životnost (v pĜípadČ
intenzivního pojíždČní automobily) a zhoršené podmínky pro prĤjezd vozidel s právem
pĜednostní jízdy. Vhodná je kombinace zpomalovacích prahĤ s podélnými dČlícími prahy
a dĤsledné vodorovné i svislé dopravní znaþení (þ. V 1a, V 13, A 7, C 5a, b apod.).
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Jedno z možných Ĝešení aplikace nízkých zpomalovacích prahĤ ukazuje obr. 34. Prahy tohoto
typu mají rozmČry (výška x šíĜka x délka) 30 x 330 x 600 mm.
Obrázek 34. PěÍýNÉ ZPOMALOVACÍ PRAHY (POZITIVNÍ RETARDÉRY; M 1:50)

NEGATIVNÍ RETARDÉRY
Výškové podmínky lze zmČnit také vytvoĜením negativního podélného spádu, kdy se snižuje
niveleta osy kolejí (tramvajové trati) pod úroveĖ TK. UmČle vytvoĜené prohloubení zabraĖuje
Ĝidiþi v pohodlné jízdČ po tramvajovém pásu. PĜekážka však nesmí ohrozit bezpeþnost provozu
(ĜidiþĤ ani chodcĤ), proto navrhovaná úprava využívá pozvolných sklonĤ (max. 1:5) a relativnČ
nízkého prohloubení (cca 50 mm).
Výstavba negativních retardérĤ na stávajících tratích vyvolává nutnost dodateþného technického
Ĝešení odvodnČní, které je ztížené zejména pĜi konstrukci trati z velkoplošných panelĤ. Výhodou
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je odolnČjší konstrukce, která mĤže v nČkterých pĜípadech (napĜ. pĜi rekonstrukci) napomáhat ke
komplexnímu Ĝešení odvodnČní tramvajové trati.
Konstrukþní Ĝešení negativních retardérĤ na tramvajové trati z velkoplošných panelĤ ukazuje
obr. 35. PĤvodní panel, napĜ. typu VL 60 (délka 5,985 m), je nahrazen tĜemi kratšími;
VL 30 (2,900 m), VL 15 (1,410 m) a VL 8 (0,665 m). Kolem nejkratšího z panelĤ (VL 8),
vzniknou dvČ prohloubení (2 x 0,505 m), tvoĜící pĜekážku v jízdČ automobilĤ.
Obrázek 35. KONSTRUKCE NEGATIVNÍHO RETARDÉRU
NA TRATI Z VELKOPLOŠNÝCH PANELģ (M
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1:50)

VÝŠKOVÉ ýLENċNÍ KRYTU TRAMVAJOVÉ TRATċ
Pohodlné pojíždČní tramvajové trati je možno znesnadnit také zámČrnČ navrženým výškovým
þlenČním krytu. Vyhláška þ. 177/1995 Sb. stanoví výškovou toleranci krytu ± 30 mm k úrovni
TK. (viz poznámka 8 str. 29) PĜitom je tĜeba zajistit bezpeþnost provozu ([1], þlánek 4.4; zároveĖ
vyhláška þ. 177/1995Sb [20], § 63, odstavec 6).29
Celý rozsah výškové tolerance znamená maximální výškové rozdíly až 60 mm. Hodnotu však lze
chápat vzhledem k bezpeþnosti provozu pouze jako maximální. (snad v kombinaci s pozvolnými
geometrickými tvary - lichobČžníkovými, sinusovými apod.) Výškové rozdíly do 30 mm se
spolehlivČ projeví na zhoršených podmínkách pĜi prĤjezdu automobilĤ. NejsnadnČji lze výškové
þlenČní aplikovat u dláždČného krytu tramvajové trati. Dlažbu lze imitovat také na velkoplošných
panelech, stejnČ jako další geometrické tvary nízkých zpomalovacích resp. podélných dČlících
prahĤ, pĜípadnČ zpomalovacích polštáĜĤ (TP 85 [13]) apod.
Obrázek 36. UMċLÉ VÝŠKOVÉ NEROVNOSTI NA DLÁŽDċNÉM KRYTU
TRAMVAJOVÉ TRATI (M

1:50)

Úpravu lze aplikovat v celé délce Ĝešené tratČ (ulice) nebo pouze v izolovaných krátkých úsecích
(na délku velkoplošného panelu apod.). Nevýhodou je ménČ stabilní konstrukce (zejména
v pĜípadČ dláždČného krytu), pĜi nedostateþném podélném spádu zhoršené odvodĖovací pomČry
a ztížená možnost pojíždČní vozidel s právem pĜednostní jízdy. Úprava není vhodná také
v místech s intenzivním provozem pČších (napĜ. v prostoru zastávek).

29

ýSN 73 6405 [1] stanoví v þlánku 4.4: "Kryt tramvajové trati se navrhuje nejvýše v úrovni TK a nesmí zasahovat
do þinného prostoru kolejnicové brzdy tramvajového vozidla." Ustanovení má zajistit pĜedevším bezpeþnost
provozu tramvajových vozidel.
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ODLIŠNÝ MATERIÁL KRYTU TRAMVAJOVÉ TRATI A VOZOVKY
·

zatravnČný kryt

Je vhodný v pĜípadech, kdy je tĜeba tramvajovou traĢ co možná nejlépe zaþlenit do okolního
prostoru (v blízkosti zelených ploch, mČstských parkĤ), na pĜedmČstských tratích apod.
Nevýhodou jsou vyšší stavební náklady a náklady spojené s údržbou travnatého zákrytu (sekání,
zavlažování). Nespornou výhodou je vysoký estetický vzhled a snížení hluþnosti provozu.
Travnatý kryt není dostateþnČ únosný pro pojíždČní motorovými vozidly, proto by mČl být
pĜípadný možný vjezd na tramvajovou traĢ omezen dalšími prvky (postranní dČlící pás, vysoký
dČlící práh, série retardérĤ na zaþátku úseku apod.)
·

štČrkový kryt

Kryt tramvajové trati mĤže být tvoĜen také vrstvou štČrku. Pro zvýšení estetického vzhledu je
vhodné vrchní vrstvu (cca 20 mm pod úroveĖ TK) realizovat z nČkterého pĜírodního kamene
(napĜ. žulová drĢ). Kryt není vhodný pro pojíždČní motorovými vozidly míra pohodlí závisí na
velikosti kamenného zrna. Úprava nalezne uplatnČní spíše na okrajových þástech mČsta.
·

otevĜený kolejový svršek (nekryté kolejové lože)

Používá se zejména pĜi konstrukcích samostatného tramvajového tČlesa, pĜíp. tČlesa na zvýšeném
stĜedovém pásu. Výhodou je relativnČ jednoduchá konstrukce okamžitČ pĜístupná pro opravy
a údržbu. Nevýhodou je vyšší hluþnost, obtížné odstraĖování neþistot a nízký estetický vzhled.
Úprava prakticky vyluþuje možnost pojíždČní motorovými vozidly.
ZámČrnČ zhoršená kvalita krytu tramvajové trati by mČla kontrastovat s kvalitním krytem
vozovky a odrazovat tak Ĝidiþe automobilĤ od jejího pojíždČní.

2.2.3.3

MECHANICKÉ ZÁBRANY (ZÁVORY)

Jinou možností pro zamezení vjezdu na tramvajovou traĢ je instalace mechanických zábran
(závor). Konstrukce je vČtšinou složena z nosného sloupku, na nČjž je otoþnČ uložena vlastní
závora. Závora je umístČna v takové výšce, aby pĜímo zasahovala do prĤjezdného profilu
osobního automobilu (který se pohybuje po tramvajovém pásu) a ztČžovala tak jeho prĤjezd.
Nesmí však ohrozit bezpeþnost ĜidiþĤ automobilĤ; proto nemá zasahovat do prostoru þelního
skla osobních automobilĤ a ztČžovat rozhledové pomČry Ĝidiþe. Požadavku vyhovují výšky do
cca 1,0 m nad povrchem vozovky (výška pĜedních svČtlometĤ bývá zpravidla 0,5 až 0,7 m).
Nosný sloupek je možno umístit do osy tramvajové tratČ nebo vnČ tramvajového pásu, pro
vymezení celé šíĜky prĤjezdného prĤĜezu trati (6,5 m) je nejvhodnČjší jejich kombinace, aby se
pĜedešlo velkým konstrukþním délkám ramene. (obr. 37) V prostoru tzv. zastávkových mysĤ,
kde bývá obvyklá šíĜka mezi obrubami 5,6 m (viz kapitola 2.3.2.4, str. 84) postaþí pouze zábrana
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umístČná na nosném sloupku v ose tramvajové trati s délkou ramene cca 1,15 m. Vzhledem
k šíĜce osobního automobilu (obvykle 1,6 až 1,7 m), nemĤže Ĝidiþ projet úsekem bez kontaktu se
závorou. PomČry Ĝidiþe pĜi prĤjezdu významnČ omezují také kratší délky (z dĤvodĤ potĜebného
odstupu automobilu od chodníkové obruby a nosného sloupku); závora má mít pĜedevším
psychologický efekt. Pro zachování bezpeþnosti provozu je nutné závoru vyrobit z materiálĤ
s nízkou potĜebou deformaþní energie; napĜ. dĜevo, plast apod. a místo kontaktu opatĜit napĜ.
mČkþenou pryží. Závora mĤže být ovládána dálkovČ (Ĝidiþem tramvaje), pĜípadnČ mechanicky,
prĤjezdem tramvajového vozidla, které ji pĜi jízdČ nízkou rychlostí pomalu otevírá. Použití závor
musí pĜedcházet úprava (dovybavení) tramvajového vozidla tak, aby nedošlo k poškození
nČkterých jeho þástí, pĜípadnČ je možné závoru osadit horizontálnČ umístČnými koly s pryžovou
obruþí. Prototyp mechanické závory, zkoušené DP-ED hl. mČsta Prahy dokumentuje obr. 38.
Obrázek 37. MECHANICKÉ ZÁBRANY PROTI POJÍŽDċNÍ TRAMVAJOVÉHO PÁSU (M 1:50)

Na podobném principu pracují sklopné (zdvižné) rámy, pĜíp. vertikální sloupky, které se pomocí
dálkovČ ovládaných povelĤ zasouvají pod úroveĖ tramvajového pásu. Oproti jednoduchým
mechanickým zábranám však vyžadují složitČjší konstrukci, vnČjší zdroj energie a tím vyšší
investiþní náklady.
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Obrázek 38. VÝVOJOVÁ VERZE MECHANICKÉ ZÁBRANY DP-ED HL. MċSTA PRAHY

Závory a podobné zábrany jsou ryzí pĜekážkou provozu a musí být oznaþeny výstražnými pruhy
(þerveno-bílými), reflexními odrazovými prvky a nejlépe osazeny výstražným (žlutým
pĜerušovaným) svČtlem. UplatnČní najdou zejména pĜi dopravních omezeních (napĜ. bČhem
rekonstrukce, stavby), ke zdĤraznČní restrikce pĜi použití podélných dČlících prahĤ (zesílení
ochrany tramvajové trati), jako zábrana vjezdu na tramvajové tČleso se zatravnČným krytem
apod. Nevýhodou je pomČrnČ malá odolnost proti poškození a ztížená možnost prĤjezdu pro
vozidla s právem pĜednostní jízdy.

2.2.3.4

BAREVNÉ ODDċLENÍ TRAMVAJOVÉ TRATI

PĜevážná vČtšina místních komunikací je opatĜena asfaltovým krytem. Jízdní pruhy se vzájemnČ
slévají s chodníky i tramvajovými tratČmi. Vznikají anonymní šedavé pásy, které jsou þlenČny
pouze málo výrazným vodorovným znaþením a þastými poruchami þi stopami po poruchách
krytu vozovky nebo chodníkĤ (napĜ. trhlinami, výtluky, poruchami na styku s kanalizaþními
vpustČmi, stopami po manipulaci s inženýrskými sítČmi apod.) Monotónní prostĜedí negativnČ
pĤsobí na koncentraci a smyslové vnímání úþastníkĤ provozu, jak ĜidiþĤ, tak chodcĤ, stírají se
rozdíly mezi jednotlivými skladebnými prvky komunikace.
RelativnČ snadným zpĤsobem, jak vymezit plochy uliþního profilu, je jejich barevné odlišení.
Každá zmČna barvy vyvolává okamžitý vjem – upozorĖuje, oddČluje, usnadĖuje orientaci
a zvyšuje tak bezpeþnost provozu na komunikaci. (obr. 39) I když pĜi rekonstrukcích chodníkĤ
dochází k renesanci zejména drobné mozaikové dlažby, barevného þlenČní by se mČlo využívat
i pro zvýraznČní (oddČlení) tramvajového provozu.
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Obrázek 39. BAREVNċ ZVÝRAZNċNÝ PěECHOD PRO CHODCE; LIDICKÁ UL., BRNO

Barevný povrch (probarvený asfalt, beton, zámková dlažba, pĜíp. nátČr, nástĜik) by mČl
vymezovat prostor tramvajových zastávek – nástupišĢ, nástupních ostrĤvkĤ a þástí chodníkĤ,
pokud se nastupuje z chodníkové hrany (obr. 6). Se šedým asfaltem dobĜe kontrastují odstíny
teplých barev, které mají zároveĖ výstražný charakter (viz poznámka 22 na str. 43). V pĜípadČ
nástupu cestujících z úrovnČ vozovky by souvislý, šachovnicový þi jinak vzorovaný barevný
povrch lépe zdĤrazĖoval nástupní prostor než souþasné vodorovné znaþení (þ. V 11 "Zastávka
autobusu nebo trolejbusu"). Barevné prvky naleznou uplatnČní v prostoru zastávky vídeĖského
typu; zvýraznČní nájezdové resp. sjezdové rampy, zvýšené nástupní plochy, opakování svislé
dopravní znaþky (napĜ. þ. A 7 "Nerovnost vozovky") na vozovce pĜed nájezdovou rampou.
PĜínosem je také zesílené nasvČtlení nájezdové plochy þi nástupní hrany zastávky.
Každý zastávkový prostor by mČl být osobitým architektonickým prvkem ulice (podobnČ jako
napĜ. stanice metra), avšak mČl by zachovávat v rámci celé tramvajové sítČ výrazný, spoleþný
vizuální vzhled (informaþní stojany, pĜístĜešky apod.)
V nČkterých západoevropských mČstech jsou barevnČ vyznaþeny celé tramvajové pásy. Toto
oddČlení je nesrovnatelnČ výraznČjší než v ýeské republice používané vodorovné znaþení
(znaþky þ. V 1a, V 1b, V 2a, V 2b "Podélná þára souvislá, resp. pĜerušovaná" apod.). Pro Ĝidiþe
osobního automobilu je souvislý barevný povrch pásu nepĜehlédnutelný, podobnČ jako pro
chodce barevné odlišení vjezdu do dvora nebo garáží vyznaþené na chodníku. Barevný
tramvajový pás je vhodný i do prostoru pČší zóny s provozem tramvají. Toto opatĜení je však
vzhledem k relativnČ velkému zásahu do architektury ulice tĜeba dĤkladnČ zhodnotit.
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2.3 STAVEBNÍ ÚPRAVY V PROSTORU TRAMVAJOVÝCH ZASTÁVEK
Každá jízda hromadnou dopravou zaþíná na zastávkách. Nástup a výstup do vozidel hromadné
dopravy je z pohledu cestujících dĤležitým kriteriem pĜi hodnocení její celkové kvality. Pro dČti
a zejména osoby s omezenými možnostmi pohybu a orientace (v souvislosti se stárnutím
populace jejich podíl stále roste) je pohodlí pĜi nastupování a vystupování pravdČpodobnČ
dĤležitČjší než cestovní rychlost a pravidelnost dopravy. VšeobecnČ platí, že þekání
a nastupování do prostĜedkĤ hromadné dopravy musí být bezpeþné, plynulé (rychlé) a pohodlné;
cestující by mČly (za pomoci vybavení zastávek) získat pro jízdu potĜebné informace. Stavební
Ĝešení zastávek by mČlo vycházet právČ z tČchto principĤ.
2.3.1

ROZBOR ZÁKLADNÍCH STAVEBNÍHO PARAMETRģ ZASTÁVEK

UspoĜádání zastávek ovlivĖuje nČkolik faktorĤ. Na jedné stranČ požadavky plynoucí
z konstrukþních vlastností tramvajových vozĤ; napĜ. výška podlahy nad temenem kolejnice,
délka vozidel (vlakĤ), jednosmČrnost þi obousmČrnost vozĤ, rozmístČní (poþet) dveĜí, prĤjezdný
profil a obrys vozidla a pod. Na druhé stranČ, v pĜípadČ vedení tramvajové trati na pozemní
komunikaci, jsou to omezení vyvolaná funkþní tĜídou komunikace; intenzitou automobilového
provozu, šíĜkou dopravního prostoru, smČrovými a výškovými pomČry, organizací a regulací
provozu na komunikaci (jednosmČrný provoz apod). Konstrukce zastávek vychází také
z urbanistického významu spádového území zastávky (pĜedpokládaný obrat cestujících).

2.3.1.1

DÉLKA NÁSTUPNÍ HRANY

Podle ýSN 73 6425 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky [4] má být délka nástupištČ
souþtem délek dvou nejdelších tramvajových vlakĤ nebo þlánkových tramvají, zvČtšeným o 1 m.
Délka nemá pĜesahovat 65 m. Pokud je provozována jedna linka (nebo ve stísnČných
podmínkách) mĤže být délka nástupní hrany rovna délce nejdelšího provozovaného vozidla
(6.2.1). Zastávka je vymezena oznaþníkem na zaþátku zastávky; konec je zvýraznČn majáþkem
nebo výstražnou deskou. (7.1).
V nČkterých pĜípadech nemusí být délka nástupní hrany totožná s délkou plochy urþenou pro
nástup cestujících. Délka zastávky souvisí také s uspoĜádáním dveĜí tramvajového vozidla
(soupravy). V pĜípadČ, že dveĜe nejsou na koncích používaných souprav, mĤže být ve stísnČných
pomČrech nástupní hrana kratší.
Zatímco z provozního hlediska se jeví výhodnČjší odbavovat zároveĖ až dva tramvajové vlaky,
nezanedbatelný poþet cestujících by pĜivítal délku nástupní hrany urþenou pouze pro jednu
soupravu. Zastaví-li u nástupištČ souþasnČ dva tramvajové vlaky, cestující se musí nejprve
zorientovat; v pĜípadČ, že chtČjí použít v poĜadí druhou soupravu, jsou nuceni obejít (pĜebíhat)
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celou délku prvního vlaku (cca 30 m), což pĜi rychlostech chĤze starších osob znamená þasovČ
významnou ztrátu. Mnozí z nich do druhého vlaku ani nenastoupí, resp. doba nástupu se
neúmČrnČ prodlouží; témČĜ všichni nastupují jen pĜedními dveĜmi. Nejen osoby s omezenými
možnostmi orientace a pohybu jsou navíc vzniklou situací stresováni, což nepĜispívá
k celkovému pohodlí a kvalitČ cestování. PĜi pĜedpokládaném zvýšeném poþtu tČchto cestujících
(napĜ. v blízkosti zdravotních zaĜízení, stacionáĜĤ, tržišĢ) je tĜeba uvedenou úpravu posoudit.

2.3.1.2

ŠÍěKA NÁSTUPIŠTċ

ŠíĜka nástupištČ (nástupního ostrĤvku) by mČla být co možná nejvČtší. Norma [4] ukládá
nejmenší stavební šíĜku 2,0 m, nejménČ 1,7 m (þlánek 6.2.4). Pokud bereme do úvahy
bezpeþnostní odstup (podobnČ jako u chodníkĤ – 0,5 m od hrany obruby pĜilehlé k jízdnímu
pruhu), výsledná šíĜka nástupního ostrĤvku 1,2 m je z hlediska bezpeþnosti nevyhovující.
V tČchto pĜípadech je vhodnČjší k nástupu cestujících využít zvýšené jízdní plochy (zastávka
vídeĖského typu; viz kapitola 2.3.2.2) nebo dopravním omezením (zákazem vjezdu) jízdní pruh
zrušit a aplikovat tzv. zastávkový mys (cestující nastupují pĜímo z chodníkové hrany;
viz kapitola 2.3.2.4).
Spolu s délkou urþuje šíĜka nástupištČ výslednou plochu zastávky. Plocha by mČla vyhovovat
pĜedpokládanému špiþkovému poþtu cestujících30. V závislosti na místních podmínkách je
možno zvážit výstavbu ostrovního nástupištČ. ŠíĜka ostrovního nástupištČ by se mČla pohybovat
v rozmezí 3,5 až 6 m, výhodou jsou krátké a pohodlné pĜestupní vazby a zejména bezpeþnost
cestujících, kteĜí jsou tramvajovým pásem oddČleni od jízdních pruhĤ. Tato úprava však
vyžaduje provozování obousmČrných souprav a v pĜípadČ vedení tramvajové trati osou
komunikace také kolejové konstrukce pro rozšíĜení osové vzdálenosti kolejí. Proto je výhodné
zastávku situovat do blízkosti smČrového oblouku.

2.3.1.3

VÝŠKA NÁSTUPNÍ HRANY

Výškový rozdíl, jenž jsou cestující nuceni pĜekonávat pĜi nástupu do tramvajového vozidla,
urþuje výška nástupní hrany nad úrovní temene kolejnice (TK). Podle normy [4] je výška
nástupní hrany 120 až 200 mm (u nástupištČ nebo nástupního ostrĤvku na stranČ pĜilehlé
k vozovce 120 až 180 mm; þlánek 6.2.5); ýSN 28 0318 [2] udává výšku 160 mm (þlánek 4.1.1)
V porovnání s výškou podlahy tramvajového vozidla (u klasické konstrukce napĜ. tramvaj typu
30

Na nástupním ostrĤvku o rozmČrech 1,7 x 64,0 m pĜi prostorové potĜebČ 2 osoby/m2 mĤže stát cca 200 osob. Po
pĜíjezdu dvou vlakĤ s celkovou maximální obsaditelností 2 x 200 cestujících pĜekraþují prostorové nároky pĜi
nástupu a výstupu plochu zastávky nČkolikanásobnČ. Velmi frekventovaná zastávka s velmi úzkým nástupním
ostrĤvkem se nachází v HavlíþkovČ ulici v Praze (zastávka Masarykovo nádraží) ve smČru do centra.
Prostorové nároky na velikost nástupištní plochy se pohybují v rozmezí 0,5 – 2 osoby/m2. ([32], viz také
poznámka 40, str. 96 diplomové práce)
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T3 830 mm, T6A5 880 mm, výška prvního schĤdku min. 320 mm; u nízkopodlažních tramvají
vČtšinou 350 mm nad TK) vzniká pĜi nástupu minimální výškový rozdíl 120 až 150 mm.
Obrázek 40. SPODNÍ ýÁST PRģJEZDNÉHO PRģěEZU TRAMVAJOVÉ
TRATI V PROSTORU ZASTÁVKY

Proto by bylo vhodné využívat vČtší výšku nástupní hrany (až do 300 mm nad TK). V Bochumi
je pĜi rekonstrukcích zastávek zvyšována nástupní hrana na 220 mm, v Drážćanech na 230 mm,
na zastávkách nové trati v OstravČ (mezi þtvrtČmi HrabĤvka a Vítkovice, zprovoznČné v roce
1999) jsou výšky nástupních hran 240 mm. Ve Štrasburku je navrhována výška nástupní hrany
až 300 mm nad úroveĖ TK, stejnČ jako v BrnČ (napĜ. zastávka Vojtova na trati do Starého
Lískovce).31 PĜi tom je nutno zajistit bezpeþnost cestujících; nástupištČ opatĜit širokým
obrubníkem (min 0,3 m) s odlišnou strukturou povrchu ([4] 6.1.2.2), lépe však navíc varovným
pásem (min. 0,4 m; [31]) barevnČ i materiálovČ kontrastujícím s povrchem nástupištní plochy.
(obr. 41) Zastávka by mČla být bezbariérovČ pĜístupná a pohyby cestujících usmČrnČny napĜ.
zábradlím umístČným v ose tramvajové trati. Výška nástupní hrany cca 300 mm patĜí spolu
s provozováním nízkopodlažních vozidel k podmínkám pro umožnČní nástupu imobilních osob.
Tramvajová vozidla používaná v souþasné dobČ v Praze jejich pĜepravu vyluþují.32

31

PĜíspČvky ze semináĜe MČstská doprava v životČ velkomČsta, Brno 2000; dále [24, 29].
Výška nástupní hrany nepĜímo ovlivĖuje délku nájezdové rampy, umožĖující bezbariérový pĜístup imobilních. PĜi
doporuþeném sklonu max. 12,5 % [4] je délka rampy pĜi výšce nástupní hrany 300 mm minimálnČ 2,4 m. Rampa tak
prodlužuje délku zastávky nebo v pĜípadČ zaþlení do prostoru zastávky snižuje plochu využitelnou pro þekání
cestujících. (viz obr. 41) NČmecké pĜedpisy doporuþují maximální sklon rampy 6 % [31]
32
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Obrázek 41. TRAMVAJOVÁ ZASTÁVKA S NÁSTUPIŠTċM (300 MM VYSOKÁ NÁSTUPNÍ
HRANA; NA ýTYěPRUHOVÉ SBċRNÉ KOMUNIKACI)

Úskalí pro vČtší využívání 300 mm vysoké nástupní hrany spoþívá ve tvaru tramvajových
vozidel klasické konstrukce, které mají pĜední i zadní þást skĜínČ zkosenou z dĤvodu snadnČjšího
prĤjezdu smČrovými oblouky o malých polomČrech. To zpĤsobuje pĜíþný rozdíl (cca 300 mm)
mezi hranou nástupištČ a dveĜí tramvaje (rozdíl se zvČtšuje, pokud je zastávka situována ve
smČrovém oblouku), jenž jsou cestující nuceni pĜekonávat pĜi nástupu pĜedními resp. zadními
dveĜmi.33 (viz obr. 42) ýlánkové (napĜ. KT8D5) a nízkopodlažní tramvaje svým konstrukþním
uspoĜádáním tento problém eliminují.
Obrázek 42.

POMċRY PěI NÁSTUPU DO

TRAMVAJOVÝCH VOZIDEL KLASICKÉ
KONSTRUKCE PěEDNÍMI DVEěMI

33

Prostorem zastávky Hradþanská v Praze (v obou smČrech) je vedena tramvajová traĢ s otevĜeným kolejovým
svrškem. Vzhledem k výšce nástupní hrany 150 mm nad TK a výšce kolejnice 180 mm hrozí propad až 330 mm.
K nehodám cestujících však v tomto pĜípadČ nedochází.
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2.3.2

FORMA A UMÍSTċNÍ ZASTÁVKY V PěÍýNÉM PROFILU KOMUNIKACE

Návrh tramvajových zastávek vychází z normy [4]. Z hlediska pĜíþného uspoĜádání se navrhují
zastávky (þlánek 5.2.2.3)
a) s nástupištČm (na samostatném, sdruženém zemním tČlese nebo zvýšeném tramvajovém
pásu)
b) s nástupním ostrĤvkem (v pĜípadČ nezvýšeného pásu)
c) s nástupem z úrovnČ vozovky jízdního pásu.
Nástup z úrovnČ vozovky je pĜi rekonstrukcích povolen pouze ve stísnČných podmínkách,
pĜednost se dává zastávkám s nástupním ostrĤvkem. (þlánek 5.2.2.2)
Pro ochranu a pohodlí cestujících je nejvýhodnČjší zastávka se širokým nástupištČm, fyzicky
oddČlená (napĜ. zábradlím) od jízdních pruhĤ. UspoĜádání s nástupištČm vyžaduje široký
dopravní prostor; prakticky jej lze uplatnit pouze na komunikacích vyšší funkþní tĜídy
(B1, B2, C1; viz obr. 41) PĜíchod na nástupištČ je vhodné zajistit zabezpeþeným pĜechodem
(pomocí SSZ), pĜi velké intenzitČ soubČžného automobilového provozu mimoúrovĖovČ;
bezbariérovČ upraveným podchodem, pĜíp. nadchodem.34
Nižším stupnČm ochrany cestujících je využití nástupního ostrĤvku. V porovnání s nástupištČm
je ostrĤvek více vystaven vlivĤm automobilového provozu. Ve stísnČných pomČrech jsou
ostrĤvky úzké, pĜechod nebývá vyznaþen. Výška obruby 120 až 180 mm (viz kapitola 2.2.1.3)
však spolu s výstražným majákem, resp. odraznou deskou umístČnou na konci zastávky plní
urþitou bezpeþnostní funkci.
NejménČ vyhovující je nástup cestujících z úrovnČ vozovky. Tento zpĤsob nástupu je možno
v rámci zvýšení ochrany a pohodlí cestujících nahradit jinými formami.

2.3.2.1

DYNAMICKÁ ZASTÁVKA (ýASOVÝ OSTRģVEK)

PĜi nástupu z úrovnČ vozovky cestující vyþkávají na pĜíjezd tramvajového vozidla na pĜilehlém
(prĤbČžném) chodníku. PĜed nástupem jsou nuceni pĜíþnČ pĜekonat jízdní pruh a pĜi pĜecházení
mĤže dojít ke kolizním situacím. Prostor zastávky je na jízdním pruhu vymezen vodorovným
znaþením þ. V 11 "Zastávka autobusu nebo trolejbusu". PomČry pĜi nástupu a výstupu Ĝeší
ustanovení § 13 vyhlášky þ. 99/1989 Sb. [22].
Za vozidlem hromadné dopravy osob, které zastavilo v obci v zastávce bez nástupního ostrĤvku nebo bez nástupištČ
na zvýšeném tramvajovém pásu, musí Ĝidiþ jiného vozidla zastavit vozidlo; je-li v zastávce více vozidel, musí
zastavit za druhým z nich. V jízdČ smí pokraþovat teprve tehdy, neohrozí-li již cestující, kteĜí nastupují nebo
vystupují.

34

PĜi použití ostrovního nástupištČ postaþí pouze jedno široké schodištČ (rampa).
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NezĜídka však dochází k porušování tohoto ustanovení, zejména na zastávkách v blízkosti
Ĝízených kĜižovatek, pokud má soubČžnČ jedoucí automobil návČst "volno" (pĜípadnČ ze strany
ĜidiþĤ, kteĜí nemají s tramvajovým provozem zkušenosti). Z hlediska bezpeþnosti je vhodnČjší
forma tzv. dynamické zastávky (þasového ostrĤvku). Cestující pĜi nastupování chrání úþelové
návČstidlo, které je umístČno ve vhodné vzdálenosti pĜed koncem zastávky (ve smyslu smČru
jízdy). Podmínkou je pĜítomnost detektorĤ, kterými se tramvajové vozidlo pĜihlásí (a po odjezdu
odhlásí) do Ĝadiþe návČstidla. Pokud traĢ není obsazena tramvají, návČstidlo je neaktivní
(pĜerušovaná žlutá) a umožĖuje automobilĤm prĤjezd komunikací. Tato úprava má oporu ve
vyhlášce þ. 99/1989 Sb. [22] v § 50, odstavci 4.
Obrázek 43. DYNAMICKÁ ZASTÁVKA (ýASOVÝ OSTRģVEK)

U zastávky situované pĜed svČtelnČ Ĝízenou kĜižovatkou s preferencí tramvají lze signály
úþelového návČstidla koordinovat se signály návČstidla kĜižovatkového. Tak je možno zajistit
pĜednostní odjezd tramvajového vozidla. Úprava je výhodná zejména v pĜípadech, kdy soubČžnČ
jedoucí automobily zasahují do tramvajového prĤjezdného prĤĜezu (napĜ. pĜi odboþování; tzv.
pĜedsignál.)
Ochrana cestujících založená na principu þasového ostrĤvku je využita v prostoru zastávky
Pražská tržnice (Praha 7 – Holešovice, v obou smČrech). Cestující jsou chránČni pĜi pĜecházení
mezi chodníkem a nástupním ostrĤvkem; návČstidlo umístČné pĜed zastávkou signalizuje návČst
stĤj pro soubČžnČ jedoucí automobily. PĜed zastávkou Laurova (Praha 5 – Radlice, v blízkosti
trojúhelníkového obratištČ) je osazena svČtelná dopravní znaþka þ. D 45 "ZmČna místní úpravy",
která upozorĖuje Ĝidiþe na nástup cestujících z úrovnČ vozovky. Znaþka se aktivuje pĜi pĜíjezdu
tramvajového vozidla do prostoru zastávky.35

35

Znaþka má význam také z hlediska mČnícího se charakteru komunikace. V blízkosti zastávky se mČní pĜíþný
profil ze þtyĜpruhové (sbČrné) komunikace na úzkou dvoupruhovou s provozem tramvají.
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2.3.2.2

ZASTÁVKA VÍDEĕSKÉHO TYPU (VÍDEĕSKÁ ZASTÁVKA)

Nástup z úrovnČ vozovky je nevýhodný také z hlediska ztraceného spádu, jenž musejí cestující
pĜi nástupu pĜekonávat; nejprve dolĤ výšku podstupnice chodníkové obruby (cca 150 mm)36,
která se projeví posléze pĜi nástupu do tramvajového vozidla – nejménČ cca 320 mm
k nejnižšímu stupni (také v pĜípadČ nízkopodlažních vozidel – 350 mm) a další dva stupnČ
(cca 2 x 260 mm) v pĜípadČ tramvají klasické konstrukce (T3, T6A5). Tyto výškové rozdíly jsou
obtížnČ pĜekonatelné nejen pro starší cestující.
V zájmu zvýšení pohodlí, bezpeþnosti a rychlosti nástupu (odbavení) cestujících proto dochází
k projektování konstrukcí, které se snaží uvedené nevýhody odstranit. Ztracený spád lze
eliminovat použitím zastávky vídeĖského typu (tzv. VídeĖské zastávky). PrĤbČžný jízdní pruh je
pomocí nájezdové rampy (sklon rampy urþuje rychlost prĤjezdu automobilĤ) v prostoru zastávky
zvýšen do úrovnČ chodníku.
Obrázek 44. ZASTÁVKA VÍDEĕSKÉHO TYPU; ZASTÁVKA LETENSKÉ NÁMċSTÍ, PRAHA

VHODNOST UMÍSTċNÍ ZASTÁVKY VÍDEĕSKÉHO TYPU
Zastávka má opodstatnČní v pĜípadech, kdy pĜíþný profil komunikace nedovoluje výstavbu
nástupního ostrĤvku. Minimální šíĜka nástupního ostrĤvku je podle [4] 2,0 m (1,7 m), minimální
šíĜka jízdního pruhu podle [5] 3,0 m (2,75 m), VídeĖskou zastávku lze tedy s výhodou použít
v rozmezí vzdáleností cca 4,3 až 6,0 m (6,5 m) mezi osou koleje a pĜilehlou chodníkovou
obrubou. PĜi vzdálenosti ménČ než 4,3 m nelze zachovat plnohodnotnou šíĜku jízdního pruhu; pĜi
vČtších vzdálenostech než 6,5 m je již možná výstavba nástupního ostrĤvku.
36

Výšku 150 mm nad povrchem vozovky doporuþuje ýSN 72 1850 [6] v þlánku 23 jako horní hranici.
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Dalším kriteriem pro využití zastávky vídeĖské konstrukce je dopravní zatížení místní
komunikace. Pobyt tramvají v zastávkách37 (zvýšený o dobu rozjezdu a brždČní tramvaje)
vyvolává spolu s omezenou kapacitou svČtelné signalizace znaþné snížení propustnosti
automobilového jízdního pruhu. PĜi vysoké intenzitČ automobilového provozu mĤže docházet
k tvorbČ kongescí, resp. objíždČní kolony po tramvajovém pásu. Zastávka vídeĖského typu proto
není vhodná v pĜípadČ kombinace hustého automobilového a tramvajového provozu (s krátkým
traĢovým intervalem), má význam spíše na obslužných komunikacích (funkþní skupiny C) pĜi
takové kombinaci intenzit, která umožní plynulý rozpad vzdutí automobilĤ vzniklých staniþením
tramvaje v zastávkách. Funkci zastávky narušuje také intenzivní obsluha (zásobování) pĜilehlých
objektĤ (obchodĤ, restaurací, institucí). Pokud zastaví zásobovací vozidlo v prostoru zvýšeného
jízdního pruhu, musí jej projíždČjící automobily objíždČt po tramvajovém pásu, þímž narušují
tramvajový provoz.
Tabulka 22. ZHODNOCENÍ PěEDNOSTÍ A NEDOSTATKģ ZASTÁVKY VÍDEĕSKÉHO TYPU
·
·
·
·
·
·
·
·
·

silné stránky
usnadnČní nástupu a výstupu cestujících
(odstraĖuje ztracený spád)
zrychlení nástupu cestujících do tramvajového
vozidla
snížení doby pobytu tramvajového vozidla
v prostoru zastávky
zvyšuje estetickou hodnotu uliþního profilu
zklidĖuje automobilovou dopravu (snížení
rychlosti projíždČjících automobilĤ)
zvýšení bezpeþnosti nástupu cestujících
integraþní prvek, vhodný pro kombinaci
s jinými zklidĖujícími prvky (zvýšené
pĜechody, zpomalovací prahy apod.)
vyĜešení bezbariérového pĜístupu do
nízkopodlažních tramvajových vozidel (pĜi
použití cca 300 mm vysoké nástupní hrany)
psychologické upĜednostnČní cestujících
MHD pĜed automobilovou dopravou

·
·
·
·
·
·
·
·

slabé stránky
zastávka nemá oporu v normách, cestující
nemají zkušenosti s jejím užíváním
cestující zasahují pĜi þekání na pĜíjezd
tramvaje zasahovat do automobilového
jízdního pruhu
ohrožení bezpeþnosti tČchto cestujících
automobily objíždí zvýšenou plochu objíždČt
po tramvajovém pásu
finanþnČ i þasovČ nároþná úprava, zvýšené
nároky na kvalitu stavební konstrukce
omezená možnost použití (vhodnost umístČní)
výškový rozdíl (zvýšeného jízdního pruhu
oproti tramvajovému pásu) je pĜekážkou
automobilového provozu
v pĜípadČ dláždČného krytu jízdního pruhu
zvýšení hlukových emisí

Vzhledem k povaze (zklidĖující, omezující prvek) by se mČla vídeĖská zastávka umísĢovat do
pĜehledných úsekĤ; nejlépe v pĜímé, resp. ve smČrovém oblouku s velkým polomČrem (ne na
vnČjší stranu), v relativnČ malých podélných sklonech, s dobrými rozhledovými pomČry.

37

V závislosti na významu zastávky resp. poþtu nastupujících a vystupujících cestujících cca 10 až 50 s [47, str. 43]
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KONSTRUKCE ZASTÁVKY VÍDEĕSKÉHO TYPU
Automobilový jízdní pás vedený v úseku pĜed zastávkou v úrovni tramvajové trati vystoupá
pomocí nájezdové plochy (rampy) do úrovnČ chodníku. Sklon rampy urþuje rychlost prĤjezdu
prostorem zastávky, navrhuje se v rozmezí 1:5 až 1:25 (4 až 20 %), v závislosti na charakteru
komunikace. PĜi použití strmČjších sklonu se zhoršují podmínky pro pĜípadný prĤjezd autobusĤ.
Obrázek 45. SITUACE ZASTÁVKY VÍDEĕSKÉHO TYPU (M 1:500)

PĜíþný a podélný sklon urþuje norma [4]. PĜíþný sklon zvýšené jízdní plochy by mČl respektovat
sklon pĜilehlého chodníku a nemČl by pĜekroþit 2,0 % (ýSN 73 6425 [4] þlánek 6.1.2.1).
V závislosti na místních podmínkách je možno navrhnout protismČrné sklony chodníkové
a zvýšené jízdní plochy situované do odvodĖovacích žlabĤ.
Automobily mají být na zvýšený jízdní pruh v prostoru zastávky navedeny pomocí zvýraznČného
vodorovného znaþení, nejlépe však pomocí prĤbČžných podélných prahĤ (min. 30 až 50 m pĜed
zastávkou). Na zaþátku dČlícího prahu by mČl být tramvajový pás opatĜen vodorovným znaþením
(viz obr. 45) þ. V 13 "Šikmé rovnobČžné þáry", pĜípadnČ sérií nízkých zpomalovacích prahĤ.
Obrázek 46. ZASTÁVKA VÍDEĕSKÉHO TYPU; ZASTÁVKA KOěÍSKOVA, BRNO
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Z dĤvodu ochrany cestujících (chodcĤ) mají být automobily pohybující po zvýšeném jízdním
pruhu oddČleny od chodníku pĜerušovanými zábranami, napĜ. litinovými sloupky. Zábrany mají
být umístČny min 0,5 m v pĜíþném smČru od líce zábrany k hranici pojíždČného prostoru.
Sloupky (rozteþ cca 1,75 m) slouží také jako zábrany proti vstupu chodcĤ na jízdní pás
a znemožĖují pĜípadné parkování v prostoru zastávky. Jízdní pruh má být vymezen pĜehledným
vodorovným znaþením; nepĜerušovanou vodící þarou (þ. V 4), nejlépe zvýraznČnou zdrsĖovací
pĜímČsí. Kryt zvýšeného jízdního pásu by mČl kontrastovat s prĤbČžným jízdním pásem
(v úrovni vozovky). Toho lze dosáhnout odlišným materiálem krytu (napĜ. živice – dlažba,
zmČnou velikosti, resp. barvy dlažebních kostek), pĜíp. probarvením þi nátČrem asfaltu.38 Na
pĜítomnost úpravy musí být Ĝidiþ automobilu v dostateþném pĜedstihu upozornČn svislou
dopravní

znaþku

(þ. A 7 "Nerovnost

vozovky")

s dodatkovou

tabulí

"PĜíþný

práh".

V prostoru zastávky i pĜilehlém okolí je vhodné aplikovat zákaz zastavení (þ. B 28). Možná
je též kombinace vídeĖské zastávky s úþelovým návČstidlem (dynamická zastávka;
viz kapitola 2.3.2.1).
Obrázek 47. PěÍýNÝ ěEZ ZASTÁVKOU VÍDEĕSKÉHO TYPU

(BAREVNċ ODLIŠENÝ POVRCH JÍZDNÍHO PRUHU; M 1:50)

38

Další navrhované úpravy v kapitole 2.2.3.4 Barevné oddČlení tramvajové trati, str. 70.
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V pražské tramvajové síti jsou dosud realizovány dvČ zastávky vídeĖského typu. V roce 1996
(v souvislosti s ukonþením provozu na doþasné jednokolejné trati v JindĜišské ulici) byla na tuto
formu upravena zastávka Vodiþkova (ve stejnojmenné ulici) ve smČru od Václavského námČstí.
(obr. 48) Vzhledem k intenzivnímu zásobování pĜilehlých provozĤ (rychlé obþerstvení apod.)
a nerespektování zákazu zastavení dochází k objíždČní zvýšeného jízdního pruhu po
tramvajovém pásu. V prostoru zvýšeného jízdního pruhu jsou také patrny výrazné poruchy krytu
vozovky (propad nivelety). Další zastávka byla realizovaná v roce 1999 a nachází se na
Letenském námČstí (viz obr. 44) ve smČru na Strossmayerovo námČstí. V nejužších místech má
šíĜku jízdního pruhu 2,9 m (vþetnČ obruby) a vzhledem k dopravnímu omezení není automobily
pĜíliš pojíždČna.
Obrázek 48. ZASTÁVKA VÍDEĕSKÉHO TYPU;
ZASTÁVKA VODIýKOVA, PRAHA; (PěÍýNÝ ěEZ, M

1:50)

V letošním roce (2000) probČhla v rámci celkové rekonstrukce Banskobystrické ulice výstavba
šesti zastávek (3 párĤ protilehlých zastávek ěeþkovice, Filkukova, KoĜískova; viz obr. 46)
vídeĖského typu v BrnČ. PĜes poþáteþní problémy (nejprve byla zprovoznČna tramvajová
doprava a cestující po obnovení automobilové dopravy zasahovaly do zvýšeného jízdního pruhu)
plní spolehlivČ svou funkci (pĜi relativnČ intenzivním automobilovém provozu). V úsecích mimo
zastávku je jízdní pruh oddČlen mírnČ nadvýšeným (max. 40 mm) dČlícím prvkem
(obdélníkovým prahem; viz obr. 49)
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Obrázek 49. NÍZKÝ DċLÍCÍ (VODÍCÍ) PRÁH V ÚSECÍCH MEZI
ZASTÁVKAMI VÍDEĕSKÉHO TYPU;

2.3.2.3

BANSKOBYSTRICKÁ UL., BRNO

ZASTÁVKY SE ZVÝŠENÝMI SPOLEýNÝMI PLOCHAMI

ZVÝŠENÝ JÍZDNÍ PRUH MEZI CHODNÍKEM A NÁSTUPIŠTċM
V rámci dopravního zklidĖování lze v úseku, který šíĜkovým uspoĜádáním vyhovuje pro
umístČní nástupního ostrĤvku, navrhnout zvýšený jízdní pruh. Jízdní pruh má být z dĤvodu
bezpeþnosti chodcĤ (cestujících) zábranami oddČlen jak od chodníku, tak od nástupní plochy.
Nabízí se použití litinových sloupkĤ, pĜíp. dalších architektonických prvkĤ – kamenných
patníkĤ, vzrostlé zelenČ apod.; s pĜíþným bezpeþnostním odstupem 0,5 m po obou stranách
jízdního pruhu. Vlastní šíĜka pruhu by vzhledem k nízkým návrhovým rychlostem nemČla
pĜesahovat 3,0 m. Mimo fyzické oddČlení pomocí sloupkĤ je výhodné jízdní pruh odlišit od
chodníkové a nástupní plochy také materiálovým a barevným provedením. ýlenČní prostoru je
možno podpoĜit také zesíleným pouliþním osvČtlením chodníkové a nástupní plochy. PĜi využití
300 mm výšky nástupní hrany je nutno dbát na Ĝešení bezbariérových pĜechodĤ a bezpeþnostních
opatĜení pro nevidomé a slabozraké cestující. Návrh pĜíþného uspoĜádání uliþního profilu je
uveden na obr. 50 na následující stranČ. Nájezd (sjezd) na zvýšenou plochu se provede podobnČ
jako u zastávek vídeĖského typu, pĜípadnČ je zvýšený jízdní pruh navržen v celém
mezistaniþním úseku.
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Obrázek 50. NÁVRH PěÍýNÉHO USPOěÁDÁNÍ NA OBSLUŽNÝCH (DOPRAVNċ ZKLIDNċNÝCH)
KOMUNIKACÍCH (M
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1:50)

ZVÝŠENÝ PěECHOD PRO PċŠÍ
Jinou možností dopravního zklidĖování je výstavba zvýšeného pĜechodu, který umožní
bezbariérový pĜechod mezi chodníkem a nástupním ostrĤvkem (nástupištČm). Z konstrukþního
hlediska se jedná o široký pĜíþný práh vČtšinou lichobČžníkového tvaru. Výška pĜechodu je dána
výškou podstupnice chodníkové resp. nástupištní hrany, nemá však být vČtší než 120 mm.
Minimální šíĜka zvýšené plochy je 4,0 m, zachovává minimální šíĜku pĜechodu 3,0 m zvýšenou
o bezpeþnostní prostor (2 x 0,5 m). Délka nájezdové rampy vychází ze sklonu, který urþuje
rychlost pĜejezdu, vhodné jsou sklony v rozmezí 1:10 až 1:15 (cca 6 až 10 %). PĜíþné odvodnČní
zajišĢuje žlab u chodníkové hrany (viz obr. 51). Zvýšený pĜechod je vhodný pro kombinaci
s dalšími zklidĖovacími prvky (šikany, zúžení vozovky, zpomalovací prahy apod.). Zhoršuje
však podmínky pro pĜejezd autobusĤ, zejména nízkopodlažních.
Obrázek 51. ZVÝŠENÝ PěECHOD PRO PċŠÍ (M 1:200)

2.3.2.4

ZASTÁVKOVÉ MYSY

Z hlediska cestujících je nejvýhodnČjším uspoĜádáním zastávek nástup pĜímo z chodníkové
hrany. Cestující pĜed nástupem nejsou nuceni vstupovat do jízdního pruhu ani pĜekonávat
výškové rozdíly zpĤsobené chodníkovou obrubou.
Podle ýSN 28 0318 [2] þlánek 4.1.1 je vzdálenost osy koleje od pĜilehlé nástupní hrany 1,30 m
(+0,05; – 0,00 m)39. Minimální osová vzdálenost þiní v pĜímé 3,0 m. [2]. PĜi použití této úpravy
po obou stranách komunikace je pĜíþná vzdálenost mezi obrubami 5,6 m (viz obr. 52a), což
vyluþuje možnost pojíždČní úseku automobilovou dopravou. Minimální šíĜku pruhu 2,75 m
(obousmČrnČ 5,5 m, avšak bez vodících proužkĤ; viz [5] þlánek 42) není vhodné v tomto pĜípadČ

39

RozmČr souvisí s ustanovením vyhlášky 102/95 Sb. ([23] § 22, odstavec 1, písmeno a) o nejvČtší pĜípustné šíĜce
tramvajového vozidla, která þinní 2,65 m.
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Obrázek 52.

MOŽNOSTI PěÍýNÉHO USPOěÁDÁNÍ PěI KONSTRUKCI TZV. ZASTÁVKOVÝCH MYSģ
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vzhledem k bezpeþnosti provozu použít. Pouze pro provizorní vedení osobních automobilĤ se
pĜipouští minimální šíĜka pruhu 2,25 m. PojíždČní tramvajového pásu je nevhodné také z dĤvodu
zásahu automobilu do prĤjezdného prĤĜezu, pĜípadnČ obrysu protijedoucí tramvaje. Vedení
automobilové dopravy profilem tramvajových zálivĤ by mČlo být pĜi osové vzdálenosti kolejí
3,0 m zcela výjimeþné, napĜ. jako objízdná trasa pĜi uzavírkách sousedních komunikací,
s omezenou rychlostí (do 30 km/h) a vylouþením vjezdu nákladních vozidel. Pro vymezení
obrysu tramvajového vozidla lze doþasnČ použít nízký dČlící práh. Vysoký podélný práh (napĜ.
typu SSŽ, obr. 22) umístČný do osy trati není z dĤvodu þastého pĜecházení pČších v tomto
pĜípadČ vhodný.
Obrázek 53. ÚPRAVA NÁSTUPU Z ÚROVNċ VOZOVKY NA TZV. ZASTÁVKOVÝ MYS;
ZASTÁVKA NÁRODNÍ TěÍDA,

PRAHA (M 1:50)

V pĜípadČ rozšíĜení osové vzdálenosti kolejí na hodnotu 3,4 m (obr. 52b) lze zajistit minimální
požadovanou kategorijní šíĜku komunikace MO 6,5/30 (pĜi bezpeþnostním odstupu 0,25 m od
podélné pĜekážky, viz [5], þlánek 42). PĜi malé intenzitČ automobilového provozu je možné
profilem projíždČt rychlostí do 30 km/h. Omezení zásahĤ do prĤjezdného profilu tramvaje by
mohlo zajistit vodorovné znaþení, napĜ. V 1b "Dvojitá podélná þára souvislá".
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VhodnČjší než úprava pĜi osové vzdálenosti 4,4 m (obr. 52c) je využití stĜedního dČlícího
bezpeþnostního ostrĤvku (obr. 52d), který chrání cestující tím, že zabraĖuje objíždČní staniþící
tramvaje zleva. StejnČ jako v pĜípadČ zastávky vídeĖského typu, pĜíp. dynamické zastávky
dochází u této úpravy k ovlivĖování automobilového provozu. (viz str. 78) UmístČní je vhodné
na ménČ zatížených komunikacích (napĜ. v okrajových þástech mČsta) resp. pĜi kombinaci
intenzit automobilové a tramvajové dopravy, která zajistí plynulost provozu na komunikaci.
Obrázek 54. STěEDNÍ DċLÍCÍ OSTRģVEK; ZASTÁVKA PROŠKOVO NÁMċSTÍ, BRNO

Podrobné Ĝešení úpravy s bezpeþnostním dČlícím ostrĤvkem z brnČnské tramvajové sítČ je
uvedeno na obr. 55 na následující stranČ.
Nástupu z chodníkové hrany se využívá také v pĜípadČ vedení obousmČrného tramvajového
provozu na komunikaci s jednosmČrným provozem (napĜ. Jeþná ulice v Praze), pĜípadnČ pĜi
vedení tramvajové trati po obou stranách komunikce (podél chodníkĤ; Slovanská ulice v Plzni,
viz obr. 4, str. 26).
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Obrázek 55. KONSTRUKýNÍ USPOěÁDÁNÍ ZASTÁVKY SE STěEDNÍM DċLÍCÍM OSTRģVKEM;
ZASTÁVKA PROŠKOVO NÁMċSTÍ,
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BRNO; M 1:50

2.4 STAVEBNÍ OPATěENÍ PROTI NESPRÁVNÉMU PARKOVÁNÍ
Problémy s narušováním tramvajového provozu zpĤsobuje na úzkých, vČtšinou dvoupruhových
komunikacích, nelegální zastavování (parkování) vozidel. Pokud stojí vozidlo u chodníkové
obruby, resp. þásteþnČ parkuje na chodníku, musí jej vozidla jedoucí soubČžnČ s tramvají
objíždČt po tramvajovém pásu. V úsecích, kde je vedena automobilová doprava pĜímo po
tramvajovém pásu, mĤže nesprávnČ zaparkované vozidlo zpĤsobit pĜerušení tramvajového
provozu, což vyvolá následná zpoždČní šíĜící se po celé síti. Aby se zamezilo parkování, osazují
se chodníky podél tramvajových tratí fyzickými zábranami.
Zábrany je možno osazovat vzhledem k bezpeþnostnímu odstupu 0,5 m od chodníkové obruby
(obdobČ jako napĜ. sloupky svislého dopravního znaþení nebo stožáry osvČtlení). Z hlediska
podélného uspoĜádání je možno použít nepĜerušovanou zábranu nebo opakování jednotlivých
prvkĤ. Souvislá zábrana, napĜ. ocelové (hliníkové) zábradlí, svodidlo, odrazný obrubník
s nadobrubníkovými svodidly (na mostních konstrukcích, bez bezpeþnostního odstupu) nalezne
uplatnČní v místech, kde je nutno zabránit pohybu pČších po (pĜes) komunikaci. Jako souvislou
zábranu je možno chápat také osazení jednotlivých sloupkĤ, vzájemnČ pospojovaných napjatými
ocelovými lany, resp. ĜetČzy s rĤznou velikostí ok.
Do mČstského prostĜedí je více vhodné použití jednotlivých prvkĤ, které umožĖují volný pohyb
chodcĤ a svým designem dotváĜejí charakter a estetický vzhled uliþního profilu. Nejvíce
rozšíĜené jsou litinové sloupky, jenž naleznou široké uplatnČní v celém mČstském prostoru. Jsou
nabízeny (okrasné) sloupky s rĤznou výškou (800 až 1500 mm) a tvarem, v rĤzných barevných
provedeních vþetnČ odnimatelného sloupku z Al slitiny. Možné je též použití kamenných, resp.
betonových prvkĤ (patníky, ozdobné prvky). Rozhodujícím parametrem je vzdálenost mezi
jednotlivými prvky, která musí být kratší než délka (min cca 3,0 m), ale také šíĜka (min 1,4 m,
obvykle 1,6 až 1,7 m) osobního automobilu, aby se vylouþila možnost pĜíþného resp. šikmého
parkování þásteþnČ na chodníku. V praxi se používají mezi sloupky rozestupy cca 1,75 m.
Sloupky zabraĖují také pĜípadnému parkování v prostoru zastávky vídeĖského typu (viz obr. 48
na str. 81).
V rámci Projektu preference MHD byl litinovými sloupky osazen cca 100 m úsek chodníku
v Lidické ulici (Praha 5, smČr AndČl). OpatĜení zabránilo zastavování vozidel u chodníkové
hrany (najíždČní pravými koly na chodník) a podle dispeþerského sledování bylo odstranČné
prĤmČrné zdržení 4 minuty. Antiparkovací sloupky jsou rozšíĜeny po celé pražské tramvajové
síti, napĜ. ve Spálené, Letenské a Nuselské ulici.
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3 DALŠÍ VYBRANÁ PREFERENýNÍ OPATěENÍ
3.1 PREFERENCE TRAMVAJOVÝCH VOZIDEL NA SVċTELNċ
SIGNALIZAýNÍCH ZAěÍZENÍCH (SSZ)
SvČtelná signalizaþní zaĜízení jsou nezbytným nástrojem Ĝízení dopravního provozu ve mČstech.
Mají pozitivní vliv na organizaci a bezpeþnost provozu (pĜedevším pČšího). KĜižovatky však
obecnČ vytváĜejí na dopravní síti tzv. úzká hrdla, kapacita celé sítČ je mnohdy daná právČ
kapacitou Ĝízených kĜižovatek. NejvČtší hustota SSZ se vyskytuje v blízkosti centra mČst, na
komunikacích, po kterých je vedena také tramvajová doprava. Vliv svČtelného Ĝízení na
plynulost tramvajového provozu je v porovnání se stavem, kdy mČla tramvaj na neĜízené
kĜižovatce pĜednost, negativní. NapĜ. v roce 1977, þinilo v Praze prĤmČrné zdržení na 1 pĜíjezd
k SSZ 19 sekund. V pĜepoþtu na prĤmČrnou délku linky to znamenalo zdržení více než 8 min na
jednu jízdu. (Adámek, 1990) PostupnČ, s rozvojem mikroelektroniky, jsou dĜívČjší Ĝadiþe, jenž
umožĖovaly Ĝízení dopravy pouze statickými programy, nahrazovány mikropoþítaþovými Ĝadiþi,
které dokáží reagovat na aktuální dopravní situaci (tzv. dynamické Ĝízení).
Dynamického Ĝízení SSZ se s výhodou využívá pro preferenci prostĜedkĤ hromadné dopravy.
Tramvajový vlak se detektory umístČnými ve vhodné vzdálenosti pĜed stopþárou (200 až 500 m)
pĜihlásí do Ĝadiþe a podává zároveĖ informace o smČru jízdy. ěadiþ bezprostĜednČ na poptávku
zareaguje a mČní délky signálĤ a fáze Ĝízení tak, aby vozidlo mohlo projet kĜižovatkou nejlépe
bez zastavení (s absolutní preferencí, analogie s chránČným železniþním pĜejezdem) nebo
alespoĖ s minimálním zdržením (s podmínČnou preferencí). Zkušenosti ze zahraniþí i teoretické
rozbory dokazují, že ani vysoká míra preference pĜíliš nenarušuje plynulost ostatního provozu;
zatímco automobily se vČtšinou pohybují ve spojitém dopravním proudu, pĜíjezd vozidel MHD
má individuální charakter. Tramvajovému vlaku staþí k projetí kĜižovatkou pouze krátký signál,
automobily nejsou zdržovány nevyužitým signálem volno pro tramvaje pĜi statickém Ĝízení.
Dynamické Ĝízení pĜi vhodnČ volené míĜe preference pĜispívá k celkové plynulosti provozu.
PĜi urþování míry preference vozidel MHD na SSZ je tĜeba vycházet z konkrétních dopravnČ
inženýrských podmínek na kĜižovatce. Absolutní preference nalezne uplatnČní na ménČ
zatížených kĜižovatkách nebo v pĜípadČ, kdy je kĜižovatka vybavena kapacitními Ĝadícími pruhy
pro smČry kolizní s hromadnou dopravou. Technické prostĜedky umožĖují navolit absolutní
preferenci na všech kĜižovatkách, míra preference se stává dopravnČ politickým problémem.
V únoru roku 2000 bylo v Praze na tramvajové síti celkem 189 SSZ, z toho 59 (23 absolutnČ,
36 podmínČnČ) preferuje tramvajovou dopravu (31 % z celkového poþtu; viz tab. 24). Na SSZ
s preferencí tramvají dochází k poklesu prĤmČrného zdržení vlaku až o 50 – 70 % oproti Ĝízení
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bez preference. Pro pĜihlašování tramvají se v Praze používá tzv. pasivní detekce. Tramvaj se
ohlásí do Ĝadiþe trolejovým kontaktem, informace o smČru jízdy je však získávána až z polohy
výhybky – pomocí smČrových kontaktĤ. O smČru jízdy tak chybí vþasná informace, kterou Ĝadiþ
postrádá pĜi neustálém vyhodnocování (v sekundových krocích) aktuální dopravní situace.
Tramvajové vozidlo by se mČlo v dostateþném þasovém pĜedstihu pĜedbČžnČ pĜihlásit a do Ĝadiþe
pĜedat též informace o smČru jízdy za kĜižovatkou a pĜípadné odchylce od jízdního Ĝádu. Pokud
se v následujícím úseku nachází zastávka, vozidlo vysílá signál po ukonþení nástupu cestujících
(pĜi zavĜení dveĜí). OpČtovným pĜihlášením bezprostĜednČ pĜed kĜižovatkou je potvrzena fyzická
pĜítomnost vozidla. Podle odchylky od jízdního Ĝádu je možno volit míru preference. V prostoru
tČsnČ pĜed stopþárou (nejdále na stopþáĜe) by mČl být umístČn odhlašovací kontakt, tak aby se
ihned po skonþení vyklizovací doby vozidla mohl ukonþit signál volno.
Tabulka 23. PěEHLED SSZ S PREFERENCI TRAMVAJÍ V PRAZE (K 10.2.2000)
þíslo název SSZ a typ preference
7.137 Argentinská - Plynární – (P)
9.209 Balabenka – (P)
4.401 BČlehradská - Otakarova – (P)
6.122 BČlohorská - Kukulova – (P)
4.628 Branická - ModĜanská – (A)
7.135 Bubenské nábĜeží - Argentinská– (P)
7.187 Bubenské nábĜeží - tramvajová traĢ– (P)
0.632 ýernokostelecká - Sazeþská– (A)
7.125 DČlnická - Jankovcova – (A)
7.141 DČlnická - KomunardĤ – (P)
7.163 Dukelských hrdinĤ - Kostelní – (P)
7.133 Dukelských hrdinĤ - U VýstavištČ – (P)
1.012 Jiráskovo námČstí – (P)
1.156 Klárov-Letenská – (P)
4.450 Kolarovova-ýeskoslovenského exilu – (A)
4.470 Kolarovova - odboþka tramvaje – (A)
3.374 KonČvova - Na vrcholu – (A)
3.364 KonČvova – Spojovací – (P)
1.056 KĜižovnická - Kaprova – (P)
1.035 KĜižovnická -Karlova – (P)
7.155 Letenské námČstí – (P)
6.147 Milady Horákové-U Brusnice – (P)
1.106 Malostranské námČstí - Letenská – (P)
1.011 Masarykovo nábĜeží - Myslíkova – (P)
4.469 ModĜanská - Údolní – (A)
7.028 NábĜeží kpt.Jaroše-Dukelských hrdinĤ – (P)
7.002 NábĜeží kpt.Jaroše - ŠtefánikĤv most – (P)
5.582 Nádražní-Nádraží Smíchov – (P)
5.583 Nádražní-U Královské louky – (P)
1.010 Národní divadlo – (P)
zdroj: DP-ED hl. m. Prahy

þíslo
2.013
7.176
6.149
6.148
7.142
7.172
5.514
5.595
4.419
4.420
2.020
4.418
9.233
9.210
7.129
2.023
2.022
7.130
3.613
0.327
0.342
0.359
2.066
2.021a
8.251a
8.251b
8.251c
3.351
3.322
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název SSZ a typ preference
Palackého námČstí – (P)
Partyzánská -Vrbenského – (P)
Patoþkova - Myslbekova – (A)
Patoþkova - StĜešovická – (P)
Plynární - KomunardĤ – (A)
Plynární - Osadní – (A)
PlzeĖská - Kartouzská – (P)
PlzeĖská - Tomáškova – (P)
Podolské nábĜeží - Kublov – (A)
Podolské nábĜeží - Jeremenkova – (A)
Podolské nábĜeží - Libušina – (P)
Podolské nábĜeží - Podolská – (A)
Sokolovská - Na bĜehu – (A)
Sokolovská - Na rozcestí – (A)
Strossmayerovo námČstí – (P)
Svobodova - Na Slupi – (P)
Svobodova - Vyšehradská – (A)
Veletržní - Dukelských hrdinĤ – (P)
Vinohradská - Pod židov. hĜbitovy – (A)
Vinohradská - Starostrašnická – (P)
Vinohradská - Za Straš.vozovnou – (A)
Vršovická - Užocká – (A)
Vyšehradská - Benátská – (A)
VýtoĖ (Svobodova-Rašínovo nábĜ.) – (P)
Zenklova-Kotlaska – (A)
Zenklova - pĜechod zdrav. stĜedisko – (A)
Zenklova -VoctáĜova – (A)
Želivského - Jeseniova – (P)
Želivského - Olšanská – (P)

3.2 SYSTÉMY PARK AND RIDE (P+R)
Na koordinaci MHD a individuální automobilové dopravy se významnČ podílí systém (P+R –
"zaparkuj a jeć"). Systém je založen na kombinaci jízdy osobním automobilem (ve vnČjším
pásmu mČsta) a prostĜedkĤ hromadné dopravy (pro cestu do centra). Záchytná parkovištČ
a navazující síĢ MHD nabízejí ĜidiþĤm ekonomiþtČjší a zpravidla též þasovČ výhodnČjší
pĜepravu. Odpadají také problémy se zaparkováním automobilu, které je vzhledem k omezeným
prostorovým pomČrĤm v centrech mČsta málo dostupné resp. finanþnČ nároþné. Využívání
záchytných parkovišĢ vede k odlehþení automobilové dopravy v centru a pĜispívá tak k vČtší
plynulosti povrchové MHD.
Podstata systému P+R vyžaduje, aby byla parkovištČ umístČna pĜevážnČ u terminálových stanic
kapacitní kolejové dopravy (metro, pĜímČstská železnice, tramvaj apod.). NavádČní vozidel na
parkovištČ P+R se provádí pomocí informaþních tabulí a zaĜízení s promČnnými symboly. Ta
Ĝidiþe v pĜedstihu informují, zda je parkovištČ volné nebo obsazené. ParkovištČ jsou oplocená
a stĜežená, ĜidiþĤm jsou k dispozici od 4:00 do cca 1:00 h následujícího dne (do ukonþení
provozu metra). TarifnČ náleží parkovištČ P+R do systému Pražské integrované dopravy (PID)
prostĜednictvím pĜedplatních jízdenek a specificky zvýhodnČných denních jízdenek. Po ukonþení
provozu metra se parkovištČ uzavírají; aby se zabránilo zneužívání, platí Ĝidiþ za nevyzvednutý
automobil pokutu (þástku 100 Kþ/noc).
Tabulka 24. PěEHLED PARKOVIŠġ TYPU P+R V PRAZE (SRPEN 2000)

návazná doprava

lokalita

Metro trasa B
Metro trasa C
Metro trasa B
Metro trasa C
Metro trasa B
Metro trasa B
ýeské dráhy
Metro trasa B
Metro trasa A
Metro trasa B
Metro trasa B

ýerný Most
Nádraží Holešovice
Nové Butovice
Opatov
Palmovka
Radlická
Radotín
Rajská Zahrada
Skalka
Zliþín I.
Zliþín II.

poþet parkovacích míst
300
77
60
212
122
40
62
80
175
94
70

celkem

1292

zdroj: Ústav dopravního inženýrství hl. mČsta Prahy, http://www.udi-praha.cz

Cena za parkování na parkovištích P+R þiní bez ohledu na dobu parkování v denní provozní
dobČ 10 Kþ za automobil. ěidiþĤm, kteĜí vlastní pĜedplatní jízdenky PID nebo mají právo na
bezplatnou pĜepravu, staþí jen parkovací lístek pro automobil. Ostatní uživatelé parkovištČ
(Ĝidiþi) si spolu s parkovacím lístkem musí zakoupit platný jízdní doklad na MHD, jenž je však
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v souvislosti s parkováním na parkovišti P+R cenovČ zvýhodnČny. ěidiþi si mohou vybrat
pĜestupní zpáteþní jízdenku (v cenČ 20 Kþ) nebo celodenní síĢovou jízdenku platnou až do
ukonþení denního provozu parkovištČ (50 Kþ). Spolucestující Ĝidiþe na zvýhodnČné jízdné nárok
nemají.
Na podobném principu jsou založeny také systémy B+R (bike and ride) a K+R (kiss and ride).
Zatímco pro systém B+R (pro cyklisty) jsou budovány podmínky v rámci souþasných parkovišĢ,
systém K+R (spolujezdec vystoupí z auta a pokraþuje MHD) v organizované podobČ neexistuje.
Princip je založen na možnosti krátkodobého zastavení v bezprostĜední blízkosti stanice MHD
(s minimálními pĜestupními vzdálenostmi). U nČkterých stanic metra podmínky pro zastavení
existují, je však tĜeba s touto možností seznámit cestující veĜejnost, napĜ. reklamní kampaní.
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3.3 PREFERENCE PěI ORGANIZACI PROVOZU NA MÍSTNÍCH
KOMUNIKACÍCH
NeménČ dĤležitým nástrojem preference jsou dopravnČ – organizaþní opatĜení. Mezi nejúþinnČjší
možnosti patĜí:
·

komunikace se silnou intenzitou MHD ustavit jako komunikace s pĜedností v jízdČ

·

vyhradit jízdní pruhy nebo celé komunikace pro provoz MHD po dobu dopravních špiþek,
pĜípadnČ zjednosmČrnit komunikace pĜi využití dopravních znaþek s promČnnou symbolikou

·

vést obousmČrný tramvajový provoz na komunikaci s jednosmČrným provozem motorových
vozidel

·

zakázat odboþení vlevo motorovým vozidlĤm v místech velké intenzity tramvajové dopravy

·

zĜizovat samostatné odboþovací pruhy na kĜižovatkách

·

zastávky situovat za kĜižovatky ve smČru jízdy vozidel MHD

·

zĜizovat úþelová SSZ pro usnadnČní výjezdu vozidel MHD z ploch mimo veĜejný provoz

·

zĜizovat pĜedsazené tramvajové výhybky

·

zĜizovat parkovištČ typu P+R v blízkosti významných zastávek tramvajové MHD

·

zklidĖovat a revitalizovat celý uliþní prostor

·

vést tramvajový provoz na zklidnČných komunikacích (pČší zónČ).

Úprava vyhlášky o pravidlech silniþního provozu (vyhláška þ. 99/1989 Sb. [22]) by mČla ulehþit
výjezd tramvají z míst ležících mimo vozovku (ze samostatného tČlesa), z kruhového objezdu,
zakázat zastavování vozidel tam, kde je mezi vozidlem a tramvajovou kolejí ménČ než 3,5 m
a zejména striktnČji omezit možnost vjezdu automobilĤ v podélném smČru na tramvajový pás.
Podle dostupných informací však v pĜipravované novelizaci tyto námČty nebyly zohlednČny.
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3.4 PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY PREFERENCE HROMADNÉ DOPRAVY,
VÝCHOVA
PĜi tvorbČ podmínek pro podporu mČstské hromadné dopravy je tĜeba respektovat svobodnou
volby dopravního prostĜedku. Neomezené individuální chování však bývá v rozporu se
spoleþensky optimálním chováním. Proto lze uplatnit opatĜení, která používání automobilu
v odĤvodnČných pĜípadech omezují, napĜ. v rámci dopravního zklidĖování pĜi ochranČ
historických památek (pČší zóny), v obdobích nepĜíznivých rozptylových podmínek,
mimoĜádných situací apod. Poþet osobních automobilĤ však pĜesto stále narĤstá.
DĤležitým nástrojem preference hromadné dopravy se tak stává výchova. Je tĜeba v podvČdomí
obþanĤ pČstovat ekologické myšlení, vést je k tomu, aby automobil využívali uváženČ,
v opodstatnČných pĜípadech. Nutná je osvČta; poukazování na nepĜíznivé jevy automobilové
dopravy - velký zábor ploch, výrazné zneþišĢování životního prostĜedí (exhalacemi, hlukem,
vibracemi), vysoká nehodovost, dopravní kongesce, problémy s parkováním, vyþerpání zásob
neobnovitelných zdrojĤ energie apod. Jedním z nejvČtších problémĤ, je podíl automobilizmu na
vzniku civilizaþních chorob. Zdravotní problémy jsou zpĤsobeny nedostatkem pohybu, které
lidstvo historicky nejvíce využívalo - chĤze (pĜíp. i jízdy na kole).
Je nutné vymýtit pocit, že pokud já použiji automobil, moje chování nemá napĜ. na zneþišĢování
životního prostĜedí témČĜ žádný vliv. PodobnČ jako pĜi volbách je tĜeba vyjádĜit svĤj postoj tím,
že budu automobil využívat s rozmyslem. MĤj samotný hlas sice celkový výsledek voleb pĜímo
neovlivní, ale pĜesto má vyjádĜení mého názoru velký význam.
NepĜíznivým psychologickým aspektem je také pohled na osobní automobil jako na ztČlesnČní
úspČšnosti. (ÚspČšní lidé jezdí pouze automobilem; poþtem automobilĤ se vyjadĜuje bohatství.)
Mají za to, že prostĜedky hromadné dopravy cestují pouze sociálnČ slabší vrstvy obyvatelstva
(dĤchodci, dČlníci, studenti), mezi které oni nepatĜí a vymezují tak své postavení. Používají
vČtšinou vozidel vyšších kategorií; zabírají více místa, a ve vČtší míĜe pĜispívají ke vzniku
kongescí.
Nezanedbatelné procento výkonĤ IAD je vytváĜeno pĜi využívání firemního automobilu pro
osobní potĜebu zamČstnancĤ. V inzerátech nabízejících atraktivní zamČstnání je služební
automobil vnímán jako velice prestižní moment. ZamČstnanci jsou stimulováni k tomu, aby
automobil používali k cestČ do zamČstnání. Tyto cesty, pĜestože se uskuteþĖují mimo oblast
podnikání, jsou nezĜídka vykazovány jako režijní náklady zahrnuté do hlavní podnikatelské
þinnosti. To posléze mĤže vést ke zbyteþnému zdražování výrobkĤ a služeb.
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NČkteĜí lidé využívají automobil pro soukromí a anonymitu, kterou jim karoserie automobilu
poskytuje. ýlovČk si kolem své vertikální osy vytváĜí distanþní pásma z nichž první
(nejvnitĜnČjší) je tzv. pásmo intimní vzdálenosti (od pĜímého kontaktu do vzdálenosti 45 cm)40.
V prostĜedcích hromadné dopravy, zejména ve špiþkových hodinách, jsou cestující nuceni do
svého intimního pásma vpouštČt ostatní. Cestující v automobilu se brání setkání se skupinami
sociálních živlĤ – pachatelĤ drobných krádeží, bezdomovcĤ, žebrákĤ a agresivních jedincĤ, kteĜí
zneužívají veĜejné dopravní prostĜedky a mobiliáĜ a pĜiživují se na úkor ostatních. Ti, kdo cestují
v soukromí osobního automobilu, se pĜed sociálními problémy uzavírají a svČt lidí na okraji
spoleþnosti je jim pĜíliš vzdálen. Tím však ztrácí pravdivý pohled na stav spoleþnosti a sociální
problémy neĜeší, i když by z titulu svého postavení Ĝešit mČly.
VýbČr dopravního prostĜedku významnČ ovlivĖují také automobilové reklamy, které na þlovČka
pĤsobí již od dČtství. KromČ reklam na podporu prodeje vystupují nezĜídka automobily
v hlavních rolích (automobilové honiþky, road movie apod.). Formou veĜejných kampaní je
proto tĜeba propagovat také veĜejnou dopravu a opČt poukazovat na její výhody. (S reklamou na
podporu hromadné dopravy se u nás spíše nesetkáváme). V mnoha pĜípadech by prospČla pouze
vČtší informovanost, vysvČtlování tarifních a pĜepravních podmínek. PĜátelské k uživatelĤm
musí být i informaþní systémy, je tĜeba nabídnout dostateþné množství jízdních dokladĤ;
rodinné, turistické (zvýhodnČné) jízdné. Dobré zkušenosti zákazníkĤ hromadné dopravy jsou
nejlepší reklamou pro ostatní, vytváĜejí veĜejné mínČní, které má vliv na rozhodování mezi
použitím osobního automobilu nebo prostĜedku mČstské hromadné dopravy.

40

Antropolog E. Hall rozlišil z proxemického hlediska (proxemika zkoumá prostorové vztahy mezi úþastníky
komunikace) þtyĜi základní distanþní pásma. Po intimním pásmu následuje druhé - od 45 do 120 cm - tzv.
neformálnČ osobní, tĜetí pásmo – od 120 do 366 cm charakterizuje jako sociálnČ poradní (spoleþenské) a þtvrté
pásmo od 366 cm výše jako veĜejné. (Hall, In: [62])
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3.5 KOMBINACE PREFERENýNÍCH OPATěENÍ, UCELENÉ PREFEROVANÉ
TAHY
PodobnČ jako v jiných odvČtvích lidské þinnosti, platí také pĜi snahách o preferenci tzv.
synergický efekt. PĜi kombinacích jednotlivých opatĜení je dosahováno lepších výsledkĤ než pĜi
aplikaci jednotlivých nekoordinovaných opatĜení. ParkovištČ typu P+R nemají valný smysl bez
kvalitního pokraþování pro cestující v podobČ kapacitní kolejové dopravy, podobnČ jako
izolovaný krátký úsek oddČlený pomocí podélných prahĤ, pokud je na zbytku úzké dvoupruhové
komunikace s tramvajovým provozem povoleno parkování.
Snahy o utváĜení ucelených tahĤ jsou viditelné napĜ. na pravobĜežních komunikacích v Praze
(v relaci ModĜany – Braník – Podolí – Karlovo námČstí – Národní divadlo). TraĢ na
samostatném tČlese (v oblasti ModĜan) se pomocí SSZ s absolutní preferencí (nájezd na
ModĜanskou ulici) dostává na zvýšený tramvajový pás vedený uprostĜed komunikace. Když se
tramvajová traĢ pĜibližuje po nábĜežní komunikaci k centrálním þástem mČsta (v prostoru
Podolí), je chránČna podélnými dČlícími prahy a podmínČnČ preferována na SSZ. Jízdní doba
v této relaci je již v souþasné dobČ nejménČ srovnatelná s IAD. PodobnČ by se po realizaci
dopravního zklidnČní v rámci revitalizace Smíchova (jenž se má stát novým subcentrem mČsta)
spolu s aplikací dČlících prahĤ na Nádražní ulici mČla zlepšit prĤjezdnost tramvajové dopravy na
levém bĜehu Vltavy.
Pro sdružování preferenþních opatĜení jsou vhodné zejména následující kombinace:
·

preference na SSZ + podélné dČlící prahy

·

podélné dČlící prahy + zastávky vídeĖského typu

·

vyhrazení komunikace pro provoz MHD + tzv. zastávkové mysy

·

antiparkovací sloupky + podélné dČlící prahy

·

zastávka vídeĖského typu + zklidĖovací prvky (šikany, zúžení dopravního prostoru apod.).

Sdružování jednotlivých preferenþních úprav a budování ucelených tahĤ pĜináší nejvyšší efekt.
Viditelné zlepšení prĤjezdu urþitou ulicí, resp. relací nebo na celé lince, podpoĜené zvýšením
cestovní rychlosti je tou nejlepší vizitkou zlepšování tramvajové a celé mČstské hromadné
dopravy.
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4 ZÁVċR
Postupný rozvoj individuálního automobilismu v Praze se po spoleþensko-ekonomických
zmČnách v roce 1989 dramaticky urychlil. Neustále rostoucí poþet automobilĤ a jejich
dopravních výkonĤ zapĜíþinil pokles poþtu cestujících MHD. Omezená kapacita komunikací
a zejména kĜižovatek pĜináší þasté dopravní zácpy, ve kterých zĤstávají uvČznČny také tramvaje.
Tramvajová doprava je pro vysokou pĜepravní kapacitu a minimum produkovaných exhalací
moderním a vhodným systémem do mČstského prostĜedí; ve stísnČných uliþních profilech je však
výraznČ ovlivĖována intenzivní automobilovou dopravou. V rámci Ĝešení dopravní situace
podporuje hl. mČsto Praha svými dokumenty preferenci MHD. Úþinným prostĜedkem preference
tramvajové dopravy je oddČlování tramvajových tratí od automobilových jízdních pruhĤ
podélnými prahy. Segregace jednotlivých druhĤ doprav je pĜitom jedním z principĤ dopravního
Ĝešení na místních komunikací.
DČlící práh je fyzickou pĜekážkou, která usmČrĖuje automobilový provoz. Míru omezení urþuje
zejména výška, geometrický tvar (prĤĜez) a podélné uspoĜádání prahĤ. Konstrukce prahu musí
zajistit zdánlivČ protichĤdné funkce – maximálnČ zamezit vjezdu na tramvajový pás avšak
umožnit jeho nouzové pĜejetí. PĜi nižších výškách má práh spíše organizaþní charakter, vyšší
prahy (70 až 100 mm nad úrovní vozovky) již provoz regulují, pĜi výškách nad 100 mm hrozí
poškození nČkterých þástí (podvozku) automobilĤ. Regulaþní charakter podtrhují obtížnČ
pĜekonatelné tvary (obdélníkový, hyperbolický, kruhový prĤĜez) a souvislý (nepĜerušovaný)
podélný profil. Materiál i zpĤsob upevnČní prahu musí pĜi trvalém uložení zajistit stabilitu
a dlouhou životnost úpravy; mobilní prahy jsou vhodné pĜi doþasných dopravních opatĜeních.
Prahy je možno trvale osazovat jen pĜi dostateþných šíĜkových pomČrech, rozhodující je
vzdálenost prahu od osy pĜilehlé koleje a minimální šíĜka oddČleného jízdního pruhu. StísnČný
profil komunikace vyžaduje umístČní prahu do prĤjezdného prĤĜezu tramvajového trati,
vzhledem k dostateþné rezervČ mezi prĤjezdným prĤĜezem a obrysem pro tramvajová vozidla
však úprava neomezuje tramvajový provoz. Ve smČrových obloucích, v závislosti na polomČru
oblouku, je tĜeba jízdní dráhy automobilĤ i tramvají rozšíĜit. Práh je nutno jako pĜekážku
provozu (také pro chodce) dĤslednČ oznaþit svislým i vodorovným znaþením.
V pražské tramvajové síti jsou dČlící prahy systematicky osazovány od roku 1997 na základČ
zvláštního povolení Ministerstva dopravy a spojĤ. Použitá výška i tvar (90 mm nad povrchem
vozovky, kruhový prĤĜez) znamená výrazný stupeĖ omezení vjezdu na tramvajový pás; tĜeba jen
þásteþné nedodržení výšky prahu pĜináší riziko poškození pĜejíždČjících automobilĤ. Aplikacemi
prahĤ došlo v prvních souvislých úsecích (z roku 1998) ke znaþným þasovým úsporám. ýasové
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úspory pĜináší také kratší úseky osazené v roce 1999, vzhledem k omezeným možnostem
dispeþerského systému sledování je však nelze jednoznaþnČ prokázat. Ani po tĜíletém provozu,
kdy bylo postupnČ osazeno cca 2,8 km prahĤ (jednosmČrnČ), nebyly prahy pĜíþinou žádné
dopravní nehody. Zvýšený poþet nehod v upravovaných úsecích souvisí s poþtem a délkou
pĜerušení prahu v prostoru pĜíþných pĜejezdĤ. Zejména málo pĜehledné úseky je nutno dodateþnČ
opatĜit vodorovným i svislými dopravním znaþením.
Alternativou k podélným dČlícím prahĤm je konstrukce zvýšeného tramvajového tČlesa se
zkosenými nájezdovými obrubníky. Použití nájezdových obrubníkĤ je v porovnání s dČlícími
prahy bezpeþnČjší (z hlediska pČší dopravy je lépe viditelná, nižší je i riziko poškození
automobilĤ). Nevýhodou jsou vyšší investiþní náklady na zĜízení; snadnČjší nájezd na
tramvajový pás mĤže vyvolat vČtší narušování tramvajového provozu. Do budoucna lze tuto
konstrukci doporuþit jako dopravnČ i technicky þistČjší Ĝešení. Regulaþní charakter je možno
zpĜísnit použitím vČtších výšek a složitČjších tvarĤ nájezdové hrany obrubníku.
Jinou možností stavebních opatĜení je instalace nízkých zpomalovacích prahĤ (na tramvajovém
pásu), resp. vybudování zpomalovaþĤ s negativním spádem; ty však vyžadují dodateþné Ĝešení
odvodĖovacích pomČrĤ. PojíždČní automobilĤ po tramvajovém pásu lze znesnadnit umČlým
výškovým þlenČním, pĜípadnČ odlišným materiálem krytu. Špatné podmínky pro pojíždČní
tramvajového pásu by mČly vždy kontrastovat s kvalitním krytem vozovky. Tramvajový pás lze
oddČlit také barevnČ. Souvislé, barevnČ odlišné plochy by mČly vymezovat pĜedevším nástupní
plochu v prostoru zastávek. Možná je též instalace mechanických zábran (závor), které mohou
tramvajová vozidla otevírat pĜi pomalém prĤjezdu úsekem. Zábrany naleznou uplatnČní
pĜedevším v prĤbČhu rekonstrukce tramvajové trati, resp. v prostoru zastávkových mysĤ.
Kvalitu tramvajové dopravy zvyšují nČkteré úpravy v prostoru zastávek. Je tĜeba dbát na
oprávnČné požadavky starší cestujících a osob s omezenou možností pohybu a orientace; zajistit
bezbariérový pĜístup na nástupištČ, zastávky se zvýšeným poþtem tČchto cestujících navrhovat na
délku pouze jedné soupravy. PĜi provozování obousmČrných souprav lze zĜizovat ostrovní
nástupištČ. K pohodlnČjšímu nástupu do tramvají pĜispívá zvyšování nástupní hrany (až 300 mm
nad temenem kolejnice) provázené zvýšenými bezpeþnostním opatĜeními (výstražné pásy,
zábradlí v ose tramvajové trati, bezbariérové pĜechody). Výška nástupní hrany 300 mm spolu
s provozováním nízkopodlažních tramvají umožĖuje pĜepravu imobilních osob. Nevyhovující
pomČry pĜi nástupu z úrovnČ vozovky lze vylepšit ochranou pomocí úþelových návČstidel.
(dynamická zastávka – þasový ostrĤvek) Na vhodných úsecích lze zĜizovat zastávky s nástupní
plochou na zvýšeném jízdním pruhu pro automobily. (zastávka vídeĖského typu) Úprava
pĜispívá ke zvýšení pohodlí pĜi nástupu a urychlení vlastní doby nástupu a výstupu (snížení doby
99

pobytu v zastávce). Zvýšená integrovaná plocha nástupištČ a jízdního pruhu je prvkem
dopravního zklidĖování a zvyšuje bezpeþnost cestujících v místech, kde šíĜkové pomČry
nedovolují výstavbu nástupního ostrĤvku. PĜi nedostateþné osvČtČ však mohou cestující pĜi
þekání zasahovat do zvýšeného jízdního pruhu, což vede ke snížení bezpeþnosti cestujících, pĜíp.
objíždČní vozidel po tramvajovém pásu. Proto je vhodné chodníkovou plochu vymezit napĜ.
litinovými sloupky a automobily navést na zvýšenou plochu pomocí podélných dČlících prahĤ.
V rámci dopravního zklidĖování lze využít také zvýšený jízdní pruh mezi chodníkem
a nástupištČm resp. zvýšený pĜechod k nástupnímu ostrĤvku nebo nástupišti. Z hlediska
cestujících je nejvýhodnČjší nástup pĜímo z chodníkové hrany; kterého se využívá pĜi výstavbČ
tzv. zastávkových mysĤ. PĜi osové vzdálenosti kolejí 3,0 m je nutno vylouþit (omezit)
automobilovou dopravu; pokud je nutné automobilový provoz zachovat, vhodnČjší je výstavba
stĜedního bezpeþnostního ostrĤvku, který zabraĖuje objíždČní staniþících tramvají. Výše uvedené
úpravy (dynamická, vídeĖská zastávka, zastávkové mysy) omezují soubČžný automobilový
provoz. Proto jsou úpravy vhodné jen v omezené míĜe, napĜ. na komunikacích s nižší intenzitou
(omezením) automobilového provozu, resp. pĜi takové kombinaci intenzit automobilové
a tramvajové dopravy, která umožní plynulý provoz na komunikaci.
K zamezení nelegálního parkování, kdy automobily stojí þásteþnČ na chodníku a objíždČjící
vozidla zasahují do tramvajového prĤĜezu, slouží pĜedevším osazování litinových sloupkĤ.
Velmi úþinnou úpravou je preference tramvajové dopravy na svČtelnČ signalizaþních zaĜízeních.
Technické prostĜedky (dynamické Ĝízení) umožĖují navolit absolutní míru preference, úroveĖ
preference se stává dopravnČ-politickým problémem. Ke koordinaci MHD a individuální
automobilové dopravy slouží parkovištČ typu P+R, kdy motorista po zaparkování pokraþuje
v cestČ do centra prostĜedkem hromadné dopravy. Absolutní míru preference lze zajistit také
organizací provozu, napĜ. vyhrazením komunikace pro provoz prostĜedkĤ MHD. Ke zvýšenému
používání MHD pĜispívá výchova a osvČta, která odstraĖuje nČkteré zažité mýty (úspČšný þlovČk
jezdí pouze automobilem). NejvČtší celospoleþenský efekt pĜinášejí kombinace a sdružování
jednotlivých preferenþních opatĜení, napĜ. budování ucelených preferovaných tahĤ.
Do doby, než odezní fenomén nekritického využívání osobního automobilu, je tĜeba, byĢ jen po
malých krocích, zlepšovat kvalitu MHD a nabízet tak pĜinejmenším srovnatelnou alternativu.
Uplynulé desetiletí v pražských ulicích odhalilo nízkou vyspČlost a ohleduplnost, nezĜídka
i bezohlednost nČkterých ĜidiþĤ. Proto je nezbytné nadále rozvíjet a podporovat (napĜ. ze strany
Policie ýR) opatĜení, která pĜi zachování bezpeþnosti provozu zajišĢují jednoznaþnou pĜednost
prostĜedkĤm MHD.
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