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Obecné možnosti ovlivnění dopravních proudů
- zastavování dopravního proudu -nejčastěji využívaný způsob ovlivňování. 

Děje se tak prostřednictvím světelně signalizačních zařízení, méně často pak 
použitím proměnného dopravního značení, mechanických zábran apod. 

- informování řidičů - prostřednictvím proměnného dopravního značení, zpráv 
na displeji rozhlasového přijímače nebo navigace, informačními tabulemi nad 
vozovkou nebo vedle ní. Jde o informace obecného charakteru, aktuální
informace o stavu dopravy (např. dojezdovéčasy), výskyt nehody nebo tvorba 
kolon, meteorologické informace, navigování na objízdnou trasu nebo jiné
mimořádné informace. Důležitý aspekt je schopnost řidičů tyto zprávy 
akceptovat a přiměřeným způsobem na ně reagovat. Často zde hrají roli 
faktory jako ovlivnění ostatními účastníky silničního provozu, momentální
psychické rozpoložení nebo stres. 

- změna jízdních parametrů - je realizována především prostřednictvím 
mobilního nebo stacionárního dopravního značení a proměnného dopravní
značení. Proměnné dopravní značení má výhodu v tom, že dokáže reagovat na 
konkrétní dopravní situaci a okamžitě tak regulovat a řídit dopravní provoz v 
konkrétním úseku.



Konkrétní řízení dopravního proudu
- Řízení pomocí proměnných dopravních značek - vyžaduje přenos dat o 

dopravním stavu na komunikaci a instalaci dopravních značek podél 
komunikace. Systém pak upozorňuje na vzniklá nebezpečí a může stanovit 
zákazy nebo omezení vyplývající z okamžité dopravní situace. 

- Uzavírání dopravních pruhů - realizováno především pomocí proměnných 
dopravních značek, které umoţňující okamžitou reakci na momentální situaci 
(např. tvorba kongescí, smogu nebo výskyt nehody atd.). 

- Vyhrazování pruhů pro různé třídy vozidel - ITS umožňuje prostřednictvím 
proměnného dopravního značení v případě potřeby vyhradit jízdní pruhy pro 
různé třídy vozidel (např. autobusy městské hromadné dopravy, těžká nákladní
vozidla na dálnici apod.). 

- Liniové řízení dopravního proudu - lze jím zvyšovat plynulost a bezpečnost 
provozu v jednotlivých úsecích komunikací prostřednictvím proměnného 
dopravního značení, a to bez přerozdělení dopravního proudu na jiné úseky. 
Nástrojem takového řízení je regulace rychlosti, zákaz předjíždění, výstrahy 
před kongescemi, nehodami, sněhem, smogem apod. 



Konkrétní řízení dopravního proudu
- Řízení ramp na dálnicích a rychlostních komunikacích (regulování

nájezdů vozidel) mimoúrovňových křižovatek, která jsou osazena 
dávkovacími SSZ lze řídit dopravní zatížení na dálnici. Lze tak v případě
hustého dopravního proudu udrţet ještě přijatelné podmínky pro plynulý 
provoz, tak aby nebyla přesahována kapacita komunikace. 

- Řízení „přílivových“ pruh ů na komunikaci (obrácení směrů jízdních 
pruhů ve špičce) je metoda řízení dopravního proudu, kdy v časech špiček lze 
měnit orientaci jízdních pruhů v zatíţenějších směrech. Toto řízení je vhodné
na vícepruhových směrově nerovnoměrně zatíţených komunikacích, které
nejsou rozděleny dělícími pásy. Změny orientace pruhů se dějí prostřednictvím 
proměnného dopravního značení, případněmobilních bariér. 

- Řízení nehod na komunikacích - umožňuje koordinovat vhodná opatření, 
která omezují nepříznivé následky nehody (např. prostřednictvím omezení
rychlosti, uzavírání pruhů nebo varovných informací a odklonu dopravy z 
trasy nehody). 



Konkrétní řízení dopravního proudu
- Lokální adaptivní řízení na křižovatkách – systém vyžaduje nepřetržitý 

přenos dat o intenzitách a hustotách dopravních proudů v komunikačních 
uzlech a podle aktuálního stavu dopravní situace se optimálně mění u 
světelného signalizačního zařízení signální plány (tj. délky jednotlivých fází
nebo i délky celého cyklu). 

- Centrální dynamické řízení na křižovatkách - proti předchozímu systému 
zahrnuje centrální dynamickéřízení celé soubory křižovatek se SSZ. Princip 
změny nastavení SSZ je pak shodný.

- Řízení dopravy s ohledem na životní prostředí (omezování vstupu vozidel 
do zón) - systém umožňuje na základě získaných dat o znečištění a kvalitě
ovzduší adekvátně omezovat dopravu v silně znečištěných oblastech, a to buď
prostřednictvím SSZ nebo proměnných dopravních značek. 

- Řízení dopravy s ohledem na zvláštní podmínky (vysoká intenzita, 
kalamita, atd.) - na základě na dané situace je možno omezit dopravu v 
postižených oblastech (např. živelnou pohromou). 



Cíl preference veřejné dopravy

Zvýšení plynulosti provozu vozidel veřejné dopravy přináší:

- zvýšení cestovní rychlosti,

- zkrácení jízdních dob,

- zlepšení pravidelnosti,

- zvýšení pohodlí pro cestující,

- snížení vypravení vozidel,

- úspora energie a nákladů,

- snížení intenzit ostatní dopravy.



Legislativa

Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích:
-zákaz jízdy ostatních vozidel po tramvajovém pásu,

- vyhrazené jízdní pruhy (pro autobusy i další vozidla),

- přednost tramvají při odbočování vpravo,

- přednost vozidel vyjíždějících z vyhrazeného jízd. pruhu,

-přednost autobusů vyjíždějících z prostoru zastávky.

Vyhlášky (zejména č. 294/2015)
Technické normy a podmínky pro stavební a dopravnířešení
(Zásady dopravní politiky hl. m. Prahy z roku 1996)



Preference vozidel … a cestujících v nich

Liniová
- samostatná dopravní cesta (metro, vlak, tram, lanovka, bus)

- oddělená dopravní cesta (tram, bus)

- vyhrazená dopravní cesta (bus)

Bodová (uzlová)
- křižovatky - systém přednosti, vyloučení směrů,

- světelná signalizační zařízení - křižovatková, závorová,

- zastávky - umístění

- před SSZ (přechody v čele)

- za SSZ (snazší preference)



Preference vozidel na SSZ

s aktivní detekcí
- radiomajáky, GPS,

- radiová komunikace s řadičem křižovatky,

(absolutní -volno bez zastavení)

s pasivní detekcí
- detektory ve vozovce,

- videodetektory,

- trolejové kontakty

(podmíněná - zohledněny další směry)



Preference cestujících …mimo vozidla

zastávky – umístění
- chodník, mys, ostrůvek, „vídeň“, vozovka

zastávky – přístupy na ně
- bezbariérově, s hmatnými prvky, společné zastávky pro tram i bus

zastávky – pro nástup / výstup
- nástupiště – výška, přístup

vozidla – pro výstup / nástup
- výška podlahy, rampy, plošiny



SSZ – výzbroj a výstroj
výzvové
návěstidlo
pro autobusy

trolejový detektor

videodetekce



SSZ – výzbroj a výstroj



SSZ – výzbroj a výstroj

časové ostrůvky
místo nástupiště / pro bezpečný 
přístup na ostrůvek

světelné závory



ZKLID ŇOVÁNÍ DOPRAVY

Rozdělení:
- psychologické prvky
- fyzické prvky
- prvky na křižovatkách



A. PSYCHOLOGICK É PRVKY
Mají donutit řidiče ke zvýšení pozornosti a snížení rychlosti.
Nevýhoda – nemusí být respektovány neukázněnými řidiči.

Podle způsobu provedení se dělí na:
Samostatné psychologické prvky
- svislé a vodorovné dopravní značení doplněné zdůrazňujícími prvky:

- standardní svislé a vodorovné dopravní značky
- opakování svislé značky nakreslením na vozovku
- zdůraznění svislých dopravních značek podle provedení:

• prosvětlené značky
• reflexní značky zdůrazněné LED diodami (střídavé blikání)
• zvýraznění žlutými nebo oranžovými blikajícími světly
• zvýraznění značky umístěním v poli ze žluté fluorescenční
retroreflexní folie.



Psychologické prvky suplující fyzické prvky

Tj. optická nebo akustická úprava povrchu vozovky tak, vedoucí ke 
zvýšení pozornost řidiče:

- vytvoření dojmu místa vyžadujícího zvýšenou pozornost řidiče 
použitím jiné struktury nebo barvy povrchu vozovky 
(např. před přechody, na vjezdu do obytné zóny  apod.).

opatření ke snížení rychlosti:
- optické zúžení (zeleň, vodorovné dopravní značení, osvětlení)
- optické brzdy (příčné pruhy na vozovce)
- opticko akustické brzdy (optická brzda provedená ze zvučícího 

materiálu – např. Spotflex)



Realizace psychologických prvků



B - FYZICK É PRVKY

Zúžení vozovky
Slouží ke snížení rychlosti a intenzit motorových vozidel, 
zlepšuje podmínky pro parkování a přecházení vozovky.

- bodové zúženízajistí snížení rychlosti před kritickými místy 
na vozovce (přechody)

- opakované bodovézúžení zajistí snížení rychlosti v celém úseku
zklidněné komunikace

Provádí se jako:
- boční zúžení– vložení vysazené plochy z boku do vozovky 

jednostranné nebo střídavé
- zúžení středním dělícím ostrůvkem nebo pásem– vložení zvýšeného 
ostrůvku nebo i jen mírně vyklenutého pásu z dlažby v úrovni vozovky

- zúžení typu „brána“ – na vjezdu do obce nebo do vymezené zóny



Boční zúžení



Zúžení středním ostrůvkem

Zúžení na vjezdu do obce



Změna směrového vedení komunikace

Slouží ke snížení rychlosti motorových vozidel. Spočívá v úpravě trasy 
nutícířidiče k opakované změně směru jízdy s malými poloměry.

Používá se:
jednotlivě na vjezdu do zklidňované komunikace
opakovaně k zajištění snížení rychlosti v celém úseku

Provádí se jako:
dlouhé– umožňují průjezd rychlostí 40 – 60 km/h
krátké – umožňují průjezd rychlostí do 30 km/h 



Zpomalovací práh
Slouží ke snížení rychlosti motorových vozidel. Spočívá ve vložení
zvýšeného prvku (překážky) do vozovky.

Provádí se jako:
- úzký příčný práh
- široký příčný práh (i v kombinaci s přechodem pro pěší)
- zpomalovací polštář
- zvýšená plocha



Stykové a průsečné křižovatky

- snížení rychlosti dopravním značením před křižovatkou
- rozšíření ploch pro nemotoristy a parkování vodorovným značením
- zamezení průjezdu nežádoucí dopravy (obvykle nákladní) 
dopravním značením

- stavební prvky k zajištění snížení rychlosti na 25 – 40 km/h 
a zmenšení plochy křižovatky:

• odsazení hran paprsků (změna směru v křižovatce)
• zúžení vozovky v křižovatce
• zvýšená plocha křižovatky
• změna materiálu nebo barvy krytu vozovky



Okružní k řižovatky




