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Výkonnost pozemních komunikacích PK
Schopnost PK přenést dopravní zatížení (jeho množství za určité
časové období). S + D ČSN 73 6101















Za výhledovou intenzitu se považuje výhledová padesátirázová
intenzita silničního provozu.

Dopravní zatížení

Při návrhu na 50-ti rázovou intenzitu bude komunikace 49 h/rok přetížena.

Hodinové intenzity seřazené podle velikosti



Stanovení ročního průměru denních intenzit (RPDI)
TP 189

Provádí se přepočtem intenzity dopravy získané během průzkumu pomocí
přepočtových koeficientů, které zohledňují denní, týdenní a roční variace intenzit 
dopravy. 
Přepočtové koeficienty jsou stanoveny podle druhu vozidla a charakteru provozu 
na komunikaci.

Výpočet se provádí odděleně pro každý druh vozidel v těchto krocích:
Stanovení odhadu denní intenzity v den průzkumu - zohlednění denních variací
- přepočet intenzity zjištěné za dobu průzkumu na hodnotu denní intenzity v den 
průzkumu.
Stanovení odhadu týdenního průměru denních intenzit - zohlednění týdenních variací
- přepočet denní intenzity v den průzkumu na hodnotu týdenního průměru denních 
intenzit.
Stanovení odhadu RPDI - přepočet týdenního průměru denních intenzit na roční
průměr denních intenzit.



Stanovení odhadu hodnoty RPDI z výsledku krátkodobého průzkumu 
se provede pro každý druh vozidla x:

RPDIx = Im. km,d . kd,t . kt,RPDI

Im ... intenzita dopravy daného druhu vozidla zjištěná v době průzkumu 
[voz/doba průzkumu]

km,d ... přepočtový koeficient intenzity dopravy v době průzkumu na 
denní intenzitu dopravy dne průzkumu (zohlednění denních variací
intenzit dopravy) [-]

kd,t ... přepočtový koeficient denní intenzity dopravy dne průzkumu 
na týdenní průměr denních intenzit dopravy (zohlednění týdenních 
variací intenzit dopravy) [-]

kt,RPDI ... přepočtový koeficient týdenního průměru denních intenzit 
dopravy na roční průměr denních intenzit dopravy (zohlednění
ročních variací intenzit dopravy) [-]

RPDI dopravy pro vozidla celkem se určí součtem RPDI dopravy pro 
jednotlivé druhy vozidel.              RPDI = ∑RPDIx

x



Výkonnost místních komunikací pro motorová vozidla 
ČSN 73 6110



Kvalita dopravy - MK funk ční skupiny A



Mezní hodnoty jízdního pásu se dvěma jízdními pruhy při 
návrhové/dovolené rychlosti vn = 80 km/h

- se třemi jízdními pruhy

Kapacita a úrovňové intenzity – MK A



Výkonnost místních komunikací funkční skupiny B



Kvalita dopravy - MK funk ční skupiny B
Stupně úrovně kvality dopravy sběrných komunikací se odvozují
od průměrné cestovní rychlosti = volná rychlost (50 km/h)



Kapacita a úrovňové intenzity – MK B
Posuzuje a určuje se na dílčích úsecích, vymezených křižovatkami.
Výkonnost těchto úseků je určena kapacitou křižovatek.

Vztah úrovňové intenzity a příčného uspořádání MK B mezi křižovatkami







Koeficienty mezioblastních vztahů

- výchozím horizontem je rok 2016.

- sídla jsou členěna podle počtu obyvatel. 

- kategorie sídel do 5000 obyvatel je navíc rozdělena podle jejich polohy 
v rozvojové oblasti podle Zásad územního rozvoje příslušného kraje
(ANO – nachází se v rozvojové oblasti, NE = nenachází se v rozvojové oblasti).

- cesty jsou členěny podle délky do tří kategorií: do 5 km, do 20 km a nad 20 km.

- sestavy obsahují koeficienty pro tři skupiny vozidel: 
osobní vozidla, 
lehká nákladní vozidla,
těžká vozidla. 

- pro každý kraj je vytvořena soustava 9 tabulek (pro 3 kategorie délky cest a 
3 kategorie vozidel).








