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-

1. urbanistická opatření
- půdorysná struktura zástavby umožňující průchod komunikací
(infrastruktury) a spojení městských částí

- rozmístění objektů – významných zdrojů a cílů dopravy

2.  urbanisticko-dopravní opatření
- dopravní skelet (parametry komunikací odpovídající jejich 

významu)
- možnost plošného rozvolnění dopravy (objížďky aj.)

3. dopravní opatření
- homogenita pozemních komunikací
- systém centrálního řízení dopravy (řešení špiček, průjezd vozů IZS)
- preference hromadné dopravy osob 
- homogenita dopravních proudů vozidel

Základní možnosti ovlivnění mobility



Možnosti zvýšení kapacity pozemních komunikací

- zvýšení počtu jízdních pruhů,
- rozšíření jízdního (jízdních) pruhů,
- zřízením přidruženého pruhu,
- realizací středového dělícího pásu,
- omezení počtu manévrů na mezikřižovatkových úsecích,
- zvýšení kapacit křižovatek,
- snížením dovolené (požadované) jízdní rychlosti,
- zvýšení návrhové rychlosti.



-

Možnosti zvýšení kapacity neřízených křižovatek

- rozšíření vjezdu z vedlejší komunikace (řazení vedle sebe),
- přidání pruhů na vedlejší komunikaci,
- přidání pruhu pro levé odbočení na hlavní komunikaci,
- zamezení některým pohybům (zrušení levého odbočení),
- snížením dovolené jízdní rychlosti na hlavní komunikaci,
- zlepšení rozhledových podmínek,
- rekonstrukcí křižovatky na okružní nebo se SSZ.



-

Možnosti zvýšení kapacity okružních křižovatek

- vybudováním samostatných odbočovacích pruhů (by-pasy),
- zvýšení počtu pruhů na okruhu, vjezdech a výjezdech,
- zvětšení vnějšího poloměru křižovatky,
- zamezení některým pohybům (zrušení levého odbočení),
- zvětšení vzdáleností mezi kolizními body vjezdu a výjezdu,
- zvětšení poloměrů na vjezdech a výjezdech,
- rekonstrukcí na křižovatku řízenou SSZ.



-

Možnosti zvýšení kapacity mimoúrovňových křižovatek

- výstavbou nových větví (např. doplnění polovratných větví),
- rozšíření větví o další pruh,
- rozšířením jízdního pásu za oblastí připojování,
- prodloužením průpletových úseků.



-

Možnosti zvýšení kapacity světelně řízených křižovatek

- dynamickým řízením (dopravně závisléřízení),
- přidáním samostatných řadicích pruhů pro jednotlivé proudy,
- prodloužením řadících pruhů,
- změnou signálního plánu,
- zamezení některých pohybů,
- liniovou nebo plošnou koordinacířízení křižovatek,
- přestavbou na mimoúrovňovou křižovatku.



-

Možnosti zvýšení kapacity chodníků a cyklostezek

- zvýšením počtu pruhů pro jednotlivé proudy,
- rozdělením směrování dopravních proudů,
- segregací od ostatních druhů dopravy (optickou, fyzickou).


