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Dopravní průzkumy

Podklady pro analýzu dopravy:

-Inventarizace dopravních cest (pasportizace)- zjištění a 
zhodnocení  st. stavu komunikací, zařízení (P,G), dopravní závady

-Evidence silničních motorových vozidel– NA, OA 

-Obecné údaje o sídle (obci)– počet obyvatel, pracovních 
příležitostí, rozloha, vzdálenosti dopravních oblastí

-Evidence dopravních nehod– příčiny, místa, počty, škody

-Průzkum silniční dopravy – charakteristiky DP, zdroje a cíle 
přepravních vztahů, vliv na ŽP, P,G, pěší, cyklisté, HD aj.



Využití dopravních průzkumů

K zajištění podkladů pro projektování a:

-Modernizaci sítě komunikací
-Zlepšení dopravních poměrů na stávajících komunikacích
-Návrh ploch pro dopravu v klidu
-Dopravní obsluhy území aj.

Ke zhodnocení stávajícího stavu dopravy:

-Po zavedení návrhů a opatření v organizaci a řízení dopravy aj.



Druhy dopravních průzkumů



Rozsah dopravních průzkumů

Průzkum základního souboru – celý soubor
Průzkum výběrového souboru

Provádění dopravních průzkumů

Pozorování
Ústní dotaz
Písemný dotaz
Anketa

Metody dopravních průzkumů
Přímé
Nepřímé



Statická doprava – doprava v klidu

Většina osobních automobilů je v pohybu max. 5 – 10 % času.
Řešení dopravy v klidu je jedním z prostorově nejnáročnějších 
a limitujících prvků rozvoje měst – zejména center.

Závisí na:
- stupni automobilizace
- charakteru území (poloha v zástavbě, dostupnost pěší-HD)
- významu (funkce) konkrétní stavby



Parkování a odstavování vozidel

Parkování vozidel – umístění vozidla mimo jízdní pruhy na
parkovací stání na dobu omezenou.

Krátkodobé (do 2 h) nebo dlouhodobé (nad 2 h) parkování 
u místa zaměstnání, objektů občanského vybavení.

Odstavování vozidel - umístění vozidla mimo jízdní pruhy na
parkovací stání na dobu neomezenou.

Během této doby není vozidlo používáno (v místě bydliště).



Lokality s aktivní regulací statické dopravy

- Provozně nutné plochy (služební vozy vybraných pracovišť)
(vyhrazená stání)

- Odstavné plochy pro občany trvale bydlící v dané lokalitě
(vyhrazená stání)

- Parkovací plochy pro návštěvníky (veřejná stání)



Přijatelné docházkové vzdálenosti

- krátkodobé parkování                              cca 100 m

- dlouhodobé parkování                             cca 200 m

- odstavování vozidel                                 cca 300 m



Průzkumy parkování a odstavování vozidel

Délka doby parkování a využití parkovacích stání (obrat)
zápisem SPZ v pravidelných časových intervalech 
(na úseku komunikace, ploše, na kordonu = čas vjezdu a výjezdu

Anketou – ústním či písemným dotazem můžeme zjistit:
- časový průběh parkování
- doba obsazenosti stání (krátkodobé, dlouhodobé)
- počet parkujících v čase (špička)
- využití parkovacích stání (obrat)



Příklad formuláře pro průzkum parkování zápisem SPZ + čárky



Příklad formuláře pro průzkum parkováníústními dotazy



Využití plochy (doba parkování, odstavení)



Závislost mezi dobou parkování a počtem vozidel na ploše


