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Kvalitní prognóza vývoje automobilové dopravy je základním pøedpokladem pro hospodárné projekty
rozvoje a údrby silnièní infrastruktury. Èlánek popisuje základní monosti prognózy metodou
jednotného souèinitele rùstu a porovnává závìry pøedchozích prognóz na území ÈR se skuteèným
vývojem intenzit automobilové dopravy. V závìru èlánek komentuje výsledky zpracované aktualizace
Prognózy intenzit automobilové dopravy, které byly schváleny Ministerstvem dopravy v øíjnu 2012.
[Klíèová slova: dopravní inenýrství, prognóza dopravy, dopravní výkon, intenzita dopravy, výzkum,
technické podmínky]
A quality forecast of road transport appears a prerequisite for economical development and maintenance of road
infrastructure projects. This article describes the basic forecast options by the use of a uniform growth factor also
comparing the previous forecasts shown in the Czech Republic findings with actual road transport development. In
conclusion, a comment on the processed updated road transport volumes prognosis as approved by the Ministry of
Transport with the effect from October 2012 is shown.
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1. ÚVOD
Prognóza intenzit automobilové dopravy je jednou ze základních úloh dopravního inenýrství. Cílem prognózy je stanovení budoucích dopravních nárokù, které budou kladeny na
jednotlivé èásti dopravního systému na rùzných úrovních –
od celostátní koncepce dopravní sítì, pøes koncepce krajské
a mìstské, posuzování vlivu dopravy na ivotní prostøedí a
k návrhùm øešení skladby vozovky a posuzování kapacity
køiovatek. Kvalitní pøesná prognóza vývoje automobilové
dopravy je základním pøedpokladem pro hospodárné projekty rozvoje a údrby silnièní infrastruktury.
Tradiènì se pouívá metoda jednotného souèinitele rùstu,
která vychází ze zjednodušujícího pøedpokladu, e automobilová doprava se vyvíjí rovnomìrnì v celém øešeném území.
Výhledová intenzita dopravy na konkrétním úseku komunikace se pak vypoète jako násobek souèasné (výchozí) intenzity
dopravy a pøíslušného koeficientu. Prognózou koeficientù vývoje intenzit automobilové dopravy se v minulosti v rùzných
modifikacích zabývalo více øešitelù (napø. [16], [17], [6],
[13]).
V souèasné dobì ji je, zejména na úrovni vìtších mìst, pomìrnì bìné vyuití matematických modelù dopravy, které
poèítají prognózu intenzit automobilové dopravy na jednotlivých úsecích komunikací s ohledem na pøedpokládané zmìny
ve vyuití území a plánovaný rozvoj komunikaèní sítì.
Cílem èlánku je seznámení s aktuálními poznatky získanými v rámci prací na aktualizaci TP 225 Prognóza intenzit automobilové dopravy [3], které lze uplatnit v praxi èi dalším
výzkumu metody jednotného souèinitele rùstu.
2. METODY PROGNÓZY AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY
Metody prognózy automobilové dopravy lze rozdìlit na:
ü metody trendové, neboli analogické, které pøedpokládají,
e výhledové hodnoty lze odvodit extrapolací jejich dosavadního vývoje,
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ü metody syntetické, které vycházejí ze zkoumání zákonitostí v chování úèastníkù dopravního procesu a tyto zákonitosti uplatòují i pro výhledové období.
Prognostické metody lze rozdìlit do dvou základních skupin také ve vztahu k øešenému území. Z tohoto hlediska
rozlišujeme:
ü metodu jednotného souèinitele rùstu, která pøedpokládá homogenní vývoj dopravních charakteristik pro celé
øešené území,
ü matematický model zatíení dopravní sítì, který zohledòuje plánované zmìny dopravní sítì a lokální rozdíly
ve vyuití území.
V dopravnì inenýrské praxi je tedy vdy nutné nejprve vìdìt, pro jaké úèely budou výsledky dopravní prognózy
pouívány, a teprve na základì této informace pøistoupit
k volbì prognostické metody. Vzhledem k tomu, e uití výsledkù dopravních prognóz je velmi široké a rozmanité – od
strategického plánování rozvoje komunikaèní sítì a po posouzení jednotlivého dílèího úseku, budou se i nadále souèasnì pouívat rùzné dopravní prognózy, které se budou lišit
pouitou metodou a podrobností zpracování.
2.1 Metoda jednotného souèinitele rùstu
Výhledová intenzita se pøi vyuití této metody vypoète jako
násobek výchozí intenzity a výhledového koeficientu
Intenzitavýhledová = Intenzitavýchozí x Koeficient
Koeficient je pro ucelené území jednotný, zpravidla se ale
liší podle druhu vozidel, pøípadnì podle typu komunikací,
nebo i dalších kritérií (napø. v Èeskoslovensku byl odlišný pro
Èeskou a Slovenskou republiku).
Výhledové koeficienty se nejèastìji odvozují z èasových øad
vývoje faktorù, které mají na intenzity dopravy nejvìtší vliv.
Jedná se tedy o typickou trendovou metodu. V období centrálnì plánovaného hospodáøství prognózu ulehèovala skuteènost, e vývoj nìkterých dopravu ovlivòujících faktorù pøímo
vyplýval ze státního plánu (napø. poèet vozidel byl výraznì
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pøedurèen plánem automobilového prùmyslu, celkové
dopravní výkony pak monostmi zásobování pohonnými
hmotami).
Tuto metodu pouilo v rùzných modifikacích více øešitelù,
nejznámìjší jsou koeficienty rùstu dopravy zpracovávané pùvodnì Ústavem silnièního hospodáøství [17], Øeditelstvím silnic a dálnic [6] a EDIP s.r.o. [13]. Podkladem pro stanovení
koeficientù je prognóza celkového dopravního výkonu automobilové dopravy na silnicích a dálnicích v Èeské republice.
Dopravním výkonem rozumíme souèet délek všech jízd
uskuteènìných silnièními motorovými vozidly na silnicích a
dálnicích na území ÈR.
Metoda jednotného souèinitele rùstu je mezi odbornou veøejností dobøe známá a je pro svou jednoduchost oblíbená.
Jednoznaènou nevýhodou metody jsou omezení v její
vyuitelnosti. Z principu metody vyplývá, e ji nelze pouít
pro posouzení nových dopravních spojení, ani pro porovnání
variant øešení komunikaèní sítì. Naopak uspokojivé výsledky
mùe metoda jednotného souèinitele rùstu dávat v území se
stabilizovanou komunikaèní sítí, jeho rozvoj je rovnomìrný
z hlediska všech dopravotvorných funkcí (bydlení, pracovní
pøíleitosti, atd.).
2.2 Matematické modely zatíení dopravní sítì
Matematické modely zatíení dopravní sítì zohledòují skuteènost, e faktory ovlivòující vznik pøepravních vztahù se
v území nerozvíjejí rovnomìrnì. Pøi tvorbì modelu se proto
øešené území rozdìlí na dostateèný poèet pokud mono homogenních oblastí. Vstupní údaje (napø. poèet obyvatel, poèet pracovních pøíleitostí, atd.) je nutné zjistit a vloit do
modelu samostatnì pro kadou oblast.
Kvùli velkému objemu zpracovávaných dat bylo vyuití
matematických modelù dopravní sítì dlouhou dobu limitováno monostmi výpoèetní techniky. Zpoèátku proto byly modely vyuívány pouze pro prognózu dopravy v menším
území, typicky pro jednotlivé mìsto, ale ji na pøelomu 60. a
70. let 20. století se objevily první aplikace vyuití ètyøfázového modelu pro plánování rozvoje dálnièní a silnièní sítì celých státù (1969 Nìmecko, 1970 Rakousko, atd.). Pomìrnì
rychle následovaly práce na vyuití matematického modelu
na celostátní úrovni i v tehdejší ÈSSR.
Matematické modely zatíení dopravní sítì mají pøedpoklady poskytnout výraznì lepší prognostické údaje pro konkrétní
komunikaci, nebo zohledòují mnohem více faktorù ne metoda jednotného koeficientu rùstu, ale ze stejného dùvodu jsou
velmi citlivé na správnost vstupních údajù a pøedpokladù. Souèasný stav vývoje výpoèetní techniky ji v praxi nezpùsobuje
omezení ani pro velikost øešeného území ani pro podrobnost
zpracování. Jednoznaèným limitem pro vyuití matematických
modelù zatíení dopravní sítì tak zùstává problematika získání
relevantních a hodnovìrných vstupních dat.
Jedním ze základních údajù je objem dopravy generovaný
daným územím. Ten lze u stávajících území získat dopravním
prùzkumem, u rozvojových území pak odhadem na základì
zpùsobu a míry vyuití území. Tuto problematiku øeší metodika „Metody prognózy intenzit generované dopravy“. Tato
metodika bude na zaèátku roku 2013 vydána formou odborné
knihy, která je výstupem projektu výzkumu Ministerstva do20

pravy è. CG721-031-520 „Metody prognózy intenzit dopravy
generované obchodními zaøízeními a dalšími vybranými typy
zástavby“ [23], který byl øešen firmou EDIP s.r.o. v letech 2007
a 2011.
3.

POROVNÁNÍ PØEDCHOZÍCH PROGNÓZ SE
SKUTEÈNÝM VÝVOJEM
Porovnání døívìjších prognóz se skuteèným vývojem lze nejlépe ukázat na vývoji stupnì automobilizace, pro který jsou
k dispozici kadoroèní hodnovìrná data ji od roku 1958.
Teoretický prùbìh vývoje automobilizace je postaven na
pøedpokladu, e poèáteèní zrychlený rùst poètu automobilù
se na urèité období stabilizuje, aby následnì zpomalil s limitou
na úrovni saturace [1], [9]. Matematicky lze tento teoretický
prùbìh vyjádøit napøíklad logistickou funkcí (viz obr. 1) ve
tvaru
K
(1)
y=
1 + e a - bt
kde
y
K

- poèet vozidel na 1 000 obyvatel v èase t,
- pøedpokládaný poèet vozidel na 1 000 obyvatel
v dobì saturace,
a, b - parametry funkce urèené z dosavadního vývoje.

Obr. 1

Pøíklad vyuití logistické funkce pro vyjádøení teoretického vývoje poètu vozidel

Na rozdíl od teoretického prùbìhu vývoje automobilizace
však skuteèný vývoj závisí i na dalších vlivech, a to pøevánì
ekonomických. Dobøe patrné je to z porovnání vybraných
prognóz automobilové dopravy se skuteèným vývojem poètu
osobních automobilù na tisíc obyvatel (viz obr. 2).

Obr. 2
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Poèet osobních automobilù na tisíc obyvatel v ÈR – porovnání
skuteèného vývoje do roku 2011 a vybraných prognóz
Leden - 2013

V roce 1970 byla v rámci rozsáhlejší studie pro tehdejší Federální výbor pro dopravu [16] zpracována prognóza automobilové dopravy, která velmi dobøe odhadla vývoj
v následujících letech. Nicménì hospodáøský vývoj poznamenaný ropnou krizí na konci 70. let a následným zaostáváním
socialistického hospodáøství v 80. letech zpùsobil, e
pøedpoklady prognózy v tomto období se nenaplnily.
Obdobnì prognóza Øeditelství silnic a dálnic z roku 1999
[17] i její aktualizace z roku 2007 [6] pøedpokládaly plynulé
pokraèování dosavadního trendu, zatímco skuteèný vývoj byl
významnì ovlivnìn hospodáøskými problémy.
V letech 2008–2009 øešila prognózu intenzit automobilové
dopravy na dálnièní a silnièní síti Èeské republiky spoleènost
EDIP s.r.o. v rámci výzkumného projektu [13]. Závìrùm výzkumného projektu se podrobnì vìnoval èlánek [8].
Výstupem projektu byly technické podmínky TP 225 Prognóza intenzit automobilové dopravy (2010) [2]. Tato prognóza na základì analýzy pøedchozího vývoje zohlednila vliv
vývoje hrubého domácího produktu a pro mnohé neèekanì
pøedpovìdìla pokles intenzit automobilové dopravy v roce
2010, co následnì potvrdily výsledky celostátního sèítání
dopravy (viz napø. [11]).
4.

VÝVOJ AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY OD POSLEDNÍ
PROGNÓZY
V roce 2010 probìhlo pravidelné celostátní sèítání dopravy
(CSD), které je dlouhodobì nejvýznamnìjším zdrojem informací o vývoji automobilové dopravy v Èeské republice. Jeho
výsledky se mimo jiné vyuívají i k ovìøení døíve zpracovaných prognóz a k jejich korekcím.
CSD 2010 bylo významnì ovlivnìno ekonomickým vývojem nejen v ÈR, ale i v zahranièí, kdy pøedchozí 10 let trvající
rùst byl v ÈR i ve všech sledovaných státech (kromì Polska)
vystøídán výrazným poklesem HDP s dopady do všech odvìtví hospodáøství, dopravu nevyjímaje. Výsledky sèítání ukázaly stagnaci intenzit automobilové dopravy oproti CSD 2005,
co vzhledem k pøedchozímu rùstu, který trval a do roku
2008, znamenalo reálný pokles intenzit mezi roky 2008 a
2010. Výsledky CSD 2010 byly podrobnì okomentovány
v èlánku [11].
Poznámka: Pøi porovnávání výsledkù CSD 2005 a 2010 je tøeba mít
na pamìti, e v roce 2010 se zmìnila metodika zapoèítávání
souprav tìkých vozidel, kdy na rozdíl od pøedchozích sèítání
byly tyto soupravy novì zapoèítány pouze jako 1 vozidlo. Pro
zdùraznìní této zmìny bylo ve výsledcích CSD 2010 pouito
nové oznaèení druhù vozidel (podrobnìji viz [11]). Tato zmìna
se ale nijak nedotkla prognózy automobilové dopravy, pro ni se
jako podklad z celostátního sèítání dopravy pouívají hodnoty
celkového roèního dopravního výkonu, který byl v roce 2010
vyèíslen stejnou metodikou jako v pøedchozích sèítáních.

V roce 2010 byly aktuální dvì prognózy intenzit automobilové dopravy. Starší prognóza ØSD [6] vzhledem k dobì
(2006) a metodice zpracování (tradièní trendová metoda) nemohla pokles automobilové dopravy pøedvídat. Naopak prognóza EDIP [13] z roku 2009 byla zpracována ve formì
kauzálního modelu, který zohledòuje závislost prognózovaných velièin (poètu automobilù, dopravního výkonu a intenzit dopravy) na dalších faktorech. Vedle poètu obyvatel byl
jako další faktor rozhodující pro vývoj dopravy vyhodnocen
hrubý domácí produkt (HDP). Díky tomu mohla prognóza
Leden - 2013

v roce 2009 zareagovat na poèínající pøíznaky hospodáøské
krize a pøedpovìdìt pokles automobilové dopravy na základì
predikce ekonomického vývoje (viz tab. 1).
Tab. 1 Skuteèný vývoj HDP [%, r/r, reálnì] v letech 2005–2011 a
predikce vývoje HDP pouitá v prognózách
automobilové dopravy 2009 a 2011
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Skuteènost
– ÈSÚ 2009
Skuteènost
– ÈSÚ 2011
Predikce –
11/20092)
Predikce –
11/20113)

6,3

6,8

6,1

2,5

6,8

7,0

5,7

3,1

-4,7

2,7

1,91)

-4,7

0,9

2,5
1,9

0,9

2,0

Poznámky:
1)
údaj z listopadu 2012
2)
prùmìr z predikcí Èeské národní banky a Ministerstva financí
3)
prùmìr z predikcí Èeské národní banky, Ministerstva financí
a Evropské komise

5. AKTUALIZACE PROGNÓZY
Prognóza intenzit automobilové dopravy z roku 2009 [13]
byla zpracována jako adaptabilní algoritmus s pøedpokladem
aktualizace vdy po významné zmìnì vstupních parametrù
modelu, zpravidla po celostátním sèítání dopravy. Ukázalo se,
e zejména ekonomický vývoj byl dynamiètìjší, ne se v prognóze [13] pùvodnì pøedpokládalo, take nìkteré výchozí
pøedpoklady prognózy se zmìnily.
Øeditelství silnic a dálnic ÈR proto v roce 2011 rozhodlo
o zadání aktualizace prognózy s tím, e její vyuití bude rozšíøeno i pro ekonomické posuzování staveb v systému HDM-4.
5.1 Aktualizace vstupních parametrù
Vstupní parametry adaptabilního modelu zahrnují údaje
o skuteèném vývoji dopravních charakteristik, údaje o skuteèném vývoji parametrù ovlivòujících dopravu (demografické
a ekonomické údaje) a predikci vývoje parametrù ovlivòujících dopravu.
V rámci aktualizace vstupních parametrù proto byla do modelu doplnìna data o skuteèném vývoji v letech 2009–2010
pro tyto parametry:
a) Data o dopravì a pøepravì
ü poèty vozidel evidovaných v ÈR (zdroj: Ministerstvo
dopravy),
ü prùmìrné probìhy vozidel na dálnicích a silnicích
v ÈR (odvozeno z Celostátního sèítání dopravy 2010),
ü dopravní výkon na dálnicích a silnicích v ÈR (zdroj:
Celostátní sèítání dopravy 2010),
ü objemy pøepravy a pøepravní výkon nákladní automobilové dopravy v ÈR, vèetnì pøepravy realizované zahranièními dopravci (zdroje: ÈSÚ, Eurostat).
b) Demografická a ekonomická data
ü poèet obyvatel ÈR (zdroj: ÈSÚ),
ü prùmìrná velikost domácnosti v ÈR (zdroj: ÈSÚ),
ü HDP v ÈR, v sousedních státech a v celé EU (zdroje:
ÈSÚ, Eurostat).
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Demografická prognóza, která byla pøevzata od Èeského
statistického úøadu, zùstala oproti roku 2009 beze zmìn. Nová
projekce obyvatelstva Èeské republiky aktualizovaná na základì výsledkù sèítání lidu, domù a bytù z roku 2011 zatím
ještì není k dispozici (viz obr. 3).

Obr. 3

6.

Prognóza vývoje HDP v ÈR

PROGNÓZA DOPRAVNÍCH VÝKONÙ

6.1 Osobní automobily
Stejnì jako v pøedchozích prognózách [17], [6], byl dopravní
výkon osobních automobilù vypoèten jako násobek poètu vozidel a jejich prùmìrného probìhu. Prognóza dopravního výkonu se tak rozkládá do dvou samostatných prognóz:
ü prognózy poètu osobních automobilù,
ü prognózy prùmìrného probìhu osobních automobilù.
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Prognóza poètu osobních automobilù je zaloena na výše
popsaném pøedpokladu, e po bouølivém rozvoji automobilizace v minulém století by se nárùst poètu vozidel mìl postupnì zpomalovat a k úplné saturaci (viz obr. 1). Výše saturace
pøitom pravdìpodobnì nebude vycházet z ekonomických
podmínek, ale z potøeb a schopností obyvatel automobil
uívat (viz napø. [9], [10]). Na ekonomické situaci naopak
bude záviset, jak rychle bude saturace dosaeno. Podle modelového výpoètu by k tomu mìlo dojít a po roce 2050.
Oproti prognóze z roku 2009 doznala nová prognóza poètu
osobních automobilù pouze drobné zmìny vyplývající z doplnìní aktuálních hodnot ovlivòujících faktorù za roky 2009 a
2010. Porovnání obou prognóz obsahuje obrázek 5.

Prognóza poètu obyvatel v ÈR – zdroj [20]

K 30. 9. 2011 zveøejnil Èeský statistický úøad výsledky mimoøádné revize roèních národních úètù za roky 1995–2010
vèetnì zmìn HDP. Do modelu prognózy automobilové dopravy proto byly pouity upravené hodnoty HDP po této mimoøádné revizi (viz tab. 1).
Pro vývoj v následujících tøech letech (2011–2013) byl
vyuit prùmìr z predikcí HDP vydávaných Ministerstvem financí ÈR, Èeskou národní bankou a Evropskou komisí.
Prognóza vývoje HDP do roku 2050 byla odhadnuta metodou extrapolace èasových øad na základì dosavadního vývoje
HDP a pøedpovìdi do roku 2013. Prognóza byla zpracována
ve tøech variantách (nízká, støední a vysoká) – viz obr. 4.

Obr. 4

Poznámka: Dopravní výkon i prùmìrný probìh pro potøeby prognóz
byly vyèíslovány pouze na silnièní a dálnièní síti Èeské republiky,
tj. bez místních a úèelových komunikací.

Obr. 5

Porovnání pøedpokládaného vývoje poètu osobních automobilù podle prognóz z roku 2009 a 2011

Prognóza prùmìrného probìhu osobních automobilù
byla vdy sloitìjší zejména z dùvodu nedostatku relevantních
dat o dosavadním vývoji.
Vývoj prùmìrného probìhu je mnohem ménì dynamický
ne vývoj poètu automobilù. Napøíklad v Nìmecku, které má
propracovanou metodiku zjišování celkového dopravního
výkonu i prùmìrného probìhu vozidel podle spotøeby pohonných hmot, prùmìrný probìh stagnuje, resp. dokonce
velmi mírnì klesá [22]. V ÈR bohuel data o prùmìrném probìhu vozidel v jednotlivých letech nejsou k dispozici. Jako
zdroj proto byly pouity hodnoty zjišované zpìtným dopoètem z dopravního výkonu na základì výsledkù celostátního
sèítání dopravy [19] s pìtiletou periodou. Hodnoty pro mezilehlé roky byly dopoèteny podle mìøení intenzit dopravy automatickými sèítaèi, které provozuje Øeditelství silnic a
dálnic. Aèkoli zjištìná hodnota prùmìrného probìhu osobních automobilù v ÈR je výraznì niší ne v Nìmecku (zèásti
se na tom pravdìpodobnì podílí odlišná metodika zjišování),
trend vývoje se a do roku 2005 zásadnì nelišil – tj. stagnace,
resp. velmi mírný nárùst.
Pøi statistické analýze se ukázala závislost prùmìrného probìhu na HDP, i kdy ne tak výrazná jako v pøípadì poètu automobilù. Pøekvapivì se neprojevila závislost prùmìrného
probìhu na cenì pohonných hmot. Tyto výsledky ale není
moné pøeceòovat, zejména s ohledem na popsanou nejistotu
pøi získávání dat o skuteèném vývoji prùmìrného probìhu.
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Zprávy AIPCR/PIARC

Obr. 6

Vývoj probìhù osobních vozidel – porovnání skuteèného vývoje s modelem

V období let 2005–2010 ale byl zaznamenán výrazný pokles
prùmìrného probìhu osobních vozidel. Pøestoe matematický model pøedpokládal v letech 2009–2010 mírný pokles probìhù zpùsobený hospodáøskou krizí, skuteènì zaznamenaný
propad prùmìrného probìhu je zcela neoèekávaný, neodpovídá modelu prognózy dopravy z roku 2009 (viz obr. 6), ani
zkušenostem ze zahranièí.
Vzhledem k uvedeným skuteènostem byla pøijata hypotéza,
e pokles prùmìrného probìhu mezi celostátním sèítáním
2005 a 2010 je mimoøádným výkyvem z dlouhodobého trendu. Pro aktualizaci prognózy proto byla i nadále uvaována
prognóza probìhù z roku 2009 (model zaloený na souvislosti
výše probìhù s výší HDP). Vyrovnání rozdílu z roku 2010
s návratem na hodnoty probìhù dle modelu bylo rozloeno na
období 15 let (do roku 2025).
Na základì modelù vývoje poètu automobilù a prùmìrného
probìhu byla sestavena koneèná prognóza dopravního výko-

Obr. 7

Koeficienty vývoje intenzit dopravy pro skupinu lehkých vozidel – LV

nu osobních automobilù, ze které byly následnì odvozeny
pøedpokládané koeficienty rùstu intenzit dopravy v èlenìní
podle kategorie a tøídy pozemních komunikací (viz obr. 7).
Celkovì lze v èasovém horizontu zpracované dopravní prognózy oèekávat další nárùst dopravního výkonu, a tedy i intenzit osobní automobilové dopravy. Výsledný model
pøedpokládá nárùst dopravního výkonu osobních
automobilù:
ü o 10 % v období 2010–2015,
ü o 75 % v období 2010–2040.
Na tomto rùstu se bude podílet pøedevším další zvyšování
poètu osobních automobilù.
Pokraèování v pøíším èísle

Nové èíslo èasopisu Routes/Roads
Zatím poslední výtisk ètvrtletníku vydávaného Svìtovou silnièní asociací PIARC vyšel (pod èíslem 356)
v samém závìru loòského roku. Má standardní rozsah i úpravu a co do zamìøení je monotematickým
èíslem. Osm odborných èlánkù je vìnováno novému vývoji v oceòování silnièních projektù.
V odstavcích, které po této úvodní poznámce následují, nabízíme našim ètenáøùm struèné informace jak
o uvedených èláncích, tak i o dalších èástech (jako obvykle zajímavého) posledního èísla loòského roèníku
periodika Routes/Roads.

Úvodník je z pera pana Friedricha Zottera, jen je koordinátorem strategického tématu 1 a èlenem Výkonného výboru
asociace PIARC. Autor se snaí najít odpovìï na èasto kladenou otázku: „Jak silnì ovlivòují investice do infrastruktury
ekonomický rùst a sociální prostøedí ve spoleènosti?“. Investice do infrastruktury jsou nejen pøedpokladem ekonomického
rùstu, ale i podmínkou pro zlepšování kvality ivota. To platí i
v dobì krizí a škrtù, jejich dùsledkùm musí èelit odpovìdní
vedoucí èinitelé dopravy.
Technický výbor TC 1.4 PIARC pracuje na tvorbì nových
doporuèení pro oceòování silnièních projektù. Cílem je pøipravit pro ty, kdo rozhodují, podklady pro správné oceòování
projektù, pro zabezpeèení jejich pøínosù ekonomickému a so-
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ciálnímu rùstu pøíslušné spoleènosti. Oceòování musí vycházet z poznatkù mnoha vìdních oborù a musí brát v úvahu
otázky udritelnosti rozvoje a ochrany ivotního prostøedí.
Pouhé analýzy investièních nákladù nemohou staèit.
Uvedený výbor PIARC pøipravuje podklady pro workshopy
a zprávu, která bude projednána na kongresu asociace v roce
2015 v Soulu. Otázkami oceòování projektù se zabývají odborné èlánky uveøejnìné v tomto èísle ètvrtletníku.
V kalendáøi odborných akcí pøipravených pro letošní rok je
napøíklad uvedeno konání 6. konference k bezpeènosti silnièního provozu na 4 kontinentech (Peking, kvìten), Svìtového
kongresu ITA – AITES (eneva, kvìten), Mezinárodní konference o silnicích v Pobaltí (Vilnius, srpen) a 2. symposia k tunelùm a ITS (Bergen, záøí). Nechybí ani pøipamatování
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6. ZÁVER
Viacroèným výskumom na Stavebnej fakulte bolo jednoznaène preukázané, e asfaltové zmesi s pouitím recyklovaného materiálu majú porovnate¾né vlastnosti s klasickými
asfaltovými zmesami. Vyuitie recyklovaných materiálov
v konštrukèných vrstvách vozovky je výhodné hlavne v podkladových vrstvách alebo aj v krytoch vrstiev pri cestách
s niším dopravným zaaením. Pri dodraní všetkých noriem
a technologických predpisov sa môe úspešne vyuíva
recyklovaný materiál v konštrukèných vrstvách vozoviek.
Pred výrobou recyklovanej asfaltovej vrstvy je ve¾mi
dôleité uskutoèni podrobný rozbor R-materiálu, najmä
presné zistenie mnostva a vlastností starého asfaltového spojiva v R-materiáli.

Vykonanými porovnávacími meraniami deformaèných
vlastností a únavy recyklovaných asfaltovaných zmesí mono
jednoznaène dospie k záveru, e hodnoty deformaèných
vlastností aj únavy sa èasom výrazne menia.
Pri pouívaní recyklovaného materiálu netreba zabúda ani
na ich ekonomický aspekt, úsporu finanèných prostriedkov
na nový materiál a hlavne úsporu nákladov na skládky starých
asfaltových zmesí. Na druhej strane treba vynaloi viac finanèných prostriedkov na zaobstaranie a prevádzku moderných mechanizmov na recykláciu. Aj keï ekonomický aspekt
nemusí by jednoznaèný, tak isto rovnako dôleitú úlohu, ak
nie dôleitejšiu, zohráva ekologický aspekt. Ak je záujem zabezpeèi trvalo udrate¾ný rozvoj a zanecha prírodu aj pre
budúce generácie, musíme prírodu chráni a vyuíva èo najväèšie moné mnostvo recyklovaného materiálu.
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Príspevok spracovaný s podporou VEGA 1/0485/12

Lektorský komentáø
Únava asfaltových zmesí je problematika, s ktorou súvisí navrhovanie, výpoèty a posudzovanie konštrukcií asfaltových vozoviek, ako aj ivotnos týchto vozoviek. V pouívaných technických predpisoch sú hodnotenia a kritéria týkajúce sa únavy asfaltových zmesí zaloené na starších
poznatkoch. Napriek tomu, e jestvujú a sú aj publikované (najmä v zahranièí) nové poznatky, treba ich aktualizova a rozširova. Je to aj preto,
lebo sa zavádzajú do technických noriem a do praxe nové druhy zmesí, ktorých únavové vlastnosti dobre nepoznáme. V praxi sa uplatòujú aj
recyklované asfaltové zmesi. Obsah èlánku s informáciami o únave takýchto zmesí povaujem za aktuálny a prínosný. Súèasne však èlánok naznaèuje, e jestvuje rad otázok o únave zmesí, na ktoré treba odpoveda a preto pokraèova v laboratórnych skúškach (napr. vplyv teploty na
únavu zmesí s rôznym asfaltovým spojivom).
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6.2 Nákladní automobily
Dopravní výkon nákladních automobilù v prognóze z roku
2009 [1] byl odvozen z prognózy pøepravního výkonu podle
vztahu:
DOPRAVNÍ VÝKON = PØEPRAVNÍ VÝKON / PRÙMÌRNÉ VYTÍENÍ

Celkový pøepravní výkon je pøitom nutné rozdìlit na pøepravní výkon ve vnitrostátní dopravì a pøepravní výkon v mezinárodní dopravì.
Podle dat z ÈSÚ zajišuje nárùst celkového pøepravního výkonu výhradnì mezinárodní doprava, zatímco vnitrostátní
42

pøepravní výkon ji delší dobu stagnuje. To se projevuje nejen
v ÈR, ale i v øadì dalších státù v Evropì. V roce 2009 v souvislosti s hospodáøským vývojem dokonce pøepravní výkon vnitrostátní silnièní dopravy nezanedbatelnì poklesl. Nárùst
v následujícím roce ale opravòuje k pøedpokladu, e se jednalo
pouze o krátkodobý výkyv (viz obr. 8).
V mezinárodní dopravì bohuel nelze data o pøepravních
výkonech z ÈSÚ, resp. Eurostatu pøevzít bez úprav, nebo zahrnují i èást cesty za hranicemi ÈR. Pro vyèíslení vnitrostátní
èásti pøepravního výkonu se proto pouívají data o celkovém
objemu mezinárodní pøepravy a modelová délka vnitrostátní
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vaná v pùvodní prognóze, tj. 11 339 mil. vozokm/rok a
akceptuje tak vliv zpomalení rùstu.
Mezi cílovou hodnotou 10 963 mil. vozokm/rok v roce 2050
a souèasnou hodnotou roku 2010 - 8 740 mil. vozokm/rok
byla proloena køivka (funkce) odvozená z goniometrické
funkce sinus, která mezi tìmito dvìma funkcemi interpoluje –
viz obr. 10.

Obr. 8

Vývoj pøepravního výkonu vnitrostátní silnièní dopravy v ÈR
v letech 2000–2010 (zdroj [20])

èásti cesty odvozená z prùmìrné vzdálenosti hranièních
pøechodù od geometrického støedu Èeské republiky.
Model pro prognózu objemu mezinárodní pøepravy je
navren jako adaptabilní, a to závislost na vývoji jediné
promìnné - HDP.
Prognóza celkového dopravního výkonu je pak prostým

Obr. 10 Postup stanovení prognózy dopravního výkonu nákladních vozidel

Obr. 9

Vývoj objemu mezinárodní silnièní pøepravy na území ÈR v letech 1998–2010

souètem:
ü dopravního výkonu ve vnitrostátní dopravì (v konstantní
výši srovnávacího roku 2007),
ü dopravního výkonu v mezinárodní dopravì (dopravní výkon srovnávacího roku 2007 navýšený pomocí koeficientù rùstu získaných z modelu mezinárodní pøepravy).
Pøitom prùmìrné vytíení vozidel se uvauje konstantní, a to
ü 15 t v mezinárodní dopravì (prùmìr z hodnot pro èeské a
cizí dopravce),
ü 1,95 t ve vnitrostátní dopravì.
Vzhledem k pomìrnì dramatickému vývoji intenzit nákladních vozidel v posledních letech byl pro prognózu jejich
dopravních výkonù zvolen mírnì odlišný postup oproti výpoètùm pouitým v prognóze z roku 2009 (TP 225, 1. vydání).
Èasovou øadou dopravních výkonù za roky 2000 a 2011
(dopravní výkon pro rok 2011 byl odhadnut na stejné úrovni
jako rok 2010) byla proloena regresní logaritmická køivka.
Tím byl urèen výchozí “vyrovnaný” dopravní výkon roku
2010, oèištìný o vlivy okamitých, krátkodobých výkyvù.
Do tohoto bodu byla posunuta køivka vypoètená na základì
aktualizovaného adaptabilního modelu (viz výše). Tato køivka
urèila výhledový dopravní výkon v roce 2050. Jeho hodnota
10 963 mil. vozokm/rok je o nìco niší ne hodnota odhado-

Únor - 2013

Obr. 11 Koeficienty vývoje intenzit dopravy pro skupinu tìkých vozidel – TV

V èasovém horizontu zpracované dopravní prognózy se
pøedpokládá nárùst dopravních výkonù a tedy i intenzit nákladní automobilové dopravy, ale výraznì niším tempem,
ne tomu bylo v rozmezí let 1995–2005. Tento nárùst bude
pravdìpodobnì zpùsoben zejména rùstem mezinárodní pøepravy. Pøedpokládaný nárùst dopravního výkonu nákladních
automobilù èiní:
ü 3 % v období 2010–2015,
ü 21 % v období 2010–2040.
6.3 Autobusy
V prognóze z roku 2009 [13] byly autobusy zahrnuty ve skupinì tìkých vozidel spoleènì s nákladními automobily. Z výsledkù celostátních sèítání dopravy ale vyplývá, e vývoj intenzit
autobusù má v posledním období odlišný trend od vývoje intenzit nákladních automobilù. Zatímco intenzity nákladních
automobilù dlouhodobì (i kdy nerovnomìrnì) rostou, intenzity autobusù v posledních minimálnì 15 letech klesají.
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Z dùvodù nízkého podílu motocyklù v dopravním proudu
(0,3–1,3 % podle typu komunikace), nedostatku relevantních
podkladù a nejistého vývoje intenzit bylo rozhodnuto neøešit
prognózu pro motocykly samostatnì, ale ponechat je prozatím ve skupinì lehkých vozidel (LV) spoleènì s osobními
automobily.

Obr. 12 Pøepravní výkon autobusù v èlenìní na dopravu linkovou a nepravidelnou

Jak vyplývá i z dat o pøepravním výkonu (viz obr. 12), rozhodující èást intenzit autobusù stále tvoøí linková autobusová
doprava. Ta v uplynulých letech prošla zmìnami, jejich výsledkem je vyšší efektivita doloitelná zvýšenou prùmìrnou
obsazeností spojù. Prognóza dalšího vývoje autobusové dopravy je ale znaènì nejistá, nebo vedle sociologických a ekonomických aspektù závisí významnì i na politických
rozhodnutích, zejména na úrovni krajù.
Bylo proto rozhodnuto nezpracovávat prozatím samostatnou prognózu dopravního výkonu a intenzit autobusové dopravy a autobusy pro potøeby prognózy ponechat ve skupinì
tìkých vozidel (TV). Toto zjednodušení je moné díky malému podílu autobusù v dopravním proudu, který èiní podle
typu komunikace 0,8–1,4 %.

6.5 Vývoj intenzit dopravy podle dopravního
významu komunikací
Vývoj intenzit dopravy a potamo i dopravních výkonù se
dlouhodobì významnì liší podle typu komunikací. Pro rozdìlení celkového dopravního výkonu na jednotlivé skupiny komunikací byla, stejnì jako v pøedchozích prognózách
dopravy, vyuita analogie s dosavadním vývojem.
Novì oproti prognóze z roku 2009 [13] byly jako samostatná skupina komunikací (tedy oddìlenì od dálnic) uvaovány
rychlostní silnice (R). Zatímco u lehkých vozidel je vývoj intenzit dopravy na dálnicích i na rychlostních silnicích témìø
totoný, intenzity tìkých vozidel na dálnicích rostou zøetelnì
rychleji ne na rychlostních silnicích. S nejvìtší pravdìpodobností to souvisí s vìtším vyuitím dálnic pro mezinárodní
nákladní dopravu (viz obr. 7 a 11).
7. AKTUALIZACE TP 225
Pro praxi pouitelným výstupem projektu je II. vydání TP 225
Prognóza intenzit automobilové dopravy (viz obr. 14), které
byly schváleny Ministerstvem dopravy s úèinností od 12. øíjna
2012.
Více
informací
lze
získat
na
adrese
http://www.edip.cz/cs/publikace.

6.4 Motocykly
Zejména z dùvodu jejich velmi nízkého podílu v dopravním
proudu byly motocykly v prognóze z roku 2009 [13] zahrnuty
ve skupinì lehkých vozidel spoleènì s osobními automobily, a
to i pøes odlišný vývoj intenzit. Intenzity motocyklù od šedesátých let minulého století dlouhodobì klesaly a do roku
2005. Z poètu evidovaných motocyklù (viz obr. 13) i z výsledkù celostátních sèítání dopravy 2010 však vyplynulo, e došlo
ke zmìnì trendu.
V posledních pìti letech intenzity motocyklù rostly, a to
rychleji ne intenzity ostatních druhù vozidel. Teprve delší èasové období ale ukáe, zda se jedná o trvalejší trend nebo
pouze o krátkodobý výkyv.

Obr. 14 Obálka TP 225 Prognóza intenzit automobilové dopravy [3]
Obr. 13 Vývoj poètu evidovaných motocyklù v ÈR v letech 1995-2010
44
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Nejvýznamnìjšími zmìnami oproti prvnímu vydání jsou:
ü rozšíøení pouitelnosti a sjednocení pøístupù pro potøeby
ekonomického hodnocení staveb v systému HDM-4,
ü samostatné koeficienty vývoje intenzit dopravy pro dálnice a pro rychlostní silnice,
ü aktuální koeficienty vývoje intenzit dopravy pro období
2010–2050.
Vzhledem k nestandardnímu vývoji intenzit dopravy v letech 2005–2010 je tøeba pro výchozí intenzity dopravy z CSD
2010 nebo novìjší pouívat ji výhradnì aktualizované koeficienty podle II. vydání TP 225.
8. VÝPOÈET POMOCÍ SOFTWARU
Pro zjednodušení a zrychlení výpoètù a za úèelem rozšíøení poznatkù v oblasti dopravního inenýrství mezi širší odbornou veøejnost vyvíjí firma EDIP s.r.o. øadu modulù dopravnì
inenýrského softwaru. Jsou stavìny na bázi internetových aplikací („on line“), které uivatelùm zaruèují neustálou aktuálnost
metodiky a pøístup z kteréhokoliv poèítaèe na svìtì. Dùraz je kladen na pøehlednost výpoètu a intuitivní ovládání. Programy jsou
urèeny nejen pro dopravní inenýry a projektanty dopravních
staveb, ale dobøe vyuitelné jsou i pro speciální stavební úøady,
dopravní inenýry Policie ÈR, vysoké školy a vlastníky a správce
pozemních komunikací.
Jedním z tìchto modulù je software EDIP-eS, který
umoòuje okamitý výpoèet intenzit dopravy podle metodiky
uvedené v TP 189 [4] a nyní byl doplnìn i o aktuální hodnoty
koeficientù pro úèely prognózy podle TP 225 [3] (viz obr. 15).

Obr. 15 Software EDIP-eS pro stanovení intenzit dopravy – ukázka stanovení výhledové intenzity dopravy

9. AKTUÁLNÌ ØEŠENÝ VÝZKUMNÝ PROJEKT
Problematice stanovení intenzit dopravy vèetnì jejich prognózy se aktuálnì vìnuje nový výzkumný projekt programu
Alfa podporovaný Technologickou agenturou ÈR
è. TA01031064 „Metodika dopravnì inenýrských postupù
pøi posuzování pozemních komunikací“ [15]. Projekt øeší
Únor - 2013

v letech 2011 a 2014 firma EDIP s.r.o. ve spolupráci
s katedrou matematiky Fakulty stavební ÈVUT v Praze. Cílem aktuálnì øešeného projektu je sjednocení a doplnìní metodik posuzování výkonnosti pozemních komunikací
platných v Èeské republice. Plánovaným výstupem projektu
je:
ü metodika, která sjednotí a doplní dopravnì inenýrské
postupy pro posuzování výkonnosti všech druhù pozemních komunikací a køiovatek v ÈR (vè. kapacity úsekù a
kapacity všech druhù køiovatek),
ü pøíslušná softwarová aplikace k metodice.
Po diskuzi a projednání s odbornou veøejností byly v rámci
kapitoly Prognóza intenzit dopravy k dalšímu výzkumu
vybrány tyto otázky:
ü prùbìné sledování intenzit dopravy pomocí automatických detektorù dopravy na silnicích niších tøíd a porovnání aktuálních výsledkù s pøedpokládaným vývojem,
ü pokraèování v analýze moností predikce èasových øad
metodami matematické statistiky,
ü úpravy adaptabilního modelu prognózy dopravních výkonù na základì aktuálních vstupních údajù (demografie,
hrubý domácí produkt a další),
ü pøípadná aktualizace prognózy intenzit pøed vydáním koneèné podoby metodiky.
Pøedpokládáme, e poznatky a závìry prezentované v tomto
èlánku se do koneèné podoby metodiky plnì promítnou.
10. ZÁVÌRY
1. Celostátní sèítání dopravy 2010, které probìhlo v období
hospodáøské recese, potvrdilo závislost intenzit automobilové dopravy na hospodáøském vývoji reprezentovaném
vývojem HDP, kterou jsme pøedpokládali v prognóze
z roku 2009 (viz TP 225 [2]).
2. Na základì výsledkù Celostátního sèítání dopravy 2010
(CSD 2010) rozhodlo Øeditelství silnic a dálnic ÈR o zadání aktualizace prognózy s tím, e její vyuití bude rozšíøeno i pro ekonomické posuzování staveb v systému
HDM-4.
3. Kromì dat o dopravì získaných v rámci CSD 2010 byly aktualizovány i ostatní vstupní parametry adaptabilního
modelu za období od provedení poslední prognózy (skuteènost za roky 2009, 2010) – demografické (poèet obyvatel, struktura domácností), ekonomické (hrubý domácí
produkt, objem nákladní pøepravy) a predikce èasových
øad tìchto velièin.
4. Výsledná prognóza je zpracována oddìlenì pro lehká vozidla (osobní a motocykly) a tìká vozidla (nákladní a autobusy), v èlenìní na dálnice, rychlostní silnice, ostatní
silnice I. tøídy a silnice II. a III. tøídy.
5. Na základì aktualizované prognózy TP 225 pøedpokládáme mezi roky 2010 a 2015 nárùst intenzit automobilové
dopravy:
ü o 10 % u osobních vozidel a o 3 % u nákladních vozidel
v období 2010–2015,
ü o 71 % u osobních vozidel a o 21 % u nákladních vozidel v období 2010–2030.
6. Pro praxi pouitelným výstupem projektu je II. vydání TP
225 Prognóza intenzit automobilové dopravy, které byly
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schváleny Ministerstvem dopravy s úèinností od 12 .øíjna
2012.
7. Dlouhodobá prognóza intenzit automobilové dopravy je
nezbytným podkladem pro kvalitní pøípravu staveb pozemních komunikací. ádná metoda prognózy, jednoduchá, ani sloitá, nikdy nenahradí odbornost dopravního

inenýra, která je nezbytná jak pro volbu správného postupu, tak i pro správnou interpretaci vypoètených
výsledkù.
Tento pøíspìvek byl zpracován v rámci projektu è. TA01031064
Metodika dopravnì inenýrských postupù pøi posuzování
pozemních komunikací, který je finanènì podporován
Technologickou agenturou ÈR.
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Lektorský komentáø
Kvalitní prognóza vývoje silnièní dopravy je základním pøedpokladem pro návrh výhledového uspoøádání silnièní sítì, návrhových kategorií jednotlivých silnic, øešení køiovatek, dimenzování vozovek, hodnocení ekonomické efektivnosti staveb atd. Zpracování prognózy vývoje silnièní
dopravy je pomìrnì obtíné s ohledem na monosti zjištìní potøebných podkladù. Tento èlánek se zabývá aktualizací prognózy vývoje automobilové dopravy metodou jednotlivého souèinitele rùstu vycházející z výsledkù celostátnì provádìných sèítání dopravy èi speciálnì provádìných
prùzkumù. Tato metoda je pro dostupnost podkladù nejèastìji pouívanou metodou stanovování výhledových intenzit. V rámci aktualizace
prognózy byly provedeny aktualizace pøedpokladù dalšího rozvoje vstupních podkladù, porovnání s pøedchozími prognózami a stanovení nových souèinitelù rùstu intenzit od roku 2010 do roku 2050 pro lehká a tìká vozidla s rozlišením kategorií komunikací. Zpracování aktualizace
prognózy automobilové dopravy metodou jednotlivého souèinitele rùstu je velmi pøínosné pro výpoèet výhledových intenzit reagující na dosavadní i oèekávané zmìny ve vývoji automobilizace, probìhù vozidel i dalšího vývoje ekonomiky. Souèasnì poskytuje podklady pro potøeby ekonomického hodnocení staveb komunikací. Pouití metody jednotného souèinitele rùstu je vhodné pro výpoèet výhledových intenzit komunikací,
u nich se nepøedpokládá podstatná zmìna vyuití okolního území èi výstavby kapacitních komunikací ovlivòujících vyuití posuzované komunikace. V pøípadì výstavby nových kapacitních komunikací (napø. dálnic a rychlostních silnic ve volné krajinì, páteøních komunikací velkých
mìst) èi u komunikací ovlivnìných touto výstavbou nebo podstatnou zmìnou vyuití území je však nutné pøi stanovení prognózy jejich intenzit
pouít matematické modely stanovení prognózy.
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