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Pøi celostátním sèítání dopravy jsou nákladní vozidla rozdìlována podle uiteèné hmotnosti, nicménì nìkteré technické
pøedpisy vyadují také informace o celkové hmotnosti vozidel. Obsahem èlánku je analýza nákladních vozidel provozovaných
v ÈR, vztahu mezi celkovou a uiteènou hmotností a dìlení druhù vozidel pøi celostátním sèítání dopravy. Je navreno
upøesnìní definice druhù nákladních vozidel podle celkové hmotnosti vozidla.
Klíèová slova: dopravní inenýrství, intenzita dopravy, celostátní sèítání dopravy, druhy vozidel, celková hmotnost, uiteèná
hmotnost
In the nationwide traffic census, trucks are classified according to payload, however, some technical regulations also require information on
the gross vehicle weight. The content of the article is an analysis of trucks operated in the Czech Republic, of the relationship between gross
vehicle weight and payload and the classification of vehicle types in the nationwide traffic census. It is proposed to clarify the definition of
truck types according to the gross vehicle weight.
Keywords: traffic engineering, traffic volume, nationwide traffic census, vehicle types, gross vehicle weight, payload

1 ÚVOD
Výsledky celostátního sèítání dopravy (dále CSD) poskytují informace o intenzitách automobilové dopravy na dálnièní a silnièní síti ÈR. Objednatelem CSD je Øeditelství silnic a dálnic ÈR.
CSD probíhá zpravidla v pìtiletých cyklech (naposledy v roce
2020) na vybrané komunikaèní síti, která zahrnuje všechny
dálnice, silnice I. a II. tøídy, vybrané silnice III. tøídy a vybrané
místní komunikace. Výsledné intenzity dopravy jsou uvádìny
jako odhad roèního prùmìru denních intenzit (RPDI) pro definované druhy vozidel a jejich skupiny. Ve výsledcích jsou uvádìny i další hodnoty intenzit dopravy: roèní prùmìr denních
intenzit dopravy v pracovní den a o víkendech, špièková
hodinová a padesátirázová intenzita dopravy a intenzity
dopravy ve struktuøe potøebné pro hlukové a emisní výpoèty.
Pøi CSD se rozlišuje 12 druhù motorových vozidel a cyklisté. Nákladní vozidla jsou ve výsledcích CSD odlišována do kategorií
podle jejich uiteèné hmotnosti.
Motivem pro analýzu prezentovanou v tomto èlánku byla skuteènost, e v souèasné dobì není v èeských technických pøedpisech sjednoceno dìlení nákladních vozidel podle uiteèné nebo
celkové hmotnosti. Napøíklad technické podmínky TP 170 [9]
pro navrhování konstrukcí vozovek respektují oznaèování vozidel podle CSD a tudí pracují s pojmem uiteèné hmotnosti.
Naopak technické pøedpisy pro posuzování vlivu dopravy na
ivotní prostøedí (napø. [11]) vyadují dìlení intenzit vozidel
podle jejich celkové hmotnosti, a to musí být odborníky pøi
vyuívání výsledkù CSD pøíslušnì zohledòováno. Jedním z výstupù CSD je také zpráva pro EHK OSN, která prezentuje výsledky sèítání na mezinárodních silnicích v ÈR. Nákladní vozidla se
zde dìlí do dvou skupin, a to podle maximální pøípustné

Cílem analýzy popisované v tomto èlánku bylo:
ü zjistit vztah mezi celkovou a uiteènou hmotností
nákladních vozidel provozovaných v ÈR,
ü porovnat je s kategoriemi vozidel pouívanými pøi CSD,
ü doporuèit, jak aplikovat výsledky CSD z hlediska celkové
hmotnosti vozidel.

2 DEFINICE POJMÙ
Odborná literatura definuje tyto druhy hmotností vozidel:
ü Pohotovostní hmotností se rozumí hmotnost vozidla
v provozuschopném stavu, tzn. vèetnì všech provozních
náplní, akumulátorù, rezervního kola apod., bez nákladu
a bez osob (i bez øidièe).
ü Provozní hmotností se rozumí hmotnost vozidla, jeho
palivová nádr se naplní alespoò na 90 % svého objemu,
vèetnì hmotnosti øidièe, paliva a kapalin, vybaveného
standardním vybavením podle specifikací výrobce,
a jsou-li souèástí vybavení, i hmotnost spojovacího
zaøízení a náhradního kola, jako i náøadí.
Poznámka: Pohotovostní a provozní hmotnost pro nás bude mít
stejný význam, protoe jejich rozdíl je z pohledu tohoto èlánku zcela zanedbatelný.
ü Uiteènou hmotností se rozumí maximální hmotnost
nákladu a/nebo hmotnost osob, kterou lze vozidlem
pøepravovat (nosnost vozidla).
ü Celková hmotnost je souèet pohotovostní a uiteèné
hmotnosti vozidla – tzn. hmotnost vozidla
v provozuschopném stavu vèetnì veškerých provozních
náplní a zaøízení (akumulátorù, rezervního kola,
spojovacího zaøízení apod.), a vèetnì maximální
hmotnosti nákladu a/nebo osob, kterou lze vozidlem
pøepravovat.

hmotnosti (tj. celkové hmotnosti).
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V rámci analýzy druhù vozidel v kapitolách 4 a 8 pracujeme výhradnì se tøemi základními hmotnostmi vozidel, které jsou
zjednodušenì znázornìny na obr. 1.

Zákon è. 361/2000 Sb. [3] pouívá pro nìkterá ustanovení pravidel silnièního provozu èlenìní vozidel i podle celkové délky soupravy nebo podle nejvyšší dovolené rychlosti. Nejèastìjším
kritériem pro vozidla s odlišnou obecnou úpravu pravidel sil-

Pohotovostní
hmotnost:

hmotnost nenaloeného
vozidla

nièního provozu je hranice celkové hmotnosti 3 500 kg. Pro
omezení provozu nákladních automobilù o víkendech a svátcích
je limitní hodnota 7 500 kg.

Uiteèná
hmotnost:

hmotnost nákladu, který
vozidlo uveze

Dopravními znaèkami podle vyhlášky 294/2015 Sb. [6] lze podle
místních podmínek stanovit místní úpravu provozu na pozem-

Celková
hmotnost:

obr. 1

ních komunikacích (nejèastìji omezení vjezdu) odlišnì pro rùzné druhy vozidel, pøípadnì pro vozidla vymezených parametrù,
napø. podle rozmìrù nebo hmotnosti. V pøípadì hmotnosti lze

souèet pohotovostní
a uiteèné hmotnosti

Definice pohotovostní, uiteèné a celkové hmotnosti
vozidla pro úèely prezentované analýzy

3 KATEGORIE NÁKLADNÍCH VOZIDEL
Z POHLEDU LEGISLATIVY
K rozdìlení nákladních vozidel do kategorií nepøistupují legislativní pøedpisy a jiné technické specifikace zcela jednotným zpùsobem. Kadý „sektor“ se logicky snaí kategorizovat vozidla
podle spoleèných vlastností, které se vztahují k dané problematice. Obecnì se dá øíci, e za snahou kategorizovat vozidla do
skupin podle spoleèných vlastností stojí pøedevším tyto pohledy:
ü technické podmínky pro schvalování vozidel pro provoz
z hlediska jejich konstrukce,
ü oprávnìní k øízení vozidel,
ü vlivy provozu vozidel na infrastrukturu a ivotní
prostøedí.
Konstrukèními záleitostmi vozidel se zabývá vyhláška
è. 341/2014 Sb., o schvalování technické zpùsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích [4], která zaøazuje nákladní automobily do kategorie
„N: motorová vozidla konstruovaná a vyrobená pøedevším pro
dopravu nákladù“ a tuto dále rozdìluje na tøi podkategorie
podle celkové hmotnosti:
ü N1: vozidla kategorie N s celkovou hmotností
nepøevyšující 3,5 tuny,
ü N2: vozidla kategorie N s celkovou hmotností pøevyšující
3,5 tuny, ale nepøevyšující 12 tun,
ü N3: vozidla kategorie N s celkovou hmotností pøevyšující
12 tun.
Podmínky pro øízení vozidel upravuje zákon è. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích a o zmìnách nìkterých
zákonù (zákon o silnièním provozu) [3], který rozdìluje nákladní automobily do tøí kategorií podle skupiny øidièského
oprávnìní zjednodušenì takto:
ü B: vozidla kategorie N s celkovou hmotností
nepøevyšující 3,5 tuny,
ü C1: vozidla kategorie N s celkovou hmotností pøevyšující
3,5 tuny, ale nepøevyšující 7,5 tuny,
ü C: vozidla kategorie N s celkovou hmotností pøevyšující
7,5 tuny.
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omezit vjezd podle okamité hmotnosti vozidla (u jízdních souprav se okamitá hmotnost vztahuje na kadé vozidlo zvláš).
Krom toho lze dodatkovou tabulkou omezit platnost rùzných
zákazù, omezení nebo pøíkazù vyplývajících z dopravních znaèek na vozidla, jejich povolená hmotnost pøesahuje uvedený
údaj (u jízdní soupravy je rozhodný souèet povolených
hmotností všech vozidel soupravy).
Speciálním pøípadem je omezení tranzitní nákladní dopravy
podle § 24a zákona è. 13/1997 Sb. [1], kdy mùe být na silnici II.
nebo III. tøídy omezen vjezd vozidel nebo jízdních souprav, jejich povolená hmotnost èiní 12 tun a více.
Zákon è. 13/1997 Sb. [1] také stanovuje povinnost k úhradì mýtného (výkonovému zpoplatnìní) pro vozidla nejménì se ètyømi
koly a s povolenou hmotností více ne 3,5 tuny pøi uití dálnic
a silnic I. tøídy. Vlastní provedení upravuje naøízení vlády
è. 240/2014 Sb. [7]. Sazby mýtného se liší podle èasového období
a podle druhu vozidla (nákladní/autobus), povolené hmotnosti,
emisní tøídy a poètu náprav. Mýto rozlišuje tyto tøi kategorie
sazeb pro nákladní vozidla podle jejich povolené hmotnosti:
ü více ne 3,5 a ménì ne 7,5 tuny,
ü nejménì 7,5 a ménì ne 12 tun,
ü nejménì 12 tun.
Poznámka: Legislativní pøedpisy bohuel nepøistupují k pojmenování
hmotností vozidel jednotným zpùsobem. Pro stejnou velièinu existuje
více pojmù, co do problematiky mùe vnášet nejasnosti, obzvláš
pro nezasvìceného ètenáøe. Napøíklad celková hmotnost definovaná
v kapitole 2, je v platné legislativì nìkdy uvádìna jako „nejvìtší
technicky pøípustná hmotnost“ (v technickém prùkazu vozidla) nebo
„maximální pøípustná hmotnost“ v zákonì è. 361/2000 Sb. [3].
Legislativní pøedpisy dále pracují s pojmy, které nemají pøímý vztah
k analýze prezentované v tomto èlánku. Pro úplnost však zmiòujeme tyto:
- „okamitá hmotnost“ je hmotnost vozidla (vèetnì nákladu)
zjištìná v urèitém okamiku pøi jeho provozu,
- „povolená hmotnost“ (nìkdy také „nejvyšší povolená
hmotnost“ nebo „nejvìtší povolená hmotnost“) je nejvyšší
moná okamitá hmotnost vozidla (vèetnì nákladu), která je
definována v technickém prùkazu vozidla. Mùe být stejná nebo
i menší ne celková hmotnost. Maximální povolené hmotnosti
vozidel a zatíení náprav pro jízdu na pozemních komunikacích
v ÈR stanovuje vyhláška è. 209/2018 Sb., o hmotnostech,
rozmìrech a spojitelnosti vozidel [5].
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4 KATEGORIE NÁKLADNÍCH VOZIDEL PØI
CELOSTÁTNÍM SÈÍTÁNÍ DOPRAVY
Do roku 1963 byly pøi CSD nákladní automobily zaøazovány do
jedné spoleèné skupiny „tìká motorová vozidla (nákladní
a tìká vozidla, pøívìsy)“. A v roce 1968 byly nákladní automobily poprvé rozdìleny do tøí kategorií:
ü lehké nákladní automobily s uiteèným zatíením do 3 t,
ü støední nákladní automobily s uiteèným zatíením od
3 t do 5 t,
ü tìké nákladní automobily s uiteèným zatíením nad 5 t.

tab. 1

Èlenìní druhù vozidel ve výsledcích CSD 2020

Oznaèení Popis
LN

Lehká nákladní vozidla (uiteèná hmotnost do 3,5 t) bez pøívìsù
i s pøívìsy

SN

Støední nákladní vozidla (uiteèná hmotnost 3,5–10 t) bez pøívìsù

SNP

Støední nákladní vozidla (uiteèná hmotnost 3,5–10 t) s pøívìsy

TN

Tìká nákladní vozidla (uiteèná hmotnost nad 10 t) bez pøívìsù

TNP

Tìká nákladní vozidla (uiteèná hmotnost nad 10 t) s pøívìsy

NSN

Návìsové soupravy nákladních vozidel

A

Autobusy

Jako identifikaèní vlastnost pro zaøazení do konkrétní kategorie
nákladních automobilù byla pouita uiteèná hmotnost, pro-

AK

Autobusy kloubové

TR

Traktory bez pøívìsù

toe v té dobì byla hlavním ukazatelem nákladní dopravy
hmotnost pøeváeného nákladu. Nákladní automobily Praga,
které mìly nosnost od 3 do 5 tun, byly obecnì povaovány za

TRP

Traktory s pøívìsy

støední tøídu v tonái. Naproti tomu Tatry v té dobì zaèínaly na
nosnosti nìco málo pøes 5 tun a byly ji povaovány za tìkou
tonání tøídu. Právì tyto znaèky tvoøily pøevánou èást nákladního vozového parku tehdejšího Èeskoslovenska. Tato podoba
rozdìlení nákladních automobilù pøetrvala a do sèítání v roce
1985. Pro zajímavost uvádíme, e dìlení podle uiteèné hmotnosti v dobì pøed rokem 1989 odpovídá i normì ÈSN 73 6105 [8]
z roku 1986.
Významná zmìna nastala v roce 1990, kdy se posunula hranice
mezi kategoriemi støední a tìké nákladní automobily na 10 tun
uiteèné hmotnosti. Zmìna pravdìpodobnì zohledòovala postupné zvìtšování silnièních vozidel, zejména pak nákladních.
V roce 1990 byl také poprvé zaveden výpoèet hodnoty TNV pro
navrhování konstrukcí vozovek podle TP 170 [9] a je tedy moné
dávat posun hranièní hodnoty i do této souvislosti. Sledované
druhy nákladních automobilù mìly v roce 1990 tuto podobu:
ü lehké nákladní automobily (uiteèná hmotnost do 3 t),
ü støední nákladní automobily (uiteèná hmotnost 3–10 t),
ü tìké nákladní automobily (uiteèná hmotnost nad 10 t)
vèetnì tahaèù návìsù.
Pøi CSD v roce 1995 došlo k posunu hranice mezi lehkými
a støedními nákladními automobily ze 3 tun na 3,5 tuny. Zmìna
byla zøejmì vyvolána zmìnou metodiky EHK pro sèítání na me-

O

Osobní a dodávková vozidla bez pøívìsù i s pøívìsy

M

Jednostopá motorová vozidla

C

Cyklisté

5 VÝVOJ SKLADBY TÌKÝCH VOZIDEL
V DOPRAVNÍM PROUDU
Grafy na obr. 2 a 3 ukazují postupnou promìnu zastoupením
jednotlivých kategorií nákladních vozidel v dopravním proudu
dle výsledkù CSD [12] od roku 1980 na dálnicích a od roku 1973
na silnicích.

obr. 2 Vývoj skladby dopravního proudu tìkých vozidel dle
Celostátního sèítání vozidel na dálnicích

zinárodních silnicích a zdùvodnìna i zvýšením poètu malých
nákladních vozidel s touto uiteènou hmotností. Takto zvolené
hranice uiteèných hmotností zùstaly zachovány a dodnes.
Z dùvodu sjednocení s výsledky automatických sèítaèù dopravy,
kterých zaèalo pøibývat, došlo v roce 2010 pouze ke zmìnì zpùsobu zapoèítávání návìsových souprav. Do roku 2005 byl prùjezd návìsové soupravy povaován pøi CSD za 2 vozidla (tahaè
N3 + návìs NS), novì se návìsová souprava zapoèítala za 1 vozidlo (NSN), tj. stejnì jako pøi automatickém sèítání dopravy.
Z dùvodu pøehlednosti došlo v roce 2010 i ke zmìnì oznaèování
všech druhù vozidel (LN místo N1 apod.).
Druhy všech vozidel pøi posledním CSD v roce 2020 spolu
s pouívanou zkratkou jsou uvedeny v tab. 1.

obr. 3 Vývoj skladby dopravního proudu tìkých vozidel dle
Celostátního sèítání vozidel na silnicích celkem
Poznámka pro obr. 2 a 3: Kategorie vozidel jsou oznaèeny dle aktuálního CSD. Zmìny v kategorizaci vozidel byly pokud mono zohlednìny, a to pøedevším zmìna v metodice zapoètení návìsových souprav
od roku 2010. Na dálnicích uvádí zdroje dat intenzitu vozidel (obr. 2)
v podrobné kategorizaci (zvláš SN, TN, SNP, TNP a NSN) a od roku
1990, návìsové soupravy jako zvláštní kategorie se sèítaly rovnì a od
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roku 1990. Na silnicích zdroje dat uvádìjí pouze spoleèné kategorie
SN+TN a SNP+TNP+NSN. Intenzity vozidel v podrobné kategorizaci se
následnì urèily z interních podkladù ØSD.
Z obou obrázkù je zøejmá dynamická promìna zastoupení jednotlivých kategorií nákladních vozidel v dopravním proudu.
Vliv na tento vývoj dle našeho názoru má:

y=0,0049x2+0,4268x - 0,0209
R2 = 0,9953

ü pøirozený vývoj nákladních vozidel podle poadavkù
dopravcù,
ü trendy v nákladní pøepravì (druhy pøepravovaného
nákladu a jeho mnoství, délky a smìry pøepravních
tras),
ü legislativní zmìny – mýto pro nìkteré druhy nákladních
vozidel, sazby mýta, omezení jízdy.

obr. 4 Závislost uiteèné hmotnosti na celkové hmotnosti vozidla
(zdroj analýzy: Registr vozidel ÈR [16])

6 VZTAH MEZI UITEÈNOU A CELKOVOU
HMOTNOSTÍ
Pro urèení vztahu mezi uiteènou a celkovou hmotností nákladních vozidel byla v analýze vyuita data z Registru vozidel
ÈR. Registr vozidel (RV) je oficiální databáze všech vozidel registrovaných v ÈR spravovaná ministerstvem dopravy. V registru jsou evidovány komplexní údaje o jednotlivých vozidlech od
základních - jako jsou druh, kategorie, tovární znaèka nebo typ,
po podrobnìjší - napø. typ motoru, druh paliva nebo barva vozidla. V rámci analýzy pro nás byly klíèové pøedevším údaje o provozní a pøípustné hmotnosti.
Z registru vozidel byly vybrány záznamy o registrovaných vozidlech kategorií N1, N2, N3 (podle vyhlášky [4] ) a všech typù tìchto
kategorií, patøících do skupin LN, SN, TN (podle výsledkù CSD).
Výdej dat z registru vozidel byl proveden pomocí portálu
www.dataovozidlech.cz, provozovaného Ministerstvem dopravy [16]. Po oèištìní od neúplných a jinak zkreslených záznamù
bylo tímto zpùsobem získáno 893 373 záznamù o nákladních
automobilech registrovaných v ÈR s celkovou hmotností od 1 do
50 tun.

obr. 5 Závislost podílu uiteèné a pohotovostní hmotnosti na
celkové hmotnosti vozidla (zdroj analýzy: Registr vozidel
ÈR [16])
V tab. 2 jsou vyznaèeny souèasné mezní hodnoty jak uiteèných,
tak celkových hmotností. K nim jsou pøiøazeny odpovídající kategorie dìlení z pohledu CSD, technických podmínek provozu
podle vyhlášky è. 341/2014 Sb. [4] i z pohledu skupiny oprávnìní
k øízení takových vozidel podle zákona è. 361/2000 Sb. [3]. Pod
tlustou èarou (poslední dva øádky) je vyznaèeno nadlimitní

Ze získaných dat byla provedena analýza závislosti uiteèné
hmotnosti na celkové hmotnosti nákladních vozidel, která je

pásmo hmotností z pohledu vyhlášky è. 209/2018 Sb. [5].

vyhodnocena v grafech na obr. 4 a 5. Nejvìtší hodnotu spolehlivosti vykazuje polynomická spojnice trendu druhého stupnì
(rovnice uvedena v grafu, obr. 4).

tab. 2 Vztahy mezi mezními hodnotami hmotností a
kategoriemi nákladních vozidel – porovnání (zdroj
analýzy: Registr vozidel ÈR [16])

Lineární trend není v tomto pøípadì vhodný vzhledem ke skuteènosti, e podíl uiteèné a pohotovostní hmotnosti na celkové
se s narùstající velikostí vozidla mìní. Dá se øíci, e u malých automobilù s celkovou hmotností do cca 4 tun èiní uiteèná hmotnost pøiblinì 35–40 % z jejich celkové hmotnosti, zatímco
u nejtìších nákladních automobilù od cca 37 tun celkové
hmotnosti výše, èiní uiteèná hmotnost více ne 60 % z jejich
celkové hmotnosti. To je patrné z grafu na obr. 5. Tento závìr byl
ovìøen i vyhodnocením údajù o hmotnostech z technické specifikace vybraných prodejcù nákladních vozidel zastoupených
v èeském vozovém parku [17].
Celkové hmotnosti vozidel byly seøazeny a zprùmìrovány pro
odpovídající hodnoty uiteèné a pohotovostní hmotnosti.
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podíl
podíl
celková pohotovostní uiteèná
pohotovostní uiteèné
hmotnost hmotnost
hmotnost
hmotnosti na hmotnosti
[t]
[t]
[t]
celkové
na celkové
1,0
0,6
0,4
59 %
42 %
2,0
1,1
0,9
57 %
43 %
3,0
1,7
1,3
56 %
44 %
3,5
2,0
1,5
56 %
44 %
5,0
2,7
2,3
55 %
45 %
7,5
4,0
3,5
54 %
46 %
10,0
5,2
4,8
52 %
48 %
12,0
6,1
5,9
51 %
49 %
15,0
7,4
7,6
50 %
50 %
19,0
9,0
10,0
48 %
52 %
25,0
11,1
13,9
45 %
55 %
32,0
13,1
18,9
41 %
59 %
40,0
14,8
25,2
37 %
63 %
50,0
16,0
34,0
32 %
68 %
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kategorie
dle CSD
LN/O
LN/O
LN/O
LN
LN
LN
SN
SN
SN
SN
TN
TN
TN
TN

kategorie
dle
341/2014
Sb. [4]
N1
N1
N1
N1
N2
N2
N2
N2
N3
N3
N3
N3
N3
N3

kategorie
dle
361/2000
Sb. [3]
B
B
B
B
C1
C1
C
C
C
C
C
C
C
C
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Poznámka: Pojem „zdvojená zadní náprava“ je laický a z odborného hlediska není správný. Náprava je vdy jeden samostatný technický celek vozidla. Nápravy se poèítají od pøídì k zádi. Take by se
mìlo øíkat „Mají vzadu dvì (a více) nápravy“.
V rámci analýzy jsme se zamìøili na porovnání skuteèných hodnot uiteèné i celkové hmotnosti vozidel z Registru vozidel ÈR
[16] a porovnali je s návodem pro sèítaèe pouitým pøi CSD 2020
pro rozdìlování nákladních vozidel do kategorií.

7.1 Lehká nákladní vozidla (LN) a dodávky
Charakteristické typy a hmotnosti lehkých nákladních vozidel
ukazuje tab. 3.
obr. 6 Pomìr uiteèné a pohotovostní hmotnosti na celkové
hmotnosti vozidla – odpovídající zaøazení do kategorie
z pohledu CSD (O, LN, SN, TN) a z pohledu vyhlášky
è. 341/2014 Sb. [4] (N1, N2, N3)

tab. 3 Zjištìné hmotnosti zástupcù vozidel, která jsou pøi CSD
zaøazována do kategorie lehká nákladní vozidla

Volkswagen
Transporter

celková hmotnost: 2,6 t
uiteèná hmotnost: 1,2 t
zadní náprava: jednoduchá
montá

Volkswagen
Crafter

celková hmotnost: 5,0 t
uiteèná hmotnost: 2,0 t
zadní náprava: dvojitá montá

Pøi rozdìlování intenzit nákladních vozidel do kategorií vozidel
pøi CSD je tøeba zohlednit specifika ruèního sèítání. Je nutné,
aby dìlení vozidel bylo snadno vysvìtlitelné a zejména vizuálnì
odlišitelné. Významná vìtšina úsekù je toti pøi CSD sèítána
ruènì prostøednictvím vyškolených sèítaèù – brigádníkù, kteøí
jsou pøedem proškoleni. Cílem školení je mj. zajištìní orientace
sèítaèe v kategorizaci vozidel. Správné rozlišování vozidel je nepochybnì klíèovou dovedností sèítaèe, proto byl pøi posledním
celostátním sèítání dopravy v roce 2020 souèástí školení pro
sèítaèe instruktání film, který na pøíkladech názornì

Iveco
Daily

celková hmotnost: 3,5 t
uiteèná hmotnost: 1,0 t
zadní náprava: jednoduchá
montá

Mercedes-Benz
Sprinter

celková hmotnost: 3,5 t
uiteèná hmotnost: 1,0 t
zadní náprava: jednoduchá
montá

prezentuje zaøazení daného vozidla do správné kategorie.

Mercedes-Benz
Sprinter

celková hmotnost: 5,0 t
uiteèná hmotnost: 2,4 t
zadní náprava: dvojitá montá

NISSAN
Atleon

celková hmotnost: 3,5 t
uiteèná hmotnost: 1,5 t
zadní náprava: dvojitá montá

Multicar
M 31 B

celková hmotnost: 5,6 t
uiteèná hmotnost: 3,1 t
zadní náprava: jednoduchá
montá

Na obr. 6 je znázornìno rozdìlení uiteèné a pohotovostní
hmotnosti ve škále vozidel s celkovou hmotností od 1 do 30 tun.
Jsou zde zámìrnì uvedeny øešené mezní hodnoty jak celkové,
tak i uiteèné hmotnosti. Kadá hmotnostní kategorie (sloupec)
je v grafu oznaèena pøíslušnou kategorií podle metodiky CSD
a také podle vyhlášky è. 341/2014 Sb. [4].

7 ANALÝZA METODIKY PRO ROZLIŠOVÁNÍ
KATEGORIÍ NÁKLADNÍCH VOZIDEL PØI
CELOSTÁTNÍM SÈÍTÁNÍ DOPRAVY

Pøi posledním CSD v roce 2020 byly pøi ruèním zápisu sledovány
následující druhy nákladních automobilù s uvedenými pøíklady
konkrétních vozidel:
ü LN = Lehké nákladní automobily o nosnosti (uiteèné
hmotnosti) do 3,5 tuny vèetnì - do této skupiny patøí
zejména Ford Transit, Fiat Ducato, Daewoo-Avia øady
D60, Iveco øady Daily 50, Avia 15 a 30 atd.
ü SN = Støední nákladní automobily o nosnosti nad 3,5 t do
10 t vèetnì - Iveco Eurocargo Tector, Tatra 815-280,
vozy Liaz, Iveco Daily 60 a vyšší, Daewoo-Avia øady D75
a také AVIA typu 70, 75 a 80. Mají pouze jednu zadní
nápravu.
ü TN = Tìké nákladní automobily o nosnosti nad 10 t TATRA a rùzná speciální provedení tìchto automobilù
jako sklápìèe, tahaèe, jeøáby, autobagry, cisterny,
mrazicí a stìhovací vozy, dále tìké vozy znaèek

Z tab. 3 je zøejmé, e ádná vozidla ve skupinì lehká nákladní
vozidla (LN) nepøekraèují uiteènou hmotnost 3,5 tuny a jsou
tedy pøi CSD zaøazována správnì.

Mercedes, MAN, DAF, Volvo atd. Mají zdvojenou zadní
nápravu.

kvìten 2022
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Pøi pohledu z druhé strany však musíme konstatovat, e do kategorie osobních a dodávkových vozidel jsou pøi CSD zaøazová-

Jak je vidìt z obr. 7, v hmotnostních skupinách do 2 tun jsou
zcela dominantní osobní automobily. Podíl osobních automo-

ny i „dodávky“ s okénky a vozidla typu pickup, které jsou podle
vyhlášky è. 341/2014 Sb. [4] vozidly nákladními. Hmotnosti nìkterých tìchto typù vozidel ukazuje tab. 4.

bilù ve skupinì do 3 tun mírnì klesá na 94 %. Zlom nastává
v hmotnostní skupinì od 3 do 4 tun, kde ji nákladní automobily
pøevaují a tvoøí 57 % z celkového poètu registrovaných vozidel.

tab. 4 Zjištìné hmotnosti zástupcù vybraných vozidel, která jsou
pøi CSD zaøazována do kategorie osobní a dodávková
vozidla, a z pohledu vyhlášky è. 341/2014 Sb. [4] jsou
vozidly nákladními

Souèasný pøístup k zaøazování vozidel pøi CSD, který je zamìøen
na koncepèní øešení vozidla a na jeho pouití a úèel, umoòuje

NISSAN
Navara

celková hmotnost: 2,1 t
uiteèná hmotnost: 1,1 t
zadní náprava: jednoduchá
montá

sèítaèùm lépe vizuálnì rozlišovat kategorie vozidel. Souèasnì se
tak drí i dlouhodobá návaznost na kategorie sèítané i v pøedcházejících cyklech CSD. Souèasný pøístup je tedy podle našeho
názoru pøijatelný i z dopravnì-inenýrského hlediska, protoe
nelze oèekávat významnìjší dopady nepøesného názvu
kategorie na posuzování staveb a provozu na pozemních
komunikacích.
V pøípadì, e by se v budoucnu zvaovalo pøi CSD definovat sku-

FORD
Ranger

DODGE
RAM 3500

celková hmotnost: 3,2 t
uiteèná hmotnost: 1,1 t
zadní náprava: jednoduchá
montá

celková hmotnost: 5,2 t
uiteèná hmotnost: 2,0 t
zadní náprava: dvojitá montá

Z pøehledu v tab. 3 a 4 je patrné, e hmotnosti pickupù, dodávkových vozidel a malých nákladních automobilù jsou vzhledem
k velikosti a koncepènímu øešení velmi rùznorodé a jejich vizuální podoba se mnohdy prolíná. Vizuální odhad hmotnosti je
v této skupinì vozidel obtíný, v nìkterých pøípadech nemoný,
a to i pro odborníka.
Pro zajímavost a monost dalších úvah uvádíme i doplòkovou
analýzu podílu osobních a nákladních vozidel (podle vyhlášky
è. 341/2014 Sb. [4]) v registru vozidel v rozmezí celkové

piny vozidel dùslednì podle vyhlášky è. 341/2014 Sb. [4],
vyadovalo by to úpravu instrukcí pro sèítaèe v tom smyslu, e
napø. všechna vozidla typu „pickup“ nebo „dodávky“, které
mají 1/3 a 2/3 boèního profilu vozidla bez oken, mají být vdy
zaøazena do kategorie LN. Dalším moným øešením by mohlo
být vyèlenìní nové samostatné kategorie „dodávky a pickupy“.

7.2 Støední nákladní vozidla (SN) a tìká
nákladní vozidla (TN)
Analýza se zamìøila na vozový park nejvìtších dvounápravových nákladních automobilù pouívaných v ÈR. Cílem bylo provìøit, je-li moné poèet náprav nákladního automobilu, který
sèítaèi na stanovištích podle školení sledují, pouít ke korektnímu odlišení kategorií støední a tìký nákladní automobil podle
uiteèné hmotnosti.
Charakteristické typy a hmotnosti støedních nákladních vozidel
ukazuje tab. 5.
tab. 5 Zjištìné hmotnosti vybraných zástupcù vozidel, která jsou
pøi CSD zaøazována do kategorie støední nákladní vozidla
(= mají pouze jednu zadní nápravu)

hmotnosti 1 a 4 tuny.

MAN
TGS

celková hmotnost: 18,0 t
uiteèná hmotnost: 8,3 t

MERCEDES-BENZ
Actros

celková hmotnost: 18,0 t
uiteèná hmotnost: 8,9 t

TATRA
T 815-7

celková hmotnost: 19,0 t
uiteèná hmotnost: 8,5 t

obr. 7 Podíl poètu vozidel kategorie M a N podle vyhlášky
è. 341/2014 Sb [4] na celkovém poètu registrovaných
vozidel v ÈR s celkovou hmotností do 4 tun
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tab. 6 Návrh na úpravu definic kategorií nákladních vozidel
pouívaných pøi CSD
TATRA
T158-8

TATRA
T158-8

celková hmotnost: 20,0 t
uiteèná hmotnost: 9,3 t

celková hmotnost: 20,0 t
uiteèná hmotnost: 10,1 t

Z tab. 5 vyplývá, e dvounápravové nákladní automobily provozované v ÈR nepøesahují hranici celkové hmotnosti 20 tun.

Oznaèení

Popis

LN

Lehká nákladní vozidla (uiteèná hmotnost do 3,5t / celková
hmotnost do 7,5 t) bez pøívìsù i s pøívìsy

SN

Støední nákladní vozidla (uiteèná hmotnost nad 3,5 do 10t /
celková hmotnost nad 7,5 t do 20 t) bez pøívìsù

SNP

Støední nákladní vozidla (uiteèná hmotnost nad 3,5 do 10t /
celková hmotnost nad 7,5 t do 20 t) s pøívìsy

TN

Tìká nákladní vozidla (uiteèná hmotnost nad 10t / celková
hmotnost nad 20 t) bez pøívìsù

TNP

Tìká nákladní vozidla (uiteèná hmotnost nad 10t / celková
hmotnost nad 20 t) s pøívìsy

NSN

Návìsové soupravy nákladních vozidel

Uiteènou hmotností se všechna tato vozidla drí pod 10 tunami. Tìsné pøekroèení hranice 10 tun v uiteèné hmotnosti bylo
identifikováno zcela ojedinìle, a to u vozidel s charakterem speciálù (tzn. vozidel s namontovaným pøídavným zaøízením, jako
jsou vozidla zimní údrby silnic nebo automobilové jeøáby).
Z uvedených skuteèností lze potvrdit, e postup pouívaný pøi
CSD, kdy nákladní vozidla s jednou zadní nápravou jsou zaøazována mezi støední nákladní vozidla, odpovídá mezní hodnotì
uiteèné hmotnosti do 10 tun. Nákladní vozidla se dvìma a více
zadními nápravami mají uiteènou hmotnost ji nad 10 tun
a jsou správnì zaøazována do tìkých nákladních vozidel. Pro
rozhodnutí sèítaèe, zda zaøadit nákladní vozidlo do støední nebo
tìké kategorie z hlediska CSD, je tedy poèet náprav zvolen jako
správné rozhodující kritérium.

8 NÁVRH DOPLNÌNÍ HODNOT CELKOVÉ
HMOTNOSTI DO VÝSLEDKÙ CELOSTÁTNÍHO
SÈÍTÁNÍ DOPRAVY
Novou definici jednotlivých druhù nákladních vozidel rozlišovaných pøi CSD navrhujeme tak, aby faktické rozdìlení bylo zachováno ve stávajícím rozlišení podle uiteèné hmotnosti.
Souèasnou definici však za úèelem zkvalitnìní výsledkù CSD
navrhujeme doplnit o mezní hodnoty celkové hmotnosti 7,5
a 20 tun, které vyplynuly z analýzy registru vozidel [16].
Návrh úprav definic obsahuje tab. 6.

9 ZÁVÌRY ANALÝZY
Rozdìlování na kategorie vozidel se pøi celostátním sèítání dopravy postupnì pøizpùsobovalo vývoji vozového parku. Teprve
od roku 1968 byly nákladní automobily èlenìny do tøí skupin
podle jejich uiteèné hmotnosti na lehká, støední a tìká nákladní vozidla. Mezními hodnotami pro urèení druhu tehdy byly
hodnoty 3 a 5 tun. Od roku 1995 a dodnes jsou mezními
hodnotami uiteèné hmotnosti 3,5 a 10 tun.
Analýzou souèasného vozového parku v registru vozidel ÈR
jsme ovìøili, e souèasná metodika pro sèítaèe pro zaøazování
nákladních vozidel do kategorií pøi celostátním sèítání dopravy
je nastavena správnì a zaøazovaná vozidla odpovídají hranièním hodnotám 3,5 tuny a 10 tun uiteèné hmotnosti.
Za úèelem zkvalitnìní výsledkù CSD a ve snaze alespoò èásteènì
sjednotit pohledy na kategorizaci vozidel napøíè legislativními
i odbornými pøedpisy navrhujeme upøesnìní definic kategorií
lehkých, støedních a tìkých nákladních vozidel pøi celostátním
sèítání dopravy o mezní hodnoty celkové hmotnosti 7,5 a 20 t.
Do budoucna doporuèujeme pokraèovat v postupném sjednocování kategorizace nákladních vozidel mezi legislativou
a technickými pøedpisy, napø. upøesnìním definic jednotlivých
druhù nákladních vozidel v CSD nebo zavedením nových
podkategorií vozidel pøi CSD.
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Lektorský komentáø
Nepøesnosti pøi zaøazování vozidel do jednotlivých kategorií pøináší pøi sbìru dat èasté problémy. Jak autoøi èlánku správnì uvádìjí, je nìkolik
pohledù, jak skupinu vozidel (dodávka, lehké nákladní a støední nákladní vozidlo) klasifikovat. Zároveò v souèasné dobì existuje i nesoulad
v rámci technických pøedpisù a metodik, kde je kategorizace dopravního proudu pouívána. Navrhovaná úprava definice vybraných skupin
vozidel je urèitì pøínosná. A to nejen pro pouití pøi následujícím Celostátním sèítání dopravy. Souhlasím také s doporuèením pokraèovat
v postupném sjednocování kategorizace nákladních vozidel. Pøesto, e pøi realizaci sbìru dat v rámci Celostátního sèítání dopravy byl pouit
ruèní sbìr, stále více se objevují produkty, které se zamìøují na strojové vyhodnocení dopravního proudu na základì videoanalýzy. Tyto
produkty nabízí i monost kategorizace dopravního proudu. V dùsledku nejednotných definic a nejednoznaèného technického popisu
parametrù vozidel, které jsou pøi sledovaní dopravního proudu rozhodující pro zaøazení daného vozidla do pøíslušné kategorie, jsou dosavadní
výsledky vybraných kategorií nepøesné. Ruèní sbìr dat a jejich kategorizace (sèítaè zaøazuje vozidla do jednotlivých kategorií pøímo v terénu
nebo na základì video záznamu) tak zatím zùstává nejpøesnìjším zpùsobem.
Ing. Bc. Petr Kumpošt, Ph.D., ÈVUT v Praze, Fakulta dopravní
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