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1. ZADÁNÍ DOKUMENTACE
1.1. Úvod a cíle dokumentace
Vypracování dokumentace „Generel dopravy ve městě Dačice“
s objednatelem, městem Dačice, smlouvou o dílo ze dne 18.5.2017.

bylo

sjednáno

Generel dopravy, základní dopravně – inženýrský dokument v oblasti rozvoje dopravní sítě a
rozvoje dopravy, identifikuje hlavní problémy dopravy, mobilitu a dopravní potřeby uživatelů
a navrhuje opatření na jejich řešení. Dokument vytváří základní podmínky pro rozvoj
dopravní soustavy s ohledem na její ekonomické a sociální vlivy a dopady na životní prostředí
a veřejné zdraví. Jedná o jeden z významných územně plánovacích podkladů rozvoje území.
Technickým předmětem generelu dopravy dle smlouvy o dílo je vypracování dokumentu,
který bude obsahovat:





Dopravní průzkumy, tj. směrový průzkum ke zjištění tranzitní a zdrojové a cílové dopravy
(7 stanovišť) a křižovatkový průzkum ke zjištění pohybů a výkonnosti (7 křižovatek);
Zpracování analýzy stavu, včetně modelu dopravy, což je soubor poznatků a problémů
na komunikacích města;
Odhad vývoje dopravy a dopravního zatížení do roku 2030 s výhledem do roku 2035
Návrh a hodnocení změn v rozvoji infrastruktury (obchvat) a změn v organizaci provozu
(jednosměrné komunikace, uzavřené úseky, omezení provozu atd.) za pomocí modelu
dopravy; jedná se o posouzení výhledového stavu dopravy z hlediska plynulosti a
výkonnosti; lze posuzovat různé zatěžovací stavy, např. dle dopravních a urbanistických
záměrů územního plánu.

Dopravně inženýrská a plánovací dokumentace je řešena ve dvou následujících etapách:



Analytická část
Návrhová část.

Samostatnou částí Generelu dopravy je dopravní model pro silniční automobilovou dopravu.
Cílem návrhové části je navržení strategické koncepce rozvoje dopravy ve městě z hlediska
plynulosti provozu a výkonnosti komunikačního skeletu, v souladu s podmínkami a
potřebami územního plánování, sledovanými záměry rozvoje infrastruktury a změnami
organizace provozu. Výsledkem bude návrh konkrétních opatření pro odstranění problémů a
rizik dopravního systému vyplývajících ze závěru analytické části, námětů z projednání a
dalších impulsů.
Z hlediska časového bude návrh opatření proveden pro horizont roku 2030 s výhledem do
roku 2035, přičemž bude definován soubor přednostních opatření do roku 2020/2025.
Opatření budou rozdělena do skupin dle ekonomické náročnosti na organizačně technická
opatření, rekonstrukce stávající dopravní infrastruktury a nové investice v dopravní
infrastruktuře.

2

Generel dopravy ve městě Dačice – Návrhová část

1.2. Rozhodující závěry analytické části
Souhrnným výsledkem analytické části byla SWOT analýza a problémový výkres, které
společně dokládají rozhodující rizika a příležitosti rozvoje dopravy a dopravní infrastruktury
města Dačice.
Mezi nejdůležitější problémy města patří:
- dostředný (radiální) systém komunikací s průjezdem vozidel, včetně TNV s negativními
dopady na městskou památkovou zónu a absence komunikací pro odvedení vozidel
z centra města;
- omezená výkonnost na křižovatkách v centru města (Palackého náměstí) a kumulace
dopravních nehod v tomto prostoru
- nedostatečná opatření ke zklidnění dopravy v obytných oblastech a rizikových lokalitách,
nízká regulace nákladní dopravy.
Z výše uvedeného vyplývají příležitosti, zejména:
- přestavba křižovatky Palackého náměstí-Masarykova, včetně regulace provozu;
- dostavba základního komunikačního systému pro zklidnění centra města;
- opatření ke zklidnění dopravy v obytných oblastech a rizikových lokalitách.

Obrázek 1: Problémový výkres analytické části, příležitosti ke zlepšení dopravní situace města
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2. ODHAD VÝVOJE DOPRAVY
Odhad vývoje dopravy je nedílnou součástí koncepce řešení v rámci dokumentace Generel
dopravy ve městě Dačice. Metodicky se jedná o samostatnou etapu, jejímž úkolem je
stanovení přibližných výhledových objemů dopravy v závislosti na vývoji automobilizace,
demografickém vývoji a ovlivňování dělby přepravní práce, přičemž je přihlíženo rovněž
k urbanistickému rozvoji území.
STUPEŇ AUTOMOBILIZACE
Projekce vývoje individuální automobilové dopravy je zpracována na základě zjištěného
stupně automobilizace v rámci obce s rozšířenou působností Dačice ke dni 1.1.2017, resp.
k 31.12.2016 (513,2 osobních vozidel/tisíc obyvatel) a „italské křivky“ růstu automobilizace,
která zohledňuje obecnou závislost mezi počtem osobních vozidel a vývojem hrubého
domácího produktu. Při stanovování výhledového stupně automobilizace nebyly zohledněny
demografické změny ve „stárnutí“ populace.

Počet osobních vozidel/1000 obyvatel

Odhad vývoje automobilizace do roku 2030 - Dačice
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Graf 1: Odhad vývoje automobilizace pro ORP Dačice v osobních vozidlech/1000 obyvatel

Předpokládáme, že stupeň automobilizace, bez ovlivňování dělby přepravní práce a bez
zapracování změny demografie obyvatelstva, se bude v roce 2030 pohybovat kolem 558,9
vozidel/tisíc obyvatel, což představuje nárůst přibližně 8,9%. Pro výhledový rok 2035
odhadujeme automobilizaci na úrovni 568,9 vozidel/1000 obyvatel, tedy nárůst zhruba
10,9% k roku 2016.
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TĚŽKÁ NÁKLADNÍ DOPRAVA
Pro odhad vývoje těžké nákladní dopravy byly převzaty výhledové růstové koeficienty
stanovené Ředitelstvím silnic a dálnic ČR pro kategorii ostatní silnice.
Těžká nákladní vozidla
Odhad vývoje
Koeficenty ŘSD ČR

Rok 2016
1,0

Rok 2020
1.022

Rok 2025
1.032

Rok 2030
1.05

Rok 2035
1.059

Tabulka 1: Výhledové růstové koeficienty pro těžkou nákladní dopravu; zdroj ŘSD ČR

Poznámka:
Výhledové koeficienty pro období roku 2020, 2025, 2030 a 2035 jsou vztaženy k roku 2016.

3. NÁVRH IAD, ROZVOJ KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ MĚSTA
Návrhy silniční sítě jsou provedeny s ohledem na stávající základní komunikační systém
(ZAKOS) a rozvojové záměry sledované Územním plánem města. Pro výhledové období je
posouzena alternativní trasa obchvatu, rovněž je řešena tzv. „nulová“ varianta, která
nepředpokládá realizaci obchvatu města v rámci výhledového období. Součástí řešení jsou
návrhy organizace dopravy s cílem zklidnění dopravy v území, mimo komunikace ZAKOS.

3.1. Návrh základního komunikačního systému města
Návrh ZAKOS (základní komunikační systém) vyjadřuje urbanisticko-dopravní funkce
komunikací na území města Dačice a je koncipován dle příslušné ČSN. Návrh zohledňuje
výhledové stavby obsažené v Územním plánu města, které mění či dotváří funkčnost
především sběrného skeletu města.
Posouzení záměrů vychází z Územního plánu ve znění změny č. 2 s platností od prosince
2016. Hlavní koncepce dopravní infrastruktury, definovaná Územním plánem ve znění změny
č. 2 s platností od prosince 2016, vychází ze širších vztahů v území a spočívá v:




Přesměrování trasy silnice II/151, II/406 a II/408 mimo zastavěné území severním
obchvatem města. Trasa je v souladu se schváleným ÚP VÚC Javořická vrchovina a
stávajícím ÚPSÚ Dačice. Obchvat se odpojuje ze stávající silnice II/151 západně od města
a ulice Hradecké, ta do něj zaúsťuje, obchvat vede mezi obytnou zástavbou a
průmyslovou zónou, estakádou prochází nad závodem Centropen, nad stávající silnicí
II/406, kde je navržena MÚK. Překonává řeku a železniční trať, pokračuje dál po terénu
do východní průmyslové zóny, křižuje stávající silnice II/407, III/4076, II/151 a zaúsťuje
JV od města do silnice II/408. ÚP předpokládá obchvat ve funkční úrovni B, mimo
zastavěné území v kategorii S 9,5/70.
Úprava trasy silnice II/406 ve směru na Slavonice, jedná se o odstranění nevyhovujícího
směrového i šířkového vedení v souladu se schváleným ÚP VÚC Javořická vrchovina.
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Obrázek 2: ZAKOS města Dačice, funkční třídy komunikační sítě dle ČSN736110, výhledový rok 2030, resp. 2035

Poznámka:
ZAKOS je tvořen komunikacemi funkční třídy B-sběrné (modrá barva) a vybranými komunikacemi
funkční třídy C-obslužné (zelená barva).

Do roku 2030, resp. 2035 je zásadní komunikační stavbou severní obchvat města, který bude
přeložkou silnic II/151, II/406 a II/408. Obchvatová komunikace propojuje 6 stávajících
komunikací radiálního, resp. diametrálního charakteru, což přináší výraznou synergii nejen
při řešení tranzitní dopravy, ale také vnější cílové a zdrojové dopravy, zejména pak dopravy
nákladní. Komunikace obchvatu bude zatříděna do funkční úrovně B, mimo zastavěné území
v kategorii S 9,5/70. Předpokládáme, že do takto koncipovaného obchvatu budou zaústěny
komunikace funkční třídy C, kategorizačně pak silnice III. třídy.
Úprava trasy silnice II/406 ve směru na Slavonice, která řeší lokální nevyhovující směrové i
šířkové vedení komunikace, nemá prakticky žádný vliv na ZAKOS ani intenzity dopravy.
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Obrázek 3: Modelové zatížení IAD pro rok 2030, obchvat města, údaje ve vozidlech za 24 hodin

Obchvatová komunikace v časovém horizontu roku 2030, jeho severozápadní část, vykazuje
dopravní zatížení 3,5-4,1 tisíc vozidel/24 hodin, v severovýchodní části v úseku silnici II/406 –
II/407 pak 4,3-4,5 tisíc vozidel/24 hodin. Východní část obchvatu mezi silnicemi II/407 a
II/408 dosahuje dopravního zatížení 1,7-2,4 tisíc vozidel/24 hodin. Na území centra města
dochází ke snížení dopravy o přibližně 24% ve vztahu k tzv. „nulové“ variantě, kdy
k výhledovému roku 2030 není k dispozici obchvatová komunikace.
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Obrázek 4: Výřez modelového zatížení IAD pro rok 2030, údaje ve vozidlech za 24 hodin

Výsledný přínos je znatelný, kromě odvedení rozhodující části tranzitní dopravy umožňuje
obchvatová komunikace regulaci městské zdrojové a cílové dopravy. Právě u nákladní
dopravy lze regulací dosáhnout výrazného zklidnění na území města a centra města.
Následný obrázek dokládá změny modelového zatížení z titulu regulace dopravy, na
obchvatové komunikaci se zvyšuje intenzita dopravy o dalších přibližně 0,5-0,6 tisíc
vozidel/24 hodin. Regulace dopravy snižuje na území centra intenzitu o přibližně 27% oproti
tzv. „nulové“ variantě ZAKOS.
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Obrázek 5: Modelové zatížení IAD pro rok 2030, rozdílový kartogram při regulaci dopravy, údaje ve vozidlech za 24 hodin

3.1.1. Návrh etapizace výstavby obchvatu města
Etapizace výstavby obchvatové komunikace je navržena na základě přínosu a účinku na
základní komunikační systém města a jeho výkonnost a podle vlivu na celkovou dopravní
situaci v centru města. Vzhledem k územně technické náročnosti severního obchvatu města
byly navrženy tři samostatné úseky – 1. úsek, severozápadní část mezi silnicemi II/151 a
II/406, 2. úsek, severní část mezi silnicemi II/406 a II/407 a 3. úsek, východní část mezi
silnicemi II/407 a II/408, přičemž 2. úsek je koncipován jako alternativní rekonstrukce
stávající MK Družstevní. Za pomocí dopravního modelu byly posuzovány jednotlivé
etapa/úseky a přednostně byly hodnoceny intenzity dopravy v jednotlivých úsecích a změna
dopravního zatížení v centru města.
ad 1) Etapa 1, severozápadní část obchvatové komunikace
Úsek obchvatové komunikace mezi silnicemi II/151 a II/406 ve směru na Telč je trasován dle
územního plánu města, pro potřeby modelování se křížení obchvatové komunikace se silnicí
II/406 předpokládá úrovňové s hlavní komunikací v trase silnice II/406. Obchvat převádí část
tranzitní, zdrojové a cílové dopravy ze severozápadního směru mimo zastavěné území města
Dačice. Předpokládaná intenzita dopravy je v předmětném úseku kolem 3,1 tis. vozidel za 24
hodin, v centru města se snižuje dopravní zatížení o zhruba 12%, ve vztahu k tzv. „nulové“
variantě.
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Obrázek 6: Modelové zatížení IAD pro rok 2030, 1. etapa výstavby, údaje ve vozidlech za 24 hodin

ad 2) Etapa 2, severní část obchvatové komunikace
Úsek obchvatové komunikace mezi silnicemi II/406 a II/407 využívá rekonstrukci ulice
Nádražní a Družstevní s tím, že dochází k úpravě trasy a situování křižovatky se silnicí II/407
v prostoru ulice Strojírenské. Předpokládaná intenzita dopravy v předmětném úseku je
zhruba 1,5-2,4 tis. vozidel za 24 hodin. Tento úsek obchvatové komunikace nemá prakticky
žádný vliv na změnu dopravního zatížení skeletu města, srovnání intenzit vykazuje zvýšení
kolem 0,3 tisíc vozidel/24 hodin. Na základě uvedeného doporučujeme s touto etapou jako
samostatnou fází výstavby neuvažovat.
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Obrázek 7: Modelové zatížení IAD pro rok 2030, 2. etapa výstavby, údaje ve vozidlech za 24 hodin

ad 3) Varianta etapy 2, severní a východní část obchvatové komunikace
Na základě výsledků původní verze 2. etapy bylo přistoupeno k návrhu alternativa 2. etapy
obchvatové komunikace. Ve výsledku se jedná o mezi silnicemi II/406 ve směru na Telč a
silnici II/408 ve směru na město Jemnice, přičemž mezi silnicemi II/406 a II/407 se využívá
rekonstrukce ulic Nádražní a Družstevní s úpravou trasy a situováním křižovatky se silnicí
II/407 v prostoru ulice Strojírenské. Předpokládaná intenzita dopravy v rozšířeném úseku je
zhruba 0,8-3,1 tis. vozidel za 24 hodin. Vliv předmětného úsek obchvatové komunikace na
změnu dopravního zatížení skeletu města je minimální, v centru města se snižuje dopravní
zatížení přibližně o 6%, v případě regulace dopravy pak o cca 7%. Negativním účinkem této
etapy je mírné přitížení ulice Bezručova směrem k silnici II/408. Na základě výsledku
modelování se jeví severovýchodní část obchvatu jako méně efektivní, je tedy zřejmé, že
obchvatová komunikace plní dobře svoji funkci jako celek.
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Obrázek 8: Modelové zatížení IAD pro rok 2030, alternativa 2. etapy výstavby, údaje ve vozidlech za 24 hodin

3.1.2. Alternativní řešení obchvatu města
Alternativní verze obchvatu města opouští problematický úsek estakády nad silnicí II/406 a
závodem Centropen, včetně zde navržené MÚK. Křížení se silnicí II/406 se odsouvá severním
směrem přibližně do prostoru stávající křižovatky silnice II/406 a silnice III/40623 do Malého
Pěčína, kde se předpokládá okružní křižovatka s pěti rameny. Je zachována doprava ve
stávající trase ulic Nádražní a Družstevní s napojením na obchvatovou komunikaci okružní
křižovatkou.
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Obrázek 9: Modelové zatížení IAD pro rok 2030, varianta obchvatu města, údaje ve vozidlech za 24 hodin

Varianta obchvatu města v časovém horizontu roku 2030, jeho severozápadní část v úseku
silnic II/151 a II/406, vykazuje dopravní zatížení 2,5-2,8 tisíc vozidel/24 hodin, v severní části
v úseku silnici II/406 – II/407 pak 1,8-3,0 tisíc vozidel/24 hodin. Východní část obchvatu mezi
silnicemi II/407 a II/408 dosahuje dopravního zatížení 1,2-1,4 tisíc vozidel/24 hodin. Na
území centra města dochází ke snížení dopravy přibližně o 16% ve vztahu k tzv. „nulové“
variantě, kdy k výhledovému roku 2030 není k dispozici obchvatová komunikace.
Ve srovnání s původní verzi obchvatu je patrný nižší efekt v převádění jak tranzitní dopravy,
tak i dopravy zdrojové a cílové z důvodu delší obchvatové trasy. V průměru vykazuje varianta
obchvatu zhruba o 33% nižší úsekové zatížení než původní trasa, v případě centra města se
jedná o pokles účinku kolem 10%. Ani regulace dopravy nijak nepřispívá k vyššímu efektu
varianty.

3.1.3. Posouzení křižovatek, návrhy a náměty na úpravy
Navrhované přestavby křižovatek sledují dostatečnou výkonnost uzlu alespoň na úrovni
kvality provozu LOS E, která je charakterizována nestabilním provozem se středním zdržením
nad 45 s. Důležité je rovněž zvyšování bezpečnosti účastníků provozu, což se může také
projevit u některých navrhovaných úprav křižovatek. Pro hodnocení výkonnosti pro
výhledový rok 2030 byla vyhotovena předběžná analýza výkonnosti neřízených křižovatek, ta
je zpracována podle Highway Capacity Manual (HCM), která je vhodná pro stádium
plánovací analýzy a dále podle ČSN 736102 Projektování křižovatek na silničních
komunikacích.
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Do hodnocení výkonnosti a orientačního stanovení úrovně kvality dopravy byly zařazeny
všechny průzkumem sledované křižovatky a vybrané křižovatky na obchvatové komunikaci.
Podle předběžné analýzy výkonnosti byly orientačně stanoveny úrovně kvality dopravy (UKD)
křižovatek pro výhledovou dopravní situaci pro rok 2030. Předběžné výsledky byly dále
zpřesněny u křižovatek s orientační UKD na úrovni alespoň B (podbarvené řádky následující
tabulky). Oproti výchozímu/stávajícímu stavu se celkové zatížení sledovaných křižovatek
snižuje přibližně o 20%, z původních 5 zpřesněných výpočtů se na úrovni kvality B nacházejí
pouze 2 křižovatky.
Dačice - UKD křižovatky, výhled pro rok 2030
Označení
Název křižovatky
K1
třída 9. května - Nádražní - Bezručova
K2
Tyršova - Náměstí Republiky
K3
Krajířova - Palackého náměstí
K4
Hradecká - Komenského - Göthova
K5
Palackého náměstí - Masarykova
K6
Kapetova - Jemnická - Masarykova
K7
Kapetova - Strojírenská
Podíl špičkové hodiny = 9,3%

Intenzita 24 hod.
6576
2955
6337
9905
10792
9498
3137
49200

Intenzita šp.hod.
612
275
589
921
1004
883
292
4576

Orientační UKD
A
A
A
B
B
A
A

Tabulka 2: Výsledky předběžné analýzy výkonnosti sledovaných křižovatek, stanovení orientační UKD; výhled roku 2030
Dačice - UKD křižovatky, výhled pro rok 2030, obchvatová komunikace
Označení
Název křižovatky
Intenzita 24 hod.
7619
K8
třída 9. května - obchvat / sever
K9
třída 9. května - obchvat / jih
6533
K10
Strojírenská - obchvat
5159
Podíl špičkové hodiny = 9,3%
19311

Intenzita šp.hod.
709
608
480
1796

Orientační UKD
A
A
A

Tabulka 3: Výsledky předběžné analýzy výkonnosti vybraných křižovatek na obchvatové komunikaci, stanovení
orientační UKD; výhled roku 2030

Následuje základní popis úprav vybraných křižovatek, případně námětů na jejich řešení se
zapracováním dopravních a provozních změn. Jedná o uzly, kde se mění organizace dopravy,
případně dispoziční uspořádání křižovatky nebo dochází ke změně dopravních proudů a
intenzity dopravy. Může se jednat také o rizikové lokality s nevyhovujícími podmínkami pro
pěší dopravu. Dále je doložen seznam lokalit, kdy motivací je obecná bezpečnost dopravy,
zejména dopravy pěší s doporučením hledat řešení ke zlepšení dopravní situace.
Křižovatka ulic Masarykova – Palackého náměstí – Antonínská
Rozhodující křižovatka na komunikacích ZAKOS, po vybudování obchvatové komunikace, dle
původní verze, se zde výrazně mění intenzita dopravy. Cílem hodnocení je průkaz sledované
přestavby křižovatky především z hlediska budoucí výkonnosti. Předpokládané dopravní
zatížení křižovatky pro horizont roku 2030 dosahuje zhruba 10,8 tisíc vozidel za 24 hodin.
Doložené fotografie dokumentují charakter provozu a podmínky pěší dopravy.
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Obrázek 10: Dopravní proud na propojovací silnici III/40625 na západním okraji Palackého náměstí, současnost

Obrázek 11: Symbióza automobilové a pěší dopravy, v levé horní části je zřetelná pěší trasa směrem k MÚ
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Přestavba křižovatky je sledována ve dvou variantách, varianta průsečné, neřízené křižovatky
představuje řešení vycházející ze současného dopravního uspořádání. Následující obrázky
dokládají modelové schéma, kartogram zatížení a rámcový návrh tohoto záměru.

Obrázek 12: Modelové schéma dopravního řešení křižovatky Palackého náměstí-Masarykova

Obrázek 13: Kartogram křižovatky, výstup z modelu dopravy ve vozidlech za 24 hodin; horizont roku 2030
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Obrázek 14: Situace možné přestavby křižovatky, včetně místa pro přecházení v horní části náměstí

K5 Palackého náměstí-Masarykova
Pohyb
V1
V4
V7
V8
V9
V10
V11
V12
SHA3
SHB3

špič.hod.

Rok 2030

Dopravní
zatížení
[voz]

Konfliktní
intenzita
[voz]

Kritická
mezera
[s]

Možná
výkonnost
[pvoz/h]

Skutečná
výkonnost
[pvoz/h]

Rezerva
[pvoz.]

Funkční
úroveň

Střední
zdržení
[s]

0
36
49
36
36
114
32
14
121
160

394
292
742
696
266
731
659
331

5.0
5.0
6.5
6.0
5.5
6.5
6.0
5.5

800
896
344
421
823
350
444
761

800
896
313
409
823
310
431
761
419
348

800
858
262
372
786
192
398
746
294
182

A
A
B
A
A
B
A
A
B
B

10
10
20
10
10
20
10
10
20
20

Tabulka 4: Výsledky analýzy výkonnosti křižovatky a UKD podle HCM a ČSN 736102

Z výsledků v tabulce je patrné, že předmětná křižovatka ve výhledovém roce 2030 jako
průsečná, neřízená vyhovuje. Rezerva ve výkonnosti 182 pvoz/hod. na sdruženém vjezdu
SHB3, vjezd Palackého náměstí, představuje úroveň kvality „B“. Podle ČSN 736102 je tato
kvalita provozu charakterizována zdržením ještě bez front se střední dobou zdržení do 20s ve
špičkové hodině.
Druhou variantou je přestavba křižovatky na okružní podle následujícího obrázku.
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Obrázek 15: Situace přestavby křižovatky Palackého náměstí na okružní

Vjezd
V2
V8
V5
V11

Pruhů
okruh/
vjezd
1/1
1/1
1/1
1/1

Intenzity [pvoz]
Okruh
189
365
88
364

Výjezd
341
126
402
167

Vjezd
302
125
443
166

Kapacita
1213
1132
1282
1118

Posouzení vjezdu
Čekací
Rezerva
doba
911
6
1007
6
839
6
952
6

Fronta [m]
6
2
9
3

Tabulka 5: Výsledky analýzy výkonnosti a UKD okružní křižovatky podle HCM a ČSN 736102

Z výsledků v tabulce je patrné, že předmětná křižovatka ve výhledovém roce 2030 jako
okružní vyhovuje. Nejmenší rezerva ve výkonnosti 839 pvoz/hod. na vjezdu V5, vjezd
Masarykova ulice, představuje úroveň kvality „A“. Podle ČSN 736102 je tato kvalita
charakterizována velmi malým zdržením se střední dobou zdržení do 10s ve špičkové hodině.
Upozorňujeme, že výkonnost okružní křižovatky bývá výrazně ovlivněna intenzitou chodců,
výpočet dle ČSN tento fakt nezohledňuje. Podle zahraničních podkladů lze při vysoké
intenzitě chodců očekávat až 20% snížení výkonnosti křižovatky.
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Hodnocení variant přestavby křižovatky
Hodnocení vychází ze situace, že obchvatová komunikace je pro město Dačice potřebná
z hlediska provozní stability komunikačního skeletu.
Zlepšení dopravně provozních podmínek stávající průsečné křižovatky,
v kontextu výše uvedeného, vykazuje následující přednosti:
- zachovává stávající dopravně urbanistický ráz Palackého náměstí, zábor ploch
komunikací se zásadně nezvyšuje
- výrazně neroste výkonnost křižovatky ve vztahu k očekávané výhledové dopravní situaci
- klesání nivelety hlavní komunikace do křižovatky není provozním rizikem.
Naopak za nedostatky lze považovat:
- nezvyšuje výrazně výkonnost křižovatky, což z dlouhodobého hlediska je značně rizikové
(viz. kapitola 5. Varianta „nulového“ scénáře)
- potřebnost zajištění rychlosti 30km/h na hlavní komunikaci z důvodu bezpečnosti
dopravy.
Přestavba křižovatky na okružní
vykazuje následující přednosti:
- garantuje nízké jízdní rychlost, zvyšuje bezpečnost dopravy
- zvyšuje kapacitu křižovatky, nemusí se brát v úvahu výhledová dopravní situace.
Za nedostatky lze považovat:
- mění dopravně urbanistický ráz náměstí, zábor ploch komunikací se zvyšuje
- z dlouhodobého hlediska vytváří nepotřebnou kapacitu, včetně parametrů
- provozní riziko klesání nivelety hlavní komunikace do okružní křižovatky.
Křižovatka ulic Hradecká – Komenského – Göthova
Druhá nejvíce zatížená křižovatka ve městě na komunikacích ZAKOS. Také v tomto případě je
posouzení výkonnosti potřebné s ohledem na vybudování obchvatové komunikace, dle
původní verze, kdy se mění intenzita dopravy v tomto uzlu. Předpokládané dopravní zatížení
křižovatky pro horizont roku 2030 dosahuje zhruba 9,9 tisíc vozidel za 24 hodin. Rozhodující
závadou této křižovatky jsou nevyhovující podmínky pěší dopravy v trase podél hlavní
komunikace.
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Obrázek 16: Modelové schéma řazení a kartogram křižovatky ve vozidlech za 24 hodin; horizont roku 2030

K4 Hradecká-Komenského-G?thova
Pohyb
V1
V10
V12
SHA3
SHB3

špič.hod.

Rok 2030

Dopravní
zatížení
[voz]

Konfliktní
intenzita
[voz]

Kritická
mezera
[s]

Možná
výkonnost
[pvoz/h]

Skutečná
výkonnost
[pvoz/h]

Rezerva
[pvoz.]

Funkční
úroveň

Střední
zdržení
[s]

14
93
10
0
103

469
763
414

5.0
6.5
5.5

734
332
690

734
328
690

720
232
679

A
B
A

10
20
10

347

240

B

20

Tabulka 6: Výsledky analýzy výkonnosti křižovatky a UKD podle HCM a ČSN 736102
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Obrázek 17: Fotografie předmětné lokality, stávající stav

Křižovatka ulic Tyršova – Husova – Otakara Březiny
Nesourodá, neřízená křižovatka, prakticky s pěti komunikačními rameny, kdy hlavní
komunikací je silnice II/408, ulice Tyršova. Dle dopravního značení se jedná o klasickou
průsečnou křižovatku. Značná rozlehlost křižovatky zvyšuje nepřehlednost a komplikuje
průjezdy křižovatkou z vedlejších komunikací. Podmínky pěší dopravy jsou velmi
neuspokojivé, některé pěší vazby nelze mimo prostor křižovatky vůbec realizovat.
Doporučujeme přestavbu křižovatky v podobě malé okružní křižovatky, včetně řešení pěší
dopravy. Alternativou může být změna organizace provozu v zájmové oblasti s revitalizací
prostoru křižovatky.

Obrázek 18: Fotografie předmětné lokality, stávající stav
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Přehled lokalit na komunikacích ZAKOS i mimo něj doporučených k řešení















Tyršova – náměstí Republiky; rozlehlost křižovatky, rizika pro pěší dopravu
Tyršova – Na Vyhlídce; rozhledové poměry, dopravní značení
Tyršova – Červený Vrch; rozhledové poměry, dopravní značení
Hradecká – Na Sádkách; řešení pěší dopravy
Jiráskova – Antonína Dvořáka; usměrnění provozu v křižovatce
Tyršova – Bezručova; řešení pěší dopravy
ulice Mikšíčkova; podmínky pěší dopravy v úseku Havlíčkovo náměstí-V Kaštanech
ulice Strojírenská; prostor živelného parkování u společnosti THK
Strojírenská – Ke Karlovu; rozlehlost, usměrnění provozu, řešení pěší dopravy
Vápovská – B. Smetany; rozlehlost, usměrnění provozu, řešení pěší dopravy
ulice Vápovská; parkování v křižovatce se slepou komunikací, parkovací plocha před
napojením na ulici Strojírenská
ulice Svobodova; řešení prostoru parkování a připojení na ulici Jemnická
ulice Sokolská, Bratrská; bezpečnost a parkování před MŠ a ZŠ
ulice Komenského; bezpečnost a parkování před ZŠ.

3.1.4. Dopravní zklidnění centra města
Generel dopravy stanovuje koncepci individuální automobilové dopravy dynamické, včetně
rozvoje infrastruktury jako součást dopravního systému města Dačice. V současné době se
město potýká s řadou negativních důsledků z důvodu neexistence obchvatové komunikace.
Zejména centrum města a jeho bezprostředně navazující území je vzhledem ke
komunikačnímu skeletu města nadměrně zatěžováno automobilovou dopravou, včetně
těžké nákladní dopravy.
V rámci systémového řešení jsou navržena taková opatření, která povedou k výraznému
zklidnění automobilové dopravy na území centra města a ke znatelnému vymístění zbytné
automobilové dopravy z centra města. Návrhy směřující ke zklidnění dopravy v centru města
jsou uvažovány zejména v horizontu do roku 2030, kdy se předpokládá výstavba obchvatové
komunikace. Doprovodnými opatřeními bude výrazně regulována nákladní doprava na celém
území města, což bude mít pozitivní dopad zejména na centrum města. Odvedení zbytné
dopravy z tohoto území přispěje ke zlepšení životního prostředí a snížení hluku z dopravy.
Do roku 2020 doporučujeme posílit pobytovou funkci centra města v rámci sledované
přestavby křižovatky Palackého náměstí – Masarykova. Součástí koncepce může být regulace
dopravy v centru města ve formě úpravy organizace dopravy v klidu se znatelnější orientací
na rezidentní parkování.

4. ORGANIZACE DOPRAVY, NÁVRH ZKLIDNĚNÝCH OBLASTÍ
4.1.1. Omezení nákladní dopravy
Návrh počítá s neomezeným provozem nákladní dopravy na obchvatové komunikaci města
Dačice. Na radiálních komunikacích, procházejících územím města, doporučujeme realizovat
regulaci se zákazem vjezdu nákladní vozidel nad 6t mimo zásobování a dopravní obsluhu,
doplněný zákazem vjezdu všech nákladních vozidel mimo zásobování a dopravní obsluhy do
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centra města a lokalit bydlení. Pro tento záměr by bylo možné použít pro komunikace ZAKOS
DZ IS 9c Návěst před křižovatkou, která informuje o omezení provozu. Jsou podporovány
stávající zákazy vjezdu nákladní dopravy mimo ZÁKOS jako v případě oblasti kolem Berky
z Dubé. Ke zvážení je využití DZ IP 25a – Zóna s dopravním omezením se zákazem stání
nákladních vozidel ve vymezeném území města.
Návrh omezení nákladní dopravy na ZÁKOS je přehledně zobrazen ve výkresové části.

Obrázek 19: Návrh regulace nákladní dopravy na území města při existenci obchvatové komunikace

4.1.2. Návrh zklidněných oblastí
Cílem návrhu zklidněných oblastí a zón je podpořit snížení emisí hluku v obytné zástavbě a
současně zvýšit bezpečnost dopravy, především pak u cyklistické a pěší dopravy. Zklidněné
zóny se navrhují mimo ZÁKOS. Jedná se o místní komunikace s obslužnou a pobytovou
funkcí, vhodné jsou v případech, kdy chodci jsou nuceni využívat prostor komunikace pro
silniční vozidla.
Obytné zóny, obytné ulice
Kromě stávající obytné zóny v lokalitě Nivy je předběžně uvažováno s lokalitou Peráček,
lokalitou Vápovka mimo ulici Vápovská a ulicí Mikšíčkova v úseku Havlíčkovo náměstí-V
Kaštanech.
Zóny 30, omezení rychlosti na 30 km/h
Jedná se o návrh zón se sníženou maximální dovolenou rychlostí na 30 km/hod, případně
doplněným preferencí přednosti zprava, tzn. nevyznačených předností v křižovatkách.
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Snížením rychlosti je podporována udržitelnost dopravy. Do této kategorie lze také zahrnout
lokální opatření ve formě DZ B20a Nejvyšší povolená rychlost 30 km/hod.
Stávající zónu 30 v lokalitě Za Školou, dovolenou rychlost 20 km/h v ulici Otakara Březiny a
30 km/h v ulici Mikšíčkova a u rybníka Vražda a další, oblast ulic Vyderská a Severní, kde je
uplatněna také přednost zprava,
navrhujeme doplnit nebo rozšířit o ulici Vápovská, území u ulice Berky z Dubé, ulici
Antonínská, ulici Nivy, ulici Soustružnická, oblast centra města a Palackého náměstí, ulice
Sokolská, Bratrská, lokalitu ulic Bezručova, Husova, Na Vyhlídce a lokalitu Červený Vrch,
včetně ulice Jiráskova.

Obrázek 20: Návrhy opatření ke zklidnění dopravy na území města Dačice

4.1.3. Využití SSZ, telematické systémy
Kapitola je obsahově řešena ve dvou základních rovinách. Jednak se jedná problematiku
řízení silničního provozu světelně signalizačním zařízením (SSZ). V podmínkách města Dačice
se nepředpokládá rozšiřování SSZ, při existenci obchvatové komunikace a regulace nákladní
dopravy je ke zvážení potřebnost stávajícího SSZ v křižovatce Krajířova-Bratrská-AN.
Důvodem zachování provozu může být pouze bezpečnost pěší dopravy ve vazbě na
autobusové nádraží.
Další opatření v podmínkách města Dačice, kdy lze využít telematické systémy, se mohou
týkat dopravy v klidu. Jedná se o navigační a informační systém a technologická zařízení,
která společně v reálném čase, na stacionárních místech a v mobilních aplikacích, umožní
navádění vozidel zákazníků na parkoviště rozhodujících uživatelských skupin. V rámci centra
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města a navazujícího okolí mohou tyto systémy přispět ke snížení společenských nákladů,
včetně negativních vlivů z dopravy, při hledání volného parkovacího místa.

4.1.4. Vliv na životní prostředí
Motivací návrhu je řešení výhledové dopravní soustavy s co nejméně možnými negativními
dopady na životní prostředí. Jedním ze základních výhledových cílů by proto mělo být
zvyšování kvality života ve městě, konkrétně pak snížení negativních účinků dopravy na
životní prostředí – snížení znečištění ovzduší, hladiny hluku a spotřeby energie.
Negativní vlivy dopravy obsahují širokou škálu vlivů, od dopravního hluku přes emise,
prašnost, vibrace po dopravní nehody, v této kapitole je pouze orientačně kvantifikován hluk
ze silniční dopravy.
Možná opatření na omezení hluku lze obecně rozdělit do tří základních skupin – omezení
zdroje, vložení překážky k šíření a opatření na chráněném objektu. V tomto zjednodušeném
přístupu se pojednává jen o omezení zdrojů z dopravy. Do této skupiny patří systémové
změny, které pozitivně ovlivňují dopravní režim jako např. odvedení zbytné dopravy a
dopravní zklidňování, podpora veřejné dopravy a cyklistické dopravy, opatření na zvýšení
bezpečnosti pěší dopravy a další.
Dalšími opatřeními je zvyšování kvality vozového parku. Jedná se o dlouhodobý proces, kdy
dojde postupně ke zlepšení technických parametrů vozidel a k poklesu měrných emisí
zplodin a hluku a do popředí se dostanou aspekty "prostorové" – zábor území pro dopravní
plochy a "dělící" efekt dopravy v území.
Samostatnou kapitolou je využívání tlumivých typů vozovkových krytů. Jedná se princip
"drenážních" živičných směsí, v nichž chybí asfaltová výplň mezer. Směs tvoří pórovitou
konstrukci, v níž se jednotlivá zrna navzájem o sebe opírají a jsou spojena speciálními
modifikovanými asfalty. Pórovitost živičné vrstvy přispívá k pohlcení části hlukové energie.
Podle zahraničních zkušeností vykazují tyto typy živičných krytů při rychlostech okolo
50km/hod. útlum 2-3dB(A).
Důležitým vstupním předpokladem pro hodnocení vlivu návrhu na životní prostředí, resp. na
úroveň hluku z dopravy jsou vypočtené hodnoty ekvivalentních hladin hluku (vzdálenost
7,5m od osy krajního jízdního pruhu) stanovené pro jednotlivé zatěžovací stavy. Jedná se o
komunikace ZAKOS pro výchozí dopravní zatížení reprezentované rokem 2017, stavem roku
2030 s obchvatovou komunikací a „nulovou“ variantu výhledového roku 2035.
Orientační, přibližné výsledky vypočtených hodnot ekvivalentních hladin hluku LAeq byly
provedeny podle účelové publikace pro ŘSD ČR „Výpočet hluku z automobilové dopravy“
z listopadu 2011 a jsou doloženy na následujících obrázcích.
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Obrázek 21: Orientační výsledky hluku ze silniční dopravy, výchozí stav roku 2017

Obrázek 22: Orientační výsledky hluku ze silniční dopravy, stav s obchvatovou komunikací roku 2030
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Dle doporučené metodiky vypracování hlukových studií a jejich posuzování podle zákona
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (součást výše uvedené účelové
publikace) se počet osob a velikost území zasažených nadměrným hlukem ze silniční dopravy
zařazuje do sedmi pásem o následujících hodnotách hluku:
•
•
•
•
•
•
•

≤ 50 LAeq < 55 dB
≤ 55 LAeq < 60 dB
≤ 60 LAeq < 65 dB
≤ 65 LAeq < 70 dB
≤ 70 LAeq < 75 dB
≤ 75 LAeq < 80 dB
≤ 80 LAeq

(pásmo 1)
(pásmo 2)
(pásmo 3)
(pásmo 4)
(pásmo 5)
(pásmo 6)
(pásmo 7).

Pro území města Dačice, stávající dopravní zatížení, bylo orientačním výpočtem dosaženo
hodnot, které se pohybují v rozptylu pásem 1 až 4. Hodnoty 65-65,1 dB byly vypočteno
pouze na silnici II/151, ulice Göthova, v úseku Komenského-Palackého náměstí.
Pro dopravní situaci roku 2030 s obchvatovou komunikací se hodnoty hluku pohybují
v rozptylu pásem 1 až 3, nejvyšší hodnoty byly vypočteny rovněž na silnici II/151, ulice
Göthova, v úseku Komenského-Palackého náměstí ve výši 64,1-64,2 dB. V předmětném
úseku dochází ke snížení hlukové zátěže o 0,9 dB. U obchvatové komunikace jsou
orientačním výpočtem stanoveny hodnoty hluku 57-61,1 dB pro rok 2030.
Nařízení vlády č. 217/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, stanovuje hygienické imisní limity hluku. Za
nepřekročitelné limity pro denní období a chráněný venkovní prostor ostatních staveb a
chráněný ostatní venkovní prostor je nutné považovat hodnoty LAeq = 70 dB pro „starou
hlukovou zátěž“ pro dálnice, silnice I. a II. třídy a MK I. a II. třídy, LAeq = 65 dB na silnicích III.
třídy a MK III. třídy.
U nových staveb je limitem LAeq = 65 dB pro dálnice, silnice I. a II. třídy a MK I. a II. třídy a LAeq
= 60 dB na silnicích III. třídy a MK III. třídy.
Na základě srovnání uvedených hygienických limitů hluku s orientačně vypočtenými
hodnotami ekvivalentní hladiny hluku z dopravy pro výhledový rok 2030 nedochází v denním
období (6.00-22.00 hod.) na sledovaných komunikacích města Dačice k překročení těchto
hygienických limitů.
Poznámka 1:
Chráněným venkovním prostorem se rozumí nezastavěné pozemky, které jsou užívány k rekreaci,
sportu, léčení a výuce, s výjimkou lesních a zemědělských pozemků a venkovních pracovišť.
Chráněným venkovním prostorem staveb se rozumí prostor do 2 m okolo bytových domů, rodinných
domů, staveb pro školní a předškolní výchovu a pro zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně
obdobných staveb.
Poznámka 2:
Obtěžování je definováno pro oblast hodnot Ldvn = 45-75 dB pro dopravní zdroje hluku; Ldvn dlouhodobá ekvivalentní hladina akustického tlaku
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5. VARIANTA „NULOVÉHO“ SCÉNÁŘE
Varianta „nulového“ scénáře byla vyhotovena pro situaci, kdy se do roku 2030, resp. 2035
nepodaří realizovat obchvatovou komunikaci v žádné z jejich verzí. Pro posouzení dopadů na
komunikace ZAKOS byla použita zatěžovací matice výhledového roku 2035, která byla
stanovena za pomocí přepočítacího koeficientu podle kapitoly 2.

Obrázek 23: Modelové zatížení IAD pro rok 2035, „nulová“ varianta, údaje ve vozidlech za 24 hodin
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Obrázek 24: Modelové zatížení IAD pro rok 2035, „nulová“ varianta, detail centra města, údaje ve vozidlech za 24 hodin

5.1. Řešení centra města, křižovatka Palackého náměstí
Funkčnost dopravy na komunikacích základního komunikačního systému (ZÁKOS) se
primárně odvíjí od výkonnosti křižovatek. V systému města Dačice je tou rozhodující
křižovatka Masarykova – Palackého náměstí v centru města, kde se kříží radiální, resp.
diametrální komunikační skelet města. Odhad dopravního zatížení křižovatky pro výhled
roku 2035 dosahuje zhruba 14,2 tisíc vozidel za 24 hodin.
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Obrázek 25: Kartogram křižovatky ve vozidlech za 24 hodin; výhledový rok 2035

Podle propočtu dochází prakticky k vyčerpání kapacity křižovatky na Palackého náměstí.
Rezerva ve výkonnosti 29 přepočtených vozidel a funkční úroveň kvality E se středním
zdržení větším než 45s ukazuje na výraznější překročení výkonnosti v kratším časovém
období 15 minut. Podrobnější výsledky dokládá následující tabulka. Současně dochází
k většímu přesunu dopravy na vnitřní komunikaci, mimo sběrné komunikace ZAKOS. Největší
dopad vykazuje ulice Jiráskova, kde se zvyšuje intenzita dopravy o zhruba 15%.
K5 Palackého náměstí-Masarykova
Pohyb
V1
V4
V7
V8
V9
V10
V11
V12
SHA3
SHB3

špič.hod.

Rok 2035

Dopravní
zatížení
[voz]

Konfliktní
intenzita
[voz]

Kritická
mezera
[s]

Možná
výkonnost
[pvoz/h]

Skutečná
výkonnost
[pvoz/h]

Rezerva
[pvoz.]

Funkční
úroveň

Střední
zdržení
[s]

0
35
48
36
35
154
32
19
119
205

511
407
978
927
381
939
868
426

5.0
5.0
6.5
6.0
5.5
6.5
6.0
5.5

698
788
242
306
717
258
333
681

698
788
214
296
717
220
322
681
302
248

698
751
163
258
680
55
288
661
176
29

A
A
C
B
A
E
B
A
C
E

10
10
30
20
10
>45
20
10
30
>45

Tabulka 7: Výsledky analýzy výkonnosti křižovatky a UKD podle HCM a ČSN 736102

5.2. Křižovatka ulic Hradecká – Komenského – Göthova
U této křižovatky se dopravní zatížení pro výhledový rok 2035 zvyšuje na zhruba 13,4 tisíc
vozidel za 24 hodin. Podle propočtu se křižovatka nachází na funkční úrovni kvality D se
středním zdržením do 45 s ve špičkové hodině. Rezerva ve výkonnosti 87 přepočtených
vozidel může přinášet krátkodobé problémy, předpokládáme, že v kratším časovém období
15 minut se křižovatka bude nacházet na hranici výkonnosti.
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Obrázek 26: Kartogram křižovatky ve vozidlech za 24 hodin; výhledový rok 2035

K4 Hradecká-Komenského-Göthova
Pohyb
V4
V7
V9
SHA3

Špič.hod.

Rok 2035

Dopravní
zatížení
[voz]

Konfliktní
intenzita
[voz]

Kritická
mezera
[s]

Možná
výkonnost
[pvoz/h]

Skutečná
výkonnost
[pvoz/h]

Rezerva
[pvoz.]

Funkční
úroveň

Střední
zdržení
[s]

15
135
10
145

594
996
525

5.0
6.5
5.5

634
236
607

634
232
607
242

618
88
596
87

A
D
A
D

10
45
10
45

Tabulka 8: Výsledky analýzy výkonnosti křižovatky a UKD podle HCM a ČSN 736102

Na základě uvedených výsledků doporučujeme realizaci obchvatové komunikace směřovat
na období do roku 2030.

5.3. Změny hlukové zátěže z dopravy
Pro dopravní situaci „nulové“ varianty ve výhledu roku 2035 se hodnoty hluku pohybují
v rozptylu pásem 1 až 4, nejvyšší hodnoty byly vypočteny na silnici II/151, ulice Göthova, v
úseku Komenského-Palackého náměstí na úrovni 65,4-65,5 dB, dále rovněž na silnici II/151,
ulice Masarykova, v úseku Palackého náměstí-Jemnická/Kapetova na úrovni 65,2 dB.
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Na základě srovnání hygienických limitů hluku, dle nařízení vlády č. 217/2016 Sb., resp.
nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací,
s orientačně vypočtenými hodnotami ekvivalentní hladiny hluku z dopravy pro „nulovou“
variantu a výhledový rok 2035 nedochází v denním období (6.00-22.00 hod.) na sledovaných
komunikacích města Dačice k překročení těchto hygienických limitů.

5.4. Hodnocení vlivu rozvojových oblastí bydlení a dopravně organizačních
opatření
V průběhu projednávání návrhové části byly ze strany města uplatněny požadavky na
zohlednění rozvojových oblastí bydlení:
 lokalita u Sasiňáku; nových 40 rodinných domků
 lokalita Pod Hasičárnou; nových 40 rodinných domků a 4 bytové domy.
Dále byly uplatněny následující dopravně organizační změny na komunikační síti a v obytném
území:




obytná zóna v části „U Hradišťka“ (východně od ulice Berky z Dubé)
jednosměrný provoz v ul. B. Němcové od ul. Otakara Březiny po ul. Jiráskovu
železniční přejezd – THK, zlepšení dopravních podmínek.

Dá se předpokládat, že na změnu dopravního zatížení komunikační sítě budou mít vliv výše
uvedené rozvojové oblasti bydlení. Dle metodiky „Metody prognózy intenzit generované
dopravy“ byly odvozeny objemy IAD, v případě lokality u Sasiňáku se může jednat o 304
vozidel/24 hodin v obou směrech, u lokality Pod Hasičárnou pak o 496 vozidel/24 hodin.
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Z dopravně organizačních námětů bude mít dopad na změnu intenzity dopravy pouze
zavedení jednosměrného provozu v ulici B. Němcové a to pouze v lokálním měřítku. Zlepšení
stavu železničního přejezdu se nedá prostřednictvím dopravního modelu vyjádřit, protože se
tato změna na celé trase prakticky neprojeví. Význam předmětného úseku ulic Nádražní a
Družstevní z hlediska intenzity dopravy je doložen v kapitole 3.1.1., ad 2, obrázek 7. Ze
srovnání modelových zatěžovacích stavů vykazuje zlepšení trasy zvýšení objemu dopravy o
zhruba 19%, včetně nákladní dopravy. Obytná zóna v části „U Hradišťka“ nemá na dopravní
situaci města žádný vliv, nicméně se jedná o vhodné řešení ke zklidnění dopravy a zvýšení
dopravní bezpečnosti v obytné zástavbě.
Uvedené odhady objemu dopravy z titulu rozvojových oblastí bydlení a změna organizace
dopravy v ulici B. Němcové byly zapracovány do varianty „nulového“ scénáře vývoje,
následně jsou na obrázcích doloženy změny dopravního zatížení.

Obrázek 27: Modelové zatížení IAD pro rok 2035, „nulová“ varianta se zapracováním rozvojových záměrů, údaje ve
vozidlech za 24 hodin
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Obrázek 28: Modelové zatížení IAD pro rok 2035 „nulová“ varianta, rozdílový kartogram, údaje ve vozidlech za 24 hodin

Rozvoj lokalit bydlení nemá zásadní vliv na dopravní zatížení, resp. výkonnost základního
komunikačního systému města. Např. křižovatka na Palackého náměstí vykazuje zvýšení o
317 vozidel/24 hodin.
Výraznější změna je patrná na ulici B. Němcové, resp. Otakara Březiny, kde intenzita dopravy
se zvyšuje o 462 vozidel, z původních 1,9 tis. na přibližně 2,4 tisíc vozidel/24 hodin. Jedná se
o důsledek zavedení jednosměrného provozu v části ulice B. Němcové. V této souvislosti si
dovolujeme upozornit na nedobré podmínky na ulici Otakara Březiny, řešením by mohl být
např. jednosměrný provoz k ulici B. Němcové. Problematiku parkování v ulici B. Němcové lze
alternativně řešit formou jednopruhové, obousměrné komunikace se zajištěním možnosti
vyhýbání se vozidel. Pro tento způsob řešení je rozhodující intenzita dopravy v ulici B.
Němcové, včetně odhadu výkonnosti jednopruhového úseku.
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Obrázek 29: Ulice Otakara Březiny, předpokládané zatížení 2,4 tisíc vozidel/24h po změně organizace dopravy, podmínky
pro chodce nevyhovující

6. MULTIMODÁLNÍ DOPRAVNÍ MODEL
Model dopravy je proveden pro potřeby této dokumentace. Jedná se o analytický nástroj k
posouzení dostupných dat a návrhů, který umožňuje tvorbu dopravních modelů. Bez modelu
dopravy se dá jen obtížně kvalitně posoudit navrhovaná řešení a jejich dopady do změny
dopravního zatížení a celkové výkonnosti komunikačního skeletu. Předností dopravního
modelu je pak možnost posuzování jednotlivých etap rozvoje, zejména pak účinky na
dopravní situaci města.

6.1. Dopravní síť, dopravní módy a časy
Dopravní síť je provedena jako hypersíť v projektu software Omnitrans, každá z linií sítě
obsahuje rychlosti a kapacity pro jednotlivé druhy komunikací a modelové časy. Uzly sítě
představují křižovatky, ty jsou definované typem křižovatky a způsobem řazení. Modelová síť
obsahuje na území města silnice II. a III. třídy a vybrané místní komunikace, včetně
křižovatek.
Model dopravy je proveden pro dopravní mód silniční automobilová doprava, osobní a
nákladní dohromady.
Modelové časy jsou provedeny pro 24 hodin běžného pracovního dne. Kalibrace modelu byla
provedena pro zjištění intenzity dopravy přepočítané na 24 hodin, intenzity dopravy ve
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špičkové hodině jsou odvozeny za pomocí přepočtového koeficientu 9% z 24 hodinových
přepravních vztahů a zátěží.

6.2. Matice vztahů, výpočtové funkce a kalibrace
Matice vztahů jsou v dopravním modelu reprezentovány centroidy. Ty jsou na území města
Dačice provedeny dle SO, případně jejich agregací s doplněním speciálních centroidů dle
charakteru území. Centroidy jsou přiřazeny k plochám polyline dle ČSÚ. Speciálně přidané
centroidy bodových zdrojů dopravy nemají přiřazenu plochu polyline. Matice stávající stavu
obsahuje dohromady 31103 cest automobilové dopravy za 24 hodin běžného pracovního
dne.
Model je proveden kapacitně závislou metodou. Kalibrace byla provedena na data z
průzkumů silniční dopravy – směrového a křižovatkového dopravního průzkumu.
Výsledky kalibrace jsou doloženy v následujících 2 tabulkách. GEH statistika dokládá kvalitu
dopravního modelu, za maximální možnou je považována hodnota 5. Vyhotovený model
vykazuje GEH statistiku v rozmezí 0,01-2,56, výsledky jsou tedy vyhovující.
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Tabulka 9: Výsledek kalibrace dle sčítání IAD, osobní a nákladní vozidla dohromady za 6 hodin průzkumu
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7. AKČNÍ PLÁN ROZVOJE DOPRAVY
Akční plán rozvoje dopravy představuje návrh staveb a opatření k časovému horizontu roku
2020, resp. 2025. Plán zahrnuje infrastrukturní rozvoj základní komunikační sítě (ZAKOS),
opatření ke zvyšování bezpečnosti dopravy na komunikacích ZAKOS a návrhy na zklidňování
dopravy v území mimo ZAKOS, které přispívají k bezpečnosti pěší a cyklistické dopravy.
Infrastrukturní rozvoj ZAKOS
Návrh opatření na komunikacích základního komunikačního systému města obsahuje
nejdůležitější infrastrukturní stavby, které znatelným způsobem přispívají ke stabilizaci a
zklidnění dopravy ve městě a v centru města. Efektem této změny je snížení negativních
dopadů z dopravy na území a obyvatelstvo města.
Doporučujeme následující záměry:




přestavba křižovatky Masarykova – Palackého náměstí, včetně pěších tras
rekonstrukce ulic Nádražní a Družstevní, včetně úpravy trasy a křižovatky v prostoru
ulice Strojírenské
výstavba severozápadní část obchvatové komunikace v úseku silnic II/151 a II/406.

Bezpečnost dopravy na ZAKOS
Důležitou oblastí rozvoje dopravy je zvyšování bezpečnosti dopravy, jedná se o řešení
rizikových lokalit především ve vztahu k pěší dopravě.
Na komunikacích ZAKOS doporučujeme následující opatření:








řešení pěší dopravy v křižovatce Hradecká – Komenského – Göthova, přechod pro
chodce na bezbariérové pěší trase podél hlavní komunikace
přestavba křižovatky Tyršova – Husova – Otakara Březiny na malou okružní křižovatku,
včetně řešení pěší dopravy; alternativou může být změna organizace provozu v zájmové
oblasti s revitalizací prostoru křižovatky
ulice Komenského, řešení bezpečnosti dopravy a parkování před ZŠ Komenského.
řešení pěší dopravy v křižovatce Tyršova – Bezručova
podmínky pěší dopravy v ulici Mikšíčkova v úseku Havlíčkovo náměstí-V Kaštanech
regulace nákladní dopravy v podmínkách realizace severozápadní část obchvatové
komunikace.

Zklidňování dopravy
Neméně důležitou oblastí rozvoje dopravy je zklidňování dopravy v území mimo komunikace
ZAKOS. Přednostně se opatření zaměřují na zlepšování podmínek a zvyšování bezpečnosti
pěší a cyklistické dopravy.
Doporučujeme k řešení následující lokality:
 zklidnění ulic Sokolská, Bratrská, řešení bezpečnosti dopravy a parkování před MŠ a ZŠ
 ulice Svobodova, řešení prostoru před SOŠ, včetně parkování a připojení na ulici
Jemnická
 lokalita Červený Vrch, zklidnění dopravy a řešení organizace dopravy, včetně dopravy
v klidu.
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8. GRAFICKÉ PŘÍLOHY
Základní komunikační systém města Dačice, výhled roku 2030/2035
Kartogram zatížení automobilové dopravy za 24 hod., rok 2030, obchvat města
Kartogram zatížení automobilové dopravy za 24 hod., rok 2030, varianta obchvatu města
Kartogram zatížení automobilové dopravy, rok 2035, „nulová varianta“
Návrhy opatření ke zklidnění dopravy na území města Dačice
Návrh regulace nákladní dopravy při existenci obchvatové komunikace

SEZNAM ZKRATEK
CRV
ČR
ČSN
ČSÚ
DN
GD
HCM
IAD
MD
MK
MV
ORP
PČR
RZ
ŘSD
SLDB
SO
SSZ
SWOT
TP
UKD
UP
ZAKOS
ZSJ

Centrální registr vozidel
Česká Republika
Česká technická norma
Český statistický úřad
dopravní nehoda
generel dopravy
Highway Capacity Manual (příručka silniční kapacity)
individuální automobilová doprava
Ministerstvo dopravy
místní komunikace
Ministerstvo vnitra
obec s rozšířenou působností
Policie České Republiky
registrační značka
Ředitelství silnic a dálnic
sčítání lidu domů a bytů
sčítací obvody
světelně signalizační zařízení
Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (silné a slabé stránky,
příležitosti a hrozby)
technické podmínky
úroveň kvality dopravy
územní plán
základní komunikační systém
základní sídelní jednotky
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