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Anotace 

Disertační práce se zabývá problematikou průjezdu nadměrných a nadrozměrných přeprav v prostoru křižovatek 

a zajištěním potřebných podmínek pro tuto přepravu v podmínkách České republiky. V práci je zmíněna přeprava 

z pohledu historie a současnosti a dále podrobně popsána problematika průjezdu na častých trasách těchto přeprav. 

Jelikož v současnosti chybí předpisy pro projektování křižovatek při průjezdu nadměrných a nadrozměrných nákladů, 

tato práce by měla sloužit jako podklad pro řešení této neutěšené situace. 

V disertační práci jsou uvedeny metody a programy, které byly použity při řešení problematiky. Z  důvodů 

neexistující evidence přeprav, byla velká část práce věnována sběru a vyhodnocením statistických dat, terénním 

měřením, videoanalýze. Při řešení práce bylo použito nově pořízeného vybavení právě pro zkoumání problematiky 

(kvadrokoptéra). 

Velká pozornost byla věnována tvorbě a verifikaci nově vytvořených vozidel v  programech, které jsou použity 

při ověřování vlečných křivek vozidel.  

V závěru práce jsou uvedeny možnosti řešení stavebních úprav a stanovené parametry pro zajištění přeprav 

nadměrných a nadrozměrných nákladů v prostoru křižovatek. Použití nových poznatků práce je zobrazeno na názorných 

úpravách problematických míst na častých trasách přeprav. V závěru práce je uvedeno i doporučení pro praxi a další 

možnosti výzkumu.  

Klíčová slova: 

nadměrná a nadrozměrná přeprava, trasy přeprav, křižovatka, vlečné křivky, videoanalýza, kvadrokoptéra  

 

Annotation 

The dissertation deals with the passage of excessive and oversize transport in the area of intersections and ensuring 

the necessary conditions for such transport in the Czech Republic. In the work is mentioned transport from the 

perspective of history and the present and described in detail the issue of transit on frequent routes of these transports. 

Currently is lacks of regulations for designing intersections for excessive and oversized transport, this work should serve 

as a basis for a solution to this situation. 

In the thesis are mentioned methods and programs that have been used in dealing with the issue. There is no 

evidence of transport, so for this reason a large part of the work was dedicated to the collection and evaluation of 

statistical data, field measurements and video analysis. For solving the issue was use specifically for this purpose newly 

acquired equipment (quadrocopter). 

Great attention was devoted to the creation and verification of newly created vehicles in programs that are used to 

validate the swept path of these vehicles. The use of new findings work is displayed in illustrative adjustments of 

problematic areas in frequent transportation routes. In the conclusion is also stated recommendation for practice and 

further research possibilities. 

Keywords:  

excessive and oversized transportation, transportation routes, intersection, swept path, video analysis, quadrocopter 
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1. ÚVOD 

Česká republika má dlouholetou tradici ve strojírenství a průmyslu. Zmíněná odvětví produkují často výrobky, 

které svými rozměry i hmotností můžeme považovat za nadstandardní. U těchto výrobků nastává problematika jejich 

přepravy. Vzhledem k průjezdným průřezům a poloměrům oblouků je obtížné využít železniční přepravu. Vodní 

přepravu nelze také v našich podmínkách zcela využít. Přepravu je nutné uskutečňovat po vybraných trasách pozemních 

komunikací za pomocí speciálních vozidel. Trasy pro nadměrnou přepravu byly dříve chráněny Ministerstvem dopravy 

z hlediska rozměrů a hmotností. Přeprava nadměrných a nadrozměrných nákladů je dlouhodobou záležitostí vzhledem 

k tomuto historickému výrobnímu potenciálu na našem území. Změna nastala však po roce 1992, kdy trasy 

pro nadměrnou přepravu přestalo Ministerstvo dopravy chránit. 

Výrobky nestandardních rozměrů a hmotností je nutno přepravit z místa výroby na místo montáže nebo užití nejen 

v rámci České republiky, ale také Evropy a světa. České výrobky disponují konkurenceschopným potenciálem v rámci 

kvality i ceny ve srovnání s výrobky v zemích EU, nebo zemích celého světa.  

K nadrozměrné přepravě nepatří jen výrobky ze strojírenství a průmyslu. Nesmíme také zapomínat na různé 

samohybné a stavební stroje, jeřáby, které překračují svoji hmotností či rozměry maximální standardně povolené limity. 

Ministerstvo dopravy povoluje ročně 15 až 20 tisíc nadrozměrných přeprav, z toho počtu se jedná cca o 5 tisíc přeprav 

s ohledem na rozměry nákladu vyžadující nadstandardní prostorové požadavky na zajištění průjezdu.  

Firmy, které se specializují na doprovody, přepravu a realizaci přeprav nadměrných nákladů vynakládají stále více 

času a prostředků na zajištění technických úprav prostorového uspořádání pozemních komunikací pro průjezd 

jednotlivých nadrozměrných nákladů. Příkladem je budování okružních křižovatek s parametry nevyhovujícími tomuto 

typu přepravy, zužování vozovek a vytváření retardérů na pozemních komunikacích v průtazích měst a obcí. Můžeme 

zde zmínit také tzv. kanalizaci dopravy v průsečných a stykových křižovatkách i na mimoúrovňových křižovatkách. 

Komplikace také působí blízkost osvětlení, dopravní značení a další nemobilní prvky na komunikaci. V současnosti 

je stav komunikační sítě pro potřebu průjezdnosti nadrozměrných nákladů v ČR stále neuspokojivější. Přepravci 

a doprovody nadměrných nákladů se s touto skutečností pravidelně potýkají při přípravě přepravních tras. 

Podobně neutěšená je situace v mnoha dalších evropských zemích. Přitom existuje Evropská směrnice osvědčené 

praxe pro přepravu nadměrných nákladů po pozemních komunikacích ze 17. 5. 2006 [1], která doporučuje členským 

státům vybudovat celoevropskou síť koridorů pro přepravu nadměrných nákladů.  

2. LEGISLATIVNÍ STRÁNKA PŘEPRAV 

Největší povolené rozměry vozidel a jízdních souprav stanovuje vyhláška MD č. 341/2002 Sb., o schvalování 

technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích [20], 

ve znění pozdějších předpisů. 

Dle § 16 této vyhlášky jsou největší povolené rozměry vozidel a jízdních souprav včetně nákladu: 

 největší povolená šířka: odst. 2) vozidel kategorií M 2, M 3, N, O, OT, T je 2,55 m.  

 největší povolená výška: odst. 1) vozidel (včetně sběračů tramvají a trolejbusů  v nejnižší pracovní poloze) 

4,00 m a odst. 3) vozidel kategorií N3, O4, určených pro přepravu vozidel 4,20 m. 

 největší povolená délka: odst. 7) soupravy tahače s návěsem 16,50 m, odst. 8) soupravy motorového vozidla 

s jedním přívěsem 18,75 m, odst. 9) soupravy motorového vozidla s jedním přívěsem kategorie O4 určeným 
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pro přepravu vozidel 20,75 m, odst. 15) soupravy samojízdného stroje s podvozkem pro přepravu pracovního 

zařízení stroje 20,00 m, odst. 16) soupravy se dvěma přívěsy nebo s návěsem a jedním přívěsem 22,00 m. 

 největší povolená hmotnost silničních vozidel nesmí překročit: odst. j) jízdních souprav 48,00 t. 

Na pozemních komunikacích pro používání vozidel, která včetně nákladu přesahují stanovené rozměry, platí zákon 

č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích [22], ve znění pozdějších předpisů. Povolení udělují jednotlivé silniční 

správní úřady, kterými jsou dle § 40 citovaného právního předpisu: 

 obecní úřad - na místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích. 

 krajský úřad - na silnicích I. II. a III. tříd (mimo dálnice a rychlostní silnice) pokud trasa přepravy nepřesáhne 

územní obvod jednoho kraje. 

 Ministerstvo dopravy - v případech, že trasa přepravy přesahuje územní obvod jednoho okresu. 

Pokud vozidlo, nebo souprava, překročí míry stanovené vyhláškou č. 341/2002 Sb., [20] je nutné povolení 

k přepravě nadměrného nákladu. Údaje potřebné k vydání povolení jsou stanoveny § 40 vyhlášky č. 104/1997 Sb. [21], 

kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a jsou obsahem vzoru tiskopisu 

žádosti. 

3. HISTORIE A SOUČASNOST 

V rámci armádních strategických plánů až do konce 80-tých let 20. století byly vybrané trasy na pozemních 

komunikacích uzpůsobeny tak, aby vyhovovaly převozu armádní techniky a vojenských raket. Tyto koridory 

vyhovovaly a korespondovaly z velké části s trasami pro převoz nadměrných a nadrozměrných nákladů. Jednalo 

se o parametry nároží a směrových oblouků o poloměru 33,00 m na těchto trasách. Po odchodu naší země z Varšavské 

smlouvy a po odsunu sovětských vojsk se postupně upustilo od sledování průchodnosti bývalých armádních přepravních 

koridorů. 

V minulosti až do 90-tých let 20. století zajišťovaly nadměrnou přepravu specializované firmy, například závod 

Těžká doprava při ČSAD Ostrava (nyní společnost NOSRETI). V době socialismu, kdy v republice byla velká část 

majetku v rukou státu a soukromé vlastnictví nebylo bezvýhradně respektováno, se průjezd nadrozměrného nákladu 

nezřídka zajišťoval operativně na místě a demontáž a následná zpětná montáž dopravních značek, svodidel, oplocení, 

sloupů veřejného osvětlení nebo trolejového vedení nepředstavovala zásadní právní ani časový problém. Prostorové 

zajištění trasy se provádělo pouze s ohledem na existující budovy, mosty a podjezdy. Ostatní příslušenství bylo možné 

operativně odstranit a často se subjekty, jejichž zařízení vadila při průjezdu, předem ani nejednalo. 

V poslední době se na pozemních komunikacích v ČR i v zahraničí objevují prvky, které mají za následek zklidnění 

a větší bezpečnost dopravy. Jsou to také prvky, které fyzicky zajišťují snížení rychlosti vozidel. Nacházejí se jak na 

mezikřižovatkových úsecích, tak na úrovňových i mimoúrovňových křižovatkách v intravilánu a extravilánu. Zejména 

v zastavěném území se používají opakované směrové změny (šikany), zúžení jízdních pruhů bočními vysazenými 

plochami, ochranné dělicí ostrůvky pro přecházení chodců. U úrovňových křižovatek se na hlavních i vedlejších 

komunikacích používají dělící a směrovací ostrůvky. Také se v současné době zvyšuje počet okružních křižovatek. 

Zejména je nalezneme v obcích, městech a na významných komunikacích. Okružní křižovatka přináší zklidnění dopravy 

a má významný vliv na bezpečnost provozu. Ovšem při návrhu okružních křižovatek v trasách nadměrných přeprav 
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je velmi důležité věnovat zvýšenou pozornost jejich návrhu. Zpravidla se na tuto skutečnost nemyslí a nebere se ohled 

na tento typ přepravy. 

V současnosti má v rámci Evropy podle směrnice [1] nejpodrobněji řešené podmínky pro nadměrnou přepravu 

Finsko. Finská síť pozemních komunikací pro přepravu velmi velkých nadrozměrných nákladů  je předem definovaná. 

Je to součást sítě pozemních komunikací, která je udržována tak, aby byla provozuschopná pro přepravu velmi velkých 

nadrozměrných nákladů. Zohlednit předem potřeby a požadavky silničních přeprav nadrozměrných nákladů nemusí být 

vždy nákladné, zatímco následně to bývá často velmi drahé. Někdy je dokonce nemožné napravit chyby způsobené 

plánováním nebo dílčími fázemi výstavby. Ve Finsku považují za velmi důležité mít na zřeteli požadavky přeprav 

nadrozměrných nákladů po pozemních komunikacích a zohledňovat je již při plánování nových pozemních komunikací 

a dopravních systémů. V mnoha případech osoby plánující pozemní komunikace a dopravní systémy totiž nemají 

dostatečné informace o potřebách a požadavcích přeprav nadrozměrných nákladů po pozemních komunikacích. 

Proto Finsko vytvořilo soubor standardních hodnot a pokynů pro dimenzování infrastruktury pozemních komunikací  

[1], [2], [3], [4], [5].  

4. PROBLEMATIKA PRŮJEZDU NA ČASTÝCH TRASÁCH 

V rámci disertační práce byl průjezd nadměrných a nadrozměrných nákladů po pozemních komunikacích podrobně 

projednáván s firmami a společnostmi zabývající se touto problematikou. Byly kontaktovány firmy  

na doprovody těchto nákladů, jako jsou firmy ČEREŠŇÁK, GARANTRANS s.r.o. , DOPROVODY s.r.o., 

RP – Doprovody Ostrava. Dále byli kontaktování také samotní přepravci. Oslovena byla společnost NOSRETI a.s., Petr 

Březina APB Plzeň a.s. a firma DAN-CZECH SPECIALTRANSPORT s.r.o., které patří mezi členy Sdružení dopravců 

těžkých a nadměrných nákladů. 

4.1 Trasa a její výběr 

Výběr trasy závisí na typu nákladu, jeho rozměrech a hmotnosti. Hmotnost nákladu ovlivňuje výběr trasy také 

vzhledem na únosnost mostních objektů. Trasu vybírá dopravce, nebo pracovník najatého subjektu (doprovodu), který 

vychází z předchozích zkušeností a zjištění stavu trasy přímo v terénu. Konečný souhlas s navrhovanou trasou udělí 

příslušný správní orgán dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích [22]. Přepravce zodpovídá za její výběr 

a je povinen den před uskutečněním přepravy vybranou trasu překontrolovat. Samotný výběr návrhu trasy, vzhledem 

k průjezdu po pozemních komunikacích a zajištění statických výpočtů mostů, případně jejich podepření, může trvat 

i několik měsíců. 

 

Obr. 1 Schéma rozměrů křižovatky při trasování (autor: Bc. Čerešňák) 
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Na Obr. 1 je znázorněn schématický nákres pro dopravce, dle kterého budou určeny předběžné limitní hodnoty pro 

průjezd bez závad. Bílá šipka znázorňuje směr jízdy, modrá šipka znázorňuje prostor pro možné manévrování. 

4.2 Dopravní značení  

Dopravní značení bývá jedním z nejčastějších problémů při průjezdu nadrozměrných nákladů.  

Značení je umisťováno ve většině případů v těsné blízkosti komunikace, kde znemožňuje průjezd nákladu. 

Toto značení je nutno demontovat a po průjezdu opět uvést do původního stavu. Často bývá značení osazeno napevno 

a tím znemožňujejeho manipulaci. Vhodné je na těchto častých trasách použití demontovatelného dopravního značení. 

Ovšem také u demontovatelného značení mohou nastat komplikace. Jedná se především o kotevní šrouby osazené 

na patce, která je ukotvena do betonového základu. Na tento základ je následně osazen sloupek s dopravním značením. 

Kotevní šrouby vyčnívají a vozidlo má znemožněn průjezd. Nutné je tato místa na trase vypodkládat. Zmíněné řešení 

ovšem nelze vždy použít. 

 

Obr. 2 Průjezd soupravy s vypodložením přes kotevní šrouby dopravního značení (foto: Ing. J. Petrů) 

Problém působí nejen svislé dopravní značení, ale také značení, které je osazeno na výložníku nad komunikací. 

Jsou to především nově budované, nebo rekonstruované přechody pro chodce. Výložník je svařen a znemožňuje 

jakékoliv natočení při průjezdu soupravy. Pokud nelze vybrat jinou objízdnou trasu, je nutné přistoupit k demontáži 

výložníku. V takovýchto případech dochází k časovým i finančním ztrátám Pokud nelze vybrat jinou objízdnou trasu, 

je nutné přistoupit k demontáži výložníku. V takovýchto případech dochází k časovým i finančním ztrátám. 

Obr. 3 Příklady problematických míst dopravního značení (foto: Ing. J. Petrů, Bc. Čerešňák) 

4.3 Prvky na komunikacích 

Přepravci se také potýkají i s problematickými prvky pro přepravu nákladu po pozemních komunikacích. Do těchto 

prvků patří především osvětlení, zábradlí, nemobilní prvky, okrasné prvky a zeleň. 
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Osvětlení na komunikacích přináší obdobné problémy jako dopravní značení. Stožáry osvětlení jsou umístěny 

blízko komunikace. Demontáž osvětlení je velmi složitá a vynucuje si účast příslušných odborných pracovníků. 

Ve většině případů při nevhodném umístění osvětlení je znemožněn průjezd a je nutno vybrat jinou variantu trasy.  

Nedemontovatelná zábradlí, která brání průjezdu nákladu, a další nemobilní prvky na trase velice ztěžující 

přepravu. A to nejen časově při vlastním průjezdu, ale také při samotném trasování. V takovýchto případech se stává 

daný úsek, nebo křižovatka pro soupravu neprůjezdná.  

4.4 Mostní objekty 

Trasy pro přepravu jsou vybírány také vzhledem k mostním objektům. Nejedná se jen o jejich únosnost, 

ale také o podjezdnou výšku. Nedostatečná únosnost mostních objektů znemožňuje vést trasu v příznivých prostorových 

parametrech pro nadměrnou přepravu. Pokud nebudeme brát zřetel na nynější stav mostních objektů, 

ale budeme se jen bavit o samotném návrhu. Zjistíme, že mosty na toto zatížení nejsou navrhovány, jelikož nejsou 

známy časté trasy nadměrných nákladů a také přepravci nejsou oslovovány při jejich návrhu nebo rekonstrukci. 

Přitom normy ČSN EN 1991-2 [14] a ČSN 73 6222 [12] stanovují zatěžovací schéma pro zvláštní soupravu pro vybrané 

trasy, na kterých se předpokládá přejezd těchto nákladů. 

Stavy mostů se již před samotným přejezdem soupravou monitorují a provádí se statický přepočet mostní 

konstrukce. Při průjezdu soupravy dochází opět k sledování průhybů a deformací mostovky. Některé mostní objekty je 

nutno při přepravě podepřít. Tyto úkony vyžadují nemalé množství času, ale také velkou finanční zátěž 

pro konečného zákazníka. Navyšuje se cena výrobku a tím snižuje jeho konkurenceschopnost. Paradoxní je, že stejné 

mosty je nutné podepírat i několikráte do roka. Po přepravě jsou objekty mostů uvedeny do původního stavu,  

aniž by následně docházelo k zlepšení jejich stavebního stavu. Jednou z podmínek při přejezdu nákladu přes mostní 

objekty je to, že přeprava nesmí změnit původní stav. 

S mostními objekty souvisí také jejich podjezdná výška. Ta se stanovuje dle normy ČSN 73 6201 Projektování 

mostních konstrukcí [13]. V normě jsou uvedeny podjezdné výšky na těchto druzích komunikací: 

 Dálnice, rychlostní silnice a silnice I. a II. třídy 4,80 m, 

 Silnice III. třídy a místní komunikace rychlostní a sběrné 4,50 m, 

 Místní komunikace obslužné a veřejné účelové komunikace 4,20 m, 

 Podjezdy pod lehkými dopravníkovými mosty a podobným zařízením, ochrannými sítěmi, potrubím a jiným 

vedením 5,85 m. 

4.5 Mýtné brány, elektrické rozvody, jiná vedení 

S problematikou podjezdných výšek u mýtných bran a vedení se přepravci setkávají na přepravních trasách velice 

často. Tyto podjezdné výšky omezují průjezd nákladu na jednotlivých komunikacích a mnohdy vyžadují asistenci jiných 

subjektů. 

Pokud se jedná o mýtné brány, ty jsou standardně konstruovány na podjezdnou výšku 5,50 m. Nadměrné náklady, 

i přes využití nejmodernějších typů podvalníků, vyžadují výšku vyšší. Na síti komunikací, proto nalezneme i portály 

uzpůsobené pro tuto přepravu. Jejich výška se mezi nejvyšším bodem komunikace a osazenou technologií pohybuje  

od 5,50 m do 5,90 m bez úpravy mýtné brány. Po úpravě dosahuje výška 7,85 m, nebo až po zcela volný výškový 

prostor. S těmito branami se můžeme setkat na úsecích komunikací I/47, I/48, I/55, I/58 a D11. Ne vždy jsou,  

ale tyto mýtné brány vhodně osazeny do „páteřových tras“. Při nutnosti uvolnění průjezdu nadrozměrného nákladu 

pod jedním portálem je stanovena orientační cena na 63 000,- Kč bez DPH. 
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Sítě výškového elektrického vedení, trakčního vedení nebo kabelů v mnoha místech ztěžují přepravu.  

V těchto případech je nutné zajištění pomoci odborníků. Kabely jsou při přepravě nadzvednuty. Nastávají i situace,  

kdy je nutnost vypnutí elektrické sítě. 

 

Obr. 4 Asistence dopravního podniku při přepravě nadměrného nákladu a podpírání trakčního vedení v  problematických místech 

(foto: Ing. J. Petrů) 

4.6 Úrovňová a mimoúrovňová křížení 

 U úrovňových křížení, jako jsou železniční přejezdy, nebo místa, kde dochází ke křížení komunikace s tramvajovou 

tratí, nastává zejména problematika podjezdu pod trakčním vedením. U mimoúrovňových křížení 

se setkáváme nejčastěji s problematikou podjezdné výšky pod mostními objekty, která již byla popsána v kapitole 

4.4 Mostní objekty. 

4.7 Úrovňové křižovatky průsečné a stykové 

Na průsečných a stykových úrovňových křižovatkách bývá průjezd nadměrné přepravy velmi obtížný vzhledem 

k často nevyhovujícím poloměrům nároží křižovatek. Zásadou při navrhování úrovňových křižovatek na místních 

komunikacích je volit co nejmenší poloměry nároží z důvodu minimalizace prostorových nároků a umisťování přechodů 

pro chodce co nejblíže ke křižovatce. Dále také komplikují průjezd přejízdné ostrůvky v prostoru křižovatky. Prvky 

jako dopravní značení, stožáry veřejného osvětlení a další nemobilní prvky byly již popsány v předchozích kapitolách. 

4.8 Okružní křižovatky 

Tento typ křižovatky je na našich komunikacích velmi využívaný. Okružní křižovatky jsou zejména ve velké míře 

využívány v obcích, městech a také na významných komunikacích. Okružní křižovatka přináší zklidnění dopravy 

a má významný vliv na bezpečnost provozu. Ovšem při návrhu tohoto typu křižovatek z pravidla nebývá myšleno 

na nadrozměrnou přepravu. Problematické jsou především parametry poloměrů na vjezdu/výjezdu, geometrické 

uspořádání, samotná velikost okružní křižovatky, komplikace se zvýšeným středovým ostrovem a dělícími ostrůvky. 

Vzrostlá zeleň při okrajích křižovatky může také působit nemalé komplikace.  

Na příkladu je vidět problematický průjezd okružní křižovatkou v Litomyšli. Křižovatka se nachází na „páteřové 

trase“ nadrozměrných přeprav. Na Obr. 5 je vidět patrný zmíněný problematický průjezd, kde vozidlo při výjezdu 

z OK přejíždí nezpevněné nároží v šířce 2,45 m. Problematika prvků, které se nachází na okružní křižovatce, jako 

je dopravní značení, stožáry veřejného osvětlení a další nemobilní prvky byly již popsány v předchozích kapitolách. 
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Obr. 5 Problematický průjezd okružní křižovatkou v Litomyšli (foto: Ing. Petrů) 

4.9 Mimoúrovňové křižovatky 

U mimoúrovňových křižovatek se vyskytuje mnoho komplikací při přepravě nadměrných a nadrozměrných 

nákladů. Pro tyto náklady je nutné mít dostatečně velké směrové poloměry větví křižovatek. Důležité je také mít 

dostatečnou šířku větve pro manévrování se soupravou. S mimoúrovňovými křižovatkami je také spojena podjezdná 

výška pod mostními objekty. Problematika s dopravním značením, osvětlením a dělícími ostrůvky již byla v textu 

zmíněna. 

5. CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

Cílem disertační práce je stanovení parametrů v prostoru křižovatek při průjezdu nadměrných přeprav.  

Jedná se o parametry poloměru větví a nároží křižovatek, parametry průměru okružních křižovatek a středového ostrova, 

ostrůvky a další konstrukční prvky vyskytující se na křižovatkách. Práce bude stanovovat vzdálenosti objektů 

od komunikace a podjezdné výšky objektů na křižovatkách. 

5.1 Chybějící předpisy pro projektování křižovatek při průjezdu nadměrných nákladů 

V současné době neexistuje předpis, který by stanovoval parametry nároží křižovatek, poloměry jejich větví, 

konstrukční prvky, vzdálenosti a podjezdné výšky objektů a další prvky při průjezdu souprav nadměrných nákladů. 

Disertační práce by měla sloužit jako jeden z podkladů ke stanovení předpisu pro zmíněné parametry při projektování, 

návrhu, nebo rekonstrukci míst s častým průjezdem nadrozměrných souprav.  

6. METODY A PROGRAMY PRO ŘEŠENÍ 

Při zpracování disertační práce byly použity následující metody. 

6.1 Matematické metody pro analýzu údajů 

Byly použity statistické metody pro zpracování dat a analýzu údajů  jako jsou délky, šířky, hmotnosti, poloměry 

zatáčení, použití postrku získaných od výrobců podvalníků a přepravců nadrozměrných nákladů a sledovaných jejich 

parametrů. Dále byly použity matematické metody pro zpracování dat získaných při měření za pomocí GPS zařízení - 

výpočty proběhly s použitím kombinace vztahů analytické matematiky a analytických nástrojů ArcGIS Desktop. 

6.2 Programy pro řešení disertační práce 

Pro zpracování disertační práce byly využívány programy AutoTURN a EasyTrack, které slouží, pro ověření 

parametrů křižovatek za pomoci vlečných křivek vozidel. Do programů byla vymodelována vozidla nadměrných 



Ing. Jan Petrů     VŠB – TU Ostrava, 2014 

Autoreferát disertační práce  Průjezd nadměrných přeprav v prostoru křižovatek 

12 

a nadrozměrných nákladů, která v knihovnách programů nejsou obsažena. Tyto modely mohly být vytvořeny 

na základě vyhodnocení měření za pomocí GPS technologie osazené na vozidle nadměrné soupravy. Dále na základě 

mapování průjezdů při přepravě nákladů na křižovatkách. Za pomoci těchto údajů byla také vozidla verifikována.  

Dalšími využitými programy pro zpracování disertační práce jsou programy pro projektování křižovatek, program 

TORUS (pro projektování okružních křižovatek) a NEXUS (pro projektování průsečných křižovatek). Byl používán 

také program AutoCAD Civil 3D pro vytvoření výkresové dokumentace. Dále byly využity programy pro zpracování 

výstupů z GPS zařízení (ArcMAP) a programy pro zpracování videa a fotodokumentace (Adobe Photoshop CS6). 

7. POSTUPY ŘEŠENÍ 

Pro dosažení uvedených cílů, bylo postupováno dle následujících bodů.  

7.1 Analýza údajů o přepravách nadměrných nákladů 

Pro stanovení parametrů přeprav je nezbytné znát údaje o přepravovaných nákladech a soupravách, které tyto 

náklady převážejí.  

Jedná se o analýzu údajů používaných typů  podvozků a jejich parametrů - sběr údajů (délky, šířky, poloměry 

zatáčení, použití postrku) od výrobců podvalníků a přepravců nadrozměrných nákladů, stanovení průměrných  

a maximálních hodnot sledovaných parametrů. Dále se jedná o analýzu údajů nejrozměrnějších přepravovaných nákladů 

- sběr údajů (délky, šířky, výšky, hmotnosti) od přepravců nadrozměrných, stanovení průměrných 

a maximálních hodnot sledovaných parametrů. 

7.2 Využívané statistické a matematické metody pro vyhodnocení 

Pro vyhodnocení údajů přeprav byly využity statistické metody (minimum, maximum, průměr, středová odchylka, 

modus, medián, šikmost, špičatost, četnost). Na základě výsledků statistických metod, videoanalýzy a GPS měření 

mohou být následně modelovány typy přeprav pro vytvoření pro ověření průjezdu křižovatek v programu AutoTURN 

a také stanoven průjezdní prostor na komunikacích.  

7.3 Statistické údaje z přeprav po ČR  

Veškeré parametry potřebné k stanovení šířkových, výškových a délkových parametrů souprav byly zaneseny  

do tabulky (Tabulka 1 – je přílohou disertační práce) – je za období roku 2011 – (21. 10. 2013) 2013. Tato tabulka byla 

sestavena na základě informací od přepravců nadměrných a nadrozměrných nákladů, doprovodů, police ČR 

a informačních údajů z dopravních informací. V tabulce nejsou zaneseny všechny přepravy, které se za uvedené období 

realizovaly. Tyto zanesené přepravy slouží jako dostatečný vzorek pro stanovení parametrů. Do tabulky 

bylo zpracováno 519 přeprav. Jedná se o přepravy generátorů, transformátorů, konstrukcí, vazníků, mostních dílů, lisů, 

stavebních strojů, jeřábů, strojních zařízení a dílů a dalších typů přeprav, které svými rozměry či hmotností můžeme 

považovat za nestandardní přepravy, které musí získat povolení. 

Přepravy byly rozděleny dle roku přepravy, typu přepravovaného nákladu, hmotnosti, délky, šířky, výšky. 

Pro stanovení nejčastějších přepravních trasy byly sledovány i další kritéria, jako je začátek a konec přepravní trasy 

a její celý průběh. Tyto informace byly dále doplněny o počet dnů přepravy. Náhled dat zpracovaných v tabulce 

je zobrazen v Tab. 1. 
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Tab. 1 Statistika přeprav v rámci ČR za rok 2011 - 2013 (Statistika zpracovaná Ing. J. Petrů) 

Statistika tras v rámci ČR za rok 2011 - 2013 
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Z počátku se vyhodnocovala data z celkového počtu přeprav bez rozlišení přepravovaného nákladu. Hmotnost 

všech přepravovaných nákladů se pohybovala v rozmezí od 5,50 t do 466,00 t. Průměrná hmotnost přepravovaných 

nákladů byla 108,07 t.  

Největšího počtu dosahovaly přepravy v rozmezí 21 až 40 t – 38 přeprav a dále přepravy v rozmezí 221 až 260 t – 

32 přeprav, 181 až 220 t – 29 přeprav. Grafické znázornění rozmezí hmotností souprav nadměrného nákladu v ČR za 

rok 2011 – 2013, které je patrno z Obr. 6. 

 

Obr. 6 Počet přeprav v rozmezí hmotností souprav nadměrného nákladu v ČR za rok 2011 - 2013 

Jedním z důležitých parametrů je délka přepravy. Délka přepravy všech přepravovaných nákladů se pohybovala 

v rozmezí od 7,00 m do 72,00 m. Průměrná délka všech přepravovaných nákladů byla 25,96 m.  

Dále bylo zpracováno v rozmezí délek souprav nadměrného nákladu v ČR za rok 2011 - 2013. Největšího počtu 

dosahovaly přepravy v rozmezí 16,6 až 20,0 m – 93 přeprav, do 16,5 m – 88 přeprav a přepravy v rozmezí 23 až 25 m 

– 69 přeprav. Nezanedbatelný počet přeprav se vyskytuje v rozmezí 31 až 35 m – 65 přeprav. Grafické znázornění 

rozmezí délek souprav je patrné z Obr. 7. 

 

Obr. 7 Počet přeprav v rozmezí délek souprav nadměrného nákladu v ČR za rok 2011 - 2013 
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Dalším sledovaným parametrem je šířka přepravy. Šířka přepravy všech přepravovaných nákladů se pohybovala 

v rozmezí od 2,75 m do 8,80 m. Průměrná šířka všech přepravovaných nákladů byla 4,89 m. Na základě dat byla 

zpracována tabulka, která ukazuje počet přeprav v rozmezí šířek souprav nadměrného nákladu v ČR za rok 2011 - 2013. 

Největšího počtu dosahovaly přepravy v rozmezí mezi od 3,1 až do 4,5 m – celkem 242 přeprav. 

Grafické znázornění rozmezí šířek souprav nadměrného nákladu v ČR za rok 2011 – 2013, které je patrno 

z Obr. 8 

 

Obr. 8 Počet přeprav v rozmezí šířek souprav nadměrného nákladu v ČR za rok 2011 - 2013 

Jedním z posledních parametrů je výška přepravy. Výška přepravy všech přepravovaných nákladů se pohybovala 

v rozmezí od 3,00 m do 7,40 m. Průměrná výška všech přepravovaných nákladů byla 4,50 m. Největšího počtu 

dosahovaly přepravy v rozmezí. Grafické znázornění rozmezí výšek souprav nadměrného nákladu v ČR za rok 2011 – 

2013, které je patrno z Obr. 9. 

 

Obr. 9 Počet přeprav v rozmezí výšek souprav nadměrného nákladu v ČR za rok 2011 – 2013 

Dále byly vyhodnoceny statistické ukazatele, které slouží pro přesnější určení parametrů přepravovaných nákladů. 

Z výčtu statistických ukazatelů je následně možné vybrat parametry, které by měly být zajištěny při přepravě nákladů 

na častých trasách těchto přeprav. Zpracovaná statistická data jsou uvedena v Tab. 2. 

Tab. 2 Výčet statistických ukazatelů přeprav v ČR za rok 2011 - 2013 

Výčet statistických ukazatelů 

Ukazatel Hmotnost [t] Délka [m] Šířka [m] Výška [m] 

Minimum 5,50 7,00 2,75 3,00 

Maximum 466,00 72,00 8,80 7,40 

Průměr 108,07 25,96 4,89 4,50 

Průměrná odchylka 80,20 8,64 1,16 0,43 

Směrodatná odchylka 96,1030 11,0112 1,3771 0,6098 

Modus 10,00 23,00 4,00 4,00 

Medián 65,40 23,00 4,50 4,40 

Šikmost 1,1909 0,9883 0,7161 1,4323 

Špičatost 1,1118 1,4262 -0,0112 3,6561 



Ing. Jan Petrů     VŠB – TU Ostrava, 2014 

Autoreferát disertační práce  Průjezd nadměrných přeprav v prostoru křižovatek 

15 

7.3.1 Statistické údaje pro jednotlivé náklady  

Abychom mohli stanovit vzdálenost umístnění dopravního značení na pozemních komunikacích, podjezdné výšky 

a parametry křižovatek je nejprve nutné vytvořit návrhová vozidla dle nejčastějších typů přeprav. Jedná se o rozměry 

délky, výšky a šířky podle typu nákladu. Různé typy nákladu používají různé typy podvalníků, na kterých je náklad 

převážen. Ne vždy platí, že delší souprava má horší manévrovatelnost než souprava kratší. Podobné parametry také platí 

o šířkových a výškových parametrech.  

Z těchto důvodů byly přepravy nadměrných a nadrozměrných nákladů rozděleny do 6 kategorií. Pro každou 

kategorii bylo nutné zjistit veškeré rozměry, které pak budou využity pro modelování vozidel v programu AutoTURN 

a programu EasyTrack, ale také pro stanovení parametrů křižovatek pro určité typy nákladu. Samotné náklady 

lze převážet na více typech podvalníků. Rozhodovacím prvkem je velikost nákladu, jeho tvar a hmotnost. Tyto aspekty 

budou separovány až při modelaci samotných vozidel. Parametry pro trasy se mohou stanovit plošně na všechny trasy, 

nebo jen pro nečastější typy nákladů, které se na trasách pohybují. Na některých trasách se např. přepravují pouze 

generátory a transformátory, na jiných trasách jen větrné elektrárny, případně strojní zařízení. Platí to, že odlišné typy 

přeprav vyžadují jiné parametry křižovatek. Ne vždy je tedy nutné mít trasy a její parametry vytvořené pro všechny 

typy přeprav. Jak již bylo zmíněno, přepravy byly rozděleny do 6 kategorií převážených typů nákladů. Tyto kategorie 

zahrnuje Tab. 3. 

Tab. 3 Kategorie pro rozdělení přepravovaných nákladů

 

7.3.2 Celkové vyhodnocení statistických údajů přeprav po ČR 

Na základě zpracovaných statistik byl navržen postup pro stanovení výsledných hodnot. Tento postup je zpracován 

v následujících tabulkách (Tab. 4 – Tab. 9).  

Nejprve bylo nutné stanovit počet nadlimitních přeprav, dle typu přepravovaných nákladů. Toto stanovení 

je zobrazeno v Tab. 4 a Tab. 5. V tabulkách je vždy uveden typ nákladu a jeho počet. Na základě výčtu zpracovaných 

statistických ukazatelů a také ekonomického hlediska, kdy není finančně rentabilní stanovit trasu pro 100 % 

přepravovaných nákladů (pokud se nadlimitní přeprava realizuje např. 1x za 3 roky), byl stanoven procentuální počet 

přeprav. Jedná se o počet přeprav, na který by měla být trasa navržena (90 % a 85 %) a procentuální počet přeprav, 

které stanovené hodnoty přesahují (10 % a 15%). U jednotlivých typů nákladů a sledovaných hodnot (hmotnost, délka, 

šířka a výška nákladu), byl zjištěn skutečný počet nadlimitních přeprav, které rozmezí 90 % a 85 % přesahují. 

V tabulce je také uveden skutečný procentuální podíl nadlimitních přeprav. 

Grafické vysvětlení postupu stanovení počtu nadlimitních přeprav dle typu nákladů je zobrazeno na Obr. 10. Řádky 

v tabulkách se statistikou všech přepravovaných nákladů nejsou průměrem z typů přeprav, ale výsledné hodnoty jsou 

Dlouhé a těžké 

přepravy
Konstrukce Díly Stroje Strojní zařízení Smíšená kategorie

Generátory Vazníky Části Lisu Stavební stroje Strojní zařízení Technologické zařízení

Transformátory Konstrukce - rámové Poklopy Jiné typy strojů Strojní díly Loď

… Konstrukce - mostní Cylindr Díly jeřábu … Buňky

Konstrukce - ocelové Kruh … Tepelné kryty štítů

Konstrukce - dřevěné Části mlýnu Bazény

Konstrukce - betonové Ocelové nádoby Sila

Nosníky Ocelová dna Trup letouny

… … …

Kategorie pro rozdělení převážených zařízení
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vyhodnoceny samostatně z celkové statistiky 519 přeprav. Statistický vzorek neobsahoval přepravy větrných elektráren, 

výsledné hodnoty byly stanoveny odborným návrhem po konzultacích se společnostmi zabývajících 

se přepravou nadměrných a nadrozměrných nákladů. 

 

Obr. 10 Grafické znázornění postupu stanovaní počtu nadlimitních přeprav pro 90 % počet přeprav v Tab. 38 

Z takto stanoveného počtu nadlimitních přeprav a vypočteného rozmezí, ve kterém se přepravy pohybují, byly 

zpracovány výsledné hodnoty. Pro odstranění případné chyby ve statistickém vzorku byl přidán 5 % bezpečností 

přídavek k nevyššímu rozmezí, do kterých 90 % a 85 % počet přeprav náleží. Tento přídavek také eliminuje chyby při 

měření nákladu (soupravy nadměrného nebo nadrozměrného nákladu), ale také zahrnuje bezpečnostní přídavek pro 

stanovení průjezdního prostoru (šířka, výška), toleranci v modelaci vlečné křivky při průjezdu soupravou (šířka, výška, 

délka) a únosnost pro mostní objekty (hmotnost). Tento 5 % přídavek vyhověl všem výše zmíněným kritériím. 

Vypočtené rozmezí s 5 % bezpečnostním přídavkem je patrné z Tab. 6 a Tab. 7. 

Výsledné hodnoty jsou uvedeny v Tab. 8 a Tab. 9. Tyto tabulky obsahují výsledné údaje pro 90 % a 85 % přeprav 

včetně 5 % přídavku, na které by měly být stanoveny parametry tras pro přepravu jednotlivých typů nákladů  

a parametry pro stanovení páteřových tras. Hodnoty pro 85 % přeprav, včetně 5 % přídavku – tyto hodnoty byly 

stanoveny jako minimální hodnoty (85 % přeprav - minimální požadavky pro průjezd). Hodnoty pro 90 % přeprav, 

včetně 5 % přídavku – tyto hodnoty zahrnují trasy, kde místní podmínky šířkové, výškové a hmotností, případně jiné 

aspekty, neomezují jejich návrh. V tabulce je také uveden Doporučený návrh – který by měla splňovat trasa pro 

přepravu zmíněných typů nákladů. Pro návrh Páteřových tras musí být uvedené hodnoty dodrženy. 

Dále tyto výsledné hodnoty, které jsou uvedeny v Tab. 8 a Tab. 9, stanovují průjezdní prostor. Dle parametrů 

výsledných hodnot byly následně modelovány náklady na vozidla nadměrných a nadrozměrných souprav pro ověření 

vlečných křivek vozidel v prostoru křižovatek. 



 

 

Tab. 4 Stanovení počtu nadlimitních přeprav dle typu nákladů (hmotnost, délka) v ČR za rok 2011 – 2013 

 

Tab. 5 Stanovení počtu nadlimitních přeprav dle typu nákladů (šířka, výška) v ČR za rok 2011 – 2013  

 

* Statistika všech přepravovaných nákladů není průměrem z typů přeprav, ale výsledné hodnoty jsou vyhodnoceny samostatně z  celkové statistiky 519 přeprav. 

 

 

Maximální 

uvažovaný 

rozsah při 

90% limitu

Počet 

nadlimitních 

přeprav

Procentuální 

podíl 

nadlimitních 

přeprav v [%]

Maximální 

uvažovaný 

rozsah při 

85% limitu

Počet 

nadlimitních 

přeprav

Procentuální 

podíl 

nadlimitních 

přeprav v [%]

Maximální 

uvažovaný 

rozsah při 

90% limitu

Počet 

nadlimitních 

přeprav

Procentuální 

podíl 

nadlimitních 

přeprav v [%]

Maximální 

uvažovaný 

rozsah při 

85% limitu

Počet 

nadlimitních 

přeprav

Procentuální 

podíl 

nadlimitních 

přeprav v [%]

Dlouhé a těžké přepravy 85 8,5 zaokr. (9) 12,75  zaokr. (13) 301 - 340 6 7,06 260 - 300 12 14,12 46 - 50 6 7,06 46 - 50 6 7,06

Konstrukce 123 12,3  zaokr. (13) 18,45  zaokr. (19) 81 - 100 9 7,32 81 - 100 9 7,32 28 - 30 8 6,50 26 - 27 14 11,38

Díly 50 5 7,5  zaokr. (8) 221 - 260 0 0,00 221 - 260 0 0,00 41 - 45 2 4,00 41 - 45 2 4,00

Stroje 20 2 3 61 - 80 2 10,00 61 - 80 2 10,00 23 - 25 2 10,00 23 - 25 2 10,00

Strojní zařízení 151 15,1  zaokr. (16) 22,6  zaokr. (23) 221 - 260 11 7,28 181 - 220 22 14,57 41 - 45 13 8,61 36 - 40 20 13,25

Smíšená kategorie 90 9 13,5  zaokr. (14) 41 - 60 3 3,33 21 - 40 12 13,33 21 - 22 9 10,00 21 - 22 9 10,00

Přeprava listů větrných elektráren

Statistika všech přepravovaných nákladů * 519 51,9  zaokr. (52) 77,85  zaokr. (78) 221 - 260 30 5,78 221 - 260 30 5,78 41 - 45 34 6,55 36 - 40 60 11,56

Délka [m]Hmotnost [t]

Odborný návrh

Typ 
Počet 

přeprav

Počet 

nadlimitních 

přeprav při 

90 % limitu

Počet 

nadlimitních 

přeprav při

85 % limitu

Maximální 

uvažovaný 

rozsah při 

90% limitu

Počet 

nadlimitních 

přeprav

Procentuální 

podíl 

nadlimitních 

přeprav v [%]

Maximální 

uvažovaný 

rozsah při 

85% limitu

Počet 

nadlimitních 

přeprav

Procentuální 

podíl 

nadlimitních 

přeprav v [%]

Maximální 

uvažovaný 

rozsah při 

90% limitu

Počet 

nadlimitních 

přeprav

Procentuální 

podíl 

nadlimitních 

přeprav v [%]

Maximální 

uvažovaný 

rozsah při 

85% limitu

Počet 

nadlimitních 

přeprav

Procentuální 

podíl 

nadlimitních 

přeprav v [%]

Dlouhé a těžké přepravy 85 8,5 zaokr. (9) 12,75  zaokr. (13) 5,6 - 6,0 8 9,41 5,1 - 5,5 11 12,94 5,1 - 5,5 4 4,71 5,1 - 5,5 4 4,71

Konstrukce 123 12,3  zaokr. (13) 18,45  zaokr. (19) 6,1 - 6,5 3 2,44 6,1 - 6,5 3 2,44 4,1 - 4,5 2 1,63 4,1 - 4,5 2 1,63

Díly 50 5 7,5  zaokr. (8) 8,6 - 9,0 0 0,00 8,6 - 9,0 0 0,00 5,6 - 6,0 3 6,00 5,1 - 5,5 7 14,00

Stroje 20 2 3 5,6 - 6,0 2 10,00 4,6 - 5,0 3 15,00 4,1 - 4,5 0 0,00 4,1 - 4,5 0 0,00

Strojní zařízení 151 15,1  zaokr. (16) 22,6  zaokr. (23) 6,6 - 7,0 7 4,64 6,1 - 6,5 17 11,26 5,6 - 6,0 6 3,97 5,1 - 5,5 16 10,60

Smíšená kategorie 90 9 13,5  zaokr. (14) 6,1 - 6,5 1 1,11 5,6 - 6,0 12 13,33 4,1 - 4,5 5 5,56 4,1 - 4,5 5 5,56

Přeprava listů větrných elektráren

Statistika všech přepravovaných nákladů * 519 51,9  zaokr. (52) 77,85  zaokr. (78) 6,1 - 6,5 50 9,63 6,1 - 6,5 50 9,63 5,1 - 5,5 29 5,59 5,1 - 5,5 29 5,59

Výška [m]

Odborný návrh

Typ 

Šířka [m]

Počet 

přeprav

Počet 

nadlimitních 

přeprav při 

90 % limitu

Počet 

nadlimitních 

přeprav při

85 % limitu



 

 

Tab. 6 Vypočtené rozmezí s 5 % bezpečnostním přídavkem (hmotnost, délka) v ČR za rok 2011 – 2013 

 

Tab. 7 Vypočtené rozmezí s 5 % bezpečnostním přídavkem (šířka, výška) v ČR za rok 2011 – 2013

 

* Statistika všech přepravovaných nákladů není průměrem z typů přeprav, ale výsledné hodnoty jsou vyhodnoceny samostatně z  celkové statistiky 519 přeprav. 

 

Maximální 

uvažovaný 

rozsah při 

90% limitu

+ 5% k 

max. limitu 

hmotnosti

Maximální 

uvažovaný 

rozsah při 

85% limitu

+ 5% k 

max. limitu 

hmotnosti

Maximální 

uvažovaný 

rozsah při 

90% limitu

+ 5% k 

max. limitu 

délky

Maximální 

uvažovaný 

rozsah při 

85% limitu

+ 5% k 

max. limitu 

délky

Dlouhé a těžké přepravy 85 8,5 zaokr. (9) 12,75  zaokr. (13) 301 - 340 357 260 - 300 315 46 - 50 52,5 46 - 50 52,5

Konstrukce 123 12,3  zaokr. (13) 18,45  zaokr. (19) 81 - 100 105 81 - 100 105 28 - 30 31,5 26 - 27 28,35

Díly 50 5 7,5  zaokr. (8) 221 - 260 273 221 - 260 273 41 - 45 47,25 41 - 45 47,25

Stroje 20 2 3 61 - 80 84 61 - 80 84 23 - 25 26,25 23 - 25 26,25

Strojní zařízení 151 15,1  zaokr. (16) 22,6  zaokr. (23) 221 - 260 273 181 - 220 231 41 - 45 47,25 36 - 40 42

Smíšená kategorie 90 9 13,5  zaokr. (14) 41 - 60 63 21 - 40 42 21 - 22 23,1 21 - 22 23,1

Přeprava listů větrných elektráren - 40 - 40 - 55 - 55

Statistika všech přepravovaných nákladů * 519 51,9  zaokr. (52) 77,85  zaokr. (78) 221 - 260 273 221 - 260 273 41 - 45 47,25 36 - 40 42

Typ 

Odborný návrh

Hmotnost [t] Délka [m]

Počet 

přeprav

Počet 

nadlimitních 

přeprav při 

90 % limitu

Počet 

nadlimitních 

přeprav při

85 % limitu

Maximální 

uvažovaný 

rozsah při 

90% limitu

+ 5% k 

max. limitu 

šířky

Maximální 

uvažovaný 

rozsah při 

85% limitu

+ 5% k 

max. limitu 

šířky

Maximální 

uvažovaný 

rozsah při 

90% limitu

+ 5% k 

max. limitu 

výšky

Maximální 

uvažovaný 

rozsah při 

85% limitu

+ 5% k 

max. limitu 

výšky

Dlouhé a těžké přepravy 85 8,5 zaokr. (9) 12,75  zaokr. (13) 5,6 - 6,0 6,3 5,1 - 5,5 5,775 5,1 - 5,5 5,775 5,1 - 5,5 5,775

Konstrukce 123 12,3  zaokr. (13) 18,45  zaokr. (19) 6,1 - 6,5 6,825 6,1 - 6,5 6,825 4,1 - 4,5 4,725 4,1 - 4,5 4,725

Díly 50 5 7,5  zaokr. (8) 8,6 - 9,0 9,45 8,6 - 9,0 9,45 5,6 - 6,0 6,3 5,1 - 5,5 5,775

Stroje 20 2 3 5,6 - 6,0 6,3 4,6 - 5,0 5,25 4,1 - 4,5 4,725 4,1 - 4,5 4,725

Strojní zařízení 151 15,1  zaokr. (16) 22,6  zaokr. (23) 6,6 - 7,0 7,35 6,1 - 6,5 6,825 5,6 - 6,0 6,3 5,1 - 5,5 5,775

Smíšená kategorie 90 9 13,5  zaokr. (14) 6,1 - 6,5 6,825 5,6 - 6,0 6,3 4,1 - 4,5 4,725 4,1 - 4,5 4,725

Přeprava listů větrných elektráren - 3,5 - 3,5 - 4,8 - 4,8

Statistika všech přepravovaných nákladů * 519 51,9  zaokr. (52) 77,85  zaokr. (78) 6,1 - 6,5 6,825 6,1 - 6,5 6,825 5,1 - 5,5 5,775 5,1 - 5,5 5,775

Typ 

Odborný návrh

Šířka [m] Výška [m]

Počet 

přeprav

Počet 

nadlimitních 

přeprav při 

90 % limitu

Počet 

nadlimitních 

přeprav při

85 % limitu



 

 

Tab. 8 Tabulka výsledných hodnot (hmotnost, délka) v ČR za rok 2011 – 2013 

 

Tab. 9 Tabulka výsledných hodnot (šířka, výška) v ČR za rok 2011 – 2013

 
*Statistika všech přepravovaných nákladů není průměrem z typů přeprav, ale výsledné hodnoty jsou vyhodnoceny samostatně z celkové statistiky 519 přeprav. 

90 % přeprav + 

5% k hmotnosti

85 % přeprav + 

5% k hmotnosti
Doporučený návrh

90 % přeprav + 

5% k délce

85 % přeprav + 

5% k délce
Doporučený návrh

Dlouhé a těžké přepravy 85 8,5 zaokr. (9) 12,75  zaokr. (13) 357 315 360 52,5 52,5 53

Konstrukce 123 12,3  zaokr. (13) 18,45  zaokr. (19) 105 105 110 31,5 28,35 32

Díly 50 5 7,5  zaokr. (8) 273 273 275 47,25 47,25 48

Stroje 20 2 3 84 84 85 26,25 26,25 27

Strojní zařízení 151 15,1  zaokr. (16) 22,6  zaokr. (23) 273 231 275 47,25 42 48

Smíšená kategorie 90 9 13,5  zaokr. (14) 63 42 65 23,1 23,1 23,5

Přeprava listů větrných elektráren 40 40 40 55 55 55

Statistika všech přepravovaných nákladů * 519 51,9  zaokr. (52) 77,85  zaokr. (78) 273 273 275 47,25 42 48

PÁTEŘOVÉ TRASY - NÁVRH

Hmotnost [t] Délka [m]

360 55

Typ 
Počet 

přeprav

Počet 

nadlimitních 

přeprav při 

90 % limitu

Počet nadlimitních 

přeprav při

85 % limitu

Odborný návrh

90 % přeprav + 

5% k šířce

85 % přeprav + 

5% kšířce
Doporučený návrh

90 % přeprav + 

5% k výšce

85 % přeprav + 

5% k výšce
Doporučený návrh

Dlouhé a těžké přepravy 85 8,5 zaokr. (9) 12,75  zaokr. (13) 6,3 5,775 6,30 5,775 5,775 5,80

Konstrukce 123 12,3  zaokr. (13) 18,45  zaokr. (19) 6,825 6,825 6,90 4,725 4,725 4,80

Díly 50 5 7,5  zaokr. (8) 9,45 9,45 9,50 6,3 5,775 6,30

Stroje 20 2 3 6,3 5,25 6,30 4,725 4,725 4,80

Strojní zařízení 151 15,1  zaokr. (16) 22,6  zaokr. (23) 7,35 6,825 7,40 6,3 5,775 6,30

Smíšená kategorie 90 9 13,5  zaokr. (14) 6,825 6,3 6,90 4,725 4,725 4,80

Přeprava listů větrných elektráren 3,5 3,5 3,50 4,8 4,8 4,80

Statistika všech přepravovaných nákladů * 519 51,9  zaokr. (52) 77,85  zaokr. (78) 6,825 6,825 6,90 5,775 5,775 5,80

PÁTEŘOVÉ TRASY - NÁVRH

Šířka [m] Výška [m]

9,50 6,30

Typ 
Počet 

přeprav

Počet 

nadlimitních 

přeprav při 

90 % limitu

Počet nadlimitních 

přeprav při

85 % limitu

Odborný návrh
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7.4 Videoanalýza 

Pro zjištění průjezdu nadměrných a nadrozměrných přeprav v prostoru křižovatek, vytipování problematických 

míst a prvků křižovatky a celkové chování nadměrné soupravy na křižovatce byla využita videoanalýza.  

Pro videoanalýzu bylo využito záznamového zařízení (videokamery) pro zachycení potřebných údajů při měření. 

Tyto údaje se následně mohou zpracovávat a vyhodnocovat. 

Z prvopočátku při měření chování souprav na křižovatkách bylo využito jedné kamery, které byla doplněna  

o fotodokumentaci. Tyto záznamy, ale nezachycovaly kompletní chování vozidla a nedokázaly postihnout celou 

problematiku. Přistoupilo se tedy k doplnění o jednu kameru. Při mapování okružních křižovatek byla jedna kamera 

umístěna na vjezdovou větev do křižovatky a druhá kamera na výjezdovou větev. Pro obsluhu kamer byli vybrání 

studenti magisterského, případně bakalářského studia, kteří byly zapojeni do projektu „Tvorba a internacionalizace 

špičkových vědeckých týmů a zvyšování jejich excelence na Fakultě stavební VŠB-TUO, číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00 

/20.0013“. Téma o problematice nadměrných nákladů bylo zařazeno do výzkumné činnosti skupiny Dopravního 

stavitelství, jelikož témata výzkumu, byla vybrána dle řešitelského kolektivu a jejich dosavadní výzkumné činnosti 

(disertační práce, stávající výzkumná činnost).  

Záznamy, které byly získány ze dvou statických kamer a doplněny o fotodokumentaci při přepravě nadměrných  

a nadrozměrných nákladů již více zachycovaly zkoumanou problematiku přeprav v prostoru křižovatek. 

Při vyhodnocování záznamů bylo zjištěno, že nadměrná přeprava v určitých chvílích samotná zastiňuje svůj přejezd 

zkoumanou křižovatkou a tak ze záznamu nejsou patrny přejezdy nároží, případně celkové chování vozidla . 

Zjištění chování vozidla má sloužit pro následnou modelaci nových vozidel, které budou použity pro ověření parametru 

křižovatek v programu AutoTURN. Dále také bylo zjištěno při zpracovávání materiálu, případně i na místě přepravy 

to, že samotní pracovníci přepravy, doprovodná vozidla, policie ČR, nebo jiná vozidla, která se nacházejí v prostoru 

křižovatek, zastiňují výhled z kamer.  

Na základě, těchto zpracovaných materiálů se dospělo ke dvěma řešením. Na okružní křižovatku byla přidána další 

kamera, která by zachycovala chování soupravy u středového ostrova na okružních křižovatkách. Dále byla přidána 

také kamera pro zjištění chování soupravy (u dělících ostrůvku, pásů,…) na průsečných a stykových křižovatkách.  

Dalším řešením bylo zajištění nadhledu na celou křižovatku, aby byl patrný celkový průjezd soupravy křižovatkou 

bez zastínění videozáznamů. Videozáznam z pohledu nad křižovatkou by byl doplněn o záznamy statických kamer 

z terénu a o fotodokumentaci. Takto zachycená přeprava by přinášela celkový pohled na problematiku průjezdu  

a přispěla by ke zpracování vlečných křivek vozidel při modelaci v programu AutoTURN a zjištění všech možných 

problematických míst na pozemní komunikaci. Vybrání vhodné možnosti vytvoření videozáznamu při přepravě 

z pohledu z výšky je popsáno v kapitole 7.5 Kvadrokoptéra. 

Pro vyhodnocení pořízených záznamů z měření a následného zaměření pohybu souprav v prostoru křižovatek, 

byl na křižovatkách zaměřen jejich stávající stav. Ať již se jedná o samotnou geometrii křižovatky, nebo o její stavební 

stav. U křižovatek, kde by bylo velmi obtížné tyto prvky zajistit, byly použity letecké snímky, případně bylo zažádáno 

o technickou dokumentaci stavby.  
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7.4.1 OK Litomyšl 

Okružní křižovatka ve městě Litomyšl se nachází na silnici I/35. Průměr této čtyřramenné křižovatky je 39,00 m. 

Nadměrná souprava projíždí z ulice Kpt. Jaroše do ulice Sokolovská. Průjezd po této okružní křižovatce je realizován 

dvěma způsoby. Jedná se o průjezd po směru jízdy, který znázorňuje na Obr. 11 červená šipka a průjezd s využitím 

protisměru, který je znázorněn oranžovou šipkou. Křižovatka má dlážděný prstenec v proměnné šiří. Nároží ve směru 

jízdy mají zvýšené obruby, za kterými je štěrková povrchová úprava. Dělící ostrůvky jsou na vjezdových/výjezdových 

větví zhotoveny jako přejízdné.  

 

Obr. 11 Okružní křižovatka ve městě Litomyšl na trase nadměrných nákladů (mapa: mapy.cz) 

Na této okružní křižovatce probíhalo několik měření při průjezdu nadměrného a nadrozměrného nákladu. 

Jak již bylo zmíněno, tato křižovatka se nachází na častých trasách nadměrných a nadrozměrných nákladů. 

Pro mapování průjezdu, zhodnocení jeho problematiky a vytipování problematických míst byl průjezd natáčen 

za pomocí kamer. Z Obr. 11 je patrno umístění těchto kamer na křižovatce. Nejedná se pouze o statické kamery, 

ale v průběhu průjezdu byly kamery přesouvány pro nejpřesnější zachycení průjezdu. Kamery také doplnila 

fotodokumentace.  Některé průjezdy byly také natočeny za pomocí kvadrokoptéry.  

Na Obr. 12 je znázorněn průjezd nadměrné soupravy přes tuto okružní křižovatku. Jedná se o přepravu hřídele 

z Ostravy do přístavu v Mělníku. Souprava byla převážena na podvalníku s THP osami. Souprava byla doplněna 

o postrk (tlačené vozidlo). Souprava měřila 45 m, její šířka byla 4,0 m, výška 5,1 m a celková hmotnost soupravy byla 

210,1 t. Tento průjezd byl následně vymodelován v programu AutoTURN. Průjezd a znázornění vlečných křivek 

vozidla bylo vyhotoveno na základě videoanalýzy a fotodokumentace pořízené z přepravy sledovaného nadměrného 

nákladu. 

 

Obr. 12 Nadměrná náklad na podvalníku Goldhofer s tahačem a postrkem (modelace: Ing. J. Petrů) 
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Na Obr. 13 je vidět patrný problematický průjezd, kde vozidlo při výjezdu z okružní křižovatky je nuceno přejet 

betonový obrubník s nezpevněným nárožím. Šířka tohoto přejetí 2,45 m je zakótována na popisovaném obrázku, jelikož 

nadměrný náklad zde zanechal vyjeté koleje. Souprava následně najíždí na ostrůvek pro chodce a těsně míjí dopravní 

značení umístněné na začátku ostrůvku. Druhé vozidlo (postrk) je nuceno při nájezdu do této křižovatky přejet nároží  

v šířce 1,15 m. Toto vozidlo opět za sebou zanechává vyjeté koleje ve štěrkovém nároží křižovatky. 

 

Obr. 13 Problematický průjezd okružní křižovatkou v Litomyšli (foto: Ing. J. Petrů, Ing. K. Zeman) 

Pří využití průjezdu protisměrem souprava přejíždí na vjezdové větvi dělící ostrůvek, následně využívá celou šířku 

pojízdného prstence. Při několika přepravách bylo zaznamenáno, že souprava vjela i na středový ostrov křižovatky. 

Dělící ostrůvek při výjezdu z křižovatky je přejížděn v šířce 2,60 m. Dopravní značení bylo na ostrůvku natořeno, 

případně demontováno. Videoanalýza průjezdu je zobrazena na Obr. 14.  

 

Obr. 14 Využití dělícího ostrůvku při přejezdu soupravou. Zelená šipka znázorňuje otočení dopravního značení 

(foto: Ing. J. Petrů) 

Uvedené hodnoty přejezdů byly maximální hodnoty zaznamenané v rámci měření na této křižovatce. 

Od minimálních hodnot se liší pouze v řádech centimetrů.  Stav okružní křižovatky byl také zdokumentován  

po průjezdech nadměrných a nadrozměrných souprav. Na Obr. 15 je patrný přejezd nezpevněných nároží křižovatky, 

zborcené obruby u středového ostrova a stopa od přejezdu pneumatik u nezpevněného nároží a obrub u vjezdu 

do křižovatky. Je důležité ovšem poznamenat že, nejen nadměrná přeprava způsobuje tyto závady, ale také kamionová 

přeprava má podíl na tomto neutěšeném stavu. Je to zejména ovlivněno samotnou geometrií křižovatky. 

 

Obr. 15 Fotodokumentace stavu okružní křižovatky v Litomyšli (foto: Ing. J. Petrů) 
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7.4.2 OK Lukavec 

Okružní křižovatka se nachází na častých trasách nadměrných a nadrozměrných nákladů. Křižovatka 

je uzpůsobena pro průjezd těchto souprav a nadměrné náklady křižovatku projíždějí po směru jízdy 

Přestože je okružní křižovatka uzpůsobena pro průjezd nadrozměrných nákladů, souprava je nucena využít 

nezpevněnou část krajnice a svahu v šířce 2,20 m jak je patrno z Obr. 16. Tato situace vzniká nutností vypodložení 

kovových destiček pro uchycení patek od dopravního značení. Vypodložení za pomocí dřevěných desek je patrno  

na Obr. 17. Přepravci jsou nuceni pojíždět středový ostrov jen částí podvalníku, z důvodů možného defektu způsobeného 

posunutím vypodložených dřevěných desek a najetím na kovovou destičku. Pojíždění nezpevněných částí krajnice 

a svahu může způsobit usmýknutí tahače, nebo podvalníku.  

Souprava nadměrného nákladu, která je zobrazena na obrázcích převážela generátor z Plzně do přístavu 

v Lovosicích. Nadměrný náklad se soupravou dosahoval délky 40,0 m, šířky 5,30 m a výšky 5,40 m. Celková váha 

činila 218,20 t.  

 
Obr. 16 Přejezd soupravy přes okružní křižovatku v Lovosicích s využitím nezpevněné krajnice (foto: Ing. J. Petrů)  

 

Obr. 17 Vypodložení za pomocí dřevěných desek (foto: Ing. J. Petrů) 

Musím také podotknout, že nejen nadměrné náklady, ale také běžná kamionová přeprava využívá nezpevněnou část 

krajnice. Tato situace je patrna se značně zdeformovaných částí vozovky, ulomených směrových sloupků  

a uražených částí betonových svodidel NEW JERSEY Obr. 18. 

 

Obr. 18 Ulomené směrové sloupky, vyjetá část nezpevněné krajnice a porušená betonová svodidla (foto: Ing. J. Petrů) 
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7.4.3 Závěr videoanalýzy na úrovňových křižovatkách 

Na úrovňových křižovatkách byl průjezd nadměrných a nadrozměrných nákladů nejvíce ovlivněn nevyhovujícími 

poloměry nároží křižovatek. U nároží jsou voleny co nejmenší poloměry z důvodu minimalizace prostorových nároků. 

To je ovlivněno také umístněním přechodů pro chodce v co nevětší blízkosti křižovatky. 

 Problematickými prvky při průjezdu soupravou jsou zejména dělicí ostrůvky, které významně ztěžují přepravu. 

Dále to je dopravní značení, stožáry veřejného osvětlení, zábradlí, okrasné prvky, zeleň, případně další nemobilní prvky. 

Veřejné osvětlení přináší obdobné komplikace, jak bylo uvedeno v odstavcích o dopravním značení 

(4.2 Dopravní značení). Stožáry osvětlení jsou umisťovány v blízkosti komunikace. Toto umístnění a další ostatní prvky, 

jako jsou nedemontovatelná zábradlí, která brání průjezdu nákladu, a zmíněné problematické prvky na trase velice 

ztěžující přepravu, nejen časově při vlastním průjezdu, ale také při samotném trasování. V takovýchto případech se 

stává daný úsek, nebo křižovatka pro soupravu neprůjezdná. 

Na Obr. 19 je uveden příklad podkládání ostrůvku pro chodce. Jedná se o častou trasu nákladu, která začíná v Plzni 

a končí v přístavu v Lovosicích. Souprava odbočuje v Kozolupech ze silnice II/605 vpravo ve směru jízdy na silnici 

II/180. Při odbočení dochází k přejíždění podvalníku přes ostrůvek pro chodce. Tahač soupravy je nucen přejet také 

protější nároží křižovatky v šíři 1,10 m. Samotný průjezd křižovatkou trval přes 15 minut. Zastavení provozu 

na křižovatce od demontáže dopravního značení až po uvedení do stávajícího stavu a opětovného puštění dopravy činilo 

více jak 25 minut. Musím podotknout, že se jednalo o křižovatku, která svými rozměry patřila mezi větší průsečné 

křižovatky, na kterých jsou přepravy realizovány.  

 

Obr. 19 Demontáž dopravního značení a podkládání dělícího ostrůvku s následným přejezd soupravou přes tento ostrůvek 

(fota: Ing. J. Petrů) 

Na úrovňových křižovatkách, jak již bylo zmíněno, způsobují problematický průjezd především jejich geometrické 

rozměry. Soupravy jsou často nuceny přejíždět nároží křižovatek. V některých případech musí přepravci přistoupit 

k provizorním řešením, jak je patrno z Obr. 20. Pokud to místní podmínky dovolují, příkopy, nebo rigoly u nároží 

křižovatek jsou vysypány zeminou, pro rozšíření nároží křižovatky a následný přejezd soupravy. Bohužel tyto úpravy 

nelze vždy realizovat. Provizorní úpravy křižovatek jsou mnohdy dosti náročné a vyžadují čas i finanční náklady. 

Další možností je využití ocelových plátů pro přejezd nároží. Na popisovaném obrázku se pláty využily při přepravě 

v Rakousku při výjezdu ze závodu. Ocelové pláty jsou využívány i na trasách a křižovatkách, případně slouží jako 

podklad při přejezdu travnatých ploch.  
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Obr. 20 Dosypání nároží křižovatky s patrným přejezdem soupravy a vypodložení ocelových plátu na nároží (fota: Ing. J. Petrů) 

Nedostatečné geometrické parametry prvků křižovatek a nezpevněné krajnice mohou způsobit, také uvíznutí 

soupravy v křižovatce. Pod soupravou, která je zachycena na Obr. 21, se sesunula krajnice křižovatky a tažné vozidlo 

muselo být vytaženo za pomoci tahače (žlutý tahač zvýrazněný na obrázku šipkou). Souprava  s nadměrným nákladem 

blokovala křižovatku více jak 2 hodiny. Při přepravě nedošlo k poškození tažného vozidla ani poškození konstrukce 

podvalníku. 

 

Obr. 21 Sesunutí nároží křižovatky a zapadnutí tažného vozidla (foto: Ing. Blanár) 

Usmýknutí krajnice na nároží křižovatky může také zapříčinit nejen zastavení provozu na dané křižovatce, 

ale také poškození přepravovaného nákladu nebo techniky, která tento náklad převáží.  

7.4.4 Přeprava nákladů na mimoúrovňových křižovatkách 

Trasa pro přepravu nadměrných a nadrozměrných nákladů je ovlivněna únosností mostních objektů. Nedostatečná 

únosnost mostních objektů znemožňuje vést trasu v příznivých prostorových parametrech pro nadměrnou přepravu. 

Pokud nebudeme brát zřetel na nynější stav mostních objektů, ale budeme se bavit pouze o samotném návrhu, zjistíme, 

že mostní objekty, které se nachází na častých trasách, nejsou většinou dimenzovány na nadměrná zatížení. 

Mostní objekty jsou také monitorovány před přejezdem soupravy i při samotném přejezdu, v některých případech 

je nutno při přepravě objekty podepírat. Tyto úkony vyžadují nemalé množství času, ale také velkou finanční zátěž 

pro konečného zákazníka. Navyšuje se cena výrobku a tím se snižuje jeho konkurenceschopnost. Na mimoúrovňových 

křižovatkách při přepravě nadměrných a nadrozměrných nákladů nastává mnoho komplikací. Jedná se zejména o malé 

poloměry větví křižovatek a nedostatečnou šířku větví pro manévrování se soupravou. 
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7.5 Kvadrokoptéra 

Pro podrobnější analýzu průjezdu nadměrných a nadrozměrných přeprav, vytvoření nových modelů vozidel 

v programu AutoTURN 3D a následnou verifikaci vytvořeného modelu za pomoci GPS je velice důležitý pohled z výšky 

na zájmovou oblast (křižovatku). Tyto potřebné údaje se velice obtížně získávají při pohledu z terénu.  

Pro získání potřebných záznamů je možné zvolit několik technologií, které umožní pořízení záznamu z dostatečné 

výšky, po dostatečně dlouhou dobu a v požadované kvalitě obrazu. Velice důležitou součástí celého systému je zajištění 

jeho mobility na trase sledovaného nadměrného nebo nadrozměrného nákladu a minimální náročnosti na počet členů 

při obsluze. Po zvážení všech variant byla zvolena varianta s multikoptérou na kterou byl podán projekt SGS pro rok 

2013 s názvem Mobilní kamera pro dopravní a stavební průzkum (SP2013/82). 

7.5.1 Kvadrokoptéra DJI-F450 

Za účelem monitorování byla pořízena Kvadrokoptéra DJ-F450 Obr. 22. Model pohání čtveřice střídavých motorů 

s rotačním pláštěm, pro napájení modelu je použit Li-po čtyřčlánek. Jako řídící jednotka byla použita  

DJI NAZA-M umožňující komfortní ovládání všech hlavních funkcí (klonění, klopení, bočení, otáčky motoru), dálkové 

ladění parametrů řídící elektroniky, stejně jako ovládání pomocných funkcí užitečného zatížení. Dále je model vybaven 

GPS automatickou stabilizací letové polohy a zeměpisné pozice/výšky modelu. Měření baterií, výšky, vzdálenosti 

a směru k výchozímu bodu a dalších veličin v průběhu letu je model vybaven jednotkou DJI iOSD Mini (zobrazení 

pouze na LCD displeji). Kvadrokoptéra je dále vybavena telemetrickou jednotkou Graunper. 

Jedná se o vysílač i přijímač. Tato telemetrická jednotka měří elektrické veličiny. Spolu s GPS/vario modulem umožňuje 

měřit údaje o baterce pomocí generálního modulu a GPS dodává údaje o výšce, rychlosti, vzdálenosti  

a poloze (souřadnice). Tyto hodnoty se zobrazují na displeji vysílačky a dají se logovat na SD kartu. Takto je možno 

zjistit i poslední přijatou pozici modelu. Kromě toho se dá log kdykoliv později analyzovat v PC. Vysílačka také umí 

vybrané údaje přeříkat hlasovým výstupem. 

Pro stabilizaci pořizovaného videozáznamu byl model vybaven mechanickým závěsem, který automaticky 

za pomocí dvou motorků stabilizuje kameru při naklonění modelu. Ovládací jednotka byla vybavena o FPV sadu, 

která zajišťuje přenos obrazu z kamery osazené na modelu na 7" barevný LCD displej. Přenos videa je zajištěn 

za pomocí antén Spironet o frekvenci 5,8 GHz. Displej umožňuje podrobné navádění modelu při průjezdu nadměrné 

a nadrozměrné soupravy křižovatkou.  

 

Obr. 22 Kvadrokoptéra DJI – F540 
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Na Obr. 22 je zobrazen model kvadrokoptéry DJ-F450, s vyznačením jednotlivých komponentů. 

1. Mechanický závěs s kamerou GoPro Hero3 

2. Anténa Spironet frekvenci 5,8 GHz 

3. Telemetrická jednotka Graunper 

4. Jednotka DJI NAZA-M pro příjem GPS 

5. Li-po čtyřčlánek (baterie), pro napájení kvadrokoptéry 

Pořízená kvadrokoptéra byla testována na několika přepravách a dalších akcích (Den „Poznej správnou techniku“, 

workshop skupiny Dopravního stavitelství na konferenci STRUCTURA 2013, …). Testování modelu probíhalo v rámci 

SGS pro rok 2013 s názvem Mobilní kamera pro dopravní a stavební průzkum (SP2013/82), ve kterém jsem byl hlavním 

řešitelem. Kvadrokoptéra byla využita u přeprav nadměrných nákladů na okružních křižovatkách 

ve městech (Moravská Třebová, Litomyšl, Hranice (okres Přerov), Nový Jičín (3 okružní křižovatky)) 

Přeprava části dílu lisu byla monitorována na kružní křižovatce v Moravské Třebové ze dne 10. 10. 2013. 

Při sledování této přepravy byla využita kvadrokoptéra pro zaznamenání průjezdu a celkové chování soupravy.  

Jelikož se jednalo o soupravu s využitím nosné konstrukce nákladu, která je rozložena mezi dva nezávisle ovladatelné 

16-ti nápravové podvalníky, je velice obtížné, při tomto typu přepravy zdokumentovat její průběh z kamer, 

které jsou umístěny na terénu. Parametry monitorované soupravy jsou - délka 66,5 m, šířka 6,00 m, výška 5,20 m 

a celková hmotnost 459,0 t. Na Obr. 23 je zaznamenán průjezd soupravou za pomocí natočení videozáznamu  

z kvadrokoptéry. Dále bylo využito kamer umístěných na terénu a fotodokumentace průjezdu. Ze zpracovaného 

záznamu je vidět nadhled nad sledovaným nákladem a celkové chování soupravy včetně přejíždění nároží a úkonů, 

které se při průjezdu křižovatkou vykonávají. Pro detailnější záběry slouží jako doplněk kamery na terénu.  

Na obrázku (1) je zobrazeno nutné odřezávání dopravního značení, včetně odřezání značení na dělícím ostrůvku (2), 

kterýbyl následně vypodložen ocelovými plechy pro přejezd. Dále je patrné chování podvalníku – natočení náprav, 

včetně přejíždění části dělícího ostrova (3). Oranžovo-bílé šipky vyznačují demontované svislé dopravní značení včetně 

vodícího sloupku. 

 

Obr. 23 Průjezd nadměrného nákladu okružní křižovatkou v Moravské Třebové (foto: mladí výzkumnici) 

7.5.2 Testování modelu a korekce obrazu z kamery 

Na modelu kvadrokoptéry je umístěna kamera GoPro Hero3. Jedná se o malou výkonnou kameru s rozměry 

cca 6 x 4,2 x 1,4 cm. Kamera má hmotnost pouhých 75 g, co je ideální váha pro model. Záznam z kamery je nahráván 
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na microSD kartu a zároveň přenášen za pomocí FPV sady na 7" barevný LCD displej umístěný na ovládacím zařízení. 

GoPro Hero3 disponuje rozlišením 11Megapixelů a rozlišením videa až 1080p (1920x1080) při 30 FPS. 

Jelikož kamera disponuje objektivem podobného typu jako je „rybí oko“, který dokáže zobrazit mnohem větší části 

prostoru. Oproti vnímání lidského oka a normálnímu objektivu se liší zobrazení perspektivy. Toto zobrazení  

je možné popsat dvěma způsoby. První způsob spočívá v projekci na polokulovou plochu o poloměru ohniskové 

vzdálenosti f, v druhém způsobu dochází k projekci na rovinu filmového políčka resp. senzoru fotoaparátu. Druhý 

způsob závisí na optickém systému objektivu, z toho důvodu neexistuje žádná univerzální projekce typu „rybí oko“.  

Před použitím kamery na zaznamenávání průjezdu nadměrných a nadrozměrných nákladů byl model s kamerou 

testován na zkreslení obrazu za pomoci rozmístění „referenčních lati“ které byly rozmístěny do obdélníku s předem 

stanovenými rozměry. Výsledky zkoumání zkreslení obrazu kamery, následně přispějí k úpravě obrazu pro možnost 

odečtením příslušných vzdáleností při přepravě nákladů a jejich následnému vyhodnocení. 

Délka latí pro měření byla stanovena na 1,2 m. Latě byly následně rozděleny po úsecích 0,3 m a nabarveny reflexní 

barvou. Pro měření byly zvoleny 4 latě, které byly rozmístěny v podélném směru 10 m od místa vzletu modelu 

a v příčném směru 5 m od místa vzletu. Střed (místo vzletu) byl vyznačen na travnaté ploše za pomocí reflexní barvy.  

Kamera při měření byla nastavena ve dvou režimech. V prvním režimu byla nastavena na sekvenční snímání fotek 

s časovým intervalem 2 s. V druhém režimu byla kamera nastavena na natáčení videa v HD rozlišení. Z tohoto měření 

je také pořízen Obr. 24, který zachycuje snímek vytvořený z pořízeného videa. Ze snímku je patrno zkreslení obrazu.  

 

Obr. 24 Fotografie z měření zkreslení kamery 

Pro úpravu snímků byl použit program od firmy Adobe – Photoshop CS6. Tento program nabízí úpravu adaptivního 

širokého úhlu a korekci objektivu. V úpravách filtru adaptivního širokého úhlu máme více možností jak danou fotografii 

upravovat. První možností je úprava za pomoci nástroje omezení mnohoúhelníku, kde se vymezí oblast pro vyhlazení. 

Dále můžeme využít nástroj pro omezení, který nabízí možnost narovnání hran se změnou natočení úhlu. 

Takto se vybírají jak vertikální i horizontální linie, do podoby vnímání lidského oka. Takto můžeme vybrat části obrazu, 

které jsou pro narovnání důležité a ostatní linie se mohou vynechat, případně jim může být věnována menší pozornost.  

Obrázek upravený v programu je následně porovnán s originálně pořízenou fotografií. Oba obrázky byly převedeny 

do stejného měřítka v programu AutoCAD. Následně byla vytvořena síť, která je vertikálně i horizontálně dělena po 

1,0 m. Střed sítě je umístěn na místo vzletu modelu. Na Obr. 25 jsou porovnány fotografie před a po úpravě. Fotografie 

vlevo je originální s patrnou deformací obrazu. Není zde zachována kolmost a také je patrno vetší zkreslení po delší 

straně. V pravé části obrázku je fotografie po úpravě v programu Photoshop CS6. Zde je již zachována kolmost a také 

fotografie odpovídá měřítku. Laťky pro měření lícují se zobrazenou sítí. V takto upraveném obrázku je již možné použít 

odměřování vzdáleností.  
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Touto metodou bylo zjištěno, že kamera má menší zkreslení pokud je mapovaný objekt snímán v podélném směru. 

Při snímání objektu v příčném směru natočení kamery, je zapotřebí větších úprav pořízených záznamů. 

 

Obr. 25 Porovnání fotografie před a po úpravě se zobrazenou sítí. 

Tato technika úpravy fotografií pořízených za použití modelu kvadrokoptéry byla využita i při přepravě 

nadměrného nákladu na okružní křižovatce v Litomyšli a Novém Jičíně. Při zpracovávání materiálů pořízených 

za pomoci modelu kvadrokoptéry se dospělo k závěrům, že při úpravě fotografií za pomoci programu Adobe Photoshop 

CS6, je vhodné, když se na pořízeném snímku nachází více objektů, dle kterých je možné stanovit přesněji lineární 

perspektivu. Jedná se o objekty např. budovy, stožáry veřejného osvětlení, chodníky, přechody pro chodce, atd. 

Tyto objekty jsou vyznačeny šipkami na Obr. 26. Horní obrázek znázorňuje původní fotografii, na spodním obrázku je 

již fotografie po úpravě. Dále při úpravách snímků se mohou využít matematické vzorce pro stanovení zakřivení. 

 

Obr. 26 Využití objektů při úpravě fotografie pořízené z  modelu kvadrokoptéry 

V průběhu řešení práce, byla kvadrokoptéra testována na několika přepravách nadměrných a nadrozměrných 

nákladů. Pro doplnění těchto měření a pro zdokonalení letových zkušeností byly tyto měření doplněny o zkušební lety, 

fotodokumentaci (křižovatek, objektů,…). Z těchto měření vyplývá, že kvadrokoptéru je možné plnohodnotně využít 

při přepravách nadměrných a nadrozměrných nákladů, mapování jejich průjezdu a pro analýzu vlečných křivek. 

Doba letu modelu je většinou při těchto přepravách dostačující. Možnou alternativou by bylo využití většího typu 

modelu, na kterém by byla umístěna HD kamera (s lineární perspektivou, možností zoomu) a zároveň digitální 

zrcadlovka pro fotodokumentaci. Cena takového modelu s vybavením ovšem značně přesahovala rozpočet projektu, 

ze kterého byl model kvadrokoptéry pořízen. 
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Při přepravách nadměrných a nadrozměrných nákladů byla zjištěna určitá omezení při použití modelu. 

Kvadrokoptéra nelze použít v situacích, kdy jsou nepříznivé povětrnostní podmínky, deštivé počasí a v místech, 

kde se nachází v těsné blízkosti elektrická případně jiná vedení. Využití kvadrokoptéry značně přispělo ke zpracování 

vlečných křivek vozidel a znázornění celkového chování průjezdu nadměrných a nadrozměrných nákladů v prostoru 

křižovatek. 

7.6 Měření za pomocí GPS technologie 

Pro zjištění přesného chování vozidel a natáčení náprav byl v rámci SGS pro rok 2012 na VŠB – TU Ostrava podán 

projekt s názvem „Vlečné křivky návrhového vozidla nadměrné přepravy“. Jehož jsem byl hlavním řešitelem. V tomto 

projektu se realizovalo měření soupravy přepravující nadměrné náklady za pomoci GPS technologie. Měření se konalo 

v rámci navázané spolupráce se společností NOSRETI a.s. v areálu této společnosti. Měřící zařízení (GPS) bylo 

zapůjčeno od Institutu geoinformatiky VŠB – TU Ostrava. GPS přístroje byly osazeny na vozidlo (tahač) a podvalník 

za pomocí speciálně vytvořených upevňovacích zařízení pro měření. Průběh celého měření byl sledován za pomocí 

videokamer a byla pořízena také jeho fotodokumentace. Při měření a získání dat z GPS přístrojů bylo spolupracováno 

s Ing. Davidem Vojtkem, Ph.D. z Institutu geoinformatiky. 

7.6.1 Aparatury a metoda měření 

Pro realizaci projektu byly vybrány dvě sady přístrojů Topcon HiperGD (observace GPS) a jedna sada Topcon 

HiperGGD (observace GPS/GLONASS). Každá sada se skládala z GNSS přístroje, datového záznamníku pro ovládání 

a ukládání naměřených dat a mobilního telefonu. Mobilní telefon sloužil k vytvoření datového spojení ke zdroji korekcí. 

Pro záznam měření byla použita aplikace TopSURV, která je standardní aplikací pro obsluhu zařízení Topcon. 

Vzhledem k požadavkům na přesnost měření, byla zvolena metoda fázových měření s korekcemi v reálném čase Real-

Time Kinematic (RTK).  Zdrojem korekcí byla permanentní referenční stanice VSBO. Velikost měřičské základny 

byla 6,5 km [Ing. David Vojtek, Ph.D]. 

7.6.2 Instalace a nastavení aparatur 

Pro účely měření byly antény třech GNSS aparatur nainstalovány na osu návěsu a tahače (Obr. 27). První aparatura 

sn: 272-0641 (dále označená jako KABINA) byla instalována na kabinu tahače, druhá aparatura 

sn: 272-0658 (dále označovaná jako SPOJ) byla nainstalována na osu spojení tahače s návěsem a anténa poslední 

aparatury sn: 349-0101 (dále označena NAVES) byla situována za poslední nápravou návěsu v jeho ose. Umístění 

jednotlivých aparatur KABINA a NAVES podél osy tahače a návěsu bylo zaměřeno kovovým svinovacím metrem.  

Poloha antén byla stanovena s důrazem na použití minimálního počtu GNSS aparatur tak, aby bylo možné sestrojit 

obrys tahače a návěsu s použitím vztahů analytické matematiky a informací z technické dokumentace soupravy.  

 

Obr. 27 Umístěné GNSS aparatury (žlutý obdelník) na soupravu – KABINA, SPOJ, NAVES (foto: Ing. J. Petrů) 
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Upevnění GNSS aparatur na kabinu a podvalník bylo realizováno za pomoci neodymových magnetů a speciálně 

vyrobené nosné konstrukce (dva plechové pláty, spojené 4 šrouby, mezi pláty byl vložen polystyren a dřevěná vložka 

pro odstínění magnetu, na vrchním plátu byl navařen šroub se závitem pro uchycení GNSS aparatury).  

Pro měření byly stanoveny trasy (pohyby) soupravy, tyto trasy jsou patrny z Obr. 28. Pohyb soupravy č. 1, 

který je zobrazen zeleně, proběhl v přímém směru dopředu a zpět do původní pozice pro ustanovení GPS. 

Pohyb soupravy č. 2,3 a 4 zobrazený oranžově proběhl po stanovené okružní trase. Pohyby byly měřeny v různých 

rychlostech. Počáteční rychlost soupravy byla stanovena na 5 km/h. Při průjezdech se rychlost soupravy zvyšovala. 

Rychlost soupravy lze následně zjistit z informací jednotlivých bodů GPS. Měření bylo zaznamenáváno na kamery 

a fotodokumentováno, stanoviště kamer je zobrazeno na Obr. 28. Ze záznamu je patrno natáčení náprav při změně 

rychlosti a pozice (natočení) tahače vůči podvalníku. 

 

Obr. 28 Schéma pohybů soupravy v rámci měření v areálu společnosti NOSRETI a.s. 

Aparatury byly nastaveny na sběr dat s intervalem 1 s. Sběr dat byl nastaven tak, aby jako validní byla akceptována 

jen ta RTK měření, která proběhla s vyřešením nejednoznačností v délce základny měření v hladině významnosti 

99,5 %. Měření bylo provedeno v souřadnicovém systému S-JTSK. 

Měření probíhalo 16. 11. 2012 s přestávkami od 10:34 do 12:22. Z důvodu technických problémů (na straně 

mobilních telefonů), bylo provedeno menší množství měření, než která odpovídají časovému rozsahu měření 

s intervalem 1 s. Přehled statistiky naměřených dat je uveden v tabulce 10 [Ing. David Vojtek, Ph.D]. 

 

Tab. 10 Statistika naměřených dat 

Aparatura 
Počet 
měření 

Počet 
validních 
měření 

Min 
počet 
druž 
GP/GL 

Max 
Počet 
družic 
GP/GL 

Min 
HRMS 
(m) 

Max 
HRMS 
(m) 

Min 
VRMS 
(m) 

Max 
VRMS 
(m) 

KABINA 1532 539 8 10 0.002 0.016 0.004 0.028 

SPOJ 2200 2200 7 10 0.002 0.016 0.004 0.030 

NAVES 1502 1494 4/1 10/9 0.002 0.017 0.004 0.027 
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7.6.3 Zpracování dat 

Při zpracování dat bylo možné sestrojit osu tahače a návěsu, jen v případě, že byla k dispozici data pro dvě, 

respektive tři aparatury, ve stejném čase. Počet kompletních měření soupravy tahače je 496 a počet kompletních měření 

návěsu soupravy je 1428. 

Zpracování naměřených dat probíhalo v prostředí ArcGIS Desktop. Na základě technické dokumentace byly 

dopočteny z naměřených dat obrysy tahače. Při výpočtu byl přijat zjednodušující předpoklad o vodorovnosti nákladové 

plochy návěsu. Analogicky byly také osy náprav tahače situovány ve vodorovné rovině. Výpočty proběhly s použitím 

kombinace vztahů analytické matematiky a analytických nástrojů ArcGIS Desktop. Pro výpočet obrysů byl připraven 

skript pro automatizaci vyhodnocení naměřených dat. 

Výsledkem zpracovaní jsou - třída 3D polygonových geoprvků (reprezentující půdorys tahače a návěsu), - třída 

bodových geoprvků reprezentující obrysy významných hran v půdorysu tahače a návěsu. 

 

Obr. 29 Zpracované body z GNSS aparatur s osami tahače a podvalníku 

Na Obr. 29 jsou zobrazeny zpracované body z GNSS aparatur na základě rozlišení dle času a výsledného měření, 

kdy měřená souprava vykonala celý pohyb po stanovené trase. Tyto body byly následně rozlišeny dle polohy na vozidle 

Obr. 30.  

 1_GPS_NLE – jedná se o body, které reprezentují zadní hranu návěsu na levé straně 

 1_GPS_NLS – jedná se o body, které reprezentují přední hranu návěsu na levé straně 

 1_GPS_NPE – jedná se o body, které reprezentují zadní hranu návěsu na pravé straně 

 1_GPS_NPS – jedná se o body, které reprezentují přední hranu návěsu na pravé straně 

 1_GPS_TAHAC_BODY – jedná se o body, které reprezentují přední hrany kabiny na pravé a 

levé straně (zadní body nelze využít z důvodů, že vymodelovaná vozidla v programu AutoTURN 

nemají zobrazen konec zadní hrany tahače. Pro určení přesné polohy byly využity osy 

 1_GPS_OSA_TAHAC – jedná se o body tahače (kabiny) 

 1_GPS_OSA_NAVES – jedná se o osu návěsu měřené nadměrné soupravy 
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Obr. 30 Rozlišení bodů dle polohy na vozidle 

Po vyhodnocení a zpracování bodů v programu ArcGIS Desktop, byla jednotlivá data převedena a exportována  

do formátu pro načtení do programu AutoCAD CIVIL 3D.Po načtení do programu AutoCAD, byly body následně 

spojeny, tak aby tvořili obrysovou křivku vozidla, která reprezentuje jednotlivé hrany návěsu a tahače. Tyto křivky 

budou následně sloužit pro verifikaci nově vymodelovaného vozidla v programu AutoTURN. 

Porovnání vymodelovaného vozidla a výsledných křivek z naměřených bodů je popsána v kapitole 8.1.2 Verifikace 

vozidla dle GPS měření. 

Z měření za pomoci GPS aparatur lze vyvodit doporučení pro další měření vozidel. Jako výsledek prvních měření 

je možné doporučit použití třech mapovacích aparatur pro návěs a třech aparatur pro návěs. Celkem by mělo být použito 

pět aparatur, přičemž jedna z aparatur bude situována v ose spojení tahače a návěsu. 

8. VÝSLEDKY 

8.1 Vytvoření návrhových vozidel 

Na základě analýz a informací o parametrech, typech vozidel a nákladů je možné vytvoření návrhových vozidel 

pro ověření trajektorií průjezdu nadrozměrných přeprav využitím softwaru AutoTURN. Takto vytvořené modely 

vozidel je nezbytné ověřit za pomocí GPS technologie, která je osazena na soupravě převážející nadměrné náklady 

(tahač, podvalník). Modely vozidel budou také následně verifikovány na základě sledování a analýz při přepravách 

na pozemních komunikacích.  Modelace návrhových souprav vozidel byla rozdělena na 6 kategorií. Tyto kategorie jsou 

patrny z Tab. 11. 

Tab. 11 Rozdělení nově modelovaných vozidel v programu AutoTURN do kategorií 
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V této kapitole bude také popsán postup vytvoření nového návrhového vozidla v programu AutoTURN. 

Jako příklad nově vytvořeného vozidla, bude použito vozidlo nadměrné soupravy, na které proběhlo měření za pomoci 

GPS technologie. Pro vytvoření vozidla je nutné znát technické parametry tažného vozidla a především technické 

parametry podvalníku. 

8.1.1 Technické údaje a parametry nově vytvořeného modelu vozidla (typ podvalníku - Goldhofer 

STHP/LTV Y) 

Jedná se o soupravu s THP osami. THP osy, je možné sestavit do návěsových i přívěsových variant 

od čtyřnápravových až po extrémní použití všech Y os. 

Ložná plocha o šířce 6 m, při bočním spojení je již předurčena pro zvlášť těžké a rozměrné náklady. Výhodou  

je řiditelnost všech náprav, podélný i příčný náklon ložné plochy a hydraulická změna ložné výšky v rozsahu +/ - 300 

mm. THP osy se mohou použít variantně jako je návěsová varianta, přívěsová varianta, pevný nebo roztažitelný rám 

v délkách 4, 5, nebo 6 metrů (kombinací je možné dosáhnout až 15 metrů), pevný rám - tzv. páteř, boční spojení 

2x4 až 2x20 os. 

Dalším speciálním modulem je hydraulicky roztažitelný adaptér vkládaný mezi THP osy pro najetí těžké kolové 

a pásové techniky do hlubinného lože. Tyto podvalníky jsou využívány pro přepravu nákladů, jako jsou (mosty, 

reaktory, nádoby, transformátory, generátory, turbíny, pláště mlýna, zásobníky, součástí jaderné energetiky, a další 

hmotnostně i rozměrově extrémní náklady THP osy jsou kombinovatelné a dají se do nich vkládat části rámů. 

Schéma a některé technické údaje byly získány od společnosti NOSRETI a.s. Další doplňující technické údaje byly 

získány přímo od společnosti GOLDHOFER, která je výrobcem podvalníku pro přepravu nadměrných  

a nadrozměrných nákladů. Pro modelování dalších typů podvalníků byly kontaktovány nejen společnosti, které 

přepravují nadměrné a nadrozměrné náklady, ale také výrobci podvalníků (např. společnosti GOLDHOFER, 

NOOTEBOOM,…), případně distributoři těchto společností. Byla kontaktována firma VLADYKA s.r.o., která 

je distributorem podvalníkových návěsů a přívěsů pro přepravu již zmíněných nadměrných a nadrozměrných nákladů.  

Jelikož nelze v programech namodelovat celé portfolio prodávaných souprav (soupravy je možné modifikovat 

a kombinovat – tímto způsobem se dá vytvořit desítky variant typů souprav od jednoho výrobce), byly soupravy 

filtrovány na soupravy, které se nacházejí u českých firem. Dále byly modelovány typy souprav, které převážejí 

nadměrné náklady z okolních států. 

 

Obr. 31 Fotografie předlohy modelovaného vozidla pro přepravu nadměrných nákladů (foto: Ing. J. Petrů) 

Na Obr. 32 jsou zobrazena okna programu AutoTURN, která slouží pro vymodelování nového typu vozidla 

(soupravy, která byla testována za pomoci GPS technologie). Technické parametry byly do programu vloženy z výše 
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uvedených tabulek. Další parametry pro zanesení, které neobsahovaly technické listy a bylo je nutné zadat do programu 

AutoTURN, byly doměřeny. 

 

Obr. 32 Modelace nově vytvořeného vozidla v programu AutoTURN 

Program AutoTURN obsahuje více možností definování parametrů nově vytvářeného vozidla, a jeho následného 

chování. To je dáno v závislosti na definování typu připojení podvalníku, definování natáčení náprav, úhlů natáčení 

podvalníku vzhledem k tažnému vozidlu a dalších parametrů.  

Pro zanesení nově vytvořeného vozidla a nadefinování jeho „správného“ chování do programu bylo nutné vytvořit 

více typů jednoho vozidla a tyto typy následně testovat. Pro každý typ vozidla (podvalníku) je nutné definovat jiné 

počáteční parametry pro jeho vytvoření.  

Pro testování nově vytvořených vozidel byly využity podklady z mapování přeprav na komunikacích. 

Jedná se o průsečné a okružní křižovatky, které jsou uvedeny v kapitole 7.5 Videoanalýza. 

Testování nově vytvořených vozidel probíhalo na situacích křižovatek v programu AutoCAD, kde byl sledován 

průjezd souprav. Na základě skutečného chování vozidla byly upravovány jednotlivé parametry nově vytvářených 

vozidel v programu AutoTURN.  

 

Obr. 33 Nově vytvořené vozidlo v programu AutoTURN - tahač s podvalníkem Goldhofer STHP/LTV 10 nápravách 
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8.1.2 Verifikace vozidla dle GPS měření 

Nově vytvořené vozidlo v programu AutoTURN, bylo následně verifikováno dle zpracovaného a vyhodnoceného 

měření za pomocí GPS technologie. Byly porovnávány na základě měření vytvořené křivky z bodů GPS s obrysovou 

křivkou hran podvalníku nově vytvořeného návrhového vozidla s softwaru AutoTURN. Na Obr. 34 je patrné zobrazení 

křivek z bodů GPS a vlečené křivky vymodelovaného vozidla v programu AutoTURN. 

Nově vytvořené vozidlo v programu AutoTURN bylo v situaci umístěno přesně do výchozí polohy, 

kde se nacházela souprava převážející nadměrné náklady při měření s GPS technologií. Za pomocí programu ArcMap, 

byly zjištěny průměrné rychlosti vozidla při průjezdu obloukem a přímým úsekem. Tyto rychlosti byly zaneseny 

do programu AutoTURN a následně se nově vymodelovaným vozidlem projela trasa, kterou souprava  při měření 

projížděla. 

 

Obr. 34 Zobrazení křivek z bodů GPS a vlečené křivky vymodelovaného vozidla v programu AutoTURN 

Odchylky, které byly zaznamenány u jednotlivých hran podvalníku při průjezdu soupravou v programu AutoTURN 

oproti vyhodnoceným křivkám z bodů GPS jsou zobrazeny na Obr. 35. Na tomto obrázku jsou vyznačeny hrany vozidla 

podvalníku v bodě 1 a následně v bodě 2. Z obrázku vyplývá, že hrany nově vytvořeného vozidla v programu 

AutoTURN odpovídají vytvořeným křivkám z bodů GPS. Odchylka, která je vždy uvedena u bodu, 

je odchylkou hrany od křivky. Odchylka měřících přístrojů (GPS technologie) se pohybuje kolem 30 mm. Na základě 

těchto hodnot můžeme vyvodit závěry, že vymodelované vozidlo v programu AutoTURN odpovídá „skutečnému“ 

chování vozidla převážejícího nadměrné a nadrozměrné náklady, které bylo použito při měření. 



Ing. Jan Petrů   VŠB – TU Ostrava, 2014 

Autoreferát disertační práce  Průjezd nadměrných přeprav v prostoru křižovatek 

37 

 

Obr. 35 Zobrazení odchylek jednotlivých hran podvalníku AutoTURN/GPS měření 

Pro doplnění hodnot jsou uvedeny minimální a maximální hodnoty odchylek u jednotlivých hran návěsu a hran 

tahače. 

 1_GPS_NLE – jedná se o body, které reprezentují zadní hranu návěsu na levé straně Min. 12 mm, Max. 41 mm 

 1_GPS_NLS – jedná se o body, které reprezentují přední hranu návěsu na levé straně Min. 5 mm, Max. 27 mm 

 1_GPS_NPE – jedná se o body, které reprezentují zadní hranu návěsu na pravé straně Min. 23 mm, 

Max. 46 mm 

 1_GPS_NPS – jedná se o body, které reprezentují přední hranu návěsu na pravé straně Min. 12 mm, 

Max. 41 mm 

 1_GPS_TAHAC_BODY – jedná se o body, které reprezentují přední hrany kabiny na pravé a levé straně (zadní 

body nelze využít z důvodů, že vymodelovaná vozidla v programu AutoTURN nemají zobrazen konec zadní 

hrany tahače. Pro určení přesné polohy byly využity osy Min. 2 mm, Max. 11 mm 

 1_GPS_OSA_TAHAC – jedná se o body tahače (kabiny) 

 1_GPS_OSA_NAVES – jedná se o osu návěsu měřené nadměrné soupravy 

8.1.3 Použití a modelace vozidel v programu EasyTRACK 

Program AutoTURN i přes svou velikou variabilitu návrhu a vytváření nových typů vozidel pro přepravu 

nadměrných a nadrozměrných nákladů neumožňuje vytvořit určité typy podvalníků a dále zahrnout specifické chování 

všech používaných souprav. Z těchto důvodů byla navázána spolupráce se společností RZI Software GmbH, která má 

vytvořený software EasyTRACK pro analýzu vlečných křivek (včetně několika typů vozidel nadměrných  

a nadrozměrných přeprav). Software byl vyvinut ve spolupráci s německou společností Goldhofer AG.  

Pro návrh parametrů křižovatek a jejich ověření byl použit také tento program. Výhodou programu je možnost 

vytváření uživatelských typů souprav na základě technických parametrů. U takto vytvářených souprav je možné 

podrobnější definování parametrů oproti programu AutoTURN. Příklad definování vlastního typu tahače a podvalníku 

je patrný z Obr. 36.  
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Obr. 36 Dialogová okna pro definování vlastního typu tahače a podvalníku 

Jak již bylo zmíněno vozidla se modelovala v programu AutoTURN, ale také programu EasyTRACK. Chování 

vozidel bylo porovnáváno s průjezdem ve stanovených uhlech ( 30°, 60°, 90°, 120° a 150°). U vozidel,  

které bylo možno definovat v obou programech, byly rozdíly mezi takto vytvořenými vozidly zanedbatelné.  

8.1.4 Vytváření vozidel shrnutí 

Při vytváření modelu návrhových vozidel pro stanovení parametrů křižovatek bylo zjištěno, že AutoTURN, zatím 

neumožňuje uživatelské definování parametrů, které je nutné pro správné chování všech typů vozidel převážejících 

nadměrné a nadrozměrné náklady. V programu mohou být definovány pouze určité typy vozidel s omezeným počtem 

náprav. V tomto případě by bylo vhodné vznést dotaz na výrobce softwaru, zda by neumožnil v následujících verzí 

programu změnu uživatelského definování a rozšíření těchto možností.  

Pro podrobnější definování vozidel může být použit produkt EasyTRACK od společnosti RZI Software GmbH. 

Tento software již umožní podrobnější definici dle uživatelských představ. Bohužel, ale naráží na problém 

s kompatibilitou. Program je možné použít pod programem AutoCAD, případně přímo pod programem výrobce 

BRICSCAD (jedná se o podobný produkt jako je program AutoCAD). Při zpracování disertační práce jsem měl  

od společnosti RZI Software GmbH, k dispozici obě verze programu. Při práce s programem, ale docházelo k „padání 

programu“, případně k nesprávnému fungování (nezobrazovalo se při ověření tažné vozidlo, při použití vlastního 

vozidla program „padal“, nedaly se použít již vytvořená vozidla,…). K těmto problémům na základě kontaktování 

společnosti RZI Software GmbH, docházelo z důvodů nekompatibility s Windows (jedná se především o verzi systému 

a hlavně o typ jazykové sady). Na těchto problémech již společnost pracuje a snad v brzké době se problém se stabilitou 

a funkčností programu vyřeší. Při správné funkčnosti programu by byl program vhodnou alternativou, případně 

doplňkem k programu AutoTURN.  

8.2 Stanovení poloměrů nároží na křižovatkách 

Optimální poloměry nároží na křižovatkách byly stanoveny za pomoci nově vytvořených vozidel v programu 

AutoTURN a také za pomoci nově vytvořených i stávajících vozidel z programu EasyTRACK. Stanovení parametrů 

nároží proběhlo za pomoci 9 typů vozidel, které byly rozděleny do příslušných kategorií (jedná se o kategorie, které 

byly použity pro zpracování statistik – dlouhé a těžké přepravy, díly,…) – viz Tab. 3 Kategorie pro rozdělení 

přepravovaných nákladů. Vozidla projížděla po stanovené křivce v předepsaných úhlech. Jedná se o úhly 90°,105°, 
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120°, 135°, 150° a 165° ve směru jízdy soupravy. Přímý průjezd nebyl uvažován z důvodu, že v tomto úhlu se vlečná 

křivka soupravy nemění. 

Při průjezdech vozidel byly stanoveny jednotlivé poloměry nároží dle příslušné vlečné křivky. Stanovené poloměry 

nároží mohou být použity jako prostý oblouk, případně se může poloměru využít při stanovení složeného oblouku 

křižovatky. Jedná se nejen o nároží křižovatek úrovňových (průsečné, stykové,…), ale také o využití stanovených  

poloměrů nároží na vjezdových/výjezdových větví okružních křižovatek. Dále byla zaznamenávána maximální šířka 

vlečné křivky. Tato šířka vlečné křivky stanovuje potřebnou šířku prostoru pro zajištění průjezdu soupravy 

na komunikaci – nejedná se ovšem o šířku soupravy včetně nákladu. K této šířce by bylo nutné připočíst hodnotu bo, 

která je podrobně popsána v kapitole 8.4. Průjezdný průřez a odstup od pevných překážek. Způsob ověřování a stanovení 

jednolitých hodnot je patrno z Obr. 37. 

 

Obr. 37 Zobrazení dvou typů vozidel při průjezdu ve stanovených trasách (vlevo vozidlo z programu AutoTURN, vpravo vozidlo 

z programu EasyTRACK) 

Z takto ověřených vlečných křivek byla stanovena podrobná tabulka výsledných hodnot s poloměrem nároží, 

dle typu použitého podvalníku a příslušné kategorie, do které podvalník náleží – viz. Tab. 12. V této tabulce jsou také 

uvedeny délky jednotlivých typů použitých souprav. Dále je v tabulce také uvedena šířka podvalníku.  

Důležité je poznamenat, že podvalník typu THP-SL longload-combination s délkou 42,52 m se skládá z tahače 

a dvou samostatných podvalníků, které jsou k sobě spojeny za pomoci rámové konstrukce. Samostatné podvalníky 

mohou být na sobě nezávislé (tzn. nemusí projíždět stejnou trasu). 
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Tab. 12 Podrobná tabulka hodnot s poloměrem nároží, dle typu požitého podvalníku a kategorie 

Kategorie 
Typ použitého 

podvalníku 

Délka 

soupravy [m] 

Šířka 

podvalníku 

[m] 

Úhel nájezdu vozidla [°] 

90 

(90) 

105 

(75) 

120 

(60) 

135 

(45) 

150 

(30) 

165 

(15) 

Poloměr nároží R [m] 

Dlouhé a těžké     

přepravy 

Díly 

Goldhofer 

STHP/LTV 16 

náprav 

33,87 3,00 17 22 35 46 95 160 

Konstrukce 

Smíšené kategorie 

STZ-H10 

náprav 
33,87 2,75 27 36 52 73 120 185 

Konstrukce 

Smíšené kategorie 
SPZ-DL4-AA 35,00 2,55 30 34 50 70 115 165 

Díly 

Stroje 

Smíšené kategorie 

STHP-XLE6-

2+4-6750mm-

drop-deck 

23,38 2,65 18 24 35 49 95 180 

Díly 

Stroje 

Smíšené kategorie 

STZ-

VL4_(SX1+3) 
21,13 2,75 15 22 34 45 92 165 

Strojní zařízení 

Díly 

THP-

SL4+4_3m - 

drawbar  (oj) 

30,74 3,00 18 30 38 54 95 165 

Dlouhé a těžké přepravy 

Díly 

Strojní zařízení 

THP-SL10 -

drop-deck 
25,74 3,00 17 22 34 45 92 175 

Dlouhé a těžké přepravy 

Díly 

Strojní zařízení 

Goldhofer 

STHP/LTV 10 

náprav 

24,04 3,00 15 20 30 43 93 160 

Dlouhé a těžké přepravy 

Díly 

Strojní zařízení 

THP-SL 

longload-

combination 

42,52 3,00 14 19 30 39 94 160 

(*) v závorce jsou uvedeny úhly pro dopočet do 180° 

 

Dále z takto ověřených vlečných křivek byla stanovena podrobná tabulka výsledných hodnot se šířkou příslušné 

vlečné křivky. Jednotlivé šířky jsou uvedeny, dle typu použitého podvalníku a příslušné kategorie, do které podvalník 

náleží - viz Tab. 13.  

Podvalník typu THP-SL longload-combination ve kterém jsou použity dva samostatné podvalníky spojené 

za pomoci rámové konstrukce má u jednotlivých úhlů uvedeny dvě hodnoty. V závorce u podvalníku je uvedena šířka 

vlečné křivky včetně konstrukce pro uchycení nákladu – tato šířka je odlišná od šířky vlečné křivky jednotlivých 

(samostatných) podvalníků. Se šířkou uvedenou v závorce je nutné počítat pro zajištění prostoru při průjezdu. 

Výhodu podvalníku THP-SL longload-combination je, že svými samostatnými podvalníky zůstává na vozovce 

a konstrukce může nadjíždět například nad středovým ostrovem okružní křižovatky, případně jejím nárožím. 
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Tab. 13 Podrobná tabulka hodnot se šířkou příslušné vlečné křivky dle typu podvalníku a kategorie 

Kategorie Typ použitého podvalníku 

Úhel nájezdu vozidla [°] 

90 (90) 
105 

(75) 

120 

(60) 

135 

(45) 

150 

(30) 

165 

(15) 

Šířka příslušné vlečné křivky [m] 

Dlouhé a těžké přepravy 

Díly 
Goldhofer STHP/LTV 16 náprav 10,20 8,90 6,80 6,10 4,40 3,80 

Konstrukce 

Smíšené kategorie 
STZ-H10 náprav 15,00 14,40 11,20 9,10 6,20 4,80 

Konstrukce 

Smíšené kategorie 
SPZ-DL4-AA 16,90 14,60 10,70 8,80 6,10 4,30 

Díly 

Stroje 

Smíšené kategorie 

STHP-XLE6-2+4-6750mm-drop-

deck 
11,20 9,60 7,30 6,30 4,40 3,70 

Díly 

Stroje 

Smíšené kategorie 

STZ-VL4_(SX1+3) 9,40 8,10 6,10 5,50 3,90 3,40 

Strojní zařízení 

Díly 
THP-SL4+4_3m - drawbar (oj) 12,50 10,60 8,10 7,00 4,70 3,90 

Dlouhé a těžké přepravy 

Díly 

Strojní zařízení 

THP-SL10 -drop-deck 9,00 7,90 6,20 5,60 4,10 3,60 

Dlouhé a těžké přepravy 

Díly 

Strojní zařízení 

Goldhofer STHP/LTV 10 náprav 7,60 6,60 5,30 5,00 3,80 3,40 

Dlouhé a těžké přepravy 

Díly 

Strojní zařízení 

THP-SL longload-combination 
7,20 

(11,40) 

6,30 

(10) 

5,60 

(8,00) 

4,70 

(7,10) 

3,70 

(5,50) 

3,40 

(4,90) 

(*) v závorce u podvalníku THP-SL longload-combination jsou uvedeny šířky vlečné křivky včetně konstrukce pro uchycení 

nákladu 

Pro přehlednost a stanovení poloměrů nároží dle kategorií nákladů byla vytvořena výsledná tabulka hodnot 

poloměrů nároží Tab. 14. V této tabulce jsou uvedeny minimální a doporučené poloměry nároží v závislosti na úhlech 

nájezdů vozidla. Při návrhu křižovatky je možné využití minimálního poloměru nároží - tyto hodnoty je ovšem 

doporučeno použít pouze v odůvodněných případech na dopravně méně zatížených křižovatkách v trasách přeprav 

nadměrných, nebo nadrozměrných nákladů.  

Tab. 14 Výsledná tabulka hodnot poloměrů nároží dle úhlu nájezdu vozidla 

Kategorie 

Úhel nájezdu vozidla [°] 

90 (90) 105 (75) 120 (60) 135 (45) 150 (30) 165 (15) 

Poloměr nároží R [m] 

min

. 
dop. min. dop. min. dop. min. dop. min. dop. min. dop. 

Dlouhé a těžké přepravy 14 17 19 22 30 35 39 46 92 95 160 175 

Konstrukce 27 30 34 36 50 52 70 73 115 120 165 185 

Díly 14 18 19 30 30 38 39 54 92 95 160 180 

Stroje 15 18 22 24 34 35 45 49 92 95 165 180 

Strojní zařízení 14 18 19 30 30 38 39 54 92 95 160 175 

Smíšená kategorie 15 30 22 36 34 52 45 73 92 120 165 185 

(*) v závorce jsou uvedeny úhly pro dopočet do 180° 
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Pro přehlednost byla dále stanovena tabulka potřebných šířek pro zajištění průjezdu soupravy nadměrného 

nebo nadrozměrného nákladu. Opět jsou v této tabulce uvedeny minimální a doporučené šířky v závislosti na úhlech 

nájezdů vozidla. Při návrhu křižovatky je možné využití minimálního šířek - tyto hodnoty je ovšem doporučeno použít 

pouze v odůvodněných případech na dopravně méně zatížených křižovatkách v trasách přeprav nadměrných, 

nebo nadrozměrných nákladů. 

Tab. 15 Výsledná tabulka hodnot šířek nároží dle úhlu nájezdu vozidla 

Kategorie 

Úhel nájezdu vozidla [°] 

90 (90) 105 (75) 120 (60) 135 (45) 150 (30) 165 (15) 

Potřebná šířka pro zajištění průjezdu soupravy [m] - šířka je stanovena 

bez nákladu 

min. dop. min. dop. min. dop. min. dop. min. dop. min. dop. 

Dlouhé a těžké přepravy 7,20 10,20 6,30 8,90 5,30 6,80 4,70 6,10 3,70 4,40 3,40 3,80 

Konstrukce 15,00 16,90 14,40 14,60 10,70 11,20 8,80 9,10 6,10 6,20 4,30 4,80 

Díly 7,20 12,50 6,30 10,60 5,30 8,10 4,70 7,00 3,70 4,70 3,40 3,90 

Stroje 9,40 11,20 8,10 9,60 6,10 7,30 5,50 6,30 3,90 4,40 3,40 3,70 

Strojní zařízení 7,20 12,50 6,30 10,60 5,30 8,10 4,70 7,00 3,70 4,70 3,40 3,90 

Smíšená kategorie 9,40 16,90 8,10 14,60 6,10 11,20 5,50 9,10 3,90 6,20 3,40 4,80 

* při použití podvalníku (THP-SL longload-combination) jsou hodnoty šířek uvedeny v podrobné tabulce 

 

Pro přesnější návrh a ověření nově navržené, případně rekonstruované křižovatky, je doporučeno k výše uvedeným 

výsledným tabulkám také využít nově vytvořených vozidel v programu AutoTURN a EasyTRACK. 

8.3 Stavební úpravy pro přepravu nadměrných a nadrozměrných nákladů 

Zásady návrhu okružních křižovatek jsou stanoveny v TP 135 Projektování okružních křižovatek.  

V tomto předpise jsou zahrnuty také údaje o úpravách a parametrech prstence okružní křižovatky, jejich nároží, samotné 

geometrii, atd. Návrh stavebních úprav pro přepravu nadměrných a nadrozměrných nákladů se snaží vycházet českých 

norem a schválených materiálů. Nové okružní křižovatky, případně rekonstruované křižovatky na trase nadměrného 

nákladu se i nadále budou řídit platnými normami, vyhláškami a předpisy. Podobná situace nastává 

i při průjezdu ostatními úrovňovými křižovatkami. Na těchto křižovatkách se opět provede návrh dle platných norem, 

předpisů a vyhlášek. Pro zajištění průjezdu nadměrných a nadrozměrných nákladů by měly být křižovatky upraveny za 

pomoci následujících stavebních úprav. 

8.3.1 Vyvýšená část prstence pro nadměrnou přepravu na OK 

Okružní křižovatky mají v zásadě působit na bezpečnost a snižovat rychlost vozidel.  Vjezdy do OK bývají 

zpravidla zužovány a vedeny tak, aby byl znemožněn přímý průjezd vozidla. Prstenec na OK bývá zpravidla pojížděn 

vozidly větších rozměrů (těžká nákladní vozidla, autobusy,…). Úprava prstence pro přepravu nadměrných 

a nadrozměrných nákladů by neměla mít nežádoucí vliv na žádný typ přepravy (zejména přepravu osobní).  

Dále by úpravy prstence neměly ovlivnit bezpečnost na OK. Křižovatka by po úpravách měla být i nadále pro účastníky 

provozu přehledná. 

Přepravy nadměrných a nadrozměrných nákladů využívají celý prostor okružní křižovatky, včetně prstence. 

Z toho vyplývá, že prstence by neměly být příliš vysoké ani šikmé, aby neohrozily stabilitu soupravy. 

Dále by se na křižovatce neměly objevovat ostré hrany nebo povrch, který je příliš nerovnoměrný , a souprava 

by se s těmito podmínkami nedokázala vyrovnat. Použití vysokých nebo příliš šikmých hran také zvyšuje riziko 
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uklouznutí pneumatik v zimním období. Použití ostrých hran u středového ostrova, ale i nároží křižovatky, může 

způsobit defekt pneumatik soupravy. Nerovnoměrný povrch může také zapříčinit ztížení odklízení sněhu v zimních 

měsících.  

Na základě těchto aspektů byl vytvořen návrh úpravy prstence okružní křižovatky, který by byl vhodný‘  

pro přepravu nadměrných a nadrozměrných nákladů – viz. Obr. 38. Tato úprava spočívá ve využití vyvýšení části 

prstence. Okružní křižovatka je navržena dle platných norem, předpisů a vyhlášek. Ovšem prstenec OK (případně pouze 

jeho část) je navržena pro zatížení nadměrnou přepravou. Šířka prstence zůstává stejná jako by se na této křižovatce 

nadměrná přeprava nepohybovala. Dále úprava spočívá v přidané části – jedná se o „vyvýšenou část prstence“ pro 

nadměrnou přepravu. Tato část prstence musí mít šířku min. 1 m. Šířka vyvýšené části prstence náleží již do šířky 

středového ostrova. Šířkové poměry se takto v křižovatce pro ostatní dopravu nemění a vyvýšenou část ostrova využívá 

souprava nadměrného nebo nadrozměrného nákladu. Podobný způsob úpravy je využit i ve Finsku [2]. Základ návrhu 

vychází z použité finské konstrukce, která byla dále upravena pro české podmínky. Úprava návrhu také spočívá 

v odstranění nedostatků, které se při provozu ve Finsku projevily [2]. 

 

Obr. 38 Návrh úpravy prstence s vyvýšenou částí pro nadměrnou přepravu 

Na úpravu prstence jsou využity dlažební kostky pro vysokou zátěž (žulová kostka 15/15), které jsou vloženy  

do betonového lože z betonu C 20/25 XF4 o minimální tloušťce 150 mm. Silniční obrubník KO je za pomocí 

chemického kotvení osazen ocelovým trnem o průměru 20 mm – jedná se o zvýšení stability a snížení poruchovosti 

konstrukce. V závislosti na šířce vyvýšené části prstence pro nadměrnou přepravu může být silniční obrubník KO také 

za pomoci ocelového trnu kotven. Sklon prstence a jeho vyvýšená část se řídí dle TP 135. U nezpevněné části středového 

ostrova je umístěn žulový obrubník o rozměrech 150/250 (případně 200/250, 200/300), který je také kotven za pomocí 

chemického kotvení a osazen ocelovým trnem o průměru 20 mm – opět se jedná o zvýšení stability a snížení 

poruchovosti konstrukce. Výška obruby je zvýšena pouze o 30 mm z důvodu možného najetí kola nadměrné 

nebo nadrozměrné soupravy. Pokud nadrozměrná přeprava bude využívat dvou samostatných podvalníků s konstrukcí 

pro uchycení nákladu, je důležité, aby úprava nezpevněné části středového ostrova byla ve výšce maximálně 0,3 m 

od vozovky, z důvodu že tato konstrukce může přesahovat na nezpevněnou část středového ostrova. Vzdálenost této 

úpravy je nutné stanovit dle vlečné křivky příslušného vozidla. 
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Umístěné obrubníky KO při úpravě prstence musí dodržet vypočtené rozmezí osové vzdálenosti středů obrubníků, 

ve které nesmí být umístěny z důvodu možného nežádoucího naklonění podvalníku – O nep.. Tato vzdálenost 

byla stanovena na základě typů podvalníků a jejich chování. Při přepravách nákladů za použití podvalníku 

např. s THP osami nenastávají problémy s překlopením z důvodu, že TPH osy vyrovnávají nerovnosti a náklad zůstává 

neovlivněn. Ovšem při použití jiných typů podvalníků (např. při přepravě listu větrných elektráren) může dojít 

k nežádoucímu naklonění. Nežádoucí osová vzdálenost s příklady typů podvalníků je zobrazena na  Obr. 39. 

 

Obr. 39 Nežádoucí osová vzdálenost a příklady typů podvalníků 

Názorné použití úpravy prstence je patrné v kap. 8.7 Příklady stavebních úprav pro přepravu nadměrných 

a nadrozměrných nákladů. 

8.3.2 Úprava nároží 

Nároží křižovatek bývá velice zatěžováno přejezdem souprav a je jedním z poruchových prvků křižovatce, 

ať již se jedná nároží na úrovňových křižovatkách (průsečné, stykové,…), nebo nároží na křižovatkách okružních. 

Nejčastějším závadou bývá porušení žulového obrubníku, nebo „vypadnutí“ obruby z betonového lože. 

Pro takto extrémně namáhané prvky při průjezdu nadměrných a nadrozměrných nákladu byl vytvořen nový návrh 

úpravy nároží. Jedná se o zvýšení únosnosti konstrukce za pomoci žulových kostek 15/15 do betonového lože s min. 

tloušťkou 150 mm. Silniční obrubník KO a žulový obrubník 150/300 jsou pro zvýšení tuhosti opatřeny ocelovým trnem 

o průměru 20 mm, který je připevněn za pomoci chemického kotvení.  

Úprava nároží by měla být provedena na rozšířených nárožích křižovatky pro zajištění průjezdu nadměrného 

nebo nadrozměrného nákladu. Poloměry rozšíření se stanoví dle vlečné křivky nově vytvořených návrhových vozidel 

pro převoz nadměrného nebo nadrozměrného nákladu. Tato úprava zajistí potřebné rozšíření křižovatky pro průjezd 

soupravy a zároveň zachová navržené šířkové rozměry pro ostatní typy přeprav (osobní, nákladní, MHD).  

Návrh úpravy je patrný z Obr. 40, použití úpravy za pomoci návrhu zpevněného nároží je patrné z kap. 8.6 Příklady 

stavebních úprav pro přepravu nadměrných a nadrozměrných nákladů  
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Obr. 40 Návrh úpravy zpevněného nároží křižovatky 

8.3.3 Stanovení typů ostrůvků 

Ostrůvky a další prvky vyskytující se na všech typech používaných křižovatek, jak již bylo zmíněno, ztěžují 

přepravu nadměrných a nadrozměrných nákladů. Z toho důvodu byly navrženy úpravy při použití dělících ostrůvků. 

Navržené úpravy jsou vytvořeny ve dvou variantách, tak aby vyhovovaly pro průjezd nadměrných a nadrozměrných 

nákladů. Dělící ostrůvky musí vyhovovat i po stránce stávajícího provozu a jeho bezpečnosti.  

První variantu úpravy představuje přejízdný dělící ostrůvek, na kterém je použito dláždění z vysoce odolných 

zátěžových žulových kostek 15/15, které jsou uloženy do betonového lože s min tloušťkou 150 mm až po 220 mm. 

Kostky mohou být uloženy do mírného vypuklého oblouku, nebo mohou případně tvořit vodorovný povrch ostrůvku. 

Dělící kostky jsou zajištěny po stranách silničním obrubníkem KO, který je kotven za pomoci ocelového trnu o průměru 

20 mm do betonového lože z betonu C20/25 XF4. Navržená úprava dělícího ostrůvku je zobrazena na Obr. 41. 

 

Obr. 41 Úprava dělícího ostrůvku varianta 1 

Druhá varianta vychází z úpravy první varianty dělícího ostrůvku, ve které je přidána přídlažba z kostek. 

Tato silniční přídlažba je tvořena za pomoci kostek o velikosti 15/15, které jsou uloženy do betonového lože s min. 

tloušťkou 150 mm. Silniční obrubník KO je vyvýšen nad konstrukci vozovky o 3 mm a je opět kotven za pomoci  

ocelového trnu o průměru 20 mm do betonového lože z betonu C20/25 XF4. Vyvýšení je provedeno obdobně, 

jako je tomu u dělícího ostrůvku ve vzorových listech staveb pozemních komunikací. Návrh úpravy varianty 2 je patrný 

z Obr. 42, použití úpravy za pomoci návrhu zpevněného nároží je patrný z kap. 8.6 Příklady stavebních úprav pro 

přepravu nadměrných a nadrozměrných nákladů. 
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Obr. 42 Úprava dělícího ostrůvku varianta 2 

8.4 Průjezdný průřez a odstup od pevných překážek 

Průjezdní průřez a odstup od pevných překážek byl stanoven na základě zpracované statistiky v kapitole 7.3.2. 

Celkové vyhodnocení statistických údajů přeprav po ČR.  Schéma průjezdného průřezu je patrno z Obr. 43. 

Pro vypočtený průjezdní průřez platí podobné náležitosti, jak pro průjezdní průřez v kapitole 6.1.2. z normy ČSN 73 

6201 Projektování mostních objektů [13].  

 

Obr. 43 Schéma průjezdného průřezu včetně vzdálenosti od pevné překážky 

Šířka průjezdního prostoru bp pro průjezd nadrozměrných nákladů je uvedena v Tab. 16. V této tabulce je také 

uvedena vzdálenost od osy podvalníku k hraně obrysu nadrozměrného nákladu b osa (bp/2 – zaokrouhlené). 

Pro jednotlivé typy nákladů jsou stanoveny vzdálenosti v závislosti na průjezdu 90% přeprav (optimální hodnoty), 

průjezdu 85% přeprav (minimální hodnoty) a doporučené vzdálenosti.  

Tab. 16 Šířka průjezdního prostoru včetně vzdálenosti od osy k hraně obrysu nákladu 

 

* Statistika všech přepravovaných nákladů není průměrem z typů přeprav, ale výsledné hodnoty jsou vyhodnoceny samostatně 

z celkové statistiky 519 přeprav. 

optimální - 

pro 90% 

přeprav

min. - pro 

85% 

přeprav

Doporučený 

návrh

optimální 

zaokr.

min. 

zaokr.
Doporučené

Dlouhé a těžké přepravy 3,00 6,3 5,775 6,30 3,15 2,90 3,15

Konstrukce 2,55 6,825 6,825 6,90 3,45 3,45 3,45

Díly 2,55 9,45 9,45 9,50 4,75 4,75 4,75

Stroje 2,55 6,3 5,25 6,30 3,15 2,65 3,15

Strojní zařízení 2,75 7,35 6,825 7,40 3,70 3,45 3,70

Smíšená kategorie 2,55 6,825 6,3 6,90 3,45 3,15 3,45

Přeprava listů větrných elektráren 2,52 3,5 3,5 3,50 1,75 1,75 1,75

Statistika všech přepravovaných nákladů 

*
2,52 6,825 6,825 6,90 3,45 3,45 3,45

PÁTEŘOVÉ TRASY - NÁVRH 2,52

Typ 

4,75

Nejmenší šířka 

používaného 

podvalníku [m]

b osa [m] Šířka bp [m]

9,50
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Vzdálenost od pevné překážky bo (dopravní značení, stožáry veřejného osvětlení, zábradlí, vzrostlá zeleň, 

svodidla,…) je uvedena v Tab. 17. Tato vzdálenost je závislá na typu přepravy a nejmenší šířky přepravního podvalníku, 

na kterém se nadrozměrný náklad převáží. Pro jednotlivé typy nákladů jsou stanoveny vzdálenosti v závislosti 

na průjezdu 90% přeprav (optimální hodnoty), průjezdu 85% přeprav (minimální hodnoty) a doporučené vzdálenosti. 

Na páteřových trasách by měly být hodnoty uvedené v tabulce dodrženy. Nejmenší šířka používaného podvalníku byla 

stanovena dle typu nákladu a rozdělení těchto vozidel do kategorií. Toto rozdělení je uvedeno 

v Tab. 11 v kapitole 8.1 Vytvoření návrhových vozidel.  

Hodnota bo byla vypočítána jako: 

 𝑏𝑜 = 𝑏𝑜𝑠𝑎 − (
𝑛𝑒𝑗𝑚𝑒𝑛ší šíř𝑘𝑎 𝑝𝑜𝑢ží𝑣𝑎𝑛éℎ𝑜 𝑝𝑜𝑑𝑣𝑎𝑙𝑛í𝑘𝑢

2
) (1) 

Tab. 17 Vzdálenost od pevné překážky a výška průjezdního prostoru 

 

* Statistika všech přepravovaných nákladů není průměrem z typů přeprav, ale výsledné hodnoty jsou vyhodnoceny samostatně 

z celkové statistiky 519 přeprav. 

Výška průjezdního prostoru hp je uvedena v  𝑏𝑜 = 𝑏𝑜𝑠𝑎 − (
𝑛𝑒𝑗𝑚𝑒𝑛ší šíř𝑘𝑎 𝑝𝑜𝑢ží𝑣𝑎𝑛éℎ𝑜 𝑝𝑜𝑑𝑣𝑎𝑙𝑛í𝑘𝑢

2
) (1) 

Tab. 17. Tato výška byla stanovena na základě zpracované statistiky v kapitole 7.3.2.  

Celkové vyhodnocení statistických údajů přeprav po ČR. Pro jednotlivé typy nákladů jsou stanoveny výšky 

v závislosti na průjezdu 90% přeprav (optimální hodnoty), průjezdu 85% přeprav (minimální hodnoty) a výšky 

doporučené. Na páteřových trasách by měly být hodnoty uvedené v tabulce dodrženy. Výška průjezdního prostoru  

je základem pro volnou výšku podjezdu, která je uvedena v kapitole 6.3.2. z normy ČSN 73 6201 Projektování mostních 

objektů. 

8.5 Doporučené typy uchycení svislého dopravního značení 

V prostoru křižovatek a na trasách nadměrných a nadrozměrných nákladů by měly být svislé dopravní značky, 

zábradlí a sloupy veřejného osvětlení umístěny v předepsané vzdálenosti od křižovatky. Ne vždy je tuto vzdálenost 

možno dodržet. Jedná se především o dopravní značení, které je umístěno na středových, nebo dělících ostrůvcích  

a značení v nároží křižovatky. Zábradlí, které se nachází u průsečných i okružních křižovatek kopíruje s bezpečnostním 

odstupem 0,5 m od vozovky tvar nároží.  

V těchto případech je nutné rychlá demontáž před průjezdem soupravy a následná její montáž, tak aby křižovatka 

zůstávala ve stejném stavu jako před průjezdem soupravy.  

optimální 

zaokr.
min. zaokr. doporučené  

optimální - 

pro 90% 

přeprav

min. - pro 

85% 

přeprav

Doporučený 

návrh

Dlouhé a těžké přepravy 3,00 1,65 1,40 1,65 5,775 5,775 5,80

Konstrukce 2,55 2,20 2,20 2,20 4,725 4,725 4,80

Díly 2,55 3,50 3,50 3,50 6,3 5,775 6,30

Stroje 2,55 1,90 1,40 1,90 4,725 4,725 4,80

Strojní zařízení 2,75 2,35 2,10 2,35 6,3 5,775 6,30

Smíšená kategorie 2,55 2,20 1,90 2,20 4,725 4,725 4,80

Přeprava listů větrných elektráren 2,52 0,50 0,50 0,50 4,8 4,8 4,80

Statistika všech přepravovaných nákladů 

*
2,52 2,20 2,20 2,20 5,775 5,775 5,80

PÁTEŘOVÉ TRASY - NÁVRH 2,52

Typ 

Nejmenší šířka 

používaného 

podvalníku [m]

Výška hp [m]

6,303,50

 bo [m]
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Stávající značení sice umožňuje mobilitu prvků, ale po odstranění patek, zůstávají vyčnívat kotevní šrouby. 

To vyžaduje další nutné úpravy před průjezdem, ať již se jedná o zakrytí, případné vypodložení za pomoci dřevěných 

hranolů. Ne při každé přepravě a typu nákladu se vypodložení dá využít. Jedním z možných úprav je využití na těchto 

křižovatkách nebo trasách alternativních typů uchycení (Uchycení za pomocí rotačního socketu RS). Více informací 

o alternativních typech uchycení je uvedeno v disertační práci. 

8.6 Příklady stavebních úprav pro přepravu nadměrných a nadrozměrných nákladů 

Na základě zjištěné a zpracované problematiky průjezdu nadměrných a nadrozměrných přeprav (ať již se jedná 

o návrh stavebních úprav, stanovení průjezdného průřezu a odstupu vozidel od pevných překážek, doporučení uchycení 

svislého dopravního značení, umístění stožárů veřejného osvětlení)  by bylo možné nevyhovující křižovatky upravit. 

Hlavní součástí pro vhodné využití stavebních úprav je použití nově vytvořených vozidel v programu AutoTURN 

a EasyTRACK a také stanovených poloměrů nároží. 

8.6.1 Úprava okružní křižovatky v Litomyšli 

Podrobně rozepsaná problematika průjezdu nadměrného nákladu touto okružní křižovatkou je popsána v  kapitole 

7.4.1 OK Litomyšl. Nejzásadnější problematika průjezdu soupravy je zobrazena na Obr 15, kde jsou patrny přejezdy 

nároží a porušení obrub středového ostrova. 

Příklad úpravy okružní křižovatky v Litomyšli byl rozdělen na dvě části. První úprava naznačuje možnou úpravu  

křižovatky, kdy nadměrná souprava projíždí křižovatku po směru jízdy (Obr. 44).  

Obr. 44 Upravená okružní křižovatka při průjezdu nadměrného nákladu 

Na křižovatce jsou navrženy následující úpravy: 

 zvýšení tuhosti konstrukce dělících ostrůvku pro přejezd soupravy na hlavní komunikaci, 

 nároží křižovatky je upraveno dle vlečných křivek vozidla a bylo použito nového návrhu zpevnění,  

 je navržena úprava prstence včetně použití vyvýšené části prstence pro přejezd nadměrného a nadrozměrného 

nákladu (úprava vyvýšené části prstence proběhla pouze ve směru přejezdu soupravy, zbylá část zůstala původní),  
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 přesun umístění sloupku dopravní značení na středovém ostrovu do předepsané vzdálenosti bo pro zajištění 

průjezdu, 

 pokud není možné přesunout sloupky svislého dopravního značení u vjezdů a výjezdu do křižovatky jsou tyto 

sloupky uchyceny za pomoci rotačního socketu RS, který umožní snadnou demontáž (tato úprava je použita také 

na dělících ostrůvcích), 

 dále je navrženo přesunutí umístění stožáru přechodu pro chodce do požadované bezpečné vzdálenosti (na stožáru 

byl použit delší výložník), je také zajištěna potřebná podjezdná výška hp – dle kap. 8.4. 

8.6.2 Úprava okružní křižovateky ve městě Svitavy 

Podrobně rozepsaná problematika průjezdu nadměrného nákladu pro tyto okružní křižovatky je popsána podrobně 

v disertační práci. Úprava první křižovatky popisuje situaci, kdy nadměrná souprava projíždí křižovatku po směru jízdy  

(Obr. 45). Na křižovatce jsou navrženy následující úpravy: 

 nároží křižovatky křižovatky nemusí být upraveno, jelikož úprava středového ostrova je dostačující pro zajištění 

průjezdu soupravy 

 je navržena již zmíněná úprava prstence včetně použití vyvýšené části prstence pro přejezd nadměrného 

a nadrozměrného nákladu (úprava vyvýšené části prstence pouze ve směru přejezdu soupravy, zbylá část zůstává 

původní), 

 přesun umístění sloupku dopravního značení na středovém ostrovu do předepsané vzdálenosti bo pro zajištění 

průjezdu, 

 pokud není možné přesunout sloupky svislého dopravního značení u vjezdů a výjezdu do křižovatky, jsou tyto 

sloupky uchyceny za pomoci rotačního socketu RS, který umožní snadnou demontáž (tato úprava je použita také 

na dělících ostrůvcích), 

 dále je také zajištěna potřebná podjezdná výška hp u portálu dopravního značení 

 Pokud by stožáry veřejného osvětlení znemožňovaly průjezd nadrozměrného nákladu, bylo by je nutné odsunout 

do požadovaní vzdálenosti bo 

 

Obr. 45 Úprava okružní křižovatky ve městě Svitavy 

8.6.3 Úpravy úrovňových křižovatek 

Úprava klasických úrovňových křižovatek se provádí podobně, jako tomu bylo u úpravy křižovatek okružních. 

 Na Obr. 46 je zobrazen nežádoucí přejezd nároží křižovatky na časté trase nadrozměrného nákladu.  

Jedná s o křižovatku ve městě Mělník, nedaleko od přístavu. Soupravy touto křižovatkou projíždí směrem doprava 
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po směru jízdy a přejíždí nároží křižovatky. Nároží v těchto místech bývá porušeno a také jsou zde patrné stopy častých 

přejezdů na chodníku. 

 

Obr. 46 Nežádoucí přejezd nároží křižovatky v Mělníku 

Možná úprava nároží křižovatky je patrna z Obr. 47. Zde bylo využito tabulky výsledných hodnot poloměrů nároží 

dle úhlu nájezdu vozidla (Tab. 14). Vozidlo s podvalníkem THP do křižovatky najíždí pod úhlem 105°.  

Dle tabulky byl navržen příslušný poloměr nároží křižovatky. Nároží bylo vytvořeno jako složený kružnicový oblouk. 

Takto upravené nároží bylo následně ověřeno nově vytvořeným vozidlem v programu AutoTURN.  

 

Obr. 47 Úprava nároží křižovatky 

8.6.4 Větve mimoúrovňových křižovatek 

Mimoúrovňové křižovatky jsou navrhovány dle příslušných norem. Při návrhu nebo rekonstrukci větve 

mimoúrovňové křižovatky na trase nadměrných nebo nadrozměrných nákladů musí být zajištěn jejich průjezd. 

Uvažovaná šířka průjezdu vychází z kapitoly 8.4 Průjezdný průřez a odstup od pevných překážek. Větev křižovatky 

se doporučuje ověřit vymodelovanými vozidly v programu AutoTURN nebo EasyTRACK. V zásadě je problematické 

využíti jednopruhových větví křižovatek o malém poloměru. Dvoupruhové větve křižovatky více vyhovují šířce 

pro manévrování se soupravou. Dále je nutné u křižovatek zajistit potřebnou výšku mostních objektů. Tato výška 

je stanovena v kapitole 8.4. Průjezdný průřez a odstup od pevných překážek. Detail příkladu ověření průjezdu větve 

mimoúrovňové křižovatky je zobrazen na Obr. 48. Z obrázku je patrno že souprava křižovatkou projíždí 

bez problémů. 
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Obr. 48 Detailní zobrazení průjezdu větve mimoúrovňové křižovatky 

8.6.5 Výjezdy u výrobních závodů 

S problematickými místy se nesetkáváme jen na komunikacích, ale také při výjezdu ze závodů. Často se stává, 

 že při projektování hal, výjezdů a komunikací u závodů, není myšleno na přepravy těchto výrobků. Je důležité 

si uvědomit, že nejsou rozhodující jen rozměry samotného výrobku, ale také celkové rozměry soupravy, která tento 

výrobek bude přepravovat. U výjezdů z výrobních závodů a podniků je nutné opět využít výše zmíněných stavebních 

úprav, navržených parametrů a nově vytvořených vozidel. 

8.7 Přepravní trasy 

Přepravní trasy, jak již bylo zmíněno, nejsou v České republice stanoveny. Při zpracování práce byly zjištěny určité 

trasy přeprav nadměrných a nadrozměrných nákladů. Samotní přepravci také vytvořili návrh páteřových  tras pro 

nadměrnou a nadrozměrnou přepravu. Více informací o přepravních trasách je uvedeno v Disertační práci autora. 

9. PŘEDPOKLÁDANÝ VĚDECKÝ A PRAKTICKÝ PŘÍNOS 

Předpokládaným vědeckým přínosem disertační práce je systémová analýza a statistické vyhodnocení přeprav 

a následné vytvoření modelů vozidel nadměrných a nadrozměrných nákladů v programu AutoTURN a EasyTRACK 

a dle stanovení technických parametrů pro průjezd nadměrných přeprav v prostoru křižovatek. Jedná se o návrh 

vyvýšené části prstence na OK, úpravu nároží a stanovení typů ostrůvků, dále umístění veřejného osvětlení na OK, 

stanovení průjezdného průřezu a odstupu od pevných překážek. 

Předpokladem praktického využití výstupů disertační práce, je možnost její aplikace pro projektovou činnost 

spojenou s výstavbou, nebo rekonstrukcemi křižovatek na trasách častých přeprav nadměrných a nadrozměrných 

nákladů. Práce dále může sloužit jako podklad pro zpracování certifikované metodiky a technických podmínek  

pro návrh úprav při průjezdu nadměrných nebo nadrozměrných přeprav v prostoru křižovatek. S využitím vytvořených  

modelů vozidel nadměrných souprav a vytvořených technických parametrů poloměrů (nároží křižovatek, stanovení typů 

ostrůvků, úpravy prstence, dále stanovení průjezdných průřezů a odstupů od pevných překážek), by došlo k zlepšení 

stávající neutěšené situace, která komplikuje přepravu nadměrných nákladů na jejich častých trasách, a tím také 

ovlivňuje konkurenceschopnost českých podniků, které vyrábí výrobky nestandardních rozměrů. 
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10. ZÁVĚR 

Disertační práce tematicky navazuje na návrh projektu Prostorové parametry pozemních komunikací pro zajištění 

nadrozměrné přepravy podané do Veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích vyhlášené v roce 2010, programu 

ALFA, poskytovatele Technologické agentury České republiky. Tento projekt nebyl nakonec realizován. 

Dále práce navazuje na výzkumnou činnost autora práce ve výzkumné skupině Dopravního stavitelství v rámci projektu 

Tvorba a internacionalizace špičkových vědeckých týmů¨a zvyšování jejich excelence na Fakultě stavební VŠB-TUO 

(CZ.1.07/2.3.00/20.0013), na Studentskou grantovou soutěž pro rok 2012 s názvem Vlečné křivky návrhového vozidla 

nadměrné přepravy a na projekt SGS pro rok 2013 s názvem Mobilní kamera pro dopravní a stavební průzkum 

(SP2013/82) u kterých byl autor práce hlavním řešitelem. V neposlední řadě vychází z existence Evropské směrnice 

osvědčené praxe pro přepravu nadměrných nákladů po pozemních komunikacích ze 17. 5. 2006 [1], která doporučuje 

členským státům vybudovat celoevropskou síť koridorů pro přepravu nadměrných nákladů. 

Jak již bylo zmíněno, Česká republika má dlouholetou tradici ve strojírenství a průmyslu. Produkují se zde výrobky 

nestandardních rozměrů a vznikají komplikace při jejich přepravě po častých trasách pozemních komunikací na místo 

určení. V současné době od sdružení přepravců nadměrných nákladů a také výrobních podniků vzniká iniciativa  

na vytvoření předpisu, který by stanovoval parametry pro průjezd nadměrných a nadrozměrných nákladů po pozemních 

komunikacích. Tato práce by mohla sloužit jako jeden z podkladů pro řešení této problematiky (tj. podklad 

pro zpracování technických podmínek).  

V práci je zmíněna historie a současnost přeprav, a její legislativní stránka. Podrobně se práce věnuje popisu 

problematiky průjezdu nadměrných a nadrozměrných nákladů na častých trasách. Pro vypracování práce byly použity 

odborné softwary pro projekční činnost, a dále matematické metody pro analýzu údajů. Z důvodu neexitující evidence 

je velká část práce věnována sběru a vyhodnocení statistických dat, teréním měřením a jejich videoanalýze.  

V práci je také uvedeno srovnání výsledných statistických parametrů přeprav mezi ČR a SR. Pro zjištění chování vozidla 

a jejich vlečných křivek byla pořízena z již zmíněného projektu SGS pro rok 2013 - kvadrokoptéra, která slouží 

k pořízení videozáznamu z výšky. V rámci práce byly vytvořeny modely vozidel v programech, které jsou použity 

při ověřování vlečných křivek vozidel. Pro verifikaci vozidel bylo uskutečněno měření GPS. Toto měření proběhlo 

v rámci SGS pro rok 2012. 

Při vypracování práce byly navrženy možnosti stavebných úprav na křižovatkách, a dále byly stanoveny parametry 

pro zajištění přeprav nadměrných a nadrozměrných nákladů v prostoru křižovatek. Tyto parametry lze použít, 

 jak na křižovatkách úrovňových (průsečné, stykové,…), ale také na okružních křižovatkách a  při návrhu 

nebo rekonstrukci mimoúrovňových křižovatek. 

V závěru práce jsou uvedeny příklady využití výše zmíněných poznatků na názorných úpravách křižovatek, 

které se nachází na častých trasách přeprav. V práci je také uveden předpokládaný vědecký a praktický přinos, 

ale také i doporučení pro další výzkum této problematiky. 
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