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Anotace 
 
Rozvoj dopravní infrastruktury měst nestačí svým limitovaným tempem při výstavbě 

často investičně vysoce náročných staveb uspokojovat dynamicky narůstající 

požadavky individuální automobilové dopravy. Města proto přistupují k restriktivní 

regulaci s cílem snížení počtu projíždějících vozidel individuální dopravy a tím udržení 

provozu na úrovni, která odpovídá aktuálnímu stavu dopravní infrastruktury v 

kombinaci s možnostmi použité regulace. 

 Tato práce se soustředila na stanovení účinnosti restriktivní regulace ve městech  

s využitím široce diskutovaného zpoplatnění vjezdu do určené oblasti  elektronickým 

městským mýtným systémem. Tento přístup nepředstavuje ve svém principu nový 

nástroj. Novou dimenzi mu ale dává možnost jeho implementace na území České 

republiky a zkoumání jeho možné účinnosti v prostředí hl. m. Prahy.  

 Práce vychází z výstupů reprezentativních zahraničních zkušeností se zavedením 

tohoto restriktivního nástroje. Schopnost posoudit účinnost v podmínkách České 

republiky předpokládá nejen znalost historie a stávajícího stavu, ale i výsledků 

dopravního modelování. Modely umožňují zahrnout do úvah  postupný rozvoj dopravní 

infrastruktury, stejně jako i rozdílně nastavené parametry mýtného nástroje s odlišným 

dopadem na rozhodování řidičů. Těmito nástroji lze modelovat vývoj nejen vlastní 

dopravní situace, ale i řady dalších parametrů, které jsou shrnuty do pojmu „kvalita 

života“. Vyhodnoceno bylo celkem dvacet ukazatelů, které mají závažnou vypovídající 

schopnost.  Pro stanovení přiměřenosti dopadu jednotlivých parametrů na výsledné 

hodnocení byla aplikována Delfská metoda, která  mj. umožnila nezávislé zapojení 

významných specialistů z různých oborů dopravních věd. Touto metodou byly 

nastaveny hodnoty váhových koeficientů jednotlivých dílčích parametrů na zhodnocení 

celkové účinnosti regulace mýtným systémem (dopad nejen na zpoplatněnou oblast, ale 

i území mimo tuto oblast). 

 Výsledek v podstatě potvrdil očekávané, tj. že dopad aplikace městského mýta 

na kvalitu života ve městě je neutrální a volba pro/proti je jednoznačně volbou 

politickou a nikoliv odbornou. Rozhodnutí pro anebo proti mýtnému zpoplatnění je 

proto především politickým rozhodnutím spočívajícím v odůvodněné korekci vah 

významnosti některých parametrů oproti úrovni, která byla v předložené práci nastavena 

expertní skupinou. 
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Annotation 
 

Urban transport infrastructure development with its limited speed of often costly 

construction is challenged by the dynamic growth in requirements of individual  

car usage. Therefore, cities apply restrictive regulations with the aim of reducing the 

number of transiting cars used for individual transportation, in order to maintain traffic 

levels, which correspond to the actual condition of the transport infrastructure in 

combination with the practicalities of applied regulation.  

 This doctoral thesis is focused on the assessment of the effectiveness of urban 

restrictive regulation, including the broadly discussed implementation of electronic toll 

pricing.  This approach does not present, in its principle, a new instrument. However its 

possible introduction in the Czech Republic and the investigation of its effectiveness in 

the region of the capital city, Prague, gives it a new dimension.   

 The thesis proceeds from the outcomes of representative foreign experience with 

the implementation of this restrictive instrument. The ability to assess the effectiveness 

in the conditions of the Czech Republic implies not only the knowledge of history and 

of current conditions, but also the results from transport modeling. Models enable us to 

take into consideration the gradual development of transport infrastructure, as well as 

variously set parameters of the toll instrument, with the subsequent different impacts on 

the drivers’ decision. With these tools it is possible to model the development of not 

only the transport situation as such but also the range of other parameters, which are 

included in the Quality of life” concept. Altogether twenty parameters have been 

assessed that have significant content capability. In order to determine the significance 

of each parameter on the consequent appraisal the Delphi method has been  applied, 

which i.a. enabled the independent participation of specialists from various 

specializations of transport sciences. By using this method it has been set the values of 

weight coefficients of each single parameter on the total effectiveness of regulation by 

the toll system (the impact on the area within the pricing zone, but also on the area out 

of it).  

 The outcome has proved as expected, i.e. the impact of urban pricing on the QoL 

in the city is neutral, the option for/or against is unambiguously political option, and not 

professional. The decision for our against urban pricing is therefore above all a political 
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decision based on the reasoned evaluation  of some parameters in comparison to the 

weight, which was in the submitted thesis set to the expert group. 
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1 Úvod  
Současný koncept ekonomiky, který je založený na zdánlivém dostatku zdrojů  

i prostoru pro neomezený růst, jejich neomezenou spotřebou a neomezenou produkcí 

odpadů se v současnosti stává pro lidstvo neudržitelným. Koncepce udržitelného 

rozvoje představuje alternativní model rozvoje společnosti, který reflektuje přirozené 

environmentální limity hospodářského růstu a tak představuje nový rámec strategie 

civilizačního rozvoje.  

Za udržitelný rozvoj se považuje takový rozvoj, který zajistí potřeby současných 

generací, aniž by bylo ohroženo splnění potřeb generací příštích a aniž by se to dělo 

na úkor jiných národů (vychází ze zprávy Komise OSN pro životní prostředí a rozvoj, 

Brundtlandt, 1987)1.  Udržitelný rozvoj má tři rozměry: ekonomický, sociální 

a environmentální. Náplní ekonomického rozměru je udržitelný hospodářský rozvoj 

spojený s rostoucími příjmy obyvatel. Sociální rozměr obsahuje potřebu důstojného 

života a rozvoje lidské osobnosti, zdraví, vzdělání, sociální spravedlivosti a soudržnosti. 

Environmentální rozměr přestavuje nutnost zachovat dlouhodobě na přijatelné úrovni 

statky a služby, které lidské společnosti poskytuje příroda. Koncepce udržitelného 

rozvoje zdůrazňuje harmonický a vyvážený rozvoj všech tří rozměrů. 

Koncepce udržitelného rozvoje reaguje na situaci současného světa, který 

se proměňuje s nebývalou dynamikou. Bezprecedentní růst životní úrovně, globalizující 

se společnost v integrovaném a mnohonásobně provázaném světě výrazně ovlivňují 

v mnohých ohledech svými důsledky současnou společnost a podle řady odborníků 

z této oblasti již dosáhly síly některých významných spouštěcích mechanismů přírody, 

které určují vývoj základních procesů Země. Zejména se zdůrazňuje dopad na globální 

klima, světový vodní cyklus, stratosférický ozónový štít a bohatství rozvoje lidské 

civilizace. Změny přírodních životodárných systémů jsou mnohými autory chápany 

jako jevy vyvolané zátěží přírodních zdrojů, přírody a životního prostředí. Tato zátěž 

je mnohými autory chápána jako nežádoucí průvodní jev současného, 

s nezanedbatelnou pravděpodobností neudržitelného, způsobu hospodářské činnosti. 

Pro úplnost je ale korektní připomenout, že je celá řada zastánců tvrzení, že lidská 

                                                 
1 Tuto klasickou a široce přijatou definici (která ovšem blíže nespecifikuje, co přesně je míněno pro 
„současnými a budoucími generacemi“) nově formulovat Evropský parlament takto: „Udržitelný rozvoj 
znamená zlepšování životní úrovně a blahobytu lidí v mezích kapacity ekosystémů při zachování 
přírodních hodnot a biologické rozmanitosti pro současné a příští generace“ (viz Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 2493/2000 a č. 2494/2000).  
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činnost se zmíněnými přírodními varujícími jevy nemá kauzální souvislost a že tyto 

procesy souvisí s neměnnými cykly, které na planetě probíhají. Dopady aktivit 

civilizace pak dle jejich názoru mají spíše minoritní význam, se kterým se geosystém 

bez problémů srovná svými ochrannými mechanismy. Není v kompetenci autora tohoto 

dokumentu, aby posoudil tento spor,a proto se práce soustředí výhradně na lokální 

dopady činnosti civilizace a to selektivně na vliv individuální automobilové dopravy 

(dále jen „IAD“) na kvalitu života v městských aglomeracích. S ohledem na osobní 

znalost prostředí a dostupnost dostatečného množství relevantních dat ze studií 

renomovaných společností, se soustředím na zkoumání této problematiky na území hl. 

m. Prahy.  

Koncept udržitelnosti vychází ze zájmu o naši budoucnost i o uchování zájmů 

generacích příštích, což je zdůvodňováno obvykle etickými principy. Dle tohoto 

přístupu je třeba přihlížet k zájmům a požadavkům budoucích generací již při našem 

dnešním rozhodování a konání, např. při těžbě neobnovitelných zdrojů (nerostných 

surovin, fosilních paliv), při čerpání obnovitelných zdrojů (např. ryby, dřevo), při 

uvolňování znečistění v podobě emisí a odpadů apod. Současně je nezbytné 

identifikovat případné průkazné kauzální souvislosti mezi činností civilizace a měnícím 

se stavem životního prostředí a neomezovat důkazy na fenomenologické indukce, které 

nejsou obvykle exaktně prokazatelné. Je proto nezbytné hledat komplexní souvislosti 

s využitím znalostí z oblasti přírodních i společenských věd. 

1.1 Popis problému z hlediska dopravy 
 
“Udržitelný rozvoj bez udržitelné dopravy není možný. Udržitelná doprava  

je základní komponentou systému a to nejen proto, že doprava je podmínkou  

pro úspěšný rozvoj společnosti, ale také z důvodu, že doprava (především motorová 

vozidla) významně negativně přispívá k některým environmentálním problémům. Tento 

typ lidské činnosti je spojován zejména s plýtváním energie, globálním oteplování, 

kvalitou ovzduší a vody, hlukem, snižováním biodiverzity a fragmentace krajiny, jakož 

 i negativními změny krajinného rázu. Kvalita životního prostředí bude udržitelná pouze 

v případě, když bude udržitelná doprava.“2 

                                                 
2 BENFIELD, F. K, REPLOGLE, M. Stumbling Toward Sustainability.In Transportation. Washington : 
Environmental Law Institute, 2002. s.647-665. ISBN 1-58576-036-6. 
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 Doprava bývá často označována za „motor“ rozvoje společnosti a je vnímána 

jako jeden z významných předpokladů dalšího rozvoje ekonomiky. Její významné místo 

v ekonomickém a sociálním vzestupu 20. století je nesporné. Doprava však současně 

představuje  zdroj celé řady environmentálních zatížení. V důsledku rozvoje dopravy 

se mění vzhled a morfologie krajiny. Negativními dopady způsobenými dopravou jsou 

i zvýšené hladiny hluku, vibrace. Za nezanedbatelný dopad lze považovat i kontaminaci 

půdy a vody a to nejen v důsledku úniku znečišťujících látek z dopravních prostředků 

či jako důsledek údržby komunikací, ale i jako dopad vlastního provozu motorových 

vozidel (spalování, opotřebovávání vozovky i pneumatik apod.).  

 Jedním z aspektů transformace ekonomicky vyspělých společností je významný 

posun k „postmaterialistickým“ hodnotám, který se projevuje větší citlivostí pro otázky 

životního prostředí. V posledních letech se stále častěji diskutují environmentální 

dopady dopravy a obdobně další problémy s dopravou související. Postupně se daří 

regulovat znečištění způsobené četnými povětšinou stacionárními zdroji, ale znečištění 

způsobené dopravou se přes veškerou snahu zákonodárců limitovat, např. produkci 

exhalací jednotlivých typů spalovacích motorů, dostatečně účinně nedaří,  

a to především díky trvalému nárůstu celkových objemů produkovaných emisí.  

Velmi negativně je tento fakt vnímán především v městských aglomeracích. 

Mezi zdraví člověka ohrožující škodliviny patří oxid uhelnatý (CO), oxidy dusíku 

(NOx), těkavé organické látky (VOC) a polétavé částice PM10 (primární i sekundární 

prašnost) vznikem vázané zejména na provoz naftových motorů a dynamický styk 

pneumatik s povrchem vozovky. Přestože jsou limity pro tyto látky stále přísnější, z 

důvodu rostoucího objemu dopravy dochází i k celkovému růstu emisí.3  Nelimitované 

škodliviny mají často závažnější dopady na zdraví člověka. Do skupiny doposud 

většinou neregulovaných látek patří oxid uhličitý (CO2), metan (CH4), oxid dusný 

(N2O). Při nedokonalém spalování pohonných hmot s přímou vazbou na režim motoru 

vznikají další zdraví nebezpečné škodliviny, jakou jsou fenoly, ketony, dehet, toluen. 

Co se týče celosvětového příspěvku dopravy na emisích NOx a CO, se doprava 

podle různých zdrojů podílí 30 - 80 %; u  CO2 je odhad v rozmezí 20 - 40 %. 10% všech 

                                                 
3 ADAMEC, V. et al. Doprava, zdraví a životní prostředí. Praha: Grada Publishing, a.s., 2008. 160 s. 
ISBN 978-80-247-2156-9. 
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emisí pevných částic pochází z dopravy, v městských oblastech je však doprava 

jednoznačně dominantním zdrojem. 

Podle nejnovějších výzkumů provedených na zakázku EU zemře v celé EU  

na nemoci související se znečištěním ovzduší ročně okolo 300 tis. lidí4. Řada oponentů 

těchto výzkumů ukazuje na skutečnost, že uvedená čísla nelze vzhledem  

ke komplexnosti úlohy exaktně prokázat a je nutno s nimi pracovat jen jako 

s kvalifikovanými odhady. Z celkového objemu úmrtí je asi třetina přisuzována 

dlouhodobé expozici znečištění způsobeného dopravou. Znečištění ovzduší z dopravy 

má tak na svědomí přibližně dvakrát více životů než dopravní nehody na evropských 

silnicích, při kterých zemře přibližně „jen“ 45 tis. lidí ročně. Uvedené hodnoty jsou 

hodnotami průměrnými. Jelikož jak bylo již zmíněno, je doprava podstatně výše 

koncentrována v městských celcích, je nezbytné při významně zvýšené expozici 

znečištěného prostředí předpokládat i vyšší úmrtnost (mortalitu), než je ona průměrná 

hodnota. Regulace dopravního zatížení v městských aglomeracích proto nemá své 

racionální jádro pouze ve zkvalitnění dopravních parametrů, ale i v redukci expozice 

zdraví ohrožujících látek.  

Kromě znečištění ovzduší má na lidský organismus vliv hluková zátěž z 

dopravy, která ovlivňuje výskyt civilizačních nemocí, kvalitu spánku  

a úroveň duševní pohody. Z hlediska zdravotních účinků hluk ovlivňuje dráždivost 

nervového systému, hormonální sekreci, oběhový systém a činnost vnitřních orgánů. 

Kromě specifických dopadů na sluchový aparát (u vysokých hladin hluku) může hluk 

vyvolat i nespecifická onemocnění, např. stres, neurózy a v důsledku toho pak další 

onemocnění, např. vysoký krevní tlak. S hlukem se často pojí další negativní vliv 

dopravy, kterými jsou sub-akustické vibrace. Na člověka se přenášení nejčastěji 

z kmitajících mechanických částí, dopravních prostředků, sedadel apod. I krátkodobá 

expozice intenzivním vibracím je spojena s nepříjemným subjektivním vjemem 

nepohody, dlouhodobá expozice může vyvolat trvalé poškození zdraví. 

Neopomenutelný dopad mají vibrace i na stavby, kde je specifický dopad na historické 

stavby s nevyčíslitelnou finanční hodnotou těchto objektů díky jejich integritě 

v kulturním dědictví národa. V oblasti dopravy jsou hlavními zdroji vibrací doprava 

                                                 
4 MARTÍNEK, J. Doprava v širších souvislostech a specifika plánování nemotorové dopravy v souvislosti 
s novou Dopravní politikou ČR. Brno: CDV, 2006. 130 s.  
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kolejová (železniční, tramvajová), dále pak nákladní automobily s užitečným zatížením 

přes 6 t a v neposlední řadě autobusy. Vibrace staveb jsou způsobovány také přelety 

tryskových letadel či podzemní drahou, pokud prochází daným územím. 

Pro úplnost lze je také nutno uvést, že s dopravou nutně souvisí také nehodovost. 

Dnešní doprava za sebou nechává množství neúplných rodin, sirotků  

a handicapovaných lidí. Tím se narušuje sociální rozměr udržitelné dopravy. Drtivá 

většina všech nehod se pojí se silniční dopravou.  

Doprava je tak faktor ovlivňující v mnoha úrovních životní prostředí člověka; 

s tím jak narůstá výkon dopravy, narůstají i její negativní dopady na životní prostředí  

a zdraví člověka. Tyto dopady jsou nejen lokální (viz výše zmíněné zdravotní dopady 

na obyvatele žijící a pohybující se v blízkosti frekventovaných komunikací, především 

z emisí pevných částic a hluku), ale i regionální, národní a globální (zejména emise 

skleníkových plynů). Na půdě mezinárodních fór je proto doprava aktuálním a častým 

tématem; zejména pak možnosti, jak tyto negativní následky dopravy na všech úrovních 

jejich působení snížit. Konkrétní opatření na úrovni státní správy či samosprávy s cílem 

ovlivnit objem a strukturu dopravy se obecně nazývá regulací dopravy. V literatuře 

bývají zmiňovány dva směry přístupu k tomuto problému5. První vnímá podstatu 

problému jako selhání trhu, proto doporučuje hledat řešení ve volbě a aplikaci tržních 

nástrojů k dosažení efektivních zisků. Druhý přístup je v souladu s novým pojmem 

„udržitelnost“ zahrnuje delší časový horizont, vnímá globálnost problému a poukazuje 

na větší spektrum cílů. V souladu s udržitelným rozvojem je pak užíván nový termín 

tzv. udržitelná doprava6.  

Udržitelná doprava nemá žádnou obecně akceptovatelnou definici. Jedna 

z nejčastějších definic vznikla jako modifikace nejznámější definice udržitelného 

rozvoje (viz výše) a říká, že udržitelná doprava umožňuje „uspokojení potřeb mobility 

současných generací bez omezení potřeb mobility budoucích generací“. Různí autoři 

                                                 
5 FEITELSON , E., VERHOEF , E. Transport and environment in search of sustainable solutions. In 
Transport and environment: from policy notion to sustainability notion and back. Cheltenham: Biddles 
Ltd, 2001. s. 2-11. ISBN 1-84064-105-3.  
6 Na tom, že právě doprava, její bezpečnost, ale také dopady na zdraví či životní prostředí, je klíčovým a 
palčivým tématem ČR, se shodli zástupci nejrůznějších resortů, vědeckých institucí, ale také obcí a krajů. 
A právě z tohoto důvodu Rada vlády pro udržitelný rozvoj schválila, aby se společným meziresortním 
tématem udržitelného rozvoje na místní úrovni v České republice pro rok 2007 stala udržitelná a 
bezpečná doprava. Cílem celé akce bylo  zejména upozornit na problémy, které s sebou doprava 
především ve městech přináší, ale také ukázat cesty k jejich řešení a příklady dobré praxe z ČR i jiných 
zemí. Takto pojmenované téma a nastavený cíl ukazuje, že ČR se v pojmenování aktuálních dopravních 
problémů přiřadila k druhému myšlenkovému proudu.  
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pak pojímají definici udržitelné dopravy různě a to nejčastěji přes různé indikátory 

(např. indikátor kvality života) nebo s pomocí cílů, ke kterým by měla udržitelná 

doprava směřovat.  

Doprava významně ovlivňuje udržitelnost (ekonomickou, sociální  

i environmentální dimenzi života). Právě proto lze považovat strategie vedoucí  

ke zvýšení efektivnosti dopravního systémů a vedoucí ke snížení jejích negativních 

vlivů za nejvíce efektivní nástroje udržitelného rozvoje. 

 

Tab. č.1 Vliv dopravy na udržitelný rozvoj (Zdroj: Brůhová-Foltýnová H.: Doprava a 
společnost, Ekonomické aspekty udržitelné dopravy) 

Ekonomická 
oblast 

Společenská 
oblast 

Životní prostředí 

Dopravní kongesce Nespravedlivé dopady Znečištění ovzduší 
Bariéry mobility Zhoršená mobilita Změna klimatu 
Nehodovost Dopady na lidské 

zdraví 
Záběr půdy 

Náklady na 
vybavenost 
dopravní 
infrastruktury 

Soudržnost 
společenství 

Znečištění vody 

Náklady na 
přepravu 

Rozvoj společnosti Hydrogeologické dopady 

Vyčerpávání 
neobnovitelných 
zdrojů 

Estetika Hluk 

 

1.2 Vliv dopravy na udržitelný rozvoj7 
 
Aktivity spojené s dopravou mají velký vliv na udržitelnost, proto je nutné identifikovat 

takové strategie, které povedou k dosažení několika cílů současně bez toho, aby řešení 

jednoho dopravního problému zhoršilo jiný. Toto lze demonstrovat na nedomyšlené 

selekci priorit např. v programech vládnoucích politických uskupení, kde může být 

důraz zacílen na snížení dopravních kongescí, ale ve svém důsledku dojde k nárůstu 

dopravních emisí nebo nehodovosti. V takovém případě se nejedná  

o udržitelné řešení. Jako příklad pochybení uveďme za účelem snížení hlučnosti na 

                                                 
7 Victoria: Victoria Transport Policy Institute. TDM Encyclopedia �encyklopedie online]., 2010. [cit. 8-
12-2008].  URL: �http://www.vtpi.org/tdm/index.php>. 
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začátku roku 2010 implementované a za krátký čas zase odvolané rozhodnutí o snížení 

rychlosti na některých významných komunikacích v Praze (na většině úseků pražské 

magistrály). Snížení hluku, byť jen marginálního, bylo sice dosaženo, ale sekundární 

dopady byly natolik významné, že toto opatření bylo z významné části opatření záhy 

odvoláno anebo zmírněno. 

Ke splnění základního cíle udržitelné dopravy, tj. přijatelnosti dopravní soustavy 

z hlediska zdraví obyvatelstva a ochrany prostředí je zapotřebí: 

 

� V investiční činnosti podporovat rozvoj energeticky úsporné, především elektrické 

trakce, především v příměstské a městské dopravě, a rozvoj kolejových systémů; 

� V městské a příměstské dopravě podporovat zavádění integrovaných přepravních 

systémů a přiměřeně koncipovaných  obchvatů; 

� V oblasti dopravních prostředků podporovat výrobu ekologicky vhodnějších 

dopravních prostředků s následujícími parametry: 

- nižší měrná spotřeba paliv a energie,  

- využití netradičních pohonů se zdroji energie, které zaručují nižší zátěž 

životního prostředí,  

- aplikace hybridních pohonných systémů se schopností akumulovat energii 

získanou při brzdění s možností tuto energii následně využívat pro pohon 

vozidla apod.  

� Při přestavbě a výstavbě dopravních systémů ve spolupráci s orgány územního 

plánování a obecními orgány podporovat nemotorizovanou dopravu výstavbou 

pěších zón a tras a cyklistických stezek; 

� Podporovat rozvoj kombinované dopravy ve vnitrostátní i mezinárodní nákladní 

přepravě; 

� Intenzivně a efektivně využívat nástroje inteligentních dopravních systémů (dále jen 

„ITS“).  

ITS reprezentuje široké spektrum služeb. Jsou to např.: 

� Řízení dopravních toků s využitím informací z dostatečně reprezentativní sítě 

monitorovacích systémů a to jak klasickými nástroji řízení dopravy včetně světelné 

signalizace, proměnných dopravních značek a informačních systémů,  

� Optimalizace dopravních toků s využitím navigačních systémů na palubě vozidel, 

které pro výpočet doporučené cesty využívají distribuci informací o kongescích a 
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snížených průchodnostech míst, které systém vyhodnotí a nabídne řidiči alternativní 

cestu.  

� Podporu volby rychlosti vozidla v hustém provozu podle stavu před vozidlem ve 

vzdálenosti více vozidel – tato informace se předává prostřednictvím komunikace 

mezi vozidly anebo alternativními komunikačními systémy na důležitých úsecích 

sítě vozovek s potenciálem výskytu kongescí.  

Zmíněné výkonné prvky řízení se postupně doplňují i o další nástroje ITS. Mezi 

těmito systémy mají velmi specifické postavení mýtné systémy. V současné době 

v Evropě především elektronické mýtné systémy (dále jen „ETC/EFC“ – Electronic 

Tall/Fee Collection), které nabízí (výkonové případně kongesční) zpoplatnění  

vozidel za užívání především dálnic a rychlostních silnic, případně i vybrané sítě silnic 

zejména 1. třídy. V USA se používá pojem VMT - „Vehicle mileage toll“, za kterým 

stojí snahy o výkonové a kongesční zpoplatnění nejen extravilánu, ale i intravilánu. 

Evropské mýtné systémy pro zpoplatnění vjezdu do stanovené oblasti měst jsou řešeny 

obvykle nástroji, které jsou vnímány jako odlišné, byť jejich základní principy jsou 

blízké a odlišnost řešení souvisí s jinými provozními podmínkami  

a poskytovateli systémů. V některých zemích Evropy (např. Holandsko) je 

pozorovatelná dokonce snaha o sjednocení technologického řešení pro oba typy 

mýtných zpoplatnění. Tímto směrem jdou i aktivity Evropské komise, ježto kombinace 

satelitního (primární) a mikrovlnného řešení je ve vhodné implementaci schopna 

obsloužit celé spektrum služeb. Na téma účinnost ETC jak v extravilánu, tak i 

v městských aglomeracích byly z veřejných zdrojů ČR financovány studie, které tuto 

problematiku řeší z různých úhlů pohledu (technologický či ekonomický dopad na 

životní prostředí apod.). Dostupnost mnohých z nich je ale velmi omezená. 

Vzhledem k významnému procentu nákladních vozidel nad 12 t tranzitujících 

přes území České republiky byl v České republice uveden k 1. 1. 2007 tzv. mikrovlnný 

mýtný systém. Tento systém zpoplatnění je na založen na využití komunikace typu 

„DSRC“ - Data Short Range Communication bran mýtného systému s vozidlovou 

„semipasivní“ jednotkou umístěnou ve čelní skle vozidla, které podléhá registraci a 

následnému zpoplatnění. Tento systém zajišťuje zpoplatnění na dálnicích, rychlostních 

silnicích a vybraných silnicích 1. třídy provozu vozidel nad 12 t a v nedávné době 

novelou zákona přibyla i vozidla nad 3,5 t.  
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S ohledem na snahu dalšího rozšiřování zpoplatňování silnic 1. třídy a případně  

i nižších tříd Ministerstvo dopravy ČR (dále jen „MD“)/ Ředitelství silnic a dálnic ČR 

(dále jen „ŘSD“) od roku 2008 zadalo dodavateli mikrovlnného řešení úkol ověřit tzv. 

hybridní řešení. Hybridním systémem rozumíme umožnění  kombinace více zdrojů 

odpovídajících informací o pohybu vozidel na sledovaných komunikacích. Často jsou 

generovány s využitím „satelitního“ řešení, kdy polohová informace o vozidlu  

je získávána s využitím služeb „GNSS“ – Global Navigation Satellite System) 

v kombinaci s mikrovlnným řešením DSRC. Výstupy tohoto projektu nebyly ke dni 

předložení práce oficiálně zveřejněny a nebyly veřejně publikovány ani dílčí výsledky,  

a proto se zdá pravděpodobné, že jsou věrohodné neoficiální informace o (po)zastavení 

tohoto projektu jeho zadavatelem (MD/ŘSD). Tyto neoficiální informace žádná státní 

autorita doposud nevyvrátila, ale ani nepotvrdila a jistě by bylo příhodné informaci 

sdělit veřejnosti s ohledem na nemalé náklady ze státních zdrojů, které byly na tento 

projekt plánovány a možná i vynaloženy. 

Obecnější význam pojmu „hybridní systém“ nově zdůrazňují i příslušné 

pracovní standardizační skupiny ISO/CEN, které na místo „satelitní“ zavádí pojem 

„autonomní“. Toto je snaha vyjádřit metody generování polohové informace vozidel, 

k jejichž aplikaci není zapotřebí instalace jakékoliv infrastruktury na vozovce a ani 

v její přímé blízkosti.  

Významný posun v řešení této problematiky na úrovni EU představuje 

připravovaná panevropská služba elektronického mýta, (dále jen „EETC“, European 

Electronic Toll Collection), která vychází z rozhodnutí Komise  2009/750/EC  

a je v souladu s příslušnými standardy ISO/CEN (zejména 17573 a 12855). Jedním 

z významných cílů této strategie je vytvoření  liberalizovaného prostředí  

pro poskytovatele služeb, jakož nepřímo i pro dodavatele technologie. 

U stávajících, ale již provozovaných systémů,  nejsou dosud stanovena transformační 

pravidla směřující k jejich za-integrování do EETC. Výše uvedené rozhodnutí Komise  

2009/750/EC mj. stanovuje i termíny realizace: 

� do 7.2.2012 – Implementace výběrčích mýtného a poskytovatelů služeb; 

� 7.8.2012 – Certifikace výběrčích mýtného a poskytovatelů služeb;  

� 8.10.2012 – zavedení služby EETS pro nákladní vozidla. 
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1.3 Podmínky ČR 
 
Rostoucí intenzita dopravy, která je spojena s řadou negativních dopadů  

na životní prostředí i kvalitu života vůbec, vede k hledání konkrétních řešení, jak tyto 

negativní účinky zmírnit resp. kompenzovat. 

 Dle údajů z Ministerstva životního prostředí ČR (dále jen „MŽP“) vyplývá,  

že největším emitentem znečišťujících látek do ovzduší byla i v ČR v roce 2007 IAD  

a nákladní silniční doprava (dále jen „NSD“). Zatímco IAD je v rámci dopravy hlavním 

zdrojem emisí N2O (77 %), CO2 (52 %), SO2 (49 %), CO (46 %) a CH4 (45 %), NSD  

na emisích zaujímá největší podíl v případě emisí PM (55 %), NOx (54 %) a VOC (53 

%). Zbývající podíly pak připadají na silniční veřejnou dopravu (autobusy), leteckou, 

železniční (motorovou) a vodní dopravu. Podíly motorové železniční a vodní dopravy 

na emisích sledovaných látek jsou v porovnání s IAD a NSD malé. 

 

 

Obr. č. 1 Podíl emisí z motorové dopravy na celkovém znečištění ovzduší v ČR v letech 
1990–   2006 (Zdroj: MŽP ČR)8   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. č. 2 Podíl emisí z motorové dopravy na celkovém znečištění ovzduší v ČR v letech 
19929 (Zdroj: MŽP ČR)10 

 
                                                 
8 Ministerstvo životního prostředí ČR. Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2007.[online]. 
2008. [cit. 2010-07-06]. URL: <http://www.mzp.cz/cz/zpravy_o_stavu_zivotniho_prostredi>. 
 
9Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2007. Praha  : Ministerstvo životního prostředí ČR, 
2008. 316 s. Dostupný z WWW: <http://www.mzp.cz/cz/zpravy_o_stavu_zivotniho_prostredi>. 
Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2007. Praha  : Ministerstvo životního prostředí ČR, 
2008. 316 s. Dostupný z WWW: <http://www.mzp.cz/cz/zpravy_o_stavu_zivotniho_prostredi>. 
10 Ministerstvo životního prostředí ČR. Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2007.[online]. 
2008. [cit. 2010-07-06]. URL: <http://www.mzp.cz/cz/zpravy_o_stavu_zivotniho_prostredi>. 
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 Jak již bylo zmíněno výše, v  posledních letech se v nárůstech dopravy objevuje 

negativní trend, kdy výrazně stoupá IAD na úkor jiných druhů dopravy. V roce 2007  

se proti roku 2006 předběžně zvýšily výkony IAD v počtu přepravených osob (o 2,8 % 

na 2 200 mil. osob) i v přepravních výkonech (o 2,7 % na 71,54 mld. oskm). Proti 

přepravním výkonům za rok 2006 se snížily výkony osobní železniční dopravy o 0,3 % 

na 6,7 mld. oskm. Výkony linkových autobusů se zvýšily jen o 0,2 % na 9 519 mil. 

oskm. Oproti roku 2006 se v rámci městské hromadné dopravy (dále jen „MHD“) zvýšil 

počet přepravených osob (o 0,9 % na 2 258 mil. osob) a zejména přepravní výkony (o 

6,3 % na 14 353 mld. oskm). Ke zvýšení přepravních výkonů MHD přispěly všechny 

trakce MHD. 

 
Obr. č. 3 Vývoj výkonů jednotlivých druhů osobní dopravy v letech 1989–2007;  

1989 = 100 % (Zdroj: MŽP ČR)11 

Vzhledem k tomu, že téměř 75 % obyvatel České republiky žije v městském 

prostředí12, má zvláštní úlohu v dopravní politice městská doprava. Objem městské 

dopravy roste zejména díky rozličným procesům společenské transformace (např. 

rozrůstání předměstí, přechod na ekonomiku služeb, nový životní styl, inovace 

v nákladní logistice či rostoucí objem letecké dopravy), které vedou k narůstající 

potřebě mobility. V souladu s trendem, který se projevuje na národní úrovni, lze i 

                                                 
11 Ministerstvo životního prostředí ČR. Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2007.[online]. 
2008. [cit. 2010-07-06]. URL: <http://www.mzp.cz/cz/zpravy_o_stavu_zivotniho_prostredi>. 
12 Údaj z roku 2005 viz United Nations, World Urbanization Prospects. The 2007 Revision Population 
Database [databáze online]. 2007 [cit. 2009-9-15].  URL:< http://esa.un.org/unup>.  
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v podmínkách měst vysledovat nárůst podílu automobilové dopravy na úkor dopravy 

ostatní, v rámci automobilové dopravy posiluje IAD na úkor hromadné dopravy.  

Struktura a fungování dopravy ve městech je také do značné míry ovlivněna 

některými specifiky městského prostoru13. Především se jedná o vysokou hustotu 

obyvatel s nezbytným provozováním MHD a vysokou hustotou komunikací pro 

motorovou i nemotorovou dopravu. Při cestách po městě mohou být absolvovány cesty 

na krátké vzdálenosti bez použití motorové dopravy. V městském prostoru se 

koncentrují různé aktivity; veřejný prostor plní řadu funkcí: dopravní, obchodní, 

rekreační, společenskou apod. - města se vyznačují vysokou koncentrací ekonomických 

aktivit. Hustá dopravní síť je tedy výsledkem soustředění obyvatelstva a ekonomických 

aktivit. Dopravní síť města, tvořená často radiálním systémem hlavních komunikací 

procházejících jeho středem (toto platí mj. i pro hl. město Prahu), způsobuje přetížení 

centra. Prakticky jedinou možností, jak ochránit městské historické jádro, je radikální 

omezení dopravy v centru. 

Mezi nejčastější problémy spojené s dopravou ve městech bývají označovány: 

� Dopravní kongesce vznikající v důsledku neschopnosti dopravní infrastruktury 

absorbovat objemy dopravy, které se vyskytují velmi často v centru měst; 

� Nedostatečná kapacita a přístupnost parkovacích možností s pěší dostupností anebo 

s využitím ekologické a funkční městské dopravy s motivačním jízdným;  

� Nedostatečná, neekologická a nesprávně navržená městská hromadná doprava; 

� Problémy pro chodce – zhoršené prostředí v důsledku intenzivní motorové dopravy, 

nedostatek prostoru z důvodu chybného plánování. 

Existuje řada přístupů a příslušných návrhů opatření, jak vzniklou situaci řešit, 

jakým způsobem docílit zmírnění vlivů dopravy14 v městských aglomeracích a tak 

dosáhnout nebo režim dopravy alespoň přiblížit kategorii udržitelné dopravy. 

V současnosti neexistuje jednotná klasifikace opatření.  

                                                 
13 BRŮHOVÁ-FOLTÝNOVÁ, H. Doprava a společnost, Ekonomické aspekty udržitelné dopravy. Praha: 
Karolinum 2009, s. 212, ISBN 978-80-246-1610-0. 
14 Vlivům dopravy na ekonomiku, společnost a životní prostředí se věnuje např. Victoria Transport 
Politicy Institute; nezávislá výzkumná organizace, která se zaměřuje inovativní a praktická řešení 
v dopravní oblasti (viz: <http://www.vtpi.org/>); vlivy dopravy na ekonomiku, společnost a životní 
prostředí shrnuje následovně: Ekonomická oblast – dopravní kongesce, bariéry v mobilitě, škody 
způsobené nehodovostí, náklady na infrastrukturu, náklady uživatelů, spotřeba neobnovitelných zdrojů; 
Sociální oblast – nerovnost dopadů, sociální exkluze, vlivy na zdraví, soudržnost komunit, 
životaschopnost komunit; Environmentální oblast: znečištění ovzduší, klimatické změny, ztráta habitatu, 
znečištění vodních zdrojů, vlivy na koloběh vody, hlukové znečištění. 
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 Obecně je lze dělit např. na: 

� nabídková opatření, mezi něž patří např.  

o výstavba nových komunikací s bezpečnostními a ekologickými prvky,  

o kvalitnější dopravní prostředky a řízení dopravních systémů;  

� poptávková opatření, která by měla vést k omezení poptávky po škodlivých druzích 

dopravy. Mezi poptávková opatření lze zařadit zejména:  

o zpoplatnění regulující počet vozidel vjíždějících do stanovených oblastí,  

o zvýhodnění vozidel s nízkou/nulovou emisní zátěží (elektromobily, 

hybridní pohony) a vytvoření zón s povoleným vjezdem a jen vozidel  

se přísně stanoveným limitním emisním výkonem, 

o zvyšování a diferenciace poplatků za parkování v regulovaných 

oblastech,  

o příkazové omezení provozu aut v městských centrech dopravním 

značením,  

o přiblížení zdrojů a cílů dopravy v rámci dopravního plánování, apod.  

Vedle těchto opatření existují tzv. „měkká opatření“, tj.  

o zapojení veřejnosti do rozhodování o dopravních projektech,  

o environmentální vzdělávání obyvatel, „ecodriving“ apod.  

Omezování negativních dopadů osobní dopravy v městských oblastech lze docílit také  

na základě uplatnění následujících postupů cílených ke změně chování :15 

� Nahrazení osobních automobilů a vozů hromadné dopravy vozidly s nižší spotřebou 

pohonných hmot a nižšími emisemi; 

� Nahrazení cest uskutečněnými osobními automobily cestami realizovanými jinými 

dopravními prostředky s menším negativním dopadem na životní prostředí 

(environmenal friendly) jakou jsou hromadná doprava, car-sharing a car-pooling, 

cyklistika či chůze; 
                                                 
15 Zpracováno dle DARGAY, J. Review of Empirical Studies on Personal Transport Choice. In workshop 
OECD (‘Household Behaviour and Environmental Policy: Empirical Evidence and Policy Issues’) 15.-16. 
června 2006 [on-line]. 2004. [ cit.  12-12-2008]. URL: 
<http://www.oecd.org/dataoecd/62/49/37696630.pdf >. 
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� Konáním méně cest (internet shopping, internetbanking apod.); 

� Zkracováním cest. 

Existuje řada nástrojů, jak motivovat obyvatele k některému k těchto čtyř 

vymezených způsobů chování. V prostředí ČR se užívají zejména administrativní  

či normativní nástroje (např. emisní standardy, omezení vjezdu určitým vozidlům  

či preferenční pruhy vozidlům hromadné dopravy apod.). 

Tab. č.2 Přehled nejběžnějších ekonomických nástrojů v dopravě (Zdroj: Brůhová-Foltýnová 
H.: Doprava a společnost, Ekonomické aspekty udržitelné dopravy) 

Nástroj Předpokládané dopady Časový horizont 

Zpoplatnění dopravy 
(road pricing) 

- efektivita dopravy 
   (snížení počtu ujetých km) 
- získání výnosů 

- krátkodobý 
 
- krátkodobý 

Daně z paliv - získání výnosů 
- snížení používání aut, spotřeby 
   pohonných hmot a emisí 
- zvýšení efektivity paliv 
- pokles kongescí 
- zvýšení využívání alternativních 
   paliv 

- krátkodobý 
- krátkodobý 
 
- krátkodobý/ střednědobý 
- krátkodobý 
 
- krátkodobý/ dlouhodobý 

Daně z vozidla - pokles počtu aut 
- nárůst palivové efektivity 
   u flotily vozidel 
- získání výnosů 

- střednědobý 
- střednědobý 
 
- krátkodobý 

Finanční pobídky  
k vozidlům  
na čistší paliva 

- nárůst palivové efektivity 
- pokles emisí skleníkových plynů 
   a jiných polutantů 

- střednědobý 
 
- střednědobý 

Zpoplatnění nemovitostí - získání výnosů pro dopravu 
   a poskytování infrastruktury 
- podpora požadovaného  
   využívání půdy 

- střednědobý 
 
- krátkodobý 

Parkovací poplatky - zvýšení efektivity trhu 
   s parkováním 
- omezení cest autem 
- nepřímý vliv na kongesce 
- získání výnosů 

- krátkodobý 
 
- střednědobý/krátkodobý 
- střednědobý/krátkodobý 
- krátkodobý 

 

Mezi méně využívané nástroje regulace dopravy patří nástroje ekonomické.  

Také ekonomické nástroje regulace lze dělit do různých skupin podle jejich 

předpokládaných dopadů či časového horizontu jejich působení. Níže uvedený přehled 

byl vypracován v rámci evropského programu SPECTRUM.16 

                                                 
16 SPECTRUM - Study of Policie regarding Economic instruments complementing Transport Regulation 
and the Undertaking of Physical measures. Závěrečná zpráva projektu. Leeds [on-line]. 2002 [cit. 03-09-
2008]. URL:  < http://www.its.leeds.ac.uk/projects/spectrum/summary.html>. 
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Jejich nejčastěji využívaná forma je forma daní či poplatků za parkování či vjezd 

a případně i ujetá vzdálenost v městských aglomeracích, ale i např. pojištění vozidel  

či povinné ručení. Od 1.1.2009 ekologická daň při přepisu vozidla. 

Nicméně je nutné zmínit, že dopady zvolených nástrojů na chování obyvatel 

závisí na velké řadě faktorů, především na osobním přístupu jednotlivců, jejich 

postojích a preferencích stejně, jako i jejich  možnostech využití alternativních druhů 

dopravy. 

Na druhou stranu je bezesporu důvodem stálého růstu objemů a výkonů dopravy 

a jejich negativních vlivů nedostatečná a nedůsledná realizace plánovaných redukčních 

opatření. Příčiny je možno vidět jak v jejich přijatelnosti pro veřejnost, tak  

v „průřezovém charakteru“ souboru opatření vyžadujících zapojení mnoha složek 

městské státní správy, jejichž koordinace je extrémně náročná. 

1.4 Restriktivní nástroje v ČR 
 
V roce 2007 bylo, jak  bylo již uvedeno,  zavedeno v ČR výkonové zpoplatnění za 

užívání vybraných pozemních komunikací s cílem regulovat nákladní a to zejména 

tranzitní kamionovou dopravu a následně změnou výše poplatku v čase například 

omezovat kamionovou dopravu na začátku a konci víkendu (od roku 2010). Historické 

souvislosti výstavby dálnic a rychlostních silnic na území ČR mají za důsledek 

dostupnost celé řady alternativních tras silnicemi 1. a 2. třídy vedoucích souběžně 

s preferovanými dálničními tahy. Významnou nevýhodou ČR je využití výhradně 

mikrovlnné technologie DSRC. Prosté rozšiřování tohoto systému směrem k silnicím 

nižších tříd je nákladné a často i prakticky nerealizovatelné. Proto je na místě velké 

očekávání ve zprovoznění modifikovaného systému směrem, který efektivně pokryje 

popsané nároky. Zprovoznění rozšířeného mýtného zpoplatnění však nelze očekávat 

dříve než v roce 2013 a mělo by reflektovat nejen rozhodnutí Komise 2009/750/EC, ale 

všechny standardy na tuto direktivu navázané.17 

Hlavní město Praha zaujímá v automobilové dopravě ČR specifické postavení 

projevující se v nadprůměrně vysokých intenzitách i dopravních výkonech ve srovnání 

s jinými českými městy nebo dálnicemi a silnicemi v extravilánu. Z tohoto důvodu  

                                                                                                                                               
 
17 ENDEL, P. Využití nástrojů elektronické identifikace v telematických systémech Praha: ČVUT, 2010. 
95 s.  
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je implementace možných nástrojů vedoucích k redukci zejména IAD v Praze velmi 

aktuální. Regulace individuální dopravy a snaha o zajištění její plynulosti bude vždy 

souběžný a neustálý proces, který bude podléhat nejen technickým možnostem, ale  

i politické situaci. V současné době probíhá regulace těmito formami: 

� Dopravní omezení při smogové situaci; 

� Zóna zákazu vjezdu nákladních automobilů nad 3,5 t celkové hmotnosti; 

� Zóna základu vjezdu nákladních automobilů nad 6 t celkové hmotnosti; 

� Zóna placeného stání (dále jen „ZPS“); 

� Zóna omezeného nočního stání; 

� Záchytná parkoviště P&R (Park&Ride). 

Vedle toho také existují některé restriktivní nástroje, které v podmínkách měst ČR ještě 

nebyly aplikovány. Mezi jinými lze zmínit: 

� Úprava komunikací s minimalizací prostoru pro automobilovou dopravu; 

� Zavádění environmentálních zón, tj. zón se zákazem vjezdu pro vozidla nesplňující 

předepsané hodnoty pro ochranu životního prostředí; 

� Parkovací politika nejen v centru, ale i v oblastech, jejichž obsluha individuální 

dopravou vede k překračování limitů znečišťování ovzduší; 

� Poplatky za přístup individuální dopravy do centra či zón s překračovanými limity 

znečištění ovzduší apod.  

V posledních letech zvažuje Magistrát hlavního města Prahy (dále jen 

„MHMP“) možnost zavedení placeného přístupu do určité části centra města18 (městský 

mýtný systém, dále jen „MMS“). V kontextu výše uvedeného jde o jeden z více nástrojů 

přispívajících k přechodu uživatelů na udržitelnější způsoby dopravy, ke snižování 

dopravních vzdáleností a měrných emisí vozidel. 

V literatuře jsou zmiňovány dva hlavní účely implementace MMS: 

� Spravedlivě účtovat uživatelům vysoké interní i externí náklady spojené 

s provozováním silniční sítě (princip „uživatel platí“) a tím získat prostředky pro 

řešení problémů způsobených negativními externalitami (v případě měst to může 

znamenat dodatečné příjmy pro zavádění šetrnějších druhů dopravy); 

                                                 
18 Deloitte, Česká republika: Zpoplatnění vjezdu do centra hl. m. Prahy : Úvodní strategická studie. Praha: 
MHMP, 2008. 96 s.  
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� Efektivně snížit poptávku po individuální dopravě, tak aby byla optimálně 

v souladu s nabídkou kapacity a aby celkové společenské náklady byly minimální 

(tj. výrazná redukce kongescí). 

Zavedení MMS a jeho dopad na zvolenou oblast je velmi komplexním úkolem  

a má smysl mj. tehdy, pokud jsou efektivně provozované (tj. s minimálními režijními 

náklady) a vybrané finanční prostředky jsou investovány především do alternativních 

nástrojů dopravy, kterými je síť MHD. Je také třeba zdůraznit, že tento nástroj může být 

dostatečně účinný pouze v kombinaci s dalšími restriktivními nástroji. Tuto zkušenost 

učinila jiná města, která mýtné zavedla. Pokud se kombinace restriktivních opatření 

vhodně uvedla, měla na dopravní situaci ve městě často velmi významný pozitivní 

dopad – ve smyslu regulace dopravy a dosažení zvolených cílů (snížení emisí, podpory 

rozvoje městské hromadné dopravy aj.). Vhodně zvolená kombinace restriktivních 

nástrojů a cílené investice získaných prostředků do MHD patří mezi nutné podmínky 

usměrnění rozvoje dopravy ve městě tak, aby nebyla dále omezována mobilita a 

komfort obyvatel a aby  nedocházelo ke zpomalení dnes velmi dynamického rozvoje 

městské aglomerace. 

1.5 Analýza současného stavu zkoumání této oblasti 
 
Na umožnění a praktické aplikaci regulace dopravy v městských oblastech  

se musí podílet všechny odpovědné složky státu. Tím je míněno především vytvoření 

legislativního zázemí, které je nezbytné, aby tyto nástroje mohly být v plné míře 

v městech ČR aplikovány. Předpokladem k realizaci nových opatření je i dostatečná 

podpora ze strany výzkumu. V současnosti je kapacita výzkumných pracovišť spíše 

nedostatečná, organizace se potýkají s vysokým věkovým průzkumem pracovníků a 

velkou fluktuací hlavně mladých kádrů19. V posledních 10 – 15 letech se vlivem 

vnějších podmínek dopravní výzkum přesouvá do soukromých průmyslových 

organizací působících dodavatelsky v celém dopravně - přepravním řetězci. Dopravním 

výzkumem se dnes zabývají i výzkumná pracoviště a vysoké školy, které se primárně 

nevěnují oblasti dopravy.  

                                                 
19 ADAMEC, V. et al. Doprava, zdraví a životní prostředí. Praha: Grada Publishing, a.s., 2008. 160 s. 
ISBN 978-80-247-2156-9. 
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Národní úroveň výzkumu dopravy reprezentují zejména projekty Národního 

programu výzkumu, které jsou podporovány z rozpočtové kapitoly MD. V rámci 

probíhajícího výzkumného programu „Podpora realizace udržitelného rozvoje dopravy“ 

pro období let 2009 - 2010 jsou vyhlašována možná tématická zaměření výzkumných 

projektů, která neopomíjejí ani oblast dopravy a životního prostředí. Z projektů 

vyhlašovaných v ostatních resortech mají k problematice nejblíže projekty vypsané 

MŽP, Ministerstvem pro místní rozvoj ČR (dále jen „MMR“), Ministerstvem průmyslu 

a obchodu ČR (dále jen „MPO“) a Technologickou agenturou ČR a Grantovou 

Agenturou ČR. 

MD před několika lety zřídilo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. (dále jen 

„CDV“), která se přímo zabývá dopravním výzkumem. CDV ale není v současnosti 

přímo financována z rozpočtu MD. 

Dopravní výzkum je také realizován na řadě vysokých škol jakou jsou Dopravní 

fakulta ČVUT v Praze, Fakulta strojní VUT v Brně nebo Fakulta stavební VŠB – TU 

v Ostravě. Environmentální problematika dopravy je řešena na Dopravní fakultě Jana 

Pernera Univerzity Pardubice na katedře Provozní spolehlivosti, diagnostiky  

a mechaniky v dopravě, jejíž součástí je Oddělení ekologických aspektů dopravy  

a diagnostiky. V neposlední řadě je vhodné zmínit také výzkumné pracoviště Univerzity 

Karlovy v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, které v souladu se svým 

statutem dlouhodobě realizuje interdisciplinární výzkum a různé formy vzdělávání 

v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje. 

Dostupná literatura k tématu udržitelné dopravy či aplikace různých 

restriktivních nástrojů je v ČR k dispozici zejména ve formě odborných studií, které 

analyzující současný stav oboru a specifikují kroky, které jsou nezbytné k umožnění 

realizace těchto nástrojů. Tyto studie jsou zadávány a realizovány na třech úrovních: 

(i) Státní centrální správa – zde je třeba zmínit zejména MD a další výše uvedené 

resorty (v rámci působnosti působnosti Rady pro výzkum, experimentální vývoj  

a inovace). Studie, které v rámci výzkumných programů dotčených resortů 

vznikají, mají často obecný charakter – jsou zaměřeny na tvorbu systému, popř. 

na konkrétní aspekty, které by zavedení zmíněných restriktivních nástrojů mělo 

řešit.  
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(ii) Regionální a místní správa (města) –  některá města ČR mají zkušenosti  

s  formou zpoplatnění silniční dopravy. Nejčastěji se jedná o procesy vyhrazování 

parkovacího místa s ohledem na to, že legislativa doposud jiný způsob 

zpoplatňování neumožňuje. Na obecní úrovni se většinou zpoplatnění místních 

komunikací neřeší.  

(iii) Výzkumné instituce, akademická sféra, soukromé organizace – problémem 

možné regulace dopravy ve městech se zabývá řada výzkumných institucí – mezi 

nimi je nutné jmenovat především CDV, která v souladu se zadáním státní správy 

řeší bezpečnost dopravy, zdraví a životní prostředí. Jak bylo uvedeno výše řadu 

výzkumných projektů také realizují univerzity či vysoké školy a  popř. soukromé 

firmy - Babtie spol. s r.o., Eltodo EG, a.s., Telematix Services, a.s., Jacobs 

Consultancy spol. s.r.o. apod. 

Dále podrobněji popíšeme projekty jednotlivých kategorií ad i) - iii): 

Státní centrální správa  

Na této úrovni bylo v oblasti regulace dopravy zadáno a následně realizováno několik 

studií. MD např. disponuje výstupy studie „Zavádění mýta ve městech v podmínkách 

ČR (projekt č. 1F41D/099/120)“, „Prašnost dopravy a její vlivy na imisní zatížení 

ovzduší suspendovanými částicemi“ (projekt č. 1F54H/098/520), nebo „Telematický 

nástroj podpory udržitelného rozvoje dopravy v regionech“ (projekt č. 1F54E/058/520). 

K předmětu této disertační práce se vztahuje především první zmíněná studie z roku 

2006, která byla vytvořena v rámci výzkumných priorit „Vytváření prostředí 

dopravního trhu harmonizací zpoplatnění užívání dopravní infrastruktury“ a „Možnosti 

a dopady internalizace externích nákladů dopravy“. Cílem projektu bylo zkoumat 

možnosti zavedení mýta v českých městech a konkrétně odpovědět na otázky, co je 

 proveditelné, žádoucí a jaké kroky by měly následovat k účinnému zavedení mýtného 

systému v podmínkách ČR. Studie je vhodným zdrojem informací o této problematice. 

Je však psána na velmi obecné úrovni. 

Také Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zadává  výzkumné projekty. 

K předmětu této disertační práce se vztahuje projekt „Doprava v územním plánování“ 

(projekt č. 2E06034: Celoživotní vzdělávání a profesní příprava v oboru telematiky  

a specificky dopravní telematiky.  Studie přehledně shrnuje stav a trendy v územním 

plánování. Čtenář se seznámí se základní terminologií a trendy, úrovněmi územního 

plánování, nástroji územního plánování  aj.  Studie je limitována svým zaměřením (jde 
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o vzdělávací publikaci), nejsou zde kriticky zhodnoceny nedostatky současného 

územního plánování – např. nezávaznost územního plánu, kromě případů realizace 

veřejně prospěšné stavby či asanace – s rozsáhlými dopady (často negativními) 

v případě nedostatečného či zanedbaného územního plánování pro dopravu.  

Regionální a místní správa (města) 

MD (Řídící a koordinační skupina MD ČR) vypracovalo pro pracovní účely dotazník 

vztahující se k problematice zavádění restriktivních nástrojů dopravy ve městech. 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo 26 měst20. Z analýzy šetření vyplývá, že zavádění 

nových restriktivních nástrojů  není, s ohledem na nevyřešenou legislativu v této oblasti, 

pro řadu měst aktuálním tématem. Jediné město, kde je prioritou omezení dopravy 

v centru města, je hl. m. Praha. Mezi hlavní cíle omezení dopravy je uváděno zlepšení 

životního prostředí a ochrany kulturního dědictví (snížení emisí, hluku a vibrací), 

zlepšení kvality veřejného prostoru (jeho větší využití ve prospěch pěších a cyklistů), 

zlepšení dopravní situace v centru Prahy (snížení kongescí) a vybudování nástroje pro 

řízení dopravní proudů. Otázka finančních prostředků související nejen se zavedením 

tohoto nástroje, či příjem související s implementací tohoto nástroje, je kategorizována 

jako sekundární. Hl. m. Praha si nechalo v přípravné fázi zpracovat několik studií. Jedná 

se např. o úvodní strategickou studii „Zpoplatnění vjezdu do centra hl. m. Prahy“, 

zpracovanou společností Deloitte k 30. březnu 2008. Tato studie odkazuje na zahraniční 

prameny a velmi obecně představuje zpoplatnění jako nástroj regulace dopravy. Jsou 

zde uvedeny obecné cíle zavedení zpoplatnění, definuje a rozpracovává operační model 

zpoplatnění, navrhuje rozsah zpoplatněné oblasti, představuje časový harmonogram 

prací.  Dále existuje studie proveditelnosti zavedení mýtného systému zpracovaná opět 

konzultační firmou Deloitte Česká republika. Pro účely této práce budou z této studie 

převzaty základní parametry mýtného systému. Pro doplnění uvedu, že dle údajů 

z MHMP dále existují studie „Design Pražského mýtného systému“ a „Strategie 

zklidnění centra hlavního města Prahy – aktualizace ekonomického modelu“; obě studie 

zpracovala společnost Deloitte, s jejich obsahem se mi nepodařilo seznámit. 

V návaznosti na stanovené parametry zpoplatnění a s využitím existujících dopravních 

modelů, bylo na zakázku MHMP vypracováno několik studií modelujících dopady 

zpoplatnění na vybrané oblasti (na IAD, životní prostředí, MHD). Některé výstupy 

                                                 
20 Jedná se o Brno, České Budějovice, Děčín, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek-Místek, Havířov, Hradec 
Králové, Chomutov, Jihlava, Karviná, Kladno, Karlovy Vary, Liberec, Mladá Boleslav, Most, Olomouc, 
Opava, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Praha, Přerov, Teplice, Uherské Hradiště, Ústí nad Labem, Zlín. 
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z těchto studií budou využity při zpracování této práce. Řadou dat relevantních pro 

dopravní modelování disponuje  Technická správa komunikací – Ústav dopravního 

inženýrství dále jen „TSK-UDI“). TSK-UDI každoročně vydává ročenky dopravy, ve 

kterých jsou uvedené cenné informace o stavu dopravy v Praze a současně jsou zde 

analyzovány trendy v dopravní situaci na území hl. města Prahy. Daná instituce vlastní 

také  řadu dat z dopravních průzkumů. 

Za všechny jmenujme např.  

� Dopravní směrový průzkum PPR (Pražská památková rezervace) z roku 2003; 

� Dopravní směrový průzkum na Wilsonově ulici (severojižní magistrála) z roku 

2004; 

� Dopravní průzkum chování obyvatel hl. m. Prahy z roku 2005; 

� Intenzity dopravy v roce 2008. 

Informace z těchto dopravních výzkumů byly při zpracování dopravních modelů 

zásadní a to i přes skutečnost, že některé jsou z časového hlediska zastaralé. Prakticky 

se ovšem situace ve sledované oblasti od jejich zpracování výrazně nezměnila, byly 

proto využity ve stávajícím znění.  

Zajímavým zdrojem informací je také Studie proveditelnosti pro výběr mýtného  

na silnicích II. a III. třídy v Pardubickém kraji. Ve studii jsou posouzeny legislativní 

možnosti zavedení navrženého nástroje, zhodnocena silniční síť Pardubického kraje, 

představena rešerše dostupných technologií a ekonomické zhodnocení možných 

mýtných systému včetně variant řešení.  Mýtný systém je ve zprávě identifikován nejen 

jako přiměřený doplňkový zdroj financí, ale současně jako nástroj regulace nákladní 

dopravy (cca o 12 % proti nulové variantě). 

K tématu práce se vztahuje i studie zpracována pro MČ Prahy 1: 

„Socioekonomická analýza MČ P1“, která je zaměřená na analýzu dlouhodobých trendů 

v oblasti tzv. „vybydlování“ Prahy 1 a doporučení optimálních kroků ke zlepšení kvality 

života a atraktivity pro bydlení v Praze 1.  

Výzkumné instituce, akademická sféra, soukromé organizace 

Je logické, že právě výzkumné instituce se podílejí na realizaci výzkumných projektů, 

které zadávají ministerstva, popř. municipality. Za všechny výzkumné práce CDV bych 

chtěla zmínit knihu „Doprava, zdraví a životní prostředí“,ve které výzkumný tým  

doc. Ing. Vladimíra Adamce, CSc. specifikoval oblasti, kterým se dlouhodobě věnuje. 
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Nechybí tak určení environmentálních a zdravotních rizik dopravy, možnosti jejich 

snižování, legislativní nástroje a představení konceptu udržitelné dopravy.  

Doc. Václav Adamec je odborným garantem konference „Doprava, zdraví a životní 

prostředí“, která je organizována vždy jednou za dva roky a slouží jako významná 

platforma pro prezentaci výzkumných projektů v oblasti dopravy.  

Výzkumný tým Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy  

se dlouhodobě věnuje problematice dopravního chování. Výstupy jejich výzkumné 

činnosti byly zveřejněny v rámci projektu Operačního programu infrastruktura MD 

24/2006-430-OPI/3 z OP „Infrastruktura“ – Priorita 2 (2.4) „Analýza každodenního 

dopravního chování dospělého městského obyvatelstva a nástroje regulace dopravy“. 

Kniha „Doprava a společnost, ekonomické aspekty udržitelné dopravy“ vznikla v rámci 

projektu PSDEL (Practising Sustainable Development through E-Learning), 

FR/06/B/PTPP-152572. Různé komerční organizace pak řeší zakázky měst, obcí i 

ministerstev. Velkou zakázku na přípravu zpoplatnění ve městě Praze získala 

poradenská společnost Deloitte ČR; konzultační služby v oblasti dopravy nabízí i 

společnost PricewaterhouseCoopers, či Jacobs Consultancy s.r.o., Mott MacDonald 

s.r.o. a další21. 

Významným zdrojem informací jsou také konference. V oblasti dopravy se 

jedná především o Silniční konferenci, v letošním roce proběhl v Karlových Varech již  

17. ročník. Dále pak konference Železniční dopravní cesta, Železniční mosty a tunely  

a popř. konference Hluk. 

 

1.6 Legislativní otázky 
 

Samostatnou oblastí je legislativa upravující tuto oblast:  

[1] na evropské úrovni 

a. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/52/ES ze dne 29. dubna 2004 

o interoperabilitě elektronických systémů pro výběr mýtného  

ve Společenství 

                                                 
21 Zpřístupnění těchto studií bývá často velmi komplikované. Zpracovatel se odkazuje na autorská práva, 
která s dílem souvisí. Zadavatel nereaguje na žádosti o zpřístupnění. V případě hl. m.  Prahy je situace 
komplikovanější tím, že není zřejmé, který odbor danou studii vlastní.  
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b. Sdělení č. 9/2003 Sb.m.s. Ministerstva zahraničních věcí ze dne 14.dubna 

2000 o přijetí dohody o mezinárodní příležitostné přepravě cestujících 

autokarem a autobusem (INTERBUS) 

c. VYHLÁŠKA č. 144/1982 Sb. ministra zahraničních věcí ze dne 16. března 

1982 o Celní úmluvě o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR 

(Úmluva TIR) 

[2] na národní úrovni 

a. Nález  č. 23/2000 Sb. Ústavního soudu ze dne 11. července 2001 ve věci 

návrhu na zrušení článku 5 obecně závazné vyhlášky obce Dobřichovice  

č. 1/97  o místních poplatních  

b. Zákon č. 565/1990 Sb. ČNR ze dne 13. prosince 1990 o místních poplatcích 

c. Zákon č. 13/1997 Sb. Parlamentu České republiky ze dne 23. ledna 1997  

o místních komunikacích 

d. Zákon č. 200/1990 Sb. ČNR ze dne 17. května 1990 o přestupcích 

e. Zákon č. 56/2001 Sb. Parlamentu České republiky ze dne 10. ledna 2001  

o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně 

zákona č. 168/1999 Sb. , o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon  

o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 

Sb. 

f. Zákon č. 337/1992 Sb. ČNR ze dne 5. května 1992 o správě daní a poplatků 

g. Zákon č. 128/2000 Sb. Parlamentu ČR ze dne 12. dubna 2000 o obcích 

(obecné zřízení) 

h. Zákon č. 505/1990 Sb. Federálního shromáždění ze dne 16. listopadu 1990 o 

metrologii 

 

Situace v právních možnostech zavedení oblastí s omezeným přístupem 

vozidel je v České republice ve stávajícím právním stavu omezená na aplikací zákona 

565/1990 Sb. ČNR ze dne 13. prosince 1990 o místních poplatcích. Podle § 1 mohou 

obce vybírat pouze taxativně vymezené poplatky, mj. ad f) poplatek za povolení 

k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst, § 10 následně tento 

bod upravuje: 
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[1] Poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí 

měst (dále jen "vybraná místa") platí fyzická nebo právnická osoba, které bylo 

vydáno povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst. Poplatek 

neplatí fyzické osoby mající trvalý pobyt nebo vlastnící nemovitosti ve vybraném 

místě, osoby jim blízké, manželé těchto osob a jejich děti. Dále osoby, které  

ve vybraném místě užívají nemovitost ke své hospodářské činnosti nebo osoby, 

které jsou držiteli průkazu ZTP a jejich průvodci. 

 

[2] Poplatek se vybírá za vydání povolení k vjezdu s motorovým vozidlem  

do vybraných míst, do kterých je jinak vjezd zakázán příslušnou dopravní značkou. 

 

[3] Sazba poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst činí 

až 20 Kč za den. Obec může po dohodě s poplatníkem stanovit poplatek také 

paušální částkou. 

 

Z uvedeného vyplývá, že vybírání mýtného na silnicích a místních 

komunikacích v České republice je omezeno pouze na specifické případy povolení 

vjezdu do vybraných, jasně definovaných míst označených zákazem vjezdu. Zákon dále 

vymezuje rozsah provozovatelů, ne něž se mýtné nevztahuje a je stanovena jeho 

maximální denní výše bez ohledu na skutečný počet vjezdů. Za těchto podmínek 

zavedení oblasti vjezdu s povolením podléhajícím poplatku neumožňuje uplatnění 

regulačního záměru v dostatečné výši. Stanovená částka 20 Kč je nižší než jízda MHD. 

Z mýtného jsou vyjmuta vozidla obyvatel a firem sídlící v cílové oblasti (např. všechna 

vozidla určená k osobnímu užívání zaměstnanců firem).  

Dále bych chtěla zmínit aktivitu Evropské unie v oblasti regulace dopravy  

ve městech. Konkrétním příkladem je vypracování Zelené knihy: „Na cestě k nové 

kultuře městské mobility“22, která byla schválena Evropskou Komisí dne 25. září 2007. 

Zelené knihy je třeba chápat jako diskusní dokumenty zveřejňované Evropskou komisí 

vztahující se k určité oblasti politiky - k tématu, které se Komise chystá regulovat. 

Z tohoto pohledu lze tedy předpokládat, že Evropská unie se také připravuje na regulaci 

jednotného trhu v této oblasti. Evropská Komise předložila uvedený materiál po 

                                                 
22 Zelená kniha : Na cestě k nové kultuře městské mobility . SEK(2007) 1209 [online]. 2007 [cit. 2010-
07-06]. URL: 
<http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0551:EN:HTML:NOT>. 
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detailním zkoumání problematiky – konkrétně se jednalo o proces konzultací, který 

potvrdil velké očekávání nad formulací evropské politiky v městské mobilitě. Zelená 

kniha je platformou pro tvorbu politiky.  

Neustále se ale objevuje jedna základní myšlenka: mají-li být politiky městské 

mobility účinné, musí být splněny následující předpoklady: 

� integrovaný přístup, 

� kombinaci nejvhodnějších řešení pro každý jednotlivý problém, 

� důraz na technologickou inovaci,  

� rozvoj čistých, bezpečných a inteligentních dopravních systémů,  

� ekonomické pobídky a  

� změny právních předpisů.  

Evropská unie musí napomáhat této změně, aniž bude městská mobilita 

omezena. Cílem je hospodářský rozvoj měst, růst kvality života jejich obyvatel a 

ochrana jejich životního prostředí. Při řešení tohoto úkolu stojí evropská města před pěti 

výzvami, kterým je třeba čelit integrovaným přístupem. Jedná se především o řešení: 

� Na cestě k městům s plynulým dopravním provozem: tj. řešení rostoucích kongescí, 

které mají negativní ekonomické, sociální, zdravotní a ekologické dopady  

a poškozují přírodní a zastavěné životní prostředí; 

� Na cestě k zelenějším městům: tj. snižování negativních dopadů dopravy -  emisí, 

hluku. Rozšiřování, obnova a modernizace ekologické městské veřejné dopravy, 

např. trolejbusy, tramvaje, metro a příměstská železnice; 

� Na cestě k inteligentnější městské dopravě: dostatečná aplikace inteligentních 

dopravních systémů zejména za účelem účinného řízení městské mobility nebo  

se rozvíjejí; 

� Na cestě k přístupné městské dopravě: přístupnost se týká především osob  

s omezenou pohyblivostí, postižených osob, starších osob, rodin s malými dětmi  

a malých dětí samotných, které by měly mít zajištěn snadný přístup k infrastruktuře 

městské dopravy. Přístupnost se rovněž týká kvality přístupu, který mají lidé  

a podniky k systému městské mobility, sestávajícího z infrastruktury a služeb; 

� Na cestě k bezpečné dopravě: politika bezpečnosti na evropských silnicích se týká 

otázek chování, vozidel a infrastruktury. 
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V návaznosti na Zelenou knihu Evropská komise vydala 30.9. 2009 „Akční plán 

pro městskou mobilitu“23, který stanoví soudržný rámec pro iniciativy EU v oblasti 

městské  mobility při respektování zásady subsidiarity, a to prostřednictvím podpory 

rozvoje politik udržitelné městské mobility. Akční plán navrhuje praktická opatření v 

krátkodobém a střednědobém horizontu, která by měla být do roku 2012 postupně 

zahájena a která integrovaným způsobem řeší konkrétní otázky týkající se městské 

mobility. Komise nabízí místním, regionálním a celostátním orgánům partnerství 

založené na dobrovolném závazku spolupracovat ve vybraných oblastech společného 

zájmu. V současné době probíhá projednávání společného evropské přístupu – pod 

názvem „Udržitelná budoucnost pro dopravu: vytváření integrovaného dopravního 

systému řízeného technologiemi a vstřícného k uživatelům.“ 

Na základě výše uvedeného vyplývá, že vzhledem k legislativnímu omezení  

na úrovni měst ČR nebyl MMS dosud zaveden. Množství literatury zpracované 

k diskutovanému tématu na národní úrovni reflektuje stav faktické nemožnosti 

aplikovat tento nástroj.  

V zahraničí lze naopak obecně lze zaznamenat trvale rostoucí zájem o tuto 

problematiku vyjádřenou např.  rostoucím počtem publikací věnujících se regulačním 

opatřením v dopravě. Důvodem   je zvyšující se četnost i rozsah kongescí, které  

se stávají dnes již zcela běžným jevem nejen v ranních a odpoledních kritických 

hodinách ve vazbě na přesun obyvatelstva do/z práce, ale vyskytují se i mimo tato 

období s tím, že některá města musí s přehlcením komunikací a tomu odpovídajícími 

průvodními jevy počítat podstatnou část dne. Na situaci reagují příslušné orgány 

státní/municipální správy spektrem různě úspěšných implementací restriktivních 

regulačních nástrojů. Pod tlakem trvale se zhoršující situace dochází k posunům 

v politické akceptaci vhodnosti regulovat rostoucí dopravu i méně populárními 

restriktivními nástroji. K dispozici je  celá řada odborných publikací. Zaměření a úroveň 

zpracování představují velmi široké spektrum výstupů od fundovaných teoretických 

prací, přes modelování vycházející nejen z teoretických základů až po fundované 

analýzy reagující na reálně naměřená data i praktické zkušenosti.  
                                                 
23 Commission of the European Communities. Commission staff working document accompanying the 
communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic 
and Social Committee and the Committee of the Regions Action Plan on Urban Mobility Impact 
Assessment {COM(2009) 490} {SEC(2009) 1212} [online]. 2009 [cit. 2010-07-06].URL: 
<http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52009DC0490:EN:NOT>. 
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Pro zpracování disertační práce byly využity výsledky relevantní studie 

vztahující se k aplikaci mýtného systému v Londýně v únoru 2003. Od té doby jsou 

organizací „Transport for London“ (dále jen „TfL“)24 mapovány dopady a to rozsáhlým 

výzkumným programem, který je realizován ve dvou stupních. Jedná se o analýzu 

skutečného stavu s využitím rozsáhlého výzkumu veřejného mínění.  Řada výstupů  

je ve formě zpráv přístupná elektronicky a to často i na internetu. Zajímavé jsou např. 

řízené konzultace s veřejností při rozvoji kongesčního zpoplatnění (obecný názor  

na dopravu a její zpoplatnění, otázka sociální spravedlnosti, otázka prostorové 

spravedlnosti apod.), porovnání technických řešení provozovaných mýtných systémů, 

organizační a finanční model mýtného systémů či legislativa ve vztahu k mýtnému 

systému. Pro posouzení dopadu zpoplatnění na ekonomický rozvoj dané oblasti pak 

byly využity studie z roku 2006 a 2008, které se speciálně tématu věnují.25 

Cenné jsou také studie zpracované různými výzkumnými institucemi,  

či vysokými školami. Na ně je odkazováno v příslušných kapitolách této práce.  

 

                                                 
24 Transport for London je správním orgánem zodpovědným za dopravu ve Velkém Londýně . Jeho 
úkolem je uskutečňovat dopravní strategii a řídit dopravní služby v Londýně. TfL nahradil London 
Transport, po kterém převzal v roce 2000 většinu funkcí. Londýnské metro bylo převedeno pod jeho 
pravomoci v roce 2003. 
25 Více viz kapitola 5 této práce.  
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2 Cíl práce a pracovní hypotéza 
 

Doprava má v ekonomice ČR nezanedbatelné místo - sektor dopravy a spojů  

se na tvorbě hrubého domácího produktu podílí cca 8 – 10 %26. Na dopravě je závislá 

přeprava surovin a zboží, migrace obyvatel apod. Doprava ovlivňuje nejen ekonomiku, 

ale i životní prostředí a sociální vztahy. Zvýšený (skokový) nárůst dopravy v České 

republice se kryje s obdobím společenské transformace a změnou životního stylu 

obyvatelstva. Zatím však zůstávají nedořešeny problémy nadměrného růstu 

individuálního automobilismu, kongescí dopravních uzlů, vysoký počet dopravních 

nehod a nimi spojená úmrtí či zranění, rostoucí plocha zastavěné půdy, zvyšující se 

podíl škod na životním prostředí a ztráta neobnovitelných přírodních zdrojů. Je zřejmé, 

že ČR stojí před závažným úkolem a to je tvorba ekonomických i legislativních nástrojů 

regulace silniční dopravy a to v souladu s myšlenkou udržitelné dopravy.  

Výkonové zpoplatnění na vybraných pozemních komunikacích (tzv.elektronické 

mýtné) s cílem redukovat kamionovou dopravu bylo zavedeno v ČR v roce 2007. Co se 

týče regulace dopravy ve městech, jak bylo řečeno výše, existuje řada nástrojů, které by 

měly přispět k redukci dopravy. S ohledem na úspěšné zahraniční zkušenosti je 

v posledních letech zvažováno zavedení mýtného systému také  

ve městech. Je to logická reakce na pozitivní výsledky, které nástroj v případě 

implementace v zahraničí přináší. Je ovšem třeba zmínit, že samotné zavedení 

konkrétního vybraného opatření je komplexní téma – a to nejen z technického hlediska 

(výběr správné technologie), ale i legislativního, politického a ekonomického. Jedná se 

o velmi komplikovanou tématiku, a proto v této práci nelze všechny možné aspekty 

postihnout. V práci proto bude MMS chápán jako  nástroj, kterým je nepřímo 

vynucována změna dopravního chování. V širším slova smyslu zavedením MMS lze 

ovlivnit rozvoj regulované oblasti. 

MMS  bude pro účely této práce definováno takto:  

� je to jedno z opatření, které je zasazeno do komplexu ostatních regulačních 

nástrojů; 

                                                 
26 BRŮHOVÁ-FOLTÝNOVÁ, H. Doprava a společnost, Ekonomické aspekty udržitelné dopravy. Praha: 
Karolinum 2009, s. 9, ISBN 978-80-246-1610-0. 
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� cílem je změnit chování obyvatel využívajících IAD27, snížit jejich počet a přimět  

je k užívání MHD a tím zredukovat potenciál dopravních kongescí v centru města; 

� získání výnosů do veřejných rozpočtů není primárním cílem, ale je cestou 

k cílenému navýšení obnovy, zkvalitňování a rozšiřování služeb MHD; 

� redukce dopadu IAD na ŽP (kvalitu ovzduší, hluk). 

Účinnost potenciální implementace MMS bude v  práci zkoumána  

na příkladu hl. m. Prahy. 

Práce je koncipována tak, aby přispěla do diskuse o regulaci dopravy.  V rámci 

disertační práce je vytyčen základní cíl takto: „Identifikovat a aplikovat existující 

matematické modely a s jejich pomocí spolu se zavedením dalších pro mýtné 

specifických parametrů zhodnotit očekávané dopady zavedení MMS na kvalitu života 

v centru města s ohledem na jeho další rozvoj (popř. oslabení ekonomického růstu)“. 

Vedle výše uvedeného cíle by měla disertační práce ověřit základní hypotézu: 

„Přispěje zavedení restriktivního opatření s cílem regulovat množství dopravy ve městě 

zejména k růstu kvality života v regulované oblasti, jako jedné jeho determinanty?“ 

Pro potřeby práce musíme přesně definovat, jakým způsobem je měřena „kvalita 

života“28a co představuje pojem „život v centru“. Jak už bylo uvedeno v první kapitole, 

kvalita života bývá zmiňována v mnoha studiích v souvislosti s udržitelnou dopravou, 

jako jeden z jeho indikátorů. Kvalita života představuje mnohorozměrný koncept, jenž 

odráží míru uspokojení jednotlivých potřeb v různých oblastech života. Obvykle se 

setkáváme  

s jeho třemi rozměry – fyzický, psychický a společenský. Jedním z aspektů kvality 

života je obvykle i doprava, přičemž není pochyb, že doprava celkovou kvalitu života 

významně ovlivňuje obecně, zejména pak v městských oblastech. Na jedné straně 

umožňuje lepší přístup k pracovním příležitostem, ke zboží a službám, ale na straně 

druhé ji znehodnocuje zejména svými environmentálními dopady.  

 Vzhledem ke zhoršující se kvalitě městského životního prostředí s dopadem  

na kvalitu života se zvyšuje zájem příslušné exekutivy města a jejích částí o odborné 

analýzy, jejichž vznik je často podporován organizacemi jako jsou např. Rada Evropy, 

                                                 
27 Tj. ovlivnění dělby přepravní práce, volbu trasy, cestovní čas apod. 
28 viz BRŮHOVÁ-FOLTÝNOVÁ, H. Doprava a společnost, Ekonomické aspekty udržitelné dopravy, 
Praha: Karolinum 2009, s. 17, ISBN 978-80-246-1610-0. 
 



30 
 

Světová banka, OECD, Evropská komise či EUROSTAT. Pozornost je mj. věnována 

srovnání spokojenosti ze životem v evropských městech. Porovnávaná města  

si na základě těchto analýz vyměňují zkušenosti a aktivují procesy směřující k zlepšení 

kvality a účinnosti regionálních politik. Lze identifikovat zájem najít řešení na sociální, 

ekonomické a kulturní problémy, odpovědi na potřeby těch, kteří ve městech žijí  

a jejichž počet se vzhledem k nekontrolovatelnému růstu měst stále zvyšuje. Vytváří  

se tak jeden z významných podkladů pro urbánní plánování. Koncept odpovědnosti  

a městské kvality života jsou hlavními prvky pro městskou udržitelnost, měly by tak mít 

rozhodující váhu při současném plánování a politickém rozhodování, neboť to jsou 

nejdůležitější faktory konkurenceschopnosti mezi městy29. Hlavní principy udržitelnosti 

EU za účelem rostoucí kvality života, jsou definovány ve zprávě „Řídící principy trvale 

udržitelného územního rozvoje evropského kontinentu30“, která byla zveřejněna v roce 

2000 následujícím způsobem: 

� územní soudržnost (teritoriální koheze), 

� zlepšování vztahu měst a venkova, 

� vyváženější dostupnost, 

� přístup k informacím a znalostem, 

� snižování škod na životním prostředí, 

� ochrana přírodních zdrojů a dědictví, 

� kulturní dědictví jako činitel rozvoje, 

� rozvoj energetických zdrojů při zachovávání bezpečnosti, 

� udržitelný turistický ruch, 

� omezení dopadů přírodních katastrof. 

Ve studiích31, které se zaměřují na kvalitu života ve vybraných evropských městech, 

jsou posuzovány následující subjektivní indikátory:  

 

                                                 
29 SENLIER, N. et al. A Perception Survey for the Evaluation of Urban Quality of Life in Kocaeli and a 
Comparison of the Life Satisfaction with the European Cities. An International and Interdisciplinary 
Journal for Quality-of-Life Measurement, 2008, roč. 94, č. 2, s. 213-226. 
30 Dokument byl přijat v roce 2000 zasedáním Konference ministrů zodpovědných za územní 
plánování (CEMAT) a je od svého schválení používán 41 členskými zeměmi CEMAT pro 
posuzování udržitelnosti rozvoje. Více viz: Ministerstvo pro místní rozvoj. Dokumenty Rady Evropy 
[online]. 2000 [cit. 2010-07-07].. URL: <http://psur.mmr.cz/Udrzitelny-rozvoj-a-MMR/V-oblasti-
uzemniho-planovani/Dokumenty-Rady-Evropy>. 
31 Např. Urban Audit Perception Survey viz: Regional policy - Inforegio : Urban audit [online]. 2004 [cit. 
2010-07-07]. Dostupné z WWW: <http://www.urbanaudit.org/>. 
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i. pracovní příležitosti,  

ii. náklady na bydlení,  

iii. čistota města,  

iv. veřejná doprava,  

v. znečištění ovzduší,  

vi. integrace imigrantů.  

V podmínkách České republiky je realizován např. často citovaný projekt MasterCard 

česká centra rozvoje32. V rámci studie je hodnoceno padesát největších měst České 

republiky dle počtu obyvatel. Pro hodnocení kvality života je využito celkem 11 

ukazatelů, které jsou rozděleny do tří oblastí – ekonomické, sociální a oblast životního 

prostředí.  

 

� Ekonomická oblast 

o Míra nezaměstnanosti 

o Počet ekonomických subjektů na 1000 obyvatel 

o Dostupnost k nejbližší dálnici nebo rychlostí komunikaci v minutách 

o Počet IC, EC, SC, EN spojů 13.6.2010 – 11.12.2010 

� Sociální oblast 

o Počet uchazečů evidovaných nad 12 měsíců na celkovém počtu uchazečů 

o Cena nájemného bytu 3+1 v nabídce 80 až 100 m², stav velmi dobrý, nezařízený 

o Naděje na dožití 2004 až 2008, muži 

o Naděje na dožití 2004 až 2008, ženy 

o Počet zjištěných trestných činů obecné kriminality na 10 tis. obyvatel za rok 2009 

� Životní prostředí 

o Dostupnost a rozloha zelených ploch 

o Emise tuhé v roce 2007, t/km² 

                                                 
32 Výsledky odborné studie. In Projekt MasterCard česká centra rozvoje [online]. Praha : MasterCard 
Worldwide, 2010 [cit. 2010-12-06]. Dostupné z WWW: <www.centrarozvoje.cz>. 
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Tato práce koncentruje zájem především na modelování zavedení zejména nepřímých 

restriktivních nástrojů v hl. m. Praze, tj. především MMS. Dostupné dopravní modely 

nabízí jako hlavní výstup predikované objemy IAD ve sledovaném území a umožňují ze 

zvolených  parametrů odvodit environmentální zatížení sledované oblasti, jakož  

i konkrétních referenčních míst. Očekávány pokles hustoty IAD uvnitř sledované oblasti 

vyvolává logicky zvýšený zájem o kvalitní městskou hromadnou dopravu (MHD) a je 

nutno podle úrovně nastavit úroveň nepřímé restrikce tak, aby nedošlo  ani k  lokálnímu 

překročení kapacitní možnosti zejména páteřní sítě MHD s fatálním dopadem na kvalitu 

poskytovaných služeb.  

Pokles intenzity IAD ve sledované oblasti má dopad zejména  

na environmentální parametry kvality života a parametry budou představovat klíčové 

výstupy pro zhodnocení kvality života. Nelze je ale sledovat izolovaně bez vazby na 

další sledované parametry z oblasti dopravní, ekonomické a sociální, tj. např. kvality a 

dostupnosti MHD, zdraví obyvatel apod. K jejich posouzení použijeme výsledky 

výzkumů z již realizovaných MMS především v evropských metropolích, které je nutno 

sledovat na základě podrobné znalosti strategických záměrů realizátorů a zhodnocení 

dalších socio-ekonomických kriterií a specifik.  

Životem v centru budeme nadále rozumět život v oblasti vymezené v našem 

případě hranicí zpoplatnění. Problematika bude dále detailně specifikována. 
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3 Použité metody zpracování 

 

Mezi použité metody disertační práce lze zařadit zejména:  

� zhodnocení dostupných podkladů, jejich klasifikace, zhodnocení jejich vypovídací 

hodnoty (kpt. 1) 

� obsahová analýza relevantních materiálů (kpt. 1, kpt. 2, kpt. 4, kpt. 5) 

� dedukce hypotetických alternativ řešení na základě výše uvedeného (kpt. 2) 

� modelování prostřednictvím zvolených matematických modelů a interpretace 

získaných výsledků (kpt. 6) 

� aplikace případovou studií na městské(ou) památkovou rezervaci (kpt. 7, kpt. 8) 

� nezávislé vyhodnocení účinnosti MMS tzv. delphskou metodou (kpt. 9) 

�  metoda expertních stanovisek k doporučením (kpt. 11) 
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4 Analýza dopravní situace v Praze 
 
Hlavní město Praha je považováno za přirozené ekonomické a kulturní centrum ČR. 

Podobně jako na celém území ČR i zde byl zaznamenán po roce 1990 dramatický vývoj 

v oblasti dopravy. První dopravní problémy byly na území Prahy registrovány  

již ve 30. letech 20. století. Během 2. světové války a období následného poválečného 

vývoje se provoz v pražských ulicích značně utlumil. To lze dokumentovat na stupni 

automobilizace, kdy stav z roku 1937, kdy 1 osobní automobil připadal na 32 lidí, byl 

opětovně dosažen až v roce 1959. V 60. letech 20. století se začala pražská komunikační 

síť, zejména vlivem nedostatečné kapacity křižovatek, postupně zahlcovat. Zahlcení 

však mělo pouze lokální charakter a také se odehrávalo po omezenou dobu – v období 

hlavních dopravních špiček. 

Enormní nárůst automobilového provozu byl v 90. letech 20. století. Vzhledem 

k postavení Prahy jako hlavního města a centra ČR, narůstal počet registrovaných 

automobilů a hodnoty dopravních výkonů ještě vyšším tempem než v ostatních částech 

republiky.  

Tab. č.3 Stupně automobilizace a motorizace 1961 – 2002, pozn. údaje roku 2005 – 2007 
jsou zatíženy chybou v evidenci (Zdroj : Ročenka dopravy – Praha 2008) 

 
 
 

Rok 

PRAHA Česká republika (do r. 1971 Československo) 
stupeň motorizace stupeň automobilizace stupeň motorizace stupeň 

automobilizace 
vozidel 
na 1000 
obyv. 

obyvatel 
na jedno 
vozidlo 

os. aut. 
na 1000 
obyv. 

obyv. na    
jedno os. 

aut. 

vozidel na 
1000 
obyv. 

obyv. na 
jedno 

vozidlo 

os. aut. 
na 1000 
obyv. 

obyv. na   
jeden os. 

aut. 
1961 92 10,8 45 22,4 97 10,4 21 47,1 
1971 188 5,3 123 8,1 203 4,9 72 13,8 
1981 310 3,2 241 4,2 335 3,0 182 5,5 
1990 353 2,8 276 3,6 390 2,6 233 4,3 
1995 530 1,9 443 2,3 458 2,2 302 3,3 
2000 632 1,6 525 1,9 510 2,0 362 2,8 
2005 635 1,6 510 2,0 527 1,9 386 2,6 
2006 640 1,6 510 2,0 546 1,8 398 2,5 
2007 644 1,6 506 2,0 567 1,8 411 2,4 
2008 735 1,4 550 1,8 568 1,8 423 2,4 

 

Byl-li např. stupeň motorizace v roce v roce 2008 v ČR 1,8, v Praze sledovaná 

hodnota činila již 1,4. Ještě větší nárůst byl zaznamenán v počtu osobních automobilů. 

Stupeň automobilizace byl roce 1990 byl počítán na 3,6, zatímco v roce 2008 byla jedno 

hodnota 1,8. Je-li znám počet obyvatel hlavního města, je snadné vypočítat počet 
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osobních automobilů registrovaných v Praze. V roce 1990 připadalo 276 osobních 

automobilů na 1000 obyvatel, v roce 2008 to bylo již 550 osobních automobilů na 1000 

obyvatel, což  představuje nárůst o více než 100 % v průběhu 20 let. Podrobné údaje o 

stupni motorizace a automobilizace jsou uvedeny v tabulce 3.  

Vysoké intenzity automobilové dopravy jsou způsobeny řadou vlivů, z nichž 

rozhodující jsou: 

� Vysoký počet celkových cest po městě souvisí s rozvojem podnikání a se změnou 

životního stylu obyvatelstva; 

� Vzrůstá počet osobních automobilů, které denně přijíždí do Prahy z ostatního území 

státu; 

� Významná část obyvatel využívá k cestě po městě místo MHD osobní automobily, 

tento trend je pro život ve městě velmi nepříznivý. 

Zajímavé údaje rovněž poskytuje statistika dopravních výkonů na území hlavního 

města. Pro rok 1990 je udávaná hodnota 7,3 mil. vozokm/průměrný pracovní den (0-

24h), zatímco v roce 2000 již 16,6 a v roce 2008 hodnota 21,040 mil. vozokm/průměrný 

pracovní den (0-24h). V první polovině devadesátých let se průměrný denní dopravní 

výkon zvyšoval ročně o více než 1 milion vozokilometrů. Takové vysoké tempo nárůstu 

automobilové dopravy bylo v Evropě zaznamenáno jen ve městech bývalé NDR po 

sjednocení. V následujících letech tempo nárůstu automobilové dopravy klesá. I přes 

toto snížení roste automobilová doprava v Praze mnohem rychleji než např. v 80. letech 

20. století, kdy byl průměrný roční nárůst dopravního výkonu 0,2 milionu 

vozokilometrů. 

Tab. č.4 Porovnání Prahy s Českou republikou (Zdroj: Ročenka dopravy Praha 2008) 

Stav k 31.12.2008 Praha  ČR Praha/ ČR 
(%) 

Rozloha (km2) 496 78 864 0,6 
Počet obyvatel (mil.)  1,233 10,468 11,8 

z toho EAO (mil)  0,645 5,015 12,9 
Počet motorových vozidel (tis.) 907 5 944 15,3 

                  z toho osobní automobily (tis.) 678 4 423 15,3 
Stupeň motorizace (mot. vozidel/ obyvatele) 735 568   

              (obyvatel/motorové vozidlo) 1,4 1,8   
Stupeň automobilizace (osob. automobilů na tis. obyv.) 550 423   

                 (obyvatel/ osobní automobil) 1,8 2,4   
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S rostoucím počtem vozidel, která se pohybují na městských komunikacích,  

a se zvyšujícími se intenzitami provozu, automobily stále více ovlivňují okolí. Města 

jako centra obchodu, průmyslu a kultury jsou místem, kde je na malé ploše soustředěno 

velké množství lidí. Lidé mají různé přepravní nároky. Z důvodu přepravních nároků  

a volbě automobilu jako dopravního prostředku je intenzita dopravy ve městě mnohem 

vyšší než v menších sídlech nebo na dálnicích či silnicích v extravilánu.  

Z geograficko-dopravního hlediska můžeme Prahu rozdělit na tři základní části. 

Jedná se o oblast centra, střední pásmo a vnější pásmo města. Území tzv. širší oblasti 

města, kde se data získávají sčítáním dopravy na centrálním kordonu, je vymezeno 

následovně: oblastí Petřín na západě, Vyšehradem na jihu, na východě Riegrovými sady  

a na severu Letnou; Strahovský tunel a tunel Mrázovka jsou vně kordónu. V takto 

vymezené oblasti doprava se automobilová doprava v roce 2008 ve srovnání 

s předcházejícím rokem snížila o 2,6 %. Ve srovnání s rokem 1990 však vjíždělo  

do širší oblasti centra města o 28 % vozidel více. Veškerý nárůst po roce 1990 byl 

tvořen pouze osobními automobily, neboť počet nákladních vozidel a autobusů naopak 

od roku 1990 poklesl o více než o polovinu. Zmíněný pokles může souviset např.  

s realizací tunelového komplexu Blanka – největší podzemní stavby budované  

v současnosti v ČR a nutnými dopravními omezeními s budováním tohoto díla 

souvisejícími. Soustava 5,5 km ražených a hloubených tunelů představuje stavbu 

takového rozsahu a technické náročnosti, která je srovnatelná pouze s výstavbou 

prvních provozních úseků pražského metra a probíhá od roku 2007 právě v centrální 

části města. Další významný fakt je, že kapacita městských komunikací na území 

širšího centra města je téměř naplněna a není již prostor pro další zvyšování intenzit 

dopravy.  

Ve středním pásmu města se automobilový provoz oproti předcházejícímu roku 

zvýšil o 0 až 1 %. Doprava ve středním pásmu od roku 1990 trvale a výrazně rostla  

až do roku 2007 a ve srovnání s rokem 1990 se na některých komunikacích zvýšila 

trojnásobně až čtyřnásobně. 

Oblast vnějšího pásma města vychází z údajů vyplývajících ze sčítání dopravy 

na tzv. vnějším kordonu, který vyjadřuje obousměrnou intenzitu automobilové dopravy 

na vstupech hlavních výpadových silnic a dálnic do souvisle zastavěného území města. 

Zde vzrostla intenzita automobilové dopravy oproti roku předcházejícímu o 1,6 %.  

Ve srovnání s rokem 1990 přijíždělo denně do Prahy z jejího okolí (z příměstské zóny,  
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z ostatního území státu a ze zahraničí) 3,7x více vozidel (+266 %). Rozhodující část 

nárůstu po roce 1990 byla tvořena osobními automobily, neboť jejich počet se zvýšil již 

více než 4,4x (+341 %). V absolutních číslech se jedná o cca 282 000 vozidel, z čehož 

je 245 000 osobních automobilů. 

Výše uvedená fakta je možné shrnout do několika závěrů: 

� Přetížení komunikační sítě města již nemá bodový charakter, nýbrž charakter 

plošný. To se týká v podstatě celé oblasti centra města, tj. oblasti o rozměrech 

zhruba 7 x 6 km, ohraničené Strahovem, mostem Barikádníků, nákladovým 

nádražím Žižkov a Pankrácí. 

� Postupem času se snižuje rozdíl mezi obdobími špiček a sedel, na řadě míst již není 

možné zvýšení intenzity dopravy ve špičkách, zvyšuje se tedy pouze v sedlových 

obdobích. 

� Dopravní zácpy jsou stále častější, rozsáhlejší a déle trvalejší. Důsledkem je tzv. 

doprava popojížděním, která má obzvlášť negativní vliv na životní prostředí. 

Z důvodu přetrvávajících kongescí v některých oblastech se řidiči snaží tato kritická 

místa objet. To vede k zahlcování vedlejších komunikací, nestálosti a obtížné predikci 

vývoje kongescí.  

4.1  Veřejná hromadná doprava 
 
Veřejná hromadná doprava v Praze je již řadu let založena na integrovaném dopravním 

systému (dále jen „PID“), do které je kromě hlavního města zapojena i řada měst a obcí 

v okolí, které přispívají na provoz autobusových linek mimo území Prahy.  

Správou je pověřena příspěvková organizace Regionální organizátor pražské 

integrované dopravy (dále jen „ROPID“). Dopravní systém PID pokrývá provoz metra, 

tramvají, městských a příměstských autobusových linek, železnic, lanovky i přívozů. 

Hlavními dopravci, kteří zajišťují přepravu cestujících, jsou Dopravní podnik hl. m. 

Prahy, a.s. provozující metro, tramvaje, většinu autobusových linek 172 ze 187 i 

lanovou dráhu a dále České dráhy, a.s., které provozují železniční dopravu. Zbylé 

autobusové linky provozují soukromí dopravci. 

Následující tabulka představuje přepravní výkon PID vyjádřený v tisících osob  

za rok 2007. 
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Tab. č.5 Počet přepravených cestujících v PID za rok 2007 (tis. os. / rok) (Zdroj: Ročenka 
dopravy Praha 2007) 

Doprava Druh dopravy Na území 

 města 

Mimo 

město 

Celkem 

DP hl.m. Prahy Metro 537 266  537 266 

 Tramvaje 352 100  352 100 

 Autobusy 294 561 8 999 303 560 

Smluvní Autobusy 58 529    45 128 103 657 

Celkem  1 242 456 54 127 1 296 583 

České dráhy Železnice 17 192 2 782 19 974 

Celkem  1 259 648 56 909 1 316 557 

 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že metro tvoří páteřní síť celého systému hromadné 

dopravy. Má tři linky s celkovou provozní délkou 59,1 km a 57 stanicemi (včetně tří 

přestupních uzlů, z nichž je každý započítán jako dvě stanice).  

Bezbariérový přístup je možný jen do 32 stanic. Několik dalších stanic  

je dostupných upravenými nákladními výtahy.  

Podle výzkumu „Komplexního přepravního průzkumu metra“33 z listopadu 2008 

jsou nejzatíženějšími stanicemi stanice Můstek na trase A s celkovým obratem 188 081 

cestujících za den (včetně přestupů) a stanice Muzeum na trase C celkovým obratem 

161 915 cestujících za den (včetně přestupů). Nejfrekventovanější stanice (nástup  

a výstup celkem) jsou I. P. Pavlova (118 647 osob/den), Dejvická (117 726 osob/den)  

a stanice Anděl (101 451 osob/den). Trasy tří linek představují díky přepravním 

výkonům, které jsou na jeho trasách uskutečněny, významné přepravní koridory. Tato 

skutečnost vyplývá z kapacity, provozních intervalů a spolehlivosti. 

Průměrné maximální vytížení vlaků metra na jednotlivých linkách se v max. 

hodině špičky pohybuje dle provedeného přepravního výzkumu (při zachování 

stávajících standardů kvality obsaditelnosti) v následujících relacích: 

� Linka A cca 80 % 

� Linka B cca 99 % 

� Linka C cca 97 % 

                                                 
33Dopravní podnik hlavního města Prahy. Výsledky přepravních průzkumů [online]. 2008 [cit. 2010-07-
06].. URL: <http://www.dpp.cz/vysledky-prepravnich-pruzkumu/>. 
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Tato čísla byla získána jako průměrné hodnoty pokrývající celou max. hodinu. 

Obsazenost (v návaznosti na standardy kvality) některých vlaků metra tak může 

překračovat hodnotu 100 %, což je kompenzováno vlaky méně vytíženými. Jedná se o 

důsledek provozních nerovnoměrností. 

 Tramvajová doprava se na počtu přepravených osob v roce 2008 podílela  

27,4 %. Délka sítě tramvajové dopravy byla na konci roku 2008 141,6 km. Díky svým 

kapacitním možnostem ji lze označit za druhou nejvýznamnější součást pražské MHD. 

Zajišťuje realizaci zejména radiálních dopravních vztahů. Nejvytíženější přepravní úsek 

je bezesporu trasa I.P. Pavlova – Karlovo náměstí, kde se hodnoty přepravních proudů 

blíží hodnotám pražského metra. Maximální průměrné hodnoty vytížení v max. hodině 

špičky se podle přepravních průzkumů provedených v březnu 2008 a při zachování 

závazných standardů kvality pohybují okolo 70 %, a to opět především v centrální části 

města. K výhodám tohoto druhu dopravy je zejména ekologičnost, větší kapacita  

a nezávislost na stavu kongescí na městských komunikacích. 

 Autobusová doprava tvoří k metru a tramvajím doplňkovou síť. Zajišťuje 

plošnou obsluhu některých území i řadu důležitých tangenciálních spojení, zejména  

ve vnějším pásmu města. Díky této skutečnosti dochází k častým změnám ve vedení 

některých linek s ohledem na změnu poptávky ze strany cestujících vyplývající 

z územního rozvoje či rozvoje kolejových systémů hromadné dopravy. Provozní délka 

sítě autobusové dopravy na území města je 690 km. Podíl autobusové dopravy  

na celkovém počtu přepravených osob MHD v roce 2008 byl 26,7 %. Na základě 

dopravních modelů bylo vytipováno několik významných koridorů, které jsou tvořeny 

na síti autobusových linek, např. přepravní koridor spojující městské části Bohnice a 

Kobylisy.  

 Lanová dráha zajišťuje spojení mezi Újezdem, Nebozízkem a Petřínem.V roce 

2008 přepravila téměř 2 miliony cestujících. Má význam spíše pro rekreační účely, 

z tohoto důvodu není zakomponována do dopravních modelů. 

 Říční přívozy před Vltavu jsou nejmladším prvkem PID a svým charakterem 

systémem doplňkovým ( v roce 2008 přepravily 351 870 cestujících). V roce 2008 bylo 

 provozu 5 přívozů.  
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4.2 Veřejná hromadná doprava na území Prahy mimo PID 
 
Na území Prahy je také provozována hromadná doprava osob, která není zařazena do 

systému PID a je financována z jiných zdrojů. Jedná se o autobusovou dopravu ve 

vztahu k letišti Praha – Ruzyně (linka AE), o obsluhu velkých nákupních center a areálů 

a o dopravu zvláštními účelovými linkami. Autobusové linky, které obsluhují velká 

nákupní centra a areály, mohou cestující využívat bezplatně. Na konci roku 2008 jich 

bylo v Praze 17 (Letňany, Zličín, Štěrboholy, Černý Most, Stodůlky, Šestka-Ruzyně a 

Butovice). Následuje porovnání vybraných charakteristik v čase. Mezi hlavní kritéria, 

která zvyšují atraktivitu PID oproti IAD, patří zejména čas, cena, pohodlí, spolehlivost a 

bezpečnost.  

V současné době se modální rozložení mezi hromadnou dopravou osob a IAD  

na území Prahy (dle počtu vykonaných cest) pohybuje v poměru 57 % ku 43 %  

ve prospěch dopravy hromadné (zdroj: Ročenky dopravy 2000 – 2007). Na druhé straně 

IAD vykonala za rok 2007 6,9 mld. vozkm, zatímco veřejná hromadná doprava v rámci 

PID (mimo železnici) 188,6 tis. vozkm. 

Tab. č.6 Vývoj vybraných charakteristik PID (provozované DP hl. m. Prahy, a.s. (Zdroj: 
Ročenka dopravy Praha 2007) 

Rok Provozní délka sítě v km2 Dopravní a přepravní výkony 

za průměrný pracovní den 

Metro Tramvaje Autobusy Místové km 

(mil.) 

Přepraveno 

osob (tis.) 

1995 43,6 136,2 671,4 53,4 3409 

2000 49,8 136,4 812,4 56 3290* 

2001 49,8 137,5 806,8 56º 3468* 

2002 49,8 137,5 818 56,4º 3492* 

2003 49,8 140,9 819,8 58,3º 3530* 

2004 53,7 140,9 822,1 61,3º 3599* 

2005 53,7 140,9 810,6 62,8º 3774*(3628) 

2006 57,7 140,9 817 63,1º 3900*(3747) 

2007 57,7 140,9 820,2 63º 3970* (3783) 
* osoby přepravené na území Prahy (v závorce osoby přepravené pouze DP hl. m. Prahy, a.s) 
º včetně příměstských linek PID, provozovaných DP hl.m. Prahy, a.s. 
 

Systém PID můžeme rozdělit na část vykonávající přepravní práci na území  

hl. m. Prahy (městská hromadná doprava) a část překračující hranici hlavního města 
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(příměstská hromadná doprava). Oba subcelky, i když se jedná o komplexní  

a provázaný systém. 

 

4.3  Příměstská hromadná doprava 
 

� Autobusy 

V roce 2007 tvořilo příměstskou autobusovou dopravu 157 linek, z toho pak  

88 zajišťovalo spojení regionu s Prahou. Průměrně překročí hranici města v pracovní 

den cca 1580 spojů, které přepraví zhruba 87,8 tis. osob. 

Na území hl. m. Prahy je využíváno 20 lokalit, které slouží jako výchozí nebo 

konečné zastávky pro obsluhu vnějšího území Prahy. Tři terminály (Zličín, Černý most 

a Dejvická) odbaví cca 37% všech příměstských spojů, což představuje cca 40% všech 

cestujících na příměstských spojích. 

 
� Železnice 

Železniční příměstská doprava je provozována Českými dráhami a.s. na všech 10 

tratích, které ústí do Prahy. Plně integrováno je 8 tratí (zde je možno využívat jízdenky 

PID). Průměrný počet, který denně vlakem dojíždí do Prahy, je cca 30 200 cestujících..  

 

� Doprava v klidu 

� Parkování v centru města 

Parkování v uliční síti Prahy je ovlivněno postupným zaváděním ZPS, které  

v návaznosti na městskou část Praha 1 zavádějí i další městské části – Praha 2, Praha 3  

a Praha 7. S tím souvisí také negativní přesun dopravy v klidu mimo tyto zóny (např. na 

území městské části Praha 10, která přímo geograficky sousedí v městskou částí Praha 

2). K parkování je možno využít vedle uliční sítě také dvory či veřejné garáže.34 

                                                 
34 V oblasti PPR, jejíž hranice je velmi podobná plánované podobě zóny provozu městského mýtného 
zpoplatnění, MMS, jsou v provozu stání v následujících hromadných garážích: Praha 1: Palladium (900), 
Rudolfinum / Parking centrum (450), InterContinental (200), OD Kotva (300), Renaissance (90), 
Millenium Plaza (480), Wilsonova (310), Opletalova (90), Slovan (520), Národní divadlo (210); Praha 2: 
Václavské garáže (150), Praha 4: Kongresové centrum (1090 + 5 Bus), Corinthia Towers (150 + 5 BUS); 
Praha 5: Obchodní centrum (2000), Anděl City (550), Zlatý Anděl (500); Praha 8: Histon (300); Zdroj:  
Technická správa komunikací hl. m. Prahy - Úsek dopravního inženýrství (TSK-ÚDI). Ročenka dopravy : 
Praha 2007 [online]. 2008 [cit. 2010-12-31]. URL: <http://www.tsk-praha.cz/wps/portal/tsk/dopravni-
inzenyrstvi>. 
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� Parkoviště P&R 

První parkoviště tohoto typu bylo na území Prahy otevřeno v roce 1997.  

Od té doby se jejich počet neustále zvyšuje. Ke konci roku 2007 bylo v provozu  

16 parkovišť, tj. 2 344 stání a 102 stání vyhrazených pro invalidy. Společně s otevřením 

stanice Letňany na linii C metra, byl otevřen dopravní terminál s parkovištěm P+R 

nabízející veřejnosti 614 míst. 

4.4 Důvody k zavedení zpoplatnění (MMS)  
 
Doprava má řadu závažných dopadů na celou společnost. Vyjádříme-li tyto důsledky v 

peněžních jednotkách, jedná se o skutečné náklady dopravy. Tyto náklady  

se velmi liší od nákladů, které jsou hrazeny uživateli motorových vozidel, a které tudíž 

sami uživatelé vnímají jako nezbytné, tj. náklady spojené s pořízením a provozem 

vozidla. Skutečné náklady, v tomto případě automobilové dopravy, obsahují dále 

náklady35, které uživatel uvaluje na jiné uživatele (kongesce), na společnost 

(nehodovost, hluk), na stát, který poskytuje dopravní infrastrukturu, a na životní 

prostředí. Tyto negativní externí efekty dopravy jsou svojí výší velmi podstatné a nejsou 

hrazeny samotnými uživateli motorových vozidel. Již řadu let vykazují růstovou 

tendenci, což vede k úvahám o potřebě internalizovat tyto tzv. externí náklady, tj. 

převést je na samotné uživatele. Tím by se docílila také rovná soutěž mezi jednotlivými 

druhy dopravy, protože například externí náklady železniční dopravy jsou mnohem 

menší než u silniční. Jedním z nástrojů jak toho dosáhnout, je zpoplatnění pozemních 

komunikací. Růstový trend externích nákladů je následkem zvyšujících se intenzit 

dopravy. Ty se projevují zejména v městských aglomeracích a to kongescemi, zvýšenou 

nehodovostí, hlukem a škodami na životním prostředí. Škody na životním prostředí ve 

městech jsou obzvláště závažné, jelikož postihují velkou část obyvatelstva a dopravní 

systém v těchto oblastech se stává neefektivní, jak bylo popsáno v kapitole 1. Možným 

řešením této situace je zpoplatnění místních komunikací (MMS).36 

4.4.1  Příklady zahraniční praxe 
Zpoplatnění dopravy ve městech rozpracovali ekonomové již ve dvacátých letech, 

především jako zdroj financování výstavby a údržby dopravní infrastruktury. První 

                                                 
35 Viz kap. 1 – negativní vlivy dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel 
36 Jak bylo definováno výše, jedná se o jeden z možných ekonomických nástrojů regulace dopravy. Pro 
doplnění uvádím, že dalšími nástroji mohou být daně (pro regulaci hluku), pojištění (pro regulaci 
dopravních nehod), výkonové zpoplatnění (pro regulaci poškozování dopravní infrastruktury apod.) 
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MMS byl uveden v život až v roce 1975 v Singapuru. Systém spočíval ve vydávání 

licencí opravňujících ke vjezdu do centra. Smyslem byl nejen výběr poplatků, ale také 

regulace objemu dopravy. Singapurský systém byl od té doby postupně modernizován. 

Po zavedení nového elektronického systému došlo k dalšímu snížení objemu dopravy o 

15 %. 

 V Evropě se zpoplatnění vjezdu do měst objevilo v osmdesátých letech,  

a to nejprve v Norsku, dále pak ve Švédsku. Kromě Skandinávie řeší své dopravní 

problémy ve městech pomocí zpoplatnění i Velká Británie, kterou tlačí především 

problém dopravních kongescí. Níže bude věnován prostor vybraným příkladům 

zpoplatnění. 

  

4.4.1.1 Příkladová studie aplikace kordónového zpoplatnění – město Londýn 

Výběr Londýna, jako „best practise“ implementace zvoleného restrikčního nástroje, 

není náhodný. Podle informací z MHMP si i zastupitelé Prahy zvolili Londýn a systém 

mýtného zde aplikovaný jako podklad pro budoucí zavedení MMS v Praze. Vzhledem 

k tomu, že MMS byl v Londýně zaveden již v únoru 2003, existuje již řada evaluačních 

studií, která detailně popisuje celý systém i jeho dopady. 

O kongesčním mýtném zpoplatnění pro centrální oblast Londýna se uvažovalo 

mnoho let a veřejnost byla o přípravě nejen průběžně informována, ale se i na ní 

podílela. V roce 1995 vydala vláda výsledky výzkumného programu „The London 

Congestion Research Programme“, který se zabýval řadou technických možností jak 

kongesce v centru města snížit. Vládní návrh pro „Greater London Autority“ mj. 

obsahoval předání pravomoci k zavedení kongesčního mýtného systému starostovi 

v roce 1999. Vláda také vytvořila nezávislou skupinu ROCOL, aby znovu posoudila 

možnosti mýtného systému a o zavádění informovala kandidáty na místo starosty.  Ken 

Livingston se stal v květnu 2000 prvním starostou zvoleným v přímých volbách.  Jeden 

z pilířů jeho kampaně byla právě doprava. Zdůraznil potřebu snížení dopravních 

kongescí v centru hlavního města a to změnou chování obyvatel, kteří budou k přepravě 

volit místo soukromých aut MHD. Jako nástroj pro docílení tohoto stavu navrhl MMS 

v kombinaci s výrazným navýšením počtu městských autobusů. Dle tohoto schématu 

byl nastaven systém zpoplatnění, který byl zapracován do Dopravní strategie 

publikované v roce 2001. Následovaly debaty a konzultace s veřejností, při kterých byl 

dán prostor, aby se veřejnost v návrhu dokumentu vyjádřila. V červenci 2001 byla 
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vydána finální verze Dopravní strategie. Detaily MMS byly opět veřejně diskutovány. 

Navržené schéma bylo upraveno zejména v oblasti slev a výjimek. Provoz systému 

zpoplatnění byl pak zahájen v únoru 2003. Jak již bylo řečeno, hlavní ideou mýtného 

systému je  především ovlivnění dopravního chování cestujících. Z tohoto důvodu byl 

MMS v Londýně připraven se spolupráci s veřejností na základě transparentního 

postupu ze strany starosty jako odpovědné osoby za toto opatření. 

Zpoplatnění kongescí přispívá přímo k dosažení čtyř dopravních priorit, které 

jsou specifikovány ve zmíněné dopravní  Dopravní strategii z roku 2001: 

� Redukce dopravních kongescí; 

� Radikální vylepšení kvality autobusových linek; 

� Zlepšení průjezdnosti centra města (z hlediska jízdní doby a spolehlivosti pro 

uživatele osobních automobilů); 

� Zajištění vyšší spolehlivosti a výkonnosti při distribuci zboží. 

Dopravní kongesce jsou jedním z nejpalčivějších problémů velkých měst na celém 

světě. Londýn jako jedno z hlavních center světového obchodu sužovaly před 

zavedením restriktivního opatření kolony stojících či popojíždějících automobilů, 

dopravní zácpy byly stále častější a déletrvající. Před zavedením MMS dosahovala 

průměrná rychlost v centrálním Londýně okolo 13 km/hod., tedy zhruba stejné rychlosti 

jako před 100 lety. Okolo 250 tisíc aut vjíždělo denně na dnes již zpoplatněné území 

mezi 7:00 až 18:30 hod., přitom během ranní špičky mezi 7:00 a 8:00 hod. to bylo 40 

tisíc aut za hodinu. Řidiči trávili zhruba polovinu svého pracovního času v zácpách. 

Zavedení MMS bylo hlavním prostředkem k jejich redukci nejen ve zpoplatněné zóně, 

ale i v oblasti okolo ní. Specifikem londýnského centra byla značná tranzitní doprava, 

na kterou nebylo možné aplikovat opatření typu omezení parkování nebo zvýšení 

parkovacích poplatků v centru Londýna. Je zřejmé, že tyto nástroje by neměly na 

automobily s cílem cesty mimo tuto oblast vliv. Důvodem pro zpoplatnění byl rovněž 

katastrofální stav městské autobusové dopravy. Během ranní špičky využívá přes 75 % 

lidí při cestě do centra britské metropole veřejnou dopravu, 40 % všech autobusových 

linek obsluhuje mimo jiné i centrální Londýn. Vzhledem ke kongescím před 

zpoplatněním byly však tyto autobusové linky velice nespolehlivé, zejména vzhledem k 

rozsahu a obtížné predikci kongescí. MMS bylo zásadním opatřením, které mělo přispět 

ke zlepšení kvality městské hromadné dopravy. Rovněž finanční prostředky získané 

výběrem měly být zpětně investovány do rozvoje MHD. Neustále rostoucí kongesce 
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byly vnímány londýnskými představiteli jako vážná hrozba pro efektivitu podnikání a s 

tím související udržení zaměstnanosti. Současně bylo očekáváno, že omezení kongescí 

po zavedení MMS příznivě ovlivní život lidí v centrálním Londýně a tuto oblast 

zatraktivní pro turisty i podnikatele. Parametry mýtného systému v centru Londýna lze 

shrnout následovně: 

 

� Zpoplatněná oblast 

MMS v centrálním Londýně byl zaveden 17. února 2003 na zhruba 22 km2. 19. února 

2007 byla zpoplatněná oblast rozšířena o tzv. západní část, zpoplatněná oblast se tak 

téměř zdvojnásobila. Do zpoplatněného území paří oblast Bayswater, Notting Hill, 

North and South Kensington, Knightsbridge, Chelsea, Brompton, Belgravia, Pimlico, 

Victoria, St. James’s,Waterloo, Borough, City of London, Clerkenwell, Finsbury, 

Holborn, Bloomsbury, Soho, Mayfair and  část Marylebone. Hraniční komunikace zóny 

nejsou zpoplatněny. Nadto jsou vyčleněny některé komunikace, které umožňují průjezd 

zpoplatněnou zónou bez poplatku – Westway a Edgare Road, Park Lane a Vaushall 

Bridge Road, které umožňují průjezd ze severu na jih. Toto území je vyznačeno na 

mapě na obrázku 1. 

 

 
Obr. č. 4 Zpoplatněné území v Londýně (Zdroj: www.cclondon.com) 

� Pravidla mýtného systému 
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� Povinnost zaplatit poplatek (mýtné) se týká téměř všech motorových vozidel, 

která se ve vymezené zóně pohybují (centrum Londýna a nově od roku 2007 

také západní zóna); 

� Poplatek byl stanoven na 5 liber za den (od července 2005 je 8 liber),  lze  

ho zaplatit předem nebo v průběhu dne (do 22:00 hod). Pokud se poplatek 

platí mezi 22:00 a 24:00 hod., je zvýšen na 10 liber. Lze si jej také předplatit 

i na celý týden, měsíc nebo rok; 

� Platba poplatku umožňuje neomezené množství vstupů do zpoplatněné zóny. 

Původně se platilo mezi 7:00 a 18:30 hod. ve všední dny, po rozšíření 

zpoplatněné zóny byl upraven konec na 18:00 hod. (a to jak pro centrum, tak 

pro západní zónu); 

� Pro určité skupiny a některá vozidla existují slevy. Jedná se např. o  90 % 

slevu pro rezidenty zpoplatněné zóny, včetně rezidentů v okolí zpoplatněné 

zóny; 

� Automobily jsou sledovány kamerami, které rozpoznávají státní poznávací 

značku. 

� Dopady zavedení mýtného systému:  

V roce 2004, tj. jeden rok po zavedení MMS, byla zpracována první monitorovací 

studie, která přehledně shrnula dopady opatření37. Bylo zřejmé, že ve sledované oblasti 

kongesce výrazně poklesly, zlepšil se systém MHD (tj. zejména autobusů) a jízdní časy 

všech vozidel jsou rychlejší a spolehlivější:  

� Ve zpoplatněné zóně došlo k poklesu kongescí o 30 %; 

� O 18 % poklesl počet dopravy vstupující do zpoplatněné zóny ve 

zpoplatněném čase; 

� Nárůst pasažérů autobusové dopravy o 29 tis. osob v ranní špičce; 

� Široká podpora podnikatelů pro dané opatření: 60 % vyjádřilo souhlas, 20 % 

nesouhlas a 20 % není rozhodnuto; 

� MMS vynesl 50 milionů liber/ rok. 

V dalších letech se změny objemů dopravy vyplývající ze zavedení MMS rychle 

etablovaly. Neobjevil se žádný dopravní problém, který by vznikl důsledkem MMS, 

dopravní trendy mají od zavedení schématu tendenci reflektovat snížené objemy 

                                                 
37 Transport for London. First Annual Monitoring Review [on-line]. 2003  [cit. 12-11-2009]. URL: 
<http://www.tfl.gov.uk/roadusers/congestioncharging/6722.aspx>.  
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dopravy v centru města. Dále bylo zjištěno, že opatření má neutrální dopad  

na ekonomiku centrálního Londýna (zejména v porovnání s jinými faktory, které 

mnohem významněji ovlivňují podnikání v centru města). 

Díky MMS se zlepšila kapacita veřejné dopravy i dopravní výkony MHD, 

snížily se dopravní kolize a zlepšila se kvalita vzduchu (v mnoha případech jde  

o akceleraci pozitivních dopadů většího spektra nástrojů implementovaných v rámci 

Dopravní strategie). 

V roce 2007 byla na základě pozitivních výsledků rozšířena zpoplatněná zóna 

také o západní část38. Očekávání zavedení tohoto opatření byla stanovena dle 

dopravních modelů takto: 

� Snížení dopravy v západní zóně (týká se vozidel se čtyřmi a více koly) o 13 

– 17 % ve všední dny v zpoplatněné hodiny; 

� U automobilové dopravy se očekávalo snížení o 22 – 28 %, u nákladních 

automobilů o 6 – 12 %, u kamionů 0 – 3 %; naopak u vozidel taxislužby se 

očekával nárůst o 10 – 15 % (s ohledem na očekávaný nárůst autobusové 

dopravy); 

� U dopravy vně západní zóny se očekávalo snížení o 10 – 14 %; 

� Na okraji zpoplatněné oblasti se očekával mírný nárůst dopravy o 4 %. 

Skutečné objemy dopravy se dle roční monitorovací zprávy blíží k těmto 

odhadům. Žádné neočekávané komplikace nebyly zaznamenány. Dle očekávání se 

rozšíření zpoplatněné oblasti projevilo v centrální zóně a to dvěma způsoby. Od konce 

října 2006 měli rezidenti západní zóny a některých vybraných přilehlých oblastí  

možnost zažádat o rezidentskou slevu ve výši 90 %, která je současně opravňuje 

cestovat do centrální zóny se sníženou sazbou ve výši 10 % celkové částky. Také řidiči, 

kteří nutně projížděli dříve nezpoplatněnou západní zónou a poté vstupovali s extra 

náklady do centrální zóny nyní mohou vstupovat volně bez dalších nákladů. Z tohoto 

důvodu se při zavedení zpoplatnění v centrální části očekával mírný nárůst dopravy 

v centru. Dle dopravních modelů se mělo jednat o čistý přírůstek dopravy ve výši 2 %. 

Při modifikaci zóny zpoplatnění byly současně zkráceny hodiny, kdy  

je zpoplatnění vybíráno, a to o 30 minut. Nyní je mýtné vybíráno v obou zónách shodně 

od 7:00 do 18:00 hod. 
                                                 
38 Transport for London. Fifth Annual Monitoring Review [on-line]. 2007 [cit 12-11-2009]. URL: 
<http://www.tfl.gov.uk/roadusers/congestioncharging/6722.aspx>. 
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Z výsledků měření v roce 2007 vyplývá následující: v roce 2007 stouply objemy 

dopravy vstupující a opouštějící centrální Londýn a to ve srovnání s rokem 2006.  

Je prokázáno, že se zvýšila doprava z jihu a západu, což má pravděpodobně souvislost 

s rozšířením zpoplatněné zóny, v porovnání se sníženými celkovými objemy dopravy 

v centrálním Londýně je však tato změna marginální. Objemy dopravy uvnitř 

zpoplatněné zóny se zdají být relativně stabilní. Celkově se jeví, že zavedené 

restriktivní regulační opatření snižuje objemy dopravy v centrální části města, rozšíření 

zpoplatněné zóny nemělo na centrální oblast výrazný vliv. 

Zajímavý je ovšem pohled na kongesce. Jejich snížení bylo jednou z hlavních 

priorit zavedení tohoto restriktivního regulačního nástroje. Dle měření z let 2003 a 2004 

kongesce skutečně poklesly a to v očekávané míře tj. o 30 %. V roce 2005 byl pokles 

nižší o 22 %, ale stále se jednalo o předpokládanou hodnotu. Situace se ovšem mění 

v roce 2006 a dále, kdy je z analýz vidět, že se kongesce dostávají k původní úrovni 

měřené před zavedením zpoplatnění (tj. k roku 2002) a to při relativně stabilních 

objemech dopravy. Reakce ze strany odpovědné autority je následující: tento trend  

je nezbytné vnímat v dlouhodobém pohledu na kongesce v centru a vnějším Londýně. 

Je pravděpodobné, že odráží jak zvýšený objem silničních prací (které byly realizovány 

především v roce 2009), tak úpravy dopravní kapacity v silniční síti ve prospěch jiných 

priorit (např. zlepšení bezpečnosti a komfortu, priorita automobilové dopravy, 

automobilů taxislužby a kol). Situaci lze zjednodušit tak, že prostor pro motorová 

vozidla byl zmenšen ve prospěch jiných přepravních kapacit.  

Situace v centru města v roce 2007 byla z pohledu kongescí srovnatelná s rokem 

2006, tj. výše kongescí byla naměřena ve vyšších hodnotách oproti prvním letům  

po zavedení zpoplatnění. Objemy dopravy jsou obdobné jako v roce 2006, dopad 

rozšíření zóny není významný. Nicméně z propočtů vyplývá, že jízdní časy uvnitř zóny 

byly v roce 2007 srovnatelné s jízdními časy před zpoplatněním. Z roční zprávy 

vyplývá, že momentálně není zřejmé, zda-li se jedná o krátkodobý stav, nebo již 

dlouhodobý trend, neboť je ve hře řada různých faktorů, které mohly danou situaci 

zapříčinit. 

Ačkoliv se z dlouhodobého hlediska nedaří naplnit výše zmíněnou prioritu 

zavedení zpoplatnění, lze konstatovat, že zavedení tohoto nástroje má řadu pozitivních 

dopadů. Jedná se například o:  
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� Pokles dopravy ve sledované zóně o 21 % v porovnání se situací před zpoplatněním 

(cca 70 tis. automobilů); 

� O 6 % se ve zpoplatněném čase zvýšil počet osob přepravených autobusy; 

� Vybrané prostředky (137 milionů liber za rok 2007/ 2008) byly investovány 

v souladu ze zákonem do zlepšení dopravy (MHD) v Londýně.  

 

4.4.1.2 MMS v jiných světových městech 

Problémy s automobilovou dopravou v městských aglomeracích se vyskytují  

po celém světě. Za zmínku stojí také zpoplatnění (tzv. toll rings) v šesti norských 

městech. Nejznámější mýtný systém se nachází v Bergenu, Oslu, Trondheimu  

a Stavangeru. Oproti Londýnu je hlavním cílem poplatků za vjezd do centra získání 

financí na nové infrastrukturální projekty. Tyto poplatky mají, i přes jejich nízkou výši, 

vliv na objem dopravy. Po zavedení zpoplatnění v Bergenu (v roce 1986) se snížil 

objem dopravy o 6 - 7 % (sazba 5 NOK za vjezd), v Oslu pak o 8 - 10 % (sazba 11 

NOK za vjezd).  V Trondheimu byl v roce 2005 systém zpoplatnění po 15 letech  

a postupných třech velkých úpravách a navýšení poplatku až na finálních 15 NOK 

zrušen. Následně narostl objem dopravy a to zejména ve zpoplatněném čase ve všední 

dny.  

Také v metropoli Švédska, Stockholmu, funguje od roku 2006 městský mýtný 

systém. Jeho zavedení bylo provázeno velikým zapojením veřejnosti do rozhodování  

o budoucnosti zpoplatnění, které po 7 měsíčním zkušebním provozu vyvrcholilo 

referendem. Systém zpoplatnění pokrývá centrum města o velikosti 35 km2. Výše 

poplatku se liší v závislosti na čase. Maximální denní sazba je 60 SEK. Poplatek  

se neplatí o víkendech, svátcích a den před státním svátkem. Okolo 30 % cest  

je z placení osvobozeno (např. vozidla taxi, autobusy, vozy na alternativní paliva). 

Z evaluační zpráv vyplývá, že zavedený městský mýtný systém výrazně zlepšilo 

dostupnost hlavního města. Provoz ve městě vlivem zpoplatnění klesl o 18 %, emise 

CO2 v centru klesly o 14 – 18 %.  

Na závěr tohoto oddílu ještě pro úplnost uvedeme jeden mimoevropský příklad.  

V Singapuru přistoupili ke zpoplatnění již v roce 1975. Jednalo se o manuální výběr 

poplatků za vjezd automobilem do centra města. Tento systém byl však velice náročný 

na počet pracovních sil, které vybíraly poplatky a tato činnost dopravu značně 

zdržovala. Rovněž administrativní procesy byly velice složité a zdlouhavé. Proto zde 
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byl na základě pokročilejšího technického vývoje zaveden v roce 1998 elektronický 

systém výběru mýtného.  

Na rozdíl od výše uvedených měst se některá města k zavedení městského 

mýtného systému teprve chystají. Do této skupiny patří i hlavní město ČR Praha.  

Na základě uvedených příkladů a s přihlédnutím k výstupům dopravních modelů  

je nutné připravit systém, který bude reflektovat současné potřeby města (vysoké 

intenzity dopravy, zvýšení cestovní rychlosti, snížení negativních dopadů dopravy – 

zejména snížení množství škodlivin v ovzduší) a bude mít z důvodu stanovených cílů 

širokou podporu veřejnosti. 

4.4.2 Motivace k zavedení městských mýtných systémů v podmínkách ČR 
Prvotní motivací pro zpoplatnění komunikací v centru Prahy je omezení kongescí, se 

kterými souvisí nadměrné časové ztráty uživatelů dopravních prostředků,  

a vzhledem k ujeté vzdálenosti nepřiměřeně znečištěné životní prostředí. Dále je při 

úvahách o budování MMS kladen důraz na posun poptávky směrem k veřejné dopravě. 

Zpoplatnění místních komunikací v určité oblasti zjevně přinese snížení intenzit 

dopravy na těchto komunikacích, přičemž i malá změna v dopravním zatížení může 

zásadně změnit kongesční situaci. 

Zavedení MMS je jednou z možností, jak omezit IAD v centru Prahy. Je jisté,  

že by vedení města mohlo využít některého jiného prostředku k dosažení zlepšení  

v pražské dopravě, který by byl méně radikální – například omezení počtu parkovacích 

míst, či zvýšení parkovného.  

Na druhou stranu je možné si představit na první pohled mnohem radikálnější 

řešení v podobě uzavření malého území (např. PPR) a vjezd povolovat na základě 

výjimek pouze rezidentům, firemním automobilům, které v této oblasti mají sídlo či 

provozovnu, zásobování, vozidlům městské hromadné dopravy a vozidlům taxi. Takový 

krok by zcela jistě u části veřejnosti způsobil velmi negativní reakci, přičemž jeho 

účinnost by byla diskutabilní. Jisté je, že by došlo k omezení vjezdu automobilů do této 

oblasti. Nevýhodou takto nastaveného omezení je, že podporuje korupční prostředí.  Je 

tedy možné očekávat, že by se postupně udělilo mnohem více výjimek, než kolik by 

jich bylo skutečně oprávněných. 

Zpoplatnění určité oblasti se jeví jako varianta střední, kdy je řidič postaven před 

jasnou volbu, zda se mu vyplatí použít při své cestě osobní automobil a zaplatit 
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poplatek, či zda použije prostředků veřejné dopravy. Výhodou MMS je rovněž možnost 

zpoplatnění regulovat mnohem větší území, než jaké by bylo možné pro individuální 

dopravu s příslušnými výjimkami uzavřít a v neposlední řadě finanční přínos tohoto 

opatření. 

Rada hl. m. Prahy v Programovém prohlášení pro volební období 2006-2010 

„Praha – město pro život“39 nastínila přípravnou fázi zavedení zpoplatnění vjezdu  

do centra hl. města Prahy. V příslušném materiálu je vytyčen cíl zpracování projektu 

ekonomické regulace dopravy formou zpoplatnění vjezdu do centra města a zahájení 

jeho pilotní fáze k 31.12.2009. Ačkoliv lze tento termín označit za nereálný, MHMP 

nadále pokračuje v činnosti vedoucí k nastavení systému zpoplatnění. To mj. vyplývá 

z Usnesení Rady hl. města Prahy č. 1461 ze dne 13.10.2009 a následného usnesení 

Zastupitelstva hl. města Prahy č. 30/84 ze dne 22.10.2009 ve věci Programu realizace 

Strategické koncepce hl. města Prahy na období 2009 – 2015, ve kterých je shodně 

vyjádřeno souhlasné stanovisko s předloženou přípravnou studií.  

4.5 Cíl zavedení MMS40, předpokládaný dopad MMS na rozvoj 
ekonomických aktivit  

 
� Zlepšení životního prostředí a ochrany kulturního dědictví; 

� Zlepšení dopravní situace v centru Prahy; 

� Vybudování nástroje pro řízení dopravních proudů v centru Prahy; 

� Multifunkčnost systému (bezpečnost, dopravní modelování, atp.). 

Na rozdíl od zahraničních zkušeností není stanoveno, kam budou investovány případné 

příjmy z provozu mýtného systému. Vzhledem ke zkušenostem při rozšíření mýtného 

na dálnicích, rychlostních komunikací a vybrané sítě silnic první třídy  

o vozidla mezi 3,5 a 12 t, kdy je ekonomický přínos diskutabilní, je očekávání 

v městském systému velmi konzervativní. MMS je spíše vnímán jako dopravně 

regulační nástroj – není zde očekávána přímá závislost na zvýšení komfortu veřejné 

hromadné dopravy, popř. zvyšování jejich kapacit, což lze hodnotit jednoznačně jako 

velmi negativní situaci.   
                                                 
39 MHMP. Programové prohlášení Rady hl.m. Prahy pro volební období  2006-2010 : Praha - město pro 
život [online]. 2007 [cit. 2009-11-30]. URL: < http://magistrat.praha.eu/72125_Programove-prohlaseni-
Rady-hlavniho-mesta-Prahy-pro-volebni-obdobi-2006-2010>. 
40 MHMP. Zápis z jednání výboru dopravy zastupitelstva hl. m. Prahy, ze dne 15.5. 2008 [online]. 2008 
[cit. 2009-11-30]. URL: <http://magistrat.praha.eu/76808_Zapis-z-jednani-vyboru-dopravy-ZHMP-ze-
dne-15-5-2008>. 
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Obecně se předpokládá, že zpoplatnění ovlivní rozvoj ekonomických aktivit vně 

i uvnitř zpoplatněné oblasti. Zpoplatnění znamená zvýšení nákladů na osobní přepravu  

a přepravu zboží a  v důsledku ovlivnění podmínek pro podnikání (zejména nákladů) 

v dané lokalitě41. Z tohoto důvodu se očekává, že zpoplatnění ovlivní nejen náklady  

na podnikání, ceny pronájmů, ceny pozemků, ale i dostupnost pracovní síly. 

Zastupitelé některých měst otevřeně přiznávají, že jedním z důvodů, proč  

se zdráhají MMS zavést, jsou právě nejisté ekonomické důsledky tohoto kroku.  

Ve skutečnosti pro tuto obavu neexistuje ověřený důkaz, neboť zatím neexistuje způsob, 

jak věrohodně simulovat ekonomické dopady s implementací tohoto nástroje přímo 

související.  Pokud bychom čerpali ze zahraničních zkušeností, tak kromě Singapuru 

jsou ostatní již zmíněné příklady zavedení tohoto nástroje příliš čerstvé (Londýn  

či Stockholm) ke sledování a vyvození dlouhodobých dopadů. V případě Norska jde  

o regionální program s unikátními podmínkami a specifiky bez možnosti zobecněné 

interpretace pro pražský model. V případě Singapuru zatím neexistují detailní studie 

popisující ekonomické důsledky zpoplatnění. U programů implementovaných 

v Londýně a Stockholmu lze první výstupy očekávat až během několika let, i když 

některé předběžné výsledky ukazují, že dopad na podnikání je spíše malý či neutrální.  

Ke konečnému závěru je však nezbytné vypracovat dlouhodobější a více detailní 

analýzy a to na základě dat, která zatím nejsou k dispozici.  

Cílem této části (dopad zavedení MMS na rozvoj ekonomických aktivit) je proto 

prezentovat přehled dostupných informací k tomuto tématu. Je však vhodné znovu 

zdůraznit, že identifikování a měření vlivu dopravy na ekonomický rozvoj či přesídlení 

ekonomicky činných subjektů je velmi obtížné a není podloženo žádnou studií 

založenou na reálných a nikoliv jen hypotetických základech, tj. ověřených datech 

z reálných implementací.   

Některé studie zabývající  se hodnocením dopadů na ekonomický rozvoj 

zpoplatněné oblasti uvádějí, že po zavedení zpoplatnění v Singapuru se měly 

podnikatelské subjekty vyjádřit k zavedenému opatření. Jejich hodnocení bylo údajně 

                                                 
41 U.S. Department of Transportation : Federal Highway Administration. Lessons Learned From 
International Experience in Congestion Pricing [online]. 2008 [cit. 2010-10-12].. URL: 
<http://ops.fhwa.dot.gov/publications/fhwahop08047/listcont.htm>. 
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pozitivní. Nicméně, jak Curacao42 poznamenává, „výsledek může odrážet klima 

v tehdejší společnosti, kdy tehdejší vláda dělala pouze správná rozhodnutí“. Po deseti 

letech byl retrospektivně proveden stejný průzkum, na jehož základě bylo konstatováno, 

že negativní dopad zpoplatnění není prokazatelný. Toto je ovšem nutné dát opět do 

souvislosti s obecnými trendy. Ve sledovaném období byly ve městě zavedeny 

parkovací zóny, které byly z řad podnikatelských subjektů kritizovány. Ve sledovaném 

období prožíval Singapur výrazný ekonomický rozvoj. 

TfL monitoruje důsledky zpoplatnění v Londýně. Z jeho zjištění vyplývá,  

že zpoplatnění nemá významný vliv na několik různých indikátorů ekonomického 

rozvoje, včetně počtu podnikatelů, obratu a počtu obchodů v zóně zpoplatnění. Výzkum 

již v roce 2004 ukázal především na přínosy související s implementací zpoplatnění. 

I další studie zpracovaná společností Enst and Young 43z roku 2005 konstatuje, že trend  

v počtu nově zaregistrovaných plátců DPH se nemění, vně zpoplatněné oblasti od roku 

2003 podíl maloobchodu na zaměstnanosti vzrostl. Dále bylo zjištěno, že většina 

podnikatelů ve zpoplatněné oblasti uznala, že vlivem snížení počtu vozidel se zlepšilo 

pracovní prostředí a zlepšilo se cestování pro zaměstnance užívající městskou 

hromadnou dopravu. Závěrem je uvedeno, že po 2,5 letech funkčnosti opatření se zdá, 

že vliv na ekonomický rozvoj je spíše neutrální; současně je však zdůrazněno, že je to 

příliš krátká doba na jednoznačný výrok. 

V původní zprávě primátora Londýna je uvedeno, že kongesce stojí londýnskou 

ekonomiku cca 2 – 4 miliony liber týdně. Další úspory  lze najít i při provozu městské 

hromadné dopravy (cca 3,5 mil. liber týdně). Zkrácení čekání v kongescích a z toho 

plynoucí úspory se však posléze v plné míře nepotvrdily. Dle vlastních průzkumů 

londýnské hospodářské komory se 85 % maloobchodníků vyjádřilo, že po zavedení 

zpoplatnění nenásledovalo zvýšení jejich produktivity. K obdobnému závěru došel  

i jeden obchodní dům se sídlem v Oxford Street, kterému po zavedení zpoplatnění 

klesly tržby o 7,3 %. 

                                                 
42CURACAO – „Coordination of Urban Road User Charging Organisational Issues“: projekt 
podporovaný Evropskou komisí s cílem koordinování výzkumu a monitorování výsledků zpoplatnění 
v městských oblastech (http://www.curacaoproject.eu/objectives.php, zpráva z roku 2007) 
43 Transport for London. Review of Transport for London’s Assessment of the Business and Economic 
Impacts of the Congestion Charge in Chapter 6 of “Impacts Monitoring – Third Annual Report 2005” 
[online]. 2006 [cit. 2010-10-13].. URL: <http://www.london.gov.uk/mayor/economic_unit/docs/impacts-
of-cc.rtf>. 
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Z posledních šetření TfL však vyplývá, že z dlouhodobého hlediska je vliv 

zavedení zpoplatnění na ekonomiku spíše neutrální.44 

Stejný závěr, tj. že zpoplatnění nemá negativní vliv na ekonomický rozvoj 

zpoplatněné oblasti, v daném případě měřeno na maloobchodních obratech, vyplynul 

z měření ve Stockholmu. Jako vysvětlení je uvedena skutečnost, že ve Švédsku  

je většina nákupních center a obchodů otevřena do večera a víkendech, tedy v hodinách 

mimo zpoplatnění. Zákazníci také mohou využít kvalitní MHD. Dále  

je zmíněno, že ve Stockholmu je velmi drahé parkování. Je tedy možné vyvodit,  

že zákazníci, kteří cestují do obchodů osobním automobilem patří mezi bohatší, kteří 

jsou na další náklady spojené se zpoplatněním méně citliví. Studie však neposkytla 

odpověď na další souvislosti: např. na objem tržeb - zvýšení nákladů související 

s prodloužením prodejní doby (vzrůst požadavků na platy), nebyl zde ani zohledněn 

rostoucí trend nakupování na okraji města. V takto krátkém časovém horizontu však 

nelze tuto skutečnost dát jednoznačně do souvislosti se zpoplatněním.  

4.6 Závěry z uskutečněných výzkumů 
 
Hodnoty ekonomických dopadů (včetně obchodních) zpoplatnění byly naměřeny 

vesměs velmi nízké. Na tomto základě lze vyvrátit předpoklad, že zpoplatnění povede 

k podstatnému odlivu rezidentů či podnikatelských subjektů ze zpoplatněného území. 

Dostupná literatura dokazuje, že zpoplatnění má malý, neutrální či velmi malý 

negativní vliv na obchodní aktivity (podnikání): 

� V Londýně bylo měřeno několik různých indikátorů ekonomické výkonnosti 

(včetně počtu podnikatelů a jejich obratů), u kterých se zpoplatnění výrazněji 

neprojevilo. Cena nájmů se ve zpoplatněné oblasti u obchodů zvýšila. Současně se 

začaly průběžně projevovat dopravní výhody související se zpoplatněním. Celkový 

dopad na ekonomiku se jeví neutrální. 

� V ekonomických analýzách vypracovaných před zpoplatněním se uvádí, že náklady 

související s kongescemi  jsou v případě Londýna 2 – 4 miliony liber týdně. Dále  

se uvádí, že veřejná doprava přináší úsporu pro obyvatele Londýna 3,5 milionu 

liber týdně. 

                                                 
44 Transport for London.  Central London Congestion Charging Sixth Annual Impacts Monitoring Report. 
[online]. 2008 [cit. 2010-10-13]. URL: 
< http://www.tfl.gov.uk/assets/downloads/sixth-annual-impacts-monitoring-report-2008-07.pdf >. 
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� V případě Stockholmu se ve výzkumu zaměřeném na obchod a spotřebitele 

ukázalo, že zpoplatnění se neprojevilo negativně na maloobchodě. 

� V souvislosti se Stockholmem je také uváděno, že zpoplatnění má malý dopad  

na dopravní náklady podnikatelských subjektů, příjem domácností či jejich kupní 

sílu. 

Všechny analýzy však vedou k závěru, že je třeba pokračovat v dalších 

analýzách, a to s ohledem na skutečnost, že zpoplatnění bylo zavedeno jen v několika 

městech, která jsou často dominantními centry a jsou subjektem jen omezené 

konkurence. V případě menších center, kde probíhá konkurence s dalšími centry, 

mohou být dopady větší. 

Zajímavé je také sledování další dodatečných dopadů na spravedlnost. Nízko- 

příjmové domácnosti se pravděpodobně budou muset vystěhovat v případě,  

že rezidenční oblasti budou více atraktivní,  v případě jejich menší atraktivity jsou 

citlivější. Do uvažování je dále nutné zahrnout dostupnost místa ve vztahu k funkčnosti 

městské hromadné dopravy. 

 Na základě dostupných dat lze korigovat obavy často uváděné při uvažování  

o zavedení mýtného systému:  

 

� Po zavedení zpoplatnění se mnohé firmy (zejména obchody) (ne)vystěhují z centra 

města (zóny zpoplatnění) 

Jak již bylo několikrát uvedeno na příkladu zpoplatnění v Londýně, Singapuru  

či Stockholmu, není pravděpodobné, že městské mýtné zpoplatnění způsobí pokles 

ekonomické aktivity. Naopak se dá předpokládat, že dojde ke zcela opačnému jevu – tj. 

že v důsledku zpoplatnění se zvýší produktivita v návaznosti k ekonomickému růstu 

oblasti. Je také vhodné zmínit, že v čase, kdy většina lidí nakupuje (o víkendech  

či všedních dnech večer) se poplatek za vjezd do vymezené oblasti nevybírá. 

 

� Zpoplatnění (ne)poškodí zejména malé a střední  podnikatele  

Z dosavadních zkušeností získaných celosvětově lze vyvodit, že především malé  

a střední podniky po zavedení zpoplatnění dosahují mírně lepších výsledků. 

Maloobchodníci těží z nárůstu pěších, u poskytovatelů služeb či přepravy zboží, kteří 

pro podnikání potřebují motorovou dopravu, produktivita stoupá. Velká nákupní 

střediska jsou často situována mimo centrum města. K jejich návštěvě a následné 
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přepravě zpět do bydliště zákazníci často užívají automobil.  Větší obchody často 

nabízejí levnější zboží, zejména zboží denní potřeby. Získaná úspora zde však bude 

krácena vlivem poplatku. Lze tedy předpokládat, že vlivem zpoplatnění již nebude 

návštěva těchto center výhodná, proto se řada lidí rozhodne raději využít nabídky 

lokáních obchodů, která jsou často menší. 

 

� Zpoplatnění (ne)poškodí zaměstnance malých podniků 

Zaměstnanci malých podniků často pracují za nižší mzdu v porovnání s většími podniky 

ve stejném odvětví. Zaměstnanci s nižšími příjmy jsou obecně méně ochotní platit 

mýtné a raději zvolí objízdnou trasu, popř. využijí alternativní dopravu. V případě, že 

příjmy ze zpoplatnění budou investovány do rozvoje dopravní infrastruktury, popř. do 

rozvoje městské hromadné dopravy, mohou se podmínky cestování pro nízko-příjmové 

zaměstnance zlepšit.   

 

� Zpoplatnění (ne)poškodí autodopravce (firmy zajišťující přepravu či logistické 

služby)  

Právě v případě těchto firem lze předpokládat, že hodnota úspory času převýší náklady 

související se zpoplatněním. Při přepravě zboží atd. by měla klesnout délka přepravy, 

která by měla znamenat benefit nejen pro danou společnost, ale také pro zákazníky.  

 Na základě informací, které jsou v současné době k dispozici lze tedy 

předpokládat, že zavedení zpoplatnění se patrně projeví neutrálně ve vztahu 

k ekonomickému rozvoji dané (zpoplatněné) oblasti.  
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5 Modelování prostřednictvím matematických modelů 

5.1 Úvod do problematiky dopravního modelování 
 
Dramatický nárůst používání automobilů jak v osobní, tak i v nákladní dopravě mj. 

znamená větší nároky na výstavbu komunikací. Nedílnou součástí plánování  

a projektování komunikací je dopravní modelování. Při výstavbě silniční infrastruktury 

je velmi důležité co nejpřesnější vyhodnocení stávajícího stavu stejně, jako i stanovení 

reprezentativního výhledu budoucího růstu dopravních toků. Následné úpravy kapacity 

komunikací jsou obvykle velmi finančně náročné a v mnoha případech těžko 

proveditelné. Počítačová simulace silničního provozu je proto velmi žádaným  

a účinným nástrojem, který usnadňuje a koncepčně podporuje činnosti spojené nejen  

s výstavbou nových komunikací , ale i s plánováním úprav stávající komunikací sítě  

a řízení dopravních proudů.  

Dopravní simulace významným způsobem podporuje procesy spojené  

s vyhodnocením dopravní situace a návrhem možných variant řešení a to jak 

v krátkodobém, tak střednědobém i dlouhodobém časovém horizontu. Stává  

se tak nedílnou součástí dopravního inženýrství. 

Dopravní modelování podporuje procesy spojené s: 

� výstavbou a plánováním dopravní infrastruktury, 

� rozhodováním mezi různými variantami výstavby,  

� optimalizací a organizací hromadné dopravy, 

� zklidňováním dopravy ve stanovených oblastech, 

� kapacitním posouzením stávající silniční sítě včetně křižovatkových pohybů a 

zatížení konkrétních komunikací,  

� posuzováním vlivu dopravy na životní prostředí. 

Dopravní modely jsou buď statické, které modelují průměrný ustálený stav dopravní 

situace anebo dynamické, které naopak modelují změny dopravní situace v čase.  

Dopravní simulační modely představují dynamické modelování, které  

je spojitě aplikováno ve stanoveném časovém úseku. Dynamické simulační modely 

umožňují i sledování a vyhodnocování dopravních situací, které je obtížné naměřit  

ve skutečném provozu. Dopravní simulace jsou založeny na matematických modelech  
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a popisují chování a pohyb vozidel. Obecně lze nástroje simulačního prostředí rozdělit 

na simulační nástroje makroskopické, mesoskopické a mikroskopické. 

Makroskopické simulační modely obvykle nerozlišují typ vozidel, chování 

řidiče apod. Oproti tomu mikroskopické simulační nástroje představují co nejreálnější  

a nejpodrobnější zobrazení konkrétní simulované situace.  

Mikroskopické modely mohou modelovat například různé konstrukční 

parametry vozidel, zrychlení, brzdnou dráhu, řazení do jízdními pruhů apod. 

V mikroskopických modelech lze například nadefinovat  různé typy chování řidičů, což 

obdobně jako v reálném životě umožňuje zohlednit to, že každý řidič na konkrétní 

situace reaguje odlišně. Takové specifické chování řidiče ovlivňuje typ a styl jízdy, 

agresivní anebo naopak defenzivní chování apod.  

Reakci systému na řadu situací nelze jednoduše stanovit pomocí konvenční 

analýzy a nebo pomocí deterministických rozborů, které jsou schopny vyhodnotit 

obvykle situaci jedné izolované křižovatky, ale nedávají možnost analyzovat, jak  

se jednotlivé návazné křižovatky budou/nebudou navzájem ovlivňovat. 

Mikroskopické simulační analýzy mají za cíl například stanovit reálné dopady 

jednotlivých křižovatek na dopravní situaci a na pohyb danou oblastí za různých 

dopravních  režimů. Jsou proto rozhodně svou povahou blíže realitě, protože berou 

v úvahu celé spektrum  možného chování řidičů a vozidel. Pro modelování většího 

rozsahu dopravních sítí je ale tvorba dopravního modelu pomocí mikroskopické 

simulace časově a finančně  náročná, přičemž výstupy jsou většinou zbytečně detailní. 

Tato skutečnost má za důsledek, že v komplexních úlohách mikroskopické modely 

nejsou často schopny relevantně odpovědět na primárně kladené otázky odpovídající 

rozsahu úlohy.  

Pro modelování větších dopravních sítí je tedy vhodnější použít řešení 

makroskopické, případně kompromisu mezi oběma krajními přístupy, tj. mesoskopické, 

které kombinuje vlastnosti makroskopických a mikroskopických nástrojů. Výsledky 

takto koncipovaného modelování popisují chování dopravního systému v dané linii 

anebo v oblasti, přičemž tyto modely vycházejí z agregovaného přístupu a nejsou, jak 

již bylo zdůrazněno, detailně vázány na modelování chování individuálních vozidel. 
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5.2 Modely dopravního proudu45 

5.2.1 Makroskopické dopravní modely 
Abychom blíže vysvětlili možné oblasti užití makroskopického  modelování  

a spektrum možných výstupů makroskopických modelů, uvedeme některé základní 

principy popisu chování dopravního proudu.  

 

Nejjednodušší klasickou představou je Greenshieldsova lineární závislost 

rychlosti na hustotě,  

),1()(
0

0 �
�� �� uu  (1) 

kde u0 je rychlost volného proudu a ρ0je kritická hustota dopravního proudu. 

 

V reálném provozu vzhledem ke složitosti procesů uvedený vztah neodpovídá 

empirickým zjištěním. Je nezbytné předpokládat, že hustota, rychlost a intenzita jsou 

platné jen lokálně a mění se v závislosti na čase a na konkrétní lokalitě. Všechny 

případy jsou ale svázány zákonem zachování počtu vozidel, ze kterého vyplývá rovnice 

kontinuity. Za předpokladu, že známe počáteční hustotu ρ(x,0) a rychlostní pole 

dopravního proudu v libovolném čase u(x,t), potom poloha každého vozidla x(t) musí 

vyhovovat následující diferenciální rovnici: 

),( txu
dt
dx

�  (2) 

 

Řešením předcházející rovnice získáme pozici libovolného vozidla v libovolném 

čase a z pozice vozidel lze určit hustotu. Pokud známe rychlostní pole a počáteční 

rozložení hustoty, můžeme vyjádřit hustotu dopravního proudu v libovolném čase. 

Počet vozidel N na daném úseku silnice mezi dvěma body x=a a x=b lze 

v makroskopickém přístupu vyjádřit jako integrál hustoty dopravního proudu a to 

následující rovnicí: 

.),( dxtxN
b

a
�� �  (3) 

 

                                                 
45 Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební.  Studijní text pro 5M3 – část „Dopravní proud, 
modelování, simulace“ [online]. 2010 [cit. 2010-08-12]. URL : 
<http://www.fce.vutbr.cz/PKO/holcner.p/5M3/modelovani/modelovani.mht#kap1>. 
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Předpokládejme, že v úseku mezi x=a a x=b nejsou žádné vjezdy ani výjezdy. 

Přesto se počet vozidel v úseku v čase mění. Pro změnu počtu vozidel ve sledovaném 

úseku platí: 

),(),( tbta
t
N �� ��
	
	

 (4) 

 

Následující rovnice vyjadřuje skutečnost, že změny počtu vozidel odpovídají 

pouze počtům vozidel vjíždějících a vyjíždějících ve sledovaném úseku a ≤ x ≤ b. 

Žádná vozidla v úseku nevznikají ani nezanikají, počet vozidel je tedy zachováván. 

),(),(),( tbtadxtx
t

b
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Pro určení časového vývoje veličin popisujících dopravní proud je nutné doplnit 

rovnici kontinuity vztahem mezi rychlostním polem a hustotou. V jednom z nejstarších 

modelů (Lighthill a Whitham46), který je dodnes často výchozím bodem pro zavedení 

nového modelu, je požadováno, aby rychlostní pole bylo pouze funkcí lokální hustoty  

a tedy:  

0)( �
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Jednorozměrná vlnová rovnice, jejíž řešení je pro ustálený stav charakteristické 

tzv. kinematickými vlnami s rychlostí šíření V(�), což se v tomto případě projevuje 

synchronizovaným pohybem nehomogenit, nebo-li kongescí. Pro rychlost jejich šíření 

podle uvedeného modelu platí: 

�
��

d
duquV 
� )()(  (7) 

 

Fluktuace hustoty se v dopravním proudu šíří vždy proti jeho směru. Často ale 

vede ke vzniku skokových změn hustoty, nebo-li šokových vln. Tomuto chování 

předchází přidáním tzv. „difuzního“ členu, který příliš ostré změny hustoty tlumí. Pro 

kladný a konstantní koeficient difuse D hodnota difuzního členu roste a v místech 

maximální hustoty je podle očekávání tlumící účinek difuzního členu největší. Dalšími 

úvahami byla odvozena tzv. Burgersova rovnice dopravního proudu, jejíž řešení sice 
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zamezuje vzniku skokových hustotních vln, avšak neobsahuje pozorované nelineární 

jevy (vlny „stop and go“, spontánní vznik kongescí apod.). Proto řešitelé přidávají další 

členy představující např. změny hustoty apod.  

Většinu v současnosti používaných modelů lze vyjádřit obecným vztahem mezi 

rychlostním polem, lokálním dopravním „tlakem“ a hustotou dopravního proudu. 

Jednotlivé konkrétní modely pak definují různým způsobem zejména funkci dopravního 

tlaku P(�) a rovnovážnou rychlost při dané hustotě a tak umožňují komplexně stanovit 

chování dopravního proudu za trvale se měnících podmínek.  

Cílem tohoto velmi stručného výkladu bylo naznačit směr úvah řešitelů modelů, 

kteří z výchozích lineárních úvah dospěli až ke komplexním  vlnovým rovnicím, které 

umožňují s přiměřenou přesností stanovit chování dopravního proudu a to včetně 

kongescí a jejich pohybu za různých podmínek, které uživatel modelu zadává.  

Nespornou výhodu makroskopického přístupu je možnost popsat většinu 

alternativ vývoje dopravního proudu za širokého spektra počátečních podmínek a 

parametrů a to na základě řešení jedné anebo soustavy diferenciálních rovnic.  

5.2.2 Mikroskopické dopravní modely 
Mikroskopické modely jsou založeny na principu chování jednotlivých vozidel 

v dopravním proudu. To umožňuje pracovat nejen s vozidly s identickými vlastnostmi, 

ale předpis pro jejich reakci na okolní podmínky se může měnit zvoleným náhodným 

nebo předepsaným způsobem. Nejrozšířenějším typem mikroskopických modelů jsou 

tzv. modely následování vozidel (Car Following Models – CFM). Tyto modely 

popisují chování i-tého vozidla v závislosti na vozidle předcházejícím. 

 
Obr. č. 5 Označování vozidel v dopravních modelech 

Model optimální rychlosti je velmi příbuzný již zmiňovanému modelu 

následování vozidla. Tento model chování vozidla se snaží odstranit některé nedostatky 
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předešlého modelu. Základem pro vytvoření Inteligent Driver Model byl Optimal 

Velocity Model. Zrychlení vozidla je považováno za úměrné rozdílu okamžité rychlosti 

a optimální rychlosti.  Model musí splňovat obecné požadavky. Mezi ně patří například: 

� Vznik globálních stavů odpovídajících reálnému pozorování – nelinearita modelu 

tzn. vlny stop and go, spontánní vznik kongescí při kritických hustotách dopravního 

proudu; 

� Bezkoliznost prováděných simulací v celém spektru možných parametrů  

a počátečních podmínek; 

� Asymetričnost modelu – odlišný průběh akcelerace od decelerace; 

� Reálné fyzikální hodnoty rychlostí a zrychlení vozidel. 

Celulární automat je teoretický model a v dopravní praxi se běžně nepoužívá. Jeho 

použití je především  v informatice a příbuzných oborech. Popisuje jednoduchý počítač 

- konečný automat, který se může nacházet pouze v konečném počtu předem 

definovaných stavů. V každém výpočetním kroku přečte automat aktuální vstupní 

hodnotu a na základě kombinace svého stavu a vstupní hodnoty přejde do nového stavu. 

U celulárních automatů je vstupní hodnota tvořena stavem okolních automatů. 

5.3 Zdroje informací pro dopravní modelování 

5.3.1 Specifické pojmy dopravního modelování  

Tab. č.7 Vstup modelování - termíny 

Anglicky Česky Význam termínu 
Driver 
aggressiveness 

Agresivita řidiče Charakteristika řidiče na dopravní podmínky.  
Charakteristika agresivity řidiče se mění změnou nastavení 
simulačního nástroje 

Driver Awareness Řidičské  
uvědomění 

Stupeň charakteristiky řidičského vnímání stavu silnice. 

Driver 
Cooperation 

Ohleduplnost Charakteristika/ohleduplnost řidiče, který je schopen vzdát se 
své 
Výhody /např. hlavní silnice, přednost zprava apod.ve prospěch 
řidiče ve vedlejším směru. 

Free-Flow Speed Rychlost 
volného 
dopravního 
proudu 

Průměrná rychlost vozidel pohybujících se v podmínkách 
volného 
proudu. 

Accident Nehoda Porucha vozidla, nehoda a nebo jiná událost, která způsobí plnou 
nebo 
částečnou překážku pohybu vozidla během simulační doby. 

Interchange - Dálniční křížení nebo skupina křižovatek (ne dálničních) 
Link Úsek 

komunikace 
Část ulice nebo silnice, kde fyzické charakteristické rysy jsou 
obecně podobné po celou délku tohoto úseku. 

Node Uzel Bod spojující úsek komunikace. Často představuje křižovatku ze 
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dvou 
a více silnic. 

Source Zdroj Jeden nebo více zdrojů sítě dopravního zatížení, kde vozidla 
„vznikají či zanikají“. 

Zone Zóna Dílčí oblast sítě, kde vozidla vstupují/vystupují do/z modelové 
oblasti. 

 
 

Tab. č.8 Proces modelování - termíny 

Anglicky Česky Význam termínu 
Acceptance Gap Minimální 

mezera 
Minimální mezera (časová nebo délková) mezi vozidly pro vjezd 
z vedlejší silnice na hlavní, která je přijatelná pro střední hodnotu 
řidičů. 

Calibration Kalibrace Kalibrace je matematický proces vedoucí k identifikaci 
specifických parametrů komplexního chování řidiče a vozidla 
vytvářející simulační model. Kalibrace se provádí pro každý 
simulační model z důvodu, aby model co nejvěrohodněji 
reprezentoval chování na dané dopravní komunikaci.  

Car Following 
Model 

- Jedna, nebo více matematických rovnic, které specifikují 
rychlost vozidla vůči vozidlu, které má před sebou. 

Gap Mezera Vzdálenost nebo časový úsek mezi předkem jednoho vozidla 
a koncem následujícího vozidla. 

Headway Časový odstup. 
vzdálenost 

Časový interval, nebo vzdálenost mezi odpovídajícími si prvky 
dvou za sebou jedoucích vozidel při průjezdu určitým bodem. 

Lane Changing  
Model 

Model změny 
jízdního pruhu 

Jedna nebo více matematických rovnic, které specifikují 
pravděpodobnost, že vozidlo změní jízdní pruh. Změna jízdního 
pruhu může nastat buď povinně, libovolně nebo předběžně. 
Povinná změna jízdního pruhu je dána geometrií křižovatky a 
dopravním značením. Libovolná změna jízdního pruhu závisí na 
rozvaze a chování řidiče. Předběžné změny jízdního pruhu 
reprezentují chování řidičů, kteří uvolní jízdní pruh v očekávání 
potencionálního zpomalení způsobené pomalou rychlostí při 
slučování z více jízdních pruhů. 

Seed - Představuje číslo, na jehož základě začne generátor náhodných 
čísel generovat posloupnost čísel užívaných v simulaci. 

Simulation Period Modelovaná 
perioda 

Časový úsek, ve kterém je simulace prováděna. 

Time Slice Časový úsek Časový úsek, který představuje část rozdělené simulační doby. 
Například jedna simulační hodina může být rozdělena na čtyři 
časové intervaly. 

Time Step Časový krok Doba mezi výpočtem pozice vozidla a rychlostí simulace. 
Validation Validace, 

ověření 
Cílem je porovnat namodelovaná data s reálnými naměřenými 
veličinami. Např. doba jízdy, intenzita dopravy na určitém úseku 
komunikace. 

Verification Verifikace Fáze procesu ověřování správnosti funkce. Dávají namodelované 
výsledky smysl? 

Warm-up Period - Doba mezi začátkem simulace a stabilizačním kritériem. Např. 
stabilizační kritérium může být počet vozidel v systému. 
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Tab. č.9 Výstupy modelování - termíny 

Anglicky Česky Význam termínu 
Animation Animace Vizuální ukázka pohybu vozidla modelovaná pomocí 

simulačního software. 
Capacity Kapacita Maximální udržitelná rychlost proudu vozidel, při které je možno 

přiměřeně očekávat průjezd křižovatkou během určitého 
časového úseku za aktuálních silničních, geometrických a 
dopravních podmínek. 

Delay Zpoždění Doba, o kterou se prodloužila cestovní doba oproti době strávené 
na cestě bez překážek. 

Density Hustota Počet vozidel nebo osob zaujímající určitý úsek nebo plochu 
silnice (obvykle se vyjadřuje v jednotkách na určitou délku nebo 
plochu). 

Occupancy Obsazenost, 
doba 
obsazenosti 

Časový úsek, po který je určitý bod nebo krátký úsek silnice 
obsazen jedním nebo více vozidly či osobami.  

Queue length  
 

Délka kolony 
vozidel 

Délka nebo průměrná délka kolony vozidel. 

Stops Počet zastavení Počet zastavení, které vozidlo muselo udělat během jízdy mezi 
dvěma definovanými body. 

Travel Time Cestovní doba Cestovní doba strávená mezi dvěma definovanými místy. 
 

5.3.2 Požadavky kladené na vstupní data 

Všechny dopravní modely mají vysoké požadavky na potřebná vstupní data. V případě 

mikroskopické simulace je zapotřebí větší množství dat nutných pro porozumění a 

replikování existujících dopravních zvyklostí. Přesná forma a typ dat závisí na 

zvoleném typu simulačního nástroje. Makroskopické simulace nevyžadují oproti 

mikroskopické simulaci velké množství vstupních dat. Sběr dopravních dat je nákladný 

a kvalita modelu je závislá na kvalitě a typu shromážděných dat. Pro makroskopické 

modely jsou vstupními daty  především: matice přepravních vztahů, dopravní intenzity 

včetně poměru mezi osobní a nákladní dopravou, dovolené rychlosti na daných 

komunikacích.  

Vstupní data jsou potřebná pro hlavní úkony jako je samotná konstrukce 

modelu, kalibrace a potvrzení, že model uspokojivě reprezentuje chování dopravní sítě.  

 

5.3.3 Statická data  

Statická data reprezentují fyzikální a technický charakter dopravní sítě. Zahrnuje 

přesnou a detailní informaci o použité dopravní síti. Jedná se zejména o počet a šířku 

jízdních pruhů, typ křižovatek a jejich umístění, geometrii autobusových zastávek apod. 

Velká část statických dat může být použita pro generování dopravní sítě. Tato 

data mohou být užita pro definování charakteristických rysů dopravní sítě jako jsou 

geometrie křižovatky, geometrie jízdního pruhu, umístění stop čáry a autobusové 

zastávky. Statické modelování je použito pro přidělení dopravní zátěže celé síti a 
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reprezentuje průměrné stavy během modelované časové periody, např. během 

ranní/odpolední dopravní špičky nebo pro průměrný den v týdnu. Předpokládá se, že 

všechny cesty jsou uskutečněny během této periody.  

 

5.3.4 Dynamická data  

Dynamická data charakterizují dopravní požadavky na dopravní sítě  

a v mikroskopických simulačních modelech mohou dynamická data reprezentovat 

matice vztahů, charakteristiku vozidel a křižovatkové pohyby. Další dynamická data 

zahrnují signální plány,prodlevy autobusů na zastávkách, akcelerace, brzdění vozidla a 

chování řidiče.  

Dopravní průzkumy se především provádějí v IAD, hromadné dopravě, pěší  

a cyklistické dopravě. Výsledky z dopravních průzkumů se používají pro 

makroskopické i mikroskopické modelování dopravy a kalibraci simulačních modelů.  

 

5.3.5 Profilové sčítání 

Mezi průzkumy IAD patří profilové sčítání, které má za cíl zjistit intenzity dopravy a 

složení dopravního proudu. Provádí se buď přímo pozorovateli zapisujícími údaje, nebo 

za pomoci videotechniky. K průzkumům je možné použít i indukční smyčky. Provádí se 

na křižovatkách nebo na úsecích komunikace. Data z profilového sčítání dopravy jsou 

vhodná pro makroskopické a mikroskopické modely. 

 

5.3.6 Směrové průzkumy 

Směrové dopravní průzkumy mají za cíl zjistit matici přepravních vztahů. Matice 

vztahů je nutná podmínka sestrojení dopravního modelu. Při těchto průzkumech se 

zapisují registrační značky. Pro tento typ dopravních průzkumů lze použít  

i videodetekci. Data ze směrových průzkumů jsou vhodná pro makroskopické  

a mikroskopické modely. 

 

5.3.7 Průzkum křižovatkových pohybů 

Průzkum křižovatkových pohybů, detailně zjišťuje směrování dopravy na křižovatkách. 

Průzkum křižovatkových pohybů se v rámci dopravního modelování především využívá 

pro mikroskopické simulace.  
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5.3.8 Dotazníkové průzkumy 

Dotazníkové průzkumy zjišťují sociálně - demografické  údaje vztahující  

se k dopravě a to buď v domácnostech nebo pracovištích a nebo přímo  

na komunikacích. Tyto průzkumy se využívají pro makroskopické modelování dopravy. 

5.4 Simulační počítačové nástroje 

5.4.1 Makroskopické simulační programy 
Makroskopické modelování je modelování důsledků využívání území, socio-

ekonomických a jiných všeobecných faktorů určujících dopravní nároky, rozložení 

zdrojů a cílů v území, dělby dopravní práce a přiřazení dopravy na síť jako jedné entity 

v průměrné rovině. 

Makroskopické simulační programy jsou určené pro modelování rozsáhlých 

dopravních sítí pomocí makroskopických veličin. Oproti mikroskopické simulaci nelze 

do detailu analyzovat dopravní zlepšení. Makroskopické modely popisují celkové 

chování dopravy v dané linii, nebo v oblasti a nejsou vázány na individuální vozidla, 

protože se jedná o agregované chování. Makroskopické simulační programy jsou méně 

náročné na počítačové vybavení a jsou přiměřeným nástrojem pro účely modelování, 

které je předmětem této práce. Dopravní proud je popisován dopravními parametry:  

� Intenzita dopravy – počet vozidel v místě měření za jednotku času – (většinou  

za hodinu) 

� Hustota dopravy – počet vozidel za jednotku délky komunikace – (obvykle  

na kilometr) 

� Rychlost – průměr rychlostí vozidel v daném místě či úseku za jednotku času –

 (většinou km/h) 

Kromě těchto základních dopravních parametrů je dopravní proud závislý na 

mnoha dalších okolnostech vně vozidla.  

Mezi nejvíce používané makroskopické simulační programy se například řadí: 

OmniTRANS, VISUM, SATURN, EMME/2, AUTO. Makroskopické simulace  

se nejčastěji používají pro: 

� Dlouhodobé strategické plánování rozvoje města nebo regionu  

� Rozvoj dopravní sítě a analýza nákladů 

� Ekonomický vývoj regionu a plánování nákladní dopravy 
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� Dynamické vyhledávání a ohodnocení ideální cesty 

� Analýzy dostupnosti pro různé scénáře dopravní sítě a územního plánu 

� Analýzu a optimalizaci hromadné dopravy 

5.4.2 VISUM47 
VISUM software je programové prostředí, v kterém byly realizovány modely, jejichž 

výsledky jsou využity v této práci. 

Software byl vyvinut Německou společností PTV a vznikl při výzkumné 

činnosti Technické university v Karlsruhe. VISUM je makroskopický simulační nástroj 

určený pro dopravní plánování, modelování poptávky a správu údajů ze sítě.  

Je aplikovatelný na městské, regionální i celostátní systémy. Jedná se o multimodální 

analytický nástroj, který v sobě zahrnuje všechny dopravní módy jako jsou osobní 

automobily, spolucestující, nákladní vozidla, autobusy, vlaky, cyklisty a chodce. 

VISUM je počítačový program využívající prostředí MS Windows a nabízí výměnu dat 

a obrázků v tomto prostředí pomocí schránky, spolupracuje se standardně využívanými 

formáty. Software má otevřený objektově orientovaný koncept, který umožňuje 

uživatelům programovat vlastní aplikace pomocí Visual Basic nebo jiného 

programovacího jazyka ( VBA, VBS, VB, c, c++).  

VISUM je schopen integrovat do databáze sítě data GIS-T a tím umožňuje popis 

sítí geograficky přesným způsobem. Pro účely importu a exportu dat, umožňuje VISUM 

popsat celou síť pomocí relační databáze, a tak zajistit výměnu informací s MS Access, 

MS Excel, ArcGIS, MapInfo a dalšími příbuznými aplikacemi. Úseky sítě nejsou pouze 

jednoduché přímky, ale mohou mít specifický tvar popsaný křivkou. VISUM podporuje 

import všech standardních vektorových formátů, tak i obrázky a bitmapy.  

Software VISUM může být doplněn o model pro prognózu dopravy. Tento 

model se nazývá VISEM a je založen na vzorech aktivit homogenně se chovajících 

skupin obyvatel. Program VISEM provádí první tři fáze prognózy dopravy. A to jsou: 

určení objemu dopravy, stanovení mezizonálních vztahů, dělba přepravní práce.  

Síťový model ve VISUMu je složen z vrstev různých tříd objektů jako jsou: 

Dopravní síť, dopravní zóny, spojnice těžišť oblasti, trasy hromadné dopravy, 

                                                 
47 PTV AG – Deutschland. PTV Vision VISUM 11.5. [online]. 2010 [cit. 2010-08-12]. URL: 
<http://www.ptv.de/software/verkehrsplanung-verkehrstechnik/software-und-system-solutions/visum/>. 
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křižovatkové pohyby, objekty pro souhrnné hodnocení, vrstvy uživatelsky definovaných 

objektů. VISUM poskytuje výpočetní metody přiřazení zátěží na komunikační síť pro 

posuzování individuální i hromadné dopravy. Postupy pro komunikační sít zahrnují: 

� Výpočet přírůstkového zatížení 

� Ekvilibristickou metodu  

� Metodu obecně uživatelsky optimalizovaného vyvážení 

� Bi-kriteriální pravděpodobnostní vyvážení – vhodné pro studie zpoplatněné 

komunikace 

� Stochastický výpočet 

� Dynamický výpočet s volbou časového období  

 

 
Obr. č. 6 Ukázka dopravní sítě v nástroji VISUM (Zdroj: www.ptvag.com )48 

                                                 
48 Demo dopravní sítě v simulačním nástroji VISUM 
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Obr. č. 7 Ukázka uživatelského rozhraní v nástroji VISUM (Zdroj: www.ptvag.com)49 

 
Struktura software VISUM 
 
Uživatelské rozhraní 
Program používá: síťové rozhraní, výměnu dat (export, import), zobrazení průběhu práce 

 

�� 
Model poptávky 
Zdroj a cíl dopravní cesty, počet cest, 
požadavky na dopravu, apod. 

Síťový model 
Dopravní zóny, uzly, linky, linky veřejné 
dopravy, počet zastávek veřejné dopravy apod.             

  �                                               � 
Model dopadu dopravy – impact model 
Metody pro určení dopadů dopravy, přidělení dopravy na síť, kalkulace indikátorů, množství 
vozidel, znečištění a emise hluku apod.  

 

� 
Výsledek 
Statistický přehled (vypočtené atributy z dopravní sítě), cestovní doba, množství přepravené 
dopravy, grafická analýza dopravních toků, tisk výstupů apod. 

 
Makroskopický simulační nástroj VISUM je určen pro modelování středních až velkých 

dopravní sítí. VISUM není schopen do detailu analyzovat dopravní zlepšení,  není proto 

                                                 
49 Demo dopravní v simulačním nástroji VISUM 
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vhodný pro simulaci ITS služeb na bázi proměnného dopravního značení či zavedení 

mýtného systému, a proto je nutné použít nepřímé zadání vstupních parametrů tak, jak 

je uvedeno dále (kap. 3.6.4) 

5.5 Modelování dopadu zavedení mýtného systému v Praze 

5.5.1 Úvodní předpoklady 
Vstupní data/ parametry pro implementaci mýtného systému byly získány zejména ze 

studií společnosti Deloitte, která se na základě zadání MHMP soustředila na kompletní 

posouzení způsobu, podmínek a dopadů zavedení MMS50 

Základní parametry mýtného systému jsou definovány takto:  

5.5.2 Struktura mýtného poplatku  
Struktura poplatku byla nadefinována následujícími komponentami: 

a. Forma zpoplatnění (definuje variabilitu poplatku v závislosti na období 

použití MMS) – ve studii je počítáno s poplatkem fixním (tj. poplatek se 

stejnou výší pro definované časové období – jeden den) 

b. Výše mýtného poplatku (definuje výše poplatků, které byly podrobeny 

dalšímu testování) – počítáno se dvěma výšemi poplatku 

 a to 80 a 120 Kč 

c. Úlevy na zpoplatnění (definuje subjekty, které mají nárok na slevu  

a nebo osvobození ze zpoplatnění) – základním záměrem je zpoplatnění 

uživatelů veškerých dvoustopých vozidel, kteří mají možnost využít 

alternativní dopravní prostředky; dotčenými subjekty, které jsou 

osvobozeny ze zpoplatnění jsou: vozidla s majáky modré barvy, ostatní 

zdravotnická vozidla a městská hromadná doprava; sleva 90% - segment 

rezidentů; sleva 100% - držitelé průkazu ZTP, ZTP/P 

d. Frekvence plateb  

(definuje přehled platebních frekvencí včetně možnosti časového 

předplatného, které mohou jednotlivé uživatelské segmenty MMS využít) 

- Den – 12 hodin během zpoplatněného pracovního dne v období 

mezi 7:00 – 19:00 hod. 

- Týden – 5 po sobě jdoucích zpoplatněných dnů 

                                                 
50 Např.: Deloitte, Česká republika: Zpoplatnění vjezdu do centra hl. m. Prahy : Úvodní strategická studie. 
Praha: MHMP, 2008. 96 s.  
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- Měsíc – 20 po sobě jdoucích zpoplatněných dnů 

- Rok – 252 (253) po sobě jdoucích zpoplatněných dnů 

 
� Segmentace  

vychází ze segmentačních kritérií (aspekt registrace, místo trvalého bydliště, typ 

uživatele (fyzická osoba, právnická osoba), počet provozovaných vozidel uživatelem)  

se ustálila na pěti segmentech uživatelů MMS: (i) Registrovaní uživatelé MMS (RU), 

(ii) Residenti (RE), (iii) Uživatelé firemního účtu (FÚ), (iv) Výjimky (VÝ) a (v) 

neregistrovaní uživatelé MMS (NU). 

 

� Hranice zpoplatněné oblasti 

se ustálila na třech základních variantách, které tvoří základ pro testování dopadů 

zavedení MMS pomocí makrosimulačního modelu VISUM. Zasahuje do Městských 

částí Praha 1, 2, 5, 6 a 7 a nechává městskou část Prahy 3 a 8 na hranici navržené zóny 

zpoplatnění. Základní logikou je tedy redukce dopravy v historickém jádru hl. města 

Prahy, vymezeném PPR. Rozsah rezervace je vymezen Nařízením Vlády České 

socialistické republiky č. 66/1971 Sb., o památkové rezervaci v hlavním městě Praze a 

konkrétně zahrnuje území Starého Města s Josefovem, Malé Strany, Hradčan 

s Pražským hradem a Nového města s Vyšehradem a částmi přilehlých katastrálních 

území. Právě v této oblasti je doprava, především vzrůstající objemy IAD, vnímána 

negativně. Tranzitní doprava tvoří v tomto území téměř polovinu celkového počtu 

cest51.  

 

� Oblast zpoplatnění 

Základní hranici zpoplatněné oblasti tvoří mírně upravená PPR; tři definované varianty 

zpoplatnění se od sebe liší jen přidáním či vyjmutím hlavních tranzitních koridorů. 

Těmi koridory jsou severo-jižní magistrála (v úseku Hlávkův most – Kongresové 

centrum) a východo-západní koridor (tvořený ulicemi Ječná, Žitná, Karlovo náměstí, 

Resslova, Jiráskův most a malý Smíchovský okruh). 

                                                 
51 viz HOŘEJŠÍ, Alena . Aktualizace urbanistické studie pražské památkové rezervace. Urbanismus a 
územní rozvoj. 2001, roč. 4, č. 4, s. 6-14. 
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Obr. č. 8 Varianta  zpoplatnění č.1 – Maximální (Zdroj: MHMP) 

i. Varianta 1 (maximální) zahrnuje mírně upravenou oblast PPR a je 

rozšířena o zpoplatnění Severo-jižní magistrály. Magistrála přestavuje 

velmi rušnou komunikaci s cca 90 – 100 tis. vozidel/den v obou směrech. 

V obrázku je znázorněna hranice PPR růžově, hranice navržené 

zpoplatněné oblasti barvou zelenou.  

ii. Varianta 2 (minimální) představuje upravenou oblast PPR a umožňuje 

nezpoplatněný průjezd středem města, jak v severo-jižních tak východo-

západních směrech. Ze zpoplatnění jsou tak vyjmuty následující 

sekvence ulic: Ječná, Žitná, Resslova, Jiráskův most, Kartouzská, 

v Botanice, Radlická, Ostrovského, Vltavská a Hořejšího nábřeží v úseku 

Vltavská – Jiráskův most s cca 55.000 vozidel/ den. 

 



73 
 

 
Obr. č. 9 Varianta zpoplatnění č.2 – Minimální (Zdroj: MHMP) 

iii. Varianta 3 (kombinovaná) zahrnuje upravenou PPR, počítá se 

zpoplatněním východo-západního tranzitu a nezpoplatnění severo-jižní 

magistrály.  

 

 
Obr. č. 10 Varianta zpoplatnění č.3 – Kombinovaná (Zdroj: MHMP) 

Do uvažování je také nutné zahrnout již v minulosti aplikované dopravně 
regulační opatření. Konkrétně se ve sledovaném území jedná o: 
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a) ZPS, které byly aplikovány v reakci na výrazný plynulý nárůst osobní i automobilové 
dopravy. Cílem bylo především zvýšit bezpečnost, plynulost dopravy, snížit dopady na 
životní prostředí, řešit nedostatek kapacity na pozemních komunikacích, propustnost 
křižovatek a omezené kapacity pro dopravu v klidu. V Praze jsou budovány od roku 
2006 (Městská část Prahy 1), v roce 2007 byly  rozšířeny o městské části Prahy 2, 3 a 7. 
Městské části Praha 5, 6 a 8 mají ale důsledkem této aktivity problémy s parkováním na 
území jejich uliční sítě. I tato atraktivita je dále umocněna dostupností stanic 
metra/tramvají zajišťující kvalitní spojení do centra města. V Městské části Praha 5, 6 a 
8 je možno vlivem zavedení MMS očekávat zvýšený nárůst poptávky po parkovacích 
místech, ale konkrétní dopady nejsou kvůli nedostatku vhodných modelů doposud 
objektivně posouzeny.  
 
b) Omezení vjezdu nákladní vozidel do centra města je regulováno zákazem vjezdu 
nákladních automobilů nad 6 t celkové hmotnosti a zákazem parkování autobusů mimo 
vyznačená parkoviště. Toto opatření má ochránit vybrané území uvnitř Městského 
okruhu před vjezdem těžkých nákladních automobilů a omezit neřízené parkování 
autobusů (zejména zájezdových a turistických) na komunikační síti hl. m. Prahy.  

Druhou částí této regulace je zóna časově omezeného zákazu vjezdu 
nákladních vozidel nad 3,5 t celkové hmotnosti  sdružená se zákazem vjezdu autobusů a 
jejich časově omezeným zákazem stání (mimo vyznačená parkoviště). Tato oblast 
zahrnuje téměř celé území historického jádra Prahy a jejím účelem je dosažení co 
možná největší ochrany historického jádra města. 
 

5.6 Studium dopadu zavedení městského mýtného systému v Praze 

5.6.1 Vstupní data a analýza výchozího stavu 
Práce s dopravními modely je velmi náročná zejména s ohledem na nutnost zadání 

množství vstupních dat. Hlavním zdrojem informací pro výpočet/ nastavení vstupních 

dat jsou především:  

Dopravní průzkumy provedené v letech 2003 – 2005, které byly zpracovány  

Technickou správou komunikací – úsekem dopravního inženýrství (dále jen „TSK – 

ÚDI“): 

� Dopravní směrový průzkum PPR (Pražská památková rezervace) z roku 2003, 

� Dopravní směrový průzkum na Wilsonově ulici (severo-jižní magistrála)   

z roku 2004, 
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� Dopravní průzkum chování obyvatel hl. m. Prahy  z roku 2005. 

Ačkoliv se nejedná o data zcela aktuální, lze konstatovat, že se dopravní situace 

v centru Prahy od doby zpracování průzkumů nezměnila do té míry, aby nebylo možné 

tato data využít. Na jejich základě byla definována:52 

� Průměrná obsazenost osobního automobilu v centrálním kordonu: 1,35 osob na 

vozidlo; 

� Průměrná hybnost pokrývající všechny druhy dopravy: 2,84 cest  

na obyvatele Prahy reflektující průměrný počet cest po všech částech Prahy (např. 

v porovnání s Londýnem vykoná průměrný  Pražan o 0,15 cest méně  

a v porovnání se Stockholmem pak o 0,38 cest méně); 

� Denní variace cest: ranní špička je od 7:00-9:00 hod, odpolední špička pak od 

14:00 do 18:00 hod. Časová úspora je během špičkové hodiny vyšší, s tím souvisí i 

reakce řidičů na MMS, která se projevuje větší ochotou platby  

ve špičce. V dopravním modelu se ovšem využívá funkce průměrné denní hodnoty 

cestovních časů, kapacit a intenzit, proto jsou také dopravní zátěže během dne 

považovány za konstantní.  

� Intenzity automobilové dopravy: motorová vozidla 20,929 tis.  

vozo-kilometrů, z nichž IAD - 19,016 tis. vozo-kilometrů (tj. 91 % celkových 

výkonů). 

� Denní variace cest: zatímco z dopravních výzkumů vyplývá, že v ranní špičce 

směřuje více automobilů do PPR, než z PPR a opačná situace  

je patrná v čase odpolední špičky, používaný dopravní model uvádí pouze v čase 

směrově nerozdělené hodnoty intenzit/ kapacit.  

� Skladba dopravního proudu během dne: z uvedených průzkumů vyplývá,  

že 96  % dopravního proudu tvoří osobní automobily (dále jen „OA“), 2,3 % 

automobily nákladní (lehké nákladní – dále jen „LNA“; těžké nákladní – dále jen 

„LNA“) a zbývající 1,6 % tvoří autobusy (dále jen „BUS“)  

a jednostopá motorová vozidla (dále jen „J“).    

 

                                                 
52 Analýza dopravních průzkumů, stejně jako výstup z dopravních modelů jsou převzaty ze studie: 
Evions, a.s. Modelování dopadů pražského mýtného systému na IAD. Praha : MHMP, 2008. 119 s. 
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Obr. č. 11 Průměrná skladba dopravního proudu v centrální části Prahy (Zdroj: TSK - ÚDI 

Praha) 

 

 
Obr. č. 12 Účely cest identifikované dopravními průzkumy v letech 2003 a 2004  (Zdroj: TSK - 

ÚDI Praha) 

 

� Účel cesty: důležitá informace pro určení přijatelnosti platby mýtného poplatku, 

neboť podle dostupných informací z podobných zahraničních  projektů se ochota 

platby uživatelů mýtných systémů liší právě v účelu návaznosti na účel jejich cesty. 

Obecně lze konstatovat, že uživatelé jedoucí na služební cestu budou více ochotni 
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mýtný poplatek zaplatit než lidé cestující do zaměstnání/školy,  za volným časem 

atd. Dále se zde pak projevuje ochota platby spojená s týdenní/měsíční frekvencí 

cest do pro jednotlivé účely cest.  

.  
Informace získány na základě dopravních průzkumů (viz obr. výše) byly pro 
potřeby dopravních modelů zredukovány na varianty s následujícím podílem: 

o 34 % služební cesty, 
o 22 % rezidenti, 
o 44 % cesty do zaměstnání, školy, volného času a jiné. 
 

� Distribuce cest: tj. počet vozidel oblastí zpoplatnění projíždějící (tranzitní doprava) 

a počet vozidel, které měly v oblasti zdroj nebo cíl (zdrojová/cílová doprava):  

o 62 % cest má zdroj nebo a cíl v navržené oblasti zpoplatnění 
(zdrojová/cílová doprava); 

o 38 % cest touto oblastí projíždí (tranzit). 

Informace o počtu vozidel vjíždějících/ začínajících svou cestu v oblasti zpoplatnění 
nebo projíždějících touto oblastí jsou důležité pro identifikaci změny chování 
uživatelů MMS. Na základě zahraničních zkušeností lze očekávat, že tranzitní 
doprava bude hledat alternativní objízdné trasy kolem oblasti zpoplatnění, neboť 
touto oblastí nemusí projíždět dokud to bude časově/finančně nevýhodné a nevyplatí 
se  zaplatit poplatek za průjezd. Zdroje anebo cíle uvnitř oblasti zpoplatnění povede 
k vyššímu procentu přechodu na alternativní hromadnou dopravu, změnu destinace 
a nebo zrušení cesty.  

 

5.6.2 Dopravní modely 
Pro posouzení dopadů zavedení MMS na IAD byly využity stávající makroskopické 

dopravní modely. Dopravní modely jsou vždy zpracovávány na základě odpovídající 

dopravní situace. Je také třeba uvést, že dostupné dopravní modely pracují pouze se 

zjednodušenou dopravní sítí, která neumožňuje detailní posouzení všech dostupných 

komunikací. Jejich vlastnosti, stručně nastíněné v kapitole 3.3, dávají přes tato omezení 

možnost s odpovídající přesností modelovat chování dopravních proudů a tím sledované 

dopravní sítě na základě stanovených výchozích podmínek. 

K posouzení dopadů byly využity stávající dopravní modely (pro rok 2007, 2011 

a 2020), které reflektují rozvoj dopravní infrastruktury v těchto letech. Model 

současného stavu byl kalibrován na rok 2007 z modelu, který vypracoval a provozuje 
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TSK-ÚDI53. ÚRM má k dispozici model střednědobý (2011) a výhledový (2020). 

Dopravní model z roku 2011 počítá s částečně otevřeným městským okruhem spojující 

jižní a severní část Prahy a částečně otevřeným pražským okruhem rozšířeným o stavby 

512, 513 a 514 spojující dálnici D1 s letištěm Ruzyně54). Poslední dopravní model 

z roku 2020 má v sobě zapracovanou kompletní dopravní síť na území hl. m. Prahy 

definovanou v Územním plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, který byl 

schválen Usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 10/05 ze dne 9. 9. 1999 a 

vyhláškou číslo 32/99 Sb. Součástí územního plánu je mimo jiné též plánovaný, 

konečný stav sítě hlavních komunikací v Praze. Tato síť je navržena jako radiálně 

okružní systém, který sestává ze dvou okruhů, vnějšího Silničního okruhu (rychlostní 

silnice R1), vnitřního Městského okruhu, sedmi radiálních komunikací a dvou 

komunikačních spojek, kategorie místní komunikace sběrné, funkční třídy B1. 

 

 

Obr. č. 13 Plánovaný konečný stav sítě hlavních komunikací v Praze (Zdroj: TSK - ÚDI 
Praha) 

                                                 
53 TSK – ÚDI kalibruje každoročně dopravní model tak, aby reflektoval současný stav dopravy. Pro 
výpočty dopadů zavedení MMS byl využit model z roku 2007. 
54 Konkrétně se jedná o stavbu 512: D1 – Jesenice – Vestec 8,8 km, stavbu 513: Vestec – Lahovice 8,3 
km, stavbu 514: Lahovice – Slovenec 6,0 km, které byly uvedeny do provozu  20.9.2010. 
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Předpokládané postupy přípravy, realizace a zprovoznění  jednotlivých staveb či úseků 

sítě hlavních komunikací v Praze jsou ovlivňovány několika faktory. Jedná se 

především o  legislativní proces při projednávání a povolování staveb. Neméně 

důležitou okolností je nedostatečný objem finančních prostředků na realizaci samotných 

staveb. Finanční náročnost dopravních staveb na území hlavního města Prahy je dána 

jednak složitou terénní konfigurací města, velmi sevřeným, historicky daným 

urbanismem města atd. Z tohoto důvodu se předpokládané termíny realizace staveb 

stávají postupně nereálnými. Již nyní je zřejmé, že rok 2020 je pro dokončení 

naplánované komunikační sítě nerealizovatelný (zejména s ohledem na současný 

nedostatek finančních prostředků na budování dopravní infrastruktury), je proto třeba ho 

vnímat pouze jako orientační. Obdobně problematický je i dopravní model pro rok 

2011, který počítá s otevřením části tunelu Blanka a současně s realizací některých 

staveb pražského okruhu.  I v tomto případě je třeba vnímat rok 2011 pouze orientačně. 

 Při zavedení zpoplatnění je tedy třeba počítat se změnou chování obyvatel na 

dopravní síti také z pohledu rozvoje dopravní infrastruktury.  

Z hlediska přístupu je dobré upozornit, že se rozlišují  dva druhy cest – a to cesty 

cílové v zóně zpoplatnění a cesty tranzitní. Právě tranzitní doprava bude patrně působit 

největší problémy na dopravní síti díky zvýšené poptávce po alternativních objízdných 

trasách k zóně zpoplatnění. Naopak u dopravy se zdrojem a cílem v zóně zpoplatnění 

lze očekávat snížení cest do zóny a pravděpodobné zvýšení poptávky po parkovacích 

místech na hranicích zóny, zvýšenou poptávku po PID.   

Je logické, že zavedení jednotlivých variant zpoplatnění bude mít rozdílné 

dopady na přerozdělení dopravních toků na silniční síti uvnitř i vně navržené oblasti 

zpoplatnění. V této souvislosti je třeba zahrnout do uvažování zvýšení zatížení na 

objezdových trasách. Tomu bude později věnován prostor  v části věnující se dopadům 

na životní prostředí. 

5.6.3 Reakce uživatelů IAD 
Implementace zvoleného restriktivního opatření je založeno na předpokladu, že dané 

opatření ovlivní chování obyvatel. Různé skupiny obyvatel se vyznačují odlišným 

dopravním chováním, které je dáno jejich životním stylem, a to nejen v absolutním 
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počtu cest, ale také ve výběru cílů, kam cesty směřují, nebo použitém druhu dopravy. 

Obecně lze tedy očekávat:  

� Změnu chování 

o uživatelé zvolí změnu dopravního prostředku (změna dopravního módu – 
přesednutí na dopravu PID) 

o změna času cesty (posun začátku a konce cesty tak, aby se vyhnuli platbě 
poplatku) 

o změna destinace cesty (místo jízdy do zpoplatněné oblasti zvolí 
alternativní možnosti mimo tuto oblast)  

o změna frekvence cest do oblasti zpoplatnění (místo každodenní cesty 
uskuteční cestu pouze jednou či dvakrát týdně).  

 

� Volbu alternativní trasy: 

o uživatelé změní trasu tak, aby se vyhnuli navržené oblasti zpoplatnění a 

využili tak alternativní objízdné trasy. Tato možnost bude využívaná 

pouze v případě, kdy uživatel nemá zdroj nebo cíl v oblasti zpoplatnění 

a tudíž se bude jednat o dopravu tranzitní. 

Oba tyto elementy byly implementovány do metodologie a použity pro testování 

jednotlivých variant v dopravních modelech. 

5.6.4 Použité metody modelování dopadu MMS 
5.6.4.1 „Choice“ model 

Uvažujme například tři možnosti  A, B, C. Pravděpodobnost volby možnosti A je funkcí 
užitné hodnoty. Pokud je užitná hodnota pro A nízká, pak  pravděpodobnost volby bude 
blízká nule. Pokud je hodnota B střední hodnoty, potom pravděpodobnost je kolem 0,5. 
Když C je vysoká všichni uživatelé si zvolí možnost C atd. Nejdůležitější je nalezení 
takzvaného m-faktoru, který ukáže, jak citlivá je závislost pro rozhodnutí mezi 
možnostmi A, B a C. 

Druhý důležitý element volby rozhodnutí je právě možnost volby. Například při 
volbě dopravního prostředku mezi MHD a osobním automobilem někteří lidé nemají 
možnost volby, protože buď nevlastní osobní automobil anebo naopak odmítají 
z jakéhokoliv důvodu (racionálního anebo i zcela iracionálního) užití služeb veřejné 
dopravy. Někteří uživatelé osobních automobilů patří do kategorie “skalní uživatelé“, 
kteří jinou alternativu kategoricky nepředpokládají. Dopravní průzkumy provedené 
v polovině 90-tých let například ve Varšavě, ve Stockholmu anebo v Londýně shodně 
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ukázaly, že přibližně  20% dotázaných přiznalo, že za žádnou cenu nepřipouští možnost 
využití veřejné dopravy namísto každodenní užívané individuální automobilové 
dopravy.  
 
5.6.4.2 Redukční model 

Dopravní model využívá k matematickým operacím  omezený soubor parametrů, 

kterými nelze přímo popsat dopad konkrétních zejména nepřímých restriktivních 

regulačních nástrojů (tj. zavedení MMS). Autoři studií dopadu nepřímých nástrojů, 

které nejsou zohledňovány u obvykle dostupných modelů, studují dopad jednotlivých 

„nestandardních“ parametrů modelu k nepřímému vyjádření změny stavu těchto 

parametrů (například zavedením MMS jako regulačního nástroje) vyjádřením změny 

jiného, modelem zohledňovaného, parametru. Snahou je vyvolání relevantní reakce 

modelu změnou „substitučních“ parametrů a stanovit tak reakci modelu na změnu 

sledovaného parametru. Je navíc nutno stanovit citlivost na změnu hodnot substitučních 

parametrů tak, aby pobylo možno identifikovat například chování parametrů 

modelované situace na konkrétní hodnotě sledovaného parametru (např. výše poplatku 

mýtného zpoplatnění).  

Aplikace substituce je možná a obvyklá v řadě publikovaných řešení formou 
„penalty“ cestovních časů pro cesty mezi zdrojem a cílem stanovené podle výše 
poplatku přidaných procent anebo absolutních hodnot . Díky prodloužení cestovního 
času model vyhodnotí dopad u cest do zpoplatněné oblasti stanovením očekávané 
redukce  počtu cest (tj. zrušení anebo přechod na alternativní dopravu díky nepřiměřené 
době/ceně za ztracený čas v dopravě k požadovanému cíli) a v případě tranzitu stanoví 
využití alternativních tras s tím, že alternativní objízdná cesta je časově příznivější než 
korigovaný čas průjezdu oblastí mýtného zpoplatnění. 
 
5.6.4.3 Odborné odhady 
Pro ohodnocení dopadu restriktivního opatření je používaná „míra užitečnosti“, tj. vztah 
parametrů cestovního času a vzdálenosti. V případě zavedení restriktivního opatření 
(městské mýtné) tak dochází ke změně míry užitečnosti.  

Myšlenka ohodnocení dopadu restriktivních nástrojů na individuální dopravy 
pomocí dopravního modelu vychází, jak bylo uvedeno výše, z principu přidání 
dodatečné „penalty“, která reflektuje výši poplatku.  

U osob, které mají zdroj nebo cíl v zóně zpoplatnění se dá předpokládat, že: 

� Nezmění své chování (i nadále budou používat motorové vozidlo a platit mýto) 
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� Změní své chování a to tak, že: 
o změní druh dopravy pro vstup/pohyb v zóně placeného stání (přesednou na 

MHD, půjdou pěšky, taxi atd.), 
o změní cílovou destinaci (pojedou někam jinam k podobnému cíli mimo 

oblasti zpoplatnění), 
o změní frekvenci cest (místo 3x týdně pojedou pouze 1x) 
o nepojedou nikam. 

V případě tranzitu se dá předpokládat podobná úvaha a to že osoby: 

� Nezmění své chování (stále použijí motorové vozidlo) 
o zaplatí mýto, 
o najdou si alternativní objízdnou trasu. 

� Změní své chování a to tak, že: 
o změní druh dopravy pro cestu vedoucí přes zpoplatněnu oblast (přesednou 

na MHD, půjdou pěšky, taxi atd.), 
o změní cílovou destinaci (pojedou někam jinam), 
o změní frekvenci cest (místo 3x týdně pojedou pouze 1x), 
o nepojedou nikam. 

 
Problémy v dopravní síti může způsobovat především tranzitní doprava díky 

zvýšené poptávce po alternativních objízdných trasách. Zatížení nezpoplatněné zóny 
vyvolá významné navýšení požadavku na dopravní kapacity alternativních tras a to se 
všemi důsledky z toho vyplývajícími.  Reprezentují navýšení dopravních toků se všemi 
důsledky, které reprezentují významné zatížení všemi dopady dopravy, která je 
vyloučena z regulované oblasti a souvisí především s kompetentní volbou alternativních 
tras, s cílem minimalizace dopadu na obyvatelstvo nově zatěžovaných oblastí.   

U dopravy se zdrojem a cílem v zóně nepřímé regulace například zpoplatněním 
lze očekávat snížení cest do zóny  s důsledkem navýšení zájmu o služby hromadné 
dopravy a případně poptávky po parkovacích místech na hranicích zóny zpoplatnění   - 
Park & Ride (P&R). Informaci o zvýšené poptávce po službách hromadné dopravy a 
P&R nelze explicitně identifikovat z výstupů dopravního modelu. Je možné pracovat 
pouze s odborným odhadem dopadů spojených se zvýšenou poptávkou po službách 
hromadné dopravy a parkovacích místech na hranici zpoplatněné oblasti především 
odvozených ze zkušeností v těch městech, kde byly takové regulační nástroje zavedeny 
(studie ve Varšavě, Stockholmu a Londýně)  a to za předpokladu expertně korektně 
provedené „transformace“ zkušeností do odlišného socio-ekonomického prostředí 
řešeného území. 
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5.6.4.4 Hodnota ztráty času na cestě 
Cena času jednotlivých uživatelů pozemních komunikací nebyla nikdy explicitně 
v České Republice stanovena ani schválena v žádném dokumentu či normě. Ředitelství 
silnic a dálnic ČR užívá jako průměrnou hodnotu 140Kč/hod., která byla převzata do 
modelu, byť není, jak bylo řečeno, stanovena žádnou závaznou normou. Studie  firmy 
S&W pro Varšavu využila rozdílné ceny času pro různé účely cest a různé uživatele, 
které ale byly odvozené z dostupných polských standardů, tj.polské Modré knihy určené 
pro „cost-benefit“ analýzy pro investice v dopravě. 

Váženou hodnotou ceny času je pak průměr vypočtený v poměru účelu cesty a 
ceny času pro jednotlivé účely cesty jakými jsou rezidenti, služební cesty a další.  

5.6.5 Změny počtů cest do oblasti zpoplatnění 

Dopady zavedení MMS na IAD je posuzováno pomocí dopravního modelu ve dvou 
krocích. Během prvního kroku s využitím redukčního principu  a ceny času dojde ke 
snížení hodnot matic přepravních vztahů  jako reakci podle výše  poplatku a tím poklesu 
potřebného času jízdy mezi zdrojem a cílem. Pro redukci matic přepravních vztahů jsou 
použity dva přístupy: 

� Součtová metoda, kde je použit součet jednotlivých matic rozdělených podle účelu 

cest nadefinovaných uživatelů (časová penalta použita jako cena času pro rezidenty, 

služební cesty a návštěvníky) 

� Průměrová metoda, kde je matice redukována váženým průměrem jednotlivých 

cen časů pro všechny tři skupiny uživatelů a výše poplatku pro jednotlivé skupiny.  

Druhým krokem je použití upravených matic v dopravním modelu k přidělení 

jednotlivých cest na dopravní síť a tím identifikaci změn dopravních intenzit na 

konkrétních úsecích komunikací a dále alternativních objízdných tras.  

Pro testování dopadů zavedení  MMS byla nastavena sleva pro rezidenty. Pro 
služební cesty a návštěvníky je uvažována v plné výši, ale liší se cenou času 
aplikovanou do modelu jako „penalta“ času s tím, že cena času pro služební cesty je 
zhruba 4x větší než cena času pro návštěvníky. 

Dopravní model používá pro výpočty distribuce cest dvě hodnoty a to čas cesty a 
vzdálenost mezi zdrojem a cílem cesty. S ohledem na dostupné podklady (pouze matice 
bez dopravní sítě) je provedeno pouze porovnání hranic jednotlivých zón 
nadefinovaných v modelu a průběh navržené hranice zpoplatněné oblasti. Nepatrné 
rozdíly mezi hranicemi zón a navrženou oblastí zpoplatnění  nemají na volbu cílové / 
zdrojové destinace podstatný vliv.  
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Výstupy dopravního modelu nabízejí agregované vozidlové matice cest 
v závislosti na nastaveném modelu a výši poplatku MMS. Tato agregace se skládá 
z oblasti zpoplatnění (MMS), zbylé oblasti Prahy (bez MMS), aglomerace (bez Prahy) a 
kordonu kolem aglomerace.     

5.6.6 Aplikace modelových dat 
Použité modely nabízejí tato data:   

� GIS *.shp(Geografický Informační Systém) s navrženými dopravními zónami a 

příslušné databáze  

� *.txt soubory s maticemi cest pro vozidla pokrývající období 2007, 2011 a 2020 

� *.txt soubory s maticemi jízdních dob pro vozidla pokrývající období 2007, 2011 a 

2020 

� *.txt soubory s maticemi vzdáleností pro vozidla pokrývající období 2007, 2011 a 

2020 

� *.txt soubory s informacemi o účelu cest pokrývající období 2007, 2011 a 2020 

Ačkoliv byly jednotlivé modely zpracovány na základě stejných podkladů, došlo 

vzhledem k různým zpracovatelům k narušení jejich vzájemné kompatibility. Bylo 

proto nezbytné zavést řadu korekčních opatření. Dále uvedeme některé příklady. 

Jelikož dopravní modely využívají výhradně denní průměrné hodnoty 
intenzit/zatížení a s využitím výše popsané metodiky výstupy dopravního modelu, 
v prvním kroku vytvoří pouze prvotní informaci o dopravních dopadech zavedení 
regulace PMS. Tento nedostatek modelu byl korigován na základě využití empirických 
dat a předpokládá, že cestovní doba během špičkové hodiny je typicky dvakrát větší než 
během hodiny mimo-špičkové.  

Výstupy individuální automobilové dopravy jsou uváděny v počtech vozidel a 
modely dopravy hromadné v počtech cestujících. Tato skutečnost nedává možnost 
triviálního propojení výsledků obou modelů např. metodou přepočítání cestujících na 
typicky obsazené vozy MHD. Platí, že během průměrného dne by měl stejný počet 
vozidel do zóny vjet a vyjet, aby byla dodržena pravidla modelu (vozidla se v zónách 
nehromadí). Toto pravidlo ale není validní pro model hromadné dopravy, kde někteří 
cestující použijí pro vstup do zóny jako spolucestující osobním vozidlem a vyjíždí ze 
zóny pomocí prostředků hromadné dopravy apod. 
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Důležitým krokem modelování dopadu PMS na IAD je nastavení parametrů 
modelů reflektujících nastavení hranice zpoplatněné oblasti v definovaných variantách. 
Součástí tohoto nastavení je i identifikace vjezdů / výjezdů do navržené oblasti 
zpoplatnění (pro všechny varianty). Na těchto profilech je nutné v průběhu testování 
sledovat dopravní intenzity pro jednotlivé výše poplatků a následně stanovit změny 
poklesu počtu dopravních cest. Ukázka takto identifikovaných vstupních a výstupních 
bodů je pro první variantu v modelu 2007 znázorněna na obr.13. Z obrázku je také 
patrná hustota implementované modelové silniční sítě. Černě znázorněné čáry 
reprezentují komunikace v modelu dostupné a šedé reprezentují komunikace, které 
nejsou v modelu uvažovány.  

 

 
Obr. č. 14 Vstupní body do oblasti a hustota  modelové sítě (Zdroj: TSK - ÚDI Praha) 

Výstupy individuální automobilové dopravy jsou uváděny v počtech vozidel, ale 
modely dopravy hromadné v počtech cestujících. Tato skutečnost nedává možnost 
triviálního propojení výsledků např. metodou přepočítání cestujících na typicky 
obsazené vozy MHD. Během průměrného dne by měl stejný počet vozidel do zóny vjet 
a vyjet, aby byla dodržena pravidla modelu a v zónách se nehromadila vozidla. Toto 
pravidlo neplatí pro model hromadné dopravy, kde někteří cestující použijí pro vstup do 
zóny jako spolucestující osobním vozidlem a vyjíždějí ze zóny pomocí prostředků 
hromadné dopravy apod.  
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Pro modelování vazeb jsou proto použity matice přepravních vztahů a časové 
matice. Jejich zpracování spočívá v modelovému výpočtu a následných postupných 
iteracích, které zohledňují dalších vlivy. Takto realizovaný velmi komplexní postup 
vede k výslednému popisu chování dopravního systému. Rozsahem a komplexností 
celkový proces modelování přesahuje rámec rozsahu této práce, a proto nejsou postupy 
dále uvedeny a jsou pouze převzaty výsledky tohoto komplexního procesu. 
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6 Výstupy z dopravních modelů a jejich interpretace55 

6.1 Varianty územního řešení zpoplatněné zóny 
 

Zavedení jednotlivých variant zpoplatnění bude mít rozdílné dopady  

na přerozdělení dopravních toků na silniční síti uvnitř i vně navržené oblasti 

zpoplatnění. Z hlediska omezení cest do / přes navrženou oblast zpoplatnění má logicky 

největší dopad na pokles dopravy uvnitř oblasti u varianty č.1 „maximální“ a poplatek 

120 Kč, nejmenší pro variantu č. 2 „minimální“ a poplatek 80 Kč. Přímo úměrně snížení 

dopravy mají pak tyto varianty dopad na zvýšení dopravních zátěží na alternativních 

dopravních trasách, kdy obdobně varianta č. 1 při poplatku 120 Kč má největší dopad 

na zvýšenou poptávku na nezpoplatněné silniční síti a varianta č. 2 při poplatku 80 Kč 

má tento dopad nejnižší.  

 
Tab. č.10 Počet cest redukovaných vozidel IAD (rok 2020) (Zdroj: studie MHMP) 

Varianta 80 Kč % změna 120 Kč % změna 
Varianta Poplatek 

80,- Kč 
 Poplatek 

120,- Kč 
 

č. 1 - Maximální 50 075 17% 74 090 25% 
č. 3 - Minimální 35 112 12% 54 457 18% 
č. 2 - Kombinovaná 40 949 14% 62 095 21% 

 
Dále je uvedeno posouzení variant: 

6.1.1 Varianta č. 1 – Maximální 
(Severo-jižní magistrála a východo-západní koridor jsou součástí zpoplatnění) 
 
Při zpoplatnění ve variantě č. 1 a poplatku 120 Kč uvnitř zpoplatněné oblasti 

modelované dopravní intenzity výrazně poklesnou. Tato varianta ale způsobí nejvyšší 

předpokládaný nárůst dopravy za hranici zóny a na alternativních objízdných trasách.  

Nárůst dopravy na objízdných trasách souvisí především se zpoplatněním hlavních 

tranzitních koridorů (Sever – Jih a Východ – Západ). Lze očekávat, že na těchto trasách 

výrazně poklesne automobilová doprava, a to o 20 – 25 % denně, což reprezentuje 

denně kolem 30.000 automobilů. Největší pokles lze očekávat v těch částech, které  

je možné objet více alternativními trasami. Zatímco na trase východ-západ je možné 

                                                 
55 Výstupy jsou převzaty ze studie MHMP: Evions, a.s. Modelování dopadů pražského mýtného systému 
na IAD. Praha : MHMP, 2008. 119 s. 
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překonat Vltavu mimo zpoplatněnou oblast, v případě severo-jižní magistrály.  

jsou možnosti objetí alternativními trasami velmi limitované. Dá se proto předpokládat, 

že i za cenu mýtného poplatku bude směr dopravy používat průjezd zónou zpoplatnění. 

Hlavními alternativními objízdnými trasami pro severojižní magistrálu jsou 

v současné době především tunely Mrázovka, Strahovský, ulice Milady Horákové, 

Veletržní jako levobřežní alternativa. Situaci zásadně zlepší v oblasti Letné dokončení 

systému tunelů Blanka, jehož otevření se z technologických i finančních důvodů ale 

stále posouvá. Třetí severojižní koridor představuje jako pravobřežní alternativu (ulice 

Jana Želivského, Soběslavská, U zdravotního ústavu, Bělocerkevská, U Slávie,  

U vršovického hřbitova, Bohdalecká).  

Hlavní alternativní objízdné trasy pro spojení východu a západu (místo ulic 

Ječná, Žitná, Resslova, Jiráskův most a malý smíchovský okruh) jsou na severu tvořeny 

sekvencí ulic Milady Horákové, Zlíchovským tunelem, ulicí Strakonická, 

Barrandovským mostem a stávající částí městského okruhu (jižní spojka).  

Většina objízdných koridorů je v současné době dopravně velmi zatížených  

a to dnes již nejen ve špičkových hodinách. Sedlo mezi ranní a odpolední špičkou  

se rychle vyplňuje a tento trend bude postupovat z důvodu uspokojení dopravní 

poptávky po těchto koridorech. Po otevření jižní části městského okruhu a implementaci 

omezení průjezdu vozidel nad 12 t na vybraných vozovkách se situace v oblasti části 

jižní spojky od nájezdu na D1 až po Barrandovský most, stejně jako v oblasti 

Barandova zlepšila a jisté zlepšení situace jistě lze očekávat po vyřešení zúžení vozovky 

v oblasti Lanového mostu až  po křížení s ulicí Průmyslovou, byť tato oblast nebude 

vyhovujícím způsobem vyřešena až do otevření dalších segmentů vnějšího okruhu. 

6.1.2 Varianta č. 2 – Minimální 
(Severo-jižní magistrála a východo-západní koridor jsou vyjmuty ze zpoplatnění) 
 
Při zavedení varianty č. 2 a poplatku 120 Kč dojde k nejmenšímu poklesu dopravních 

intenzit v centrálním části města a současně k nejnižší poptávce po alternativních 

objízdných trasách. Důvodem je nezpoplatnění tranzitních koridorů (Sever – Jih a 

Východ  - Západ). Na koridoru z východu na západ dojde k poklesu dopravy o zhruba 7 

%  způsobené odlivem vozidel z ulice Strakonická / Hořejší nábřeží (které jsou 

zpoplatněny). Naopak dojde k nárůstu dopravy o 7 % na severo-jižní magistrále 

způsobené přílivem vozidel objíždějící zónu zpoplatnění. Ačkoliv má tato varianta 
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nejmenší vliv (pozitivní tak negativní) na dopravní situaci ve městě, lze očekávat 

výrazné nárůsty dopravy na alternativních dopravních trasách (25 % v tunelu Mrázovka, 

15 % v ulici Milady Horákové (do otevření díla Blanka), 25 % v ulici Kartouzské, 15 % 

v ulici Vltavské a 50 % v ulici Nádražní.) 

Obecně lze konstatovat, že tato varianta není s ohledem na technickou složitost 

implementace a z pohledu naplnění stanovených cílů, a to zejména a z důvodu malého 

poklesu dopravy v centrální části Prahy, doporučitelnou.   

6.1.3 Varianta č. 3 – Kombinovaná 
(Severo-jižní magistrála je vyjmuta ze zpoplatnění, východo-západní koridor je součást 

zpoplatnění) 

Varianta č. 3 je podobná variantě č. 1. Rozdíl plyne z nezpoplatnění severo-jižní 

magistrály, čímž nedojde k většímu zatížení alternativních objízdných tras v tomto 

směru. Východo-západní směr bude vykazovat stejné chování jako u varianty č.1, kdy 

se doprava přesune na severní a jižní alternativní objízdné trasy. Kvůli nezpoplatnění 

severojižní magistrály dojde k nárůstu dopravních intenzit na této komunikaci až o 7 % 

z důvodu volby tohoto koridoru jako nejbližší objízdné trasy zpoplatněné oblasti. Již 

nyní je dostupná kapacita severojižní magistrály na své hranici a to v průběhu celého 

dne a další navýšení bude mít zcela zásadní dopad na její průjezdnost v průběhu celého 

dne. 

6.1.4 Společné poznatky pro všechny testované varianty 
 
Při zkoumání dopadů zavedení MMS bylo zjištěno, že zpoplatnění bude mít vedle 

požadovaného efektu – zklidnění dopravy ve městě (zejména ve zpoplatněné oblasti) - 

nutně také negativní dopad na zatížení alternativních objízdných tras.  

Ne všichni řidiči změní své chování ve smyslu využití alternativní dopravy, či upuštění 

od cesty do města (v případě tranzitní dopravy). Významné množství řidičů se rozhodne 

pro objetí zpoplatněné oblasti.  Porovnání všech tří variant testovaných při poplatku  

120 Kč vyplynulo kritické místo, které by mohlo sloužit jako alternativní objízdná trasa 

zpoplatněné magistrále. Jedná se o sled ulic Ke Štvanici, Křižíkova, Prvního pluku a 

Trocnovská. Nárůst dopravy v jednotlivých variantách se zde pohybuje v intervalu 20 – 

30 %.  Obdobným kritickým místem se jeví nárůst dopravy v ulicích Milady Horákové, 

Veletržní a Korunovační (do otevření tunelového komplexu Blanka), a to až o 15 %, 

tunel Mrázovka a Barrandovský most od 5 do 25 %, kde ale se ale zlepšila průjezdnost  
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po otevření jižní větve SOKP a to především díky odklonu tranzitní dopravy (především 

kamionové). Celkově lze očekávat dopady jednotlivých variant následně: 

Pro další zkoumání jsem uvedla jen základní informace o výsledcích 

vyplývajících z dopravních modelů. Cílem mé práce je ale zkoumat dopady zpoplatnění 

na kvalitu života v centru města s přihlédnutím k situaci ve zbytku města. Centrem 

města zjednodušeně rozumíme zpoplatněnou oblast.  

Dopad na životní prostředí, jak bylo diskutováno ve 2. kapitole,  způsobené 

poklesem intenzit IAD v centru - na úkor oblastí města, kterými prochází objízdné trasy 

- je klíčovou problematikou vazby regulace dopravy na očekávanou změnu kvality 

života ve městě. Současně je nutné, jak bude diskutováno dále, zhodnotit dopad 

změněných podmínek na IAD uvnitř oblasti, který bude vyvolaný sníženou intenzitou 

dopravy. Nezanedbatelným faktorem je pak i zhodnocení zvýšení podílu využívání 

MHD a příměstské dopravy v neprospěch IAD a dopad na kvalitu poskytovaných 

služeb. 

6.2 Modelování dopadů restriktivního regulačního opatření na emisní 
zatížení 

 
Jedním z významných motivů zavedení mýtného na území hl. m. Prahy jsou vzrůstající  

negativní vlivy způsobené trvale rostoucí intenzitou IAD. Vedle již zmiňovaných emisí, 

jsou dále velkým problémem také hluk a vibrace. S použitím výsledků v předchozích 

kapitolách prezentovaného dopravního modelování je možné posoudit dopady 

dopravních restrikcí, jmenovitě MMS, ve stanovené oblasti na životní prostředí na 

sledovaném území. Změny intenzity, skladby, frekvencí a  trvání dopravních kongescí 

IAD apod. mají za důsledek změnu produkce emisí znečišťujících látek jak uvnitř a na 

hranici, tak i v okolí alternativních objízdných tras. 

Nezbytným vstupem pro modelování dopadů na životní prostředí jsou zejména 

diskutované výstupy dopravních modelů dle kap. 4.1 a dále ve vazbě na emisní faktory 

prezentované MŽP 56 – tj. částice frakce PM10, oxidy dusíku, benzen a oxid uhelnatý. 

Ohodnocení dopadů zavedení MMS nebylo v žádné dostupné studii realizováno 

na celém sledovaném území. Dopravní modely jsou konstruovány jen pro vybranou síť 

komunikací, a proto nelze ani v detailu hodnotit dopady změn intenzit IAD na životní 
                                                 
56 Ministerstvo životního prostřed. Emisní faktory motorových vozidel [online]. 2007 [cit. 2010-02-26]. 
URL:  <http://www.env.cz/AIS/web.nsf/pages/emis_oov>.  
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prostředí celé oblasti. Dalším důvodem je omezený objem dostupných relevantních dat, 

jakož i příslušného  hodnocení kvality ovzduší výstupy s využitím metody větrných 

růžic.  

Na základě uvedených výstupů dopravního modelu a s použitím výstupů 

projektu „Modelové hodnocení kvality ovzduší na území hl. m. Prahy57“ a „Strategické 

hlukové mapy pro rok 200758“ byla zvolena skupina reprezentativních oblastí, které 

jsou vhodné pro ohodnocení dopadů zavedení MMS na životní prostředí z pohledu 

hodnocení kvality ovzduší celé oblasti. Při stanovení reprezentativních oblastí byly 

v rámci navrhované zpoplatněné oblasti vybrány úseky zatížené v současné době 

vyššími koncentracemi posuzovaných znečišťujících látek a hluku.  

 

Tab. č.11 Vybrané lokality s vyšší koncentrací NO2, CO, PM10, benzenu a hluku (Zdroj: 
MHMP) 

Vybraná komunikace NO2 CO PM10 Benzen Hluk 

A: Jižní spojka (úsek Štěrboholy – Bar. Most) x x x  x 
B: Ječná/ Žitná od SJ magistrály po Rašínovo 
nábřeží 

x x x x x 

C: Legerova/ Sokolská k Nuselskému mostu x x x x x 
D: Hlávkův most + Těšnovský tunel x x x  x 
E: Dejvice – okolí křižovatky u Prašného 
mostu 

x x x  x 

F: Chotkovy sady x x x  x 
 

Hlavním vstupem pro výpočet emisí z automobilové dopravy jsou intenzity 

dopravy, tj. údaje o počtu vozidel na jednotlivých komunikacích. Zdrojem informací 

jsou výstupy z dopravních modelů pro rok 2007 – aktualizováno k roku 2010 (model 

TSK-ÚDI Praha) a sestavy pro rok 2011 a 2020 (modely ÚRM Praha). Sestavy obsahují 

informace o intenzitách automobilové dopravy v členění na OA, LNA, TNA (platí pro 

model TSK-ÚDI), resp. všechna a nákladní vozidla (v případě modelů ÚRM). Jsou dále 

dostupné modelové hodnoty průměrné rychlosti jízdy dopravního proudu a podklady 

pro stanovení stupně plynulosti jízdy. Dodatečně bylo nutno ke všem sestavám přičíst 

počty autobusů MHD na jednotlivých úsecích vycházející z výsledků sčítání dopravy 

z roku 2007. 
                                                 
57 Veřejně dostupné informace z této studie jsou přístupné na: Magistrát hl. m. Prahy - Odbor informatiky 
(INF MHMP) : Praha - životní prostředí 2007, ročenka [online]. 2007 [cit. 2010-02-26].URL: 
<http://envis.praha-mesto.cz/rocenky/Pr07_htm/index.htm>. 
58 Ministerstvo zdravotnictví ČR : Hlukové mapy [online]. 2007 [cit. 2010-03-01]. URL: 
<http://hlukovemapy.mzcr.cz/aglomerace.html>. 
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Pro výpočty emisí byl užit model MEFA-0659, který vychází z emisních faktorů 

publikovaných MŽP60. Tyto emisní faktory jsou publikovány samostatně pro jednotlivé 

kombinace následujících vstupních dat: typ vozidla, emisní kategorie, rychlost jízdy, 

sklon komunikace a výpočtový rok. Vzhledem k nejvyšší účinnosti byla testována 

pouze maximální varianta. 

Vypočtené hodnoty61 je možno prezentovat graficky v podobě emisních map. 

Pro lepší přehlednost jsou však výsledky shrnuty přehledně v tabulkách níže.  

6.2.1 Souhrnné výsledky modelování emisí62 

Lze konstatovat, že výstupy z modelů potvrzují, že zavedení MMS povětšinou pozitivně 

ovlivní hodnoty emisí uvnitř zpoplatněné oblasti. Naopak mimo tuto oblast  

je nutné předpokládat nárůst emisí, a to v souvislosti s předpokládaným přesunem části 

dopravy na alternativní objízdné trasy. Nejméně vyrovnané výsledky lze zaznamenat na 

úsecích, které tvoří hranici zpoplatněné oblasti.  

Pokud se detailněji zaměříme na výsledky, tak je zřejmé, že existuje souvislost 

mezi druhem a rozložením emisí jednotlivých látek (které se následně odráží i 

v odlišném rozložení imisních hodnot): 

� Emise částic PM10: dvě třetiny prachových částic z aut vyprodukují dieselové 

motory. Dieselový motor sice ušetří oproti benzínovému 25 - 30 % paliva, což má 

kladný vliv na emise CO2 a vznik skleníkového efektu, na druhou stranu dokáže 

vyprodukovat stonásobně větší množství prachových částic oproti benzínovému 

motoru s katalyzátorem. Výrazný podíl na emisích části PM10  má také  

tzv. sekundární prašnost, tj. prachové částice zvířené z vozovky pohybem 

automobilů (včetně obrusu povrchu komunikace, brzd a pneumatik). Je logické,  

že v tomto případě roste množství zvýšeného prachu s hmotností vozidla; proto  

se objevují na kapacitních tazích s velkým podílem kamionové dopravy větší emise 

PM10 ( v případě Prahy je to např. Štěrboholská radiála); částech uvedených tahů, 

                                                 
59 Emisní faktory pro motorová vozidla vydává MŽP v souladu s legislativními opatřeními. Hlavní 
výhodou je možnost v rámci ČR provádět vzájemně porovnatelné bilanční výpočty emisí z dopravy či 
hodnocení vlivu motorových vozidel na kvalitu ovzduší.  
60 Viz http://www.atem.cz/mefa.htm 
61 Viz studie MHMP: Evions, a.s. Modelování dopadů pražského mýtného systému na ŽP. Praha : 
MHMP, 2008. 126 s. 
62 Výstupy převzaty ze studie MHMP: Evions, a.s. Modelování dopadů pražského mýtného systému na 
ŽP. Praha : MHMP, 2008. 126 s. 
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kde byl v září 2010 v návaznosti na otevření části SOKP vyloučen provoz vozidel 

nad 12 t vyloučen. 

 
Tab. č.12 Částice PM10 – 2007 (Zdroj: MHMP) 

Úseky komunikací částice PM10 
Bez varianty Varianta č. 1 Varianta č. 2 Varianta č. 3 

[t.rok-1] % Bez v.  % Bez v.  % Bez v.  
uvnitř zpoplatněné oblasti 140,8 -19,3 -17,2 -15,6 
na hranici zpoplatněné oblasti 151,6 -16,6 -0,3 -3,3 
vně zpoplatněné oblasti 1078,9 0,0 0,7 0,6 
Celkem 1371,2 -3,8 -1,3 -1,4 
  oxidy dusíku 
  Bez varianty Varianta č. 1 Varianta č. 2 Varianta č. 3 
  [t.rok-1] % Bez v.  % Bez v.  % Bez v.  
uvnitř zpoplatněné oblasti 250,5 -30,2 -21,9 -12,3 
na hranici zpoplatněné oblasti 250,5 -22,0 1,3 -4,6 
vně zpoplatněné oblasti 1459,7 4,2 4,8 4,6 
Celkem 1960,7 -3,5 0,9 -0,1 
  benzen 
  Bez varianty Varianta č. 1 Varianta č. 2 Varianta č. 3 
  [t.rok-1] % Bez v.  % Bez v.  % Bez v.  
uvnitř zpoplatněné oblasti 24,7 -33,6 -30,4 -33,6 
na hranici zpoplatněné oblasti 14,8 -29,7 3,4 -5,4 
vně zpoplatněné oblasti 49,7 -1,4 2,6 0,8 
Celkem 89,2 -15,0 -6,3 -9,9 
  oxid uhelnatý 
  Bez varianty Varianta č. 1 Varianta č. 2 Varianta č. 3 
  [t.rok-1] % Bez v.  % Bez v.  % Bez v.  
uvnitř zpoplatněné oblasti 2081,6 -41,1 -35,7 -39,7 
na hranici zpoplatněné oblasti 1158,9 -31,5 5,8 -6,3 
vně zpoplatněné oblasti 3793,0 0,5 5,7 3,0 
Celkem 7033,5 -17,1 -6,5 -11,2 

 

� V případě oxidů dusíku  (pod termínem oxidy dusíku rozumí pouze oxid dusnatý 

(NO) a oxid dusičitý (NO2), jejichž sumární koncentrace v je označována jako 

NOx.). Zvyšující se podíl dopravy neemisích NOx je velmi alarmující i s ohledem na 

fakt, že mobilními zdroji jsou znečišťující příměsi emitovány přímo do tzv. 

„dýchací zóny“, čímž dochází k přímému dopadu na člověka. K velmi účinným 

technickým prostředkům ke snížení emisí NOx z automobilu patří katalyzátory. 

Z modelů vyplývá vyrovnanější rozložení emisí (v návaznosti na intenzity dopravy). 

I zde se projevuje negativní dopad těžkých nákladních automobilů, které mají 

několikanásobně vyšší emisní hodnoty než osobní auta. Největší produkce emisí tak 

lze očekávat na hlavních tazích – Jižní spojka, Městský okruh, severojižní 

magistrála, Bohdalecká – Jana Želivského, Novovysočanská. Velkých poklesů 
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dopadu provozu těžkých nákladních vozidel bylo dosaženo v těch Na emisích 

benzenu se podílejí především osobní automobily. Emise výrazně narůstají při nižší 

rychlosti a zhoršené plynulosti jízdy. Zvýšené koncentrace se tak objevují v místech 

se sníženou kapacitou a vysokou intenzitou dopravy. V případě Prahy je tak 

rozložení emisí rovnoměrné a to jak na kapacitních dopravních tazích, tak i v centru 

města se sníženou průjezdností. Za varovný výstup lze považovat někdejší 

rozhodnutí MHMP, který z důvodu rozhodnutí soudu s cílem snížení hlukové zátěže 

na řadě významných komunikací snížil povolenou rychlost z  

80 km/hod na 50 km/hod. Pokles hlukové zátěže se pohyboval v oblasti v průměru 

kolem hodnoty 3 dB, mírně poklesly některé další emise (PM10 a NOx, ale 

významným procentem (i o více než 20 %) narostly emise aromatických 

uhlovodíků, které patří do skupiny silných karcinogenů. To patrně stálo i za 

následným rozhodnutím MHMP toto opatření v tichosti vrátit ve většině případů do 

původních hodnot. 

Tab. č.13 Částice PM10 – 2011(Zdroj: MHMP) 
Úseky komunikací částice PM10 

Bez varianty Varianta č. 1 Varianta č. 2 Varianta č. 3 
[t.rok-1] % Bez v.  % Bez v.  % Bez v.  

uvnitř zpoplatněné oblasti 146,4 -10,7 -11,5 -13,0 
na hranici zpoplatněné oblasti 142,8 -13,9 1,3 0,0 
vně zpoplatněné oblasti 898,0 2,1 -0,4 0,8 
Celkem 1187,1 -1,3 -1,5 -1,0 
  oxidy dusíku 
  Bez varianty Varianta č. 1 Varianta č. 2 Varianta č. 3 
  [t.rok-1] % Bez v.  % Bez v.  % Bez v.  
uvnitř zpoplatněné oblasti 326,5 -9,2 -7,7 -12,7 
na hranici zpoplatněné oblasti 227,1 -20,0 2,6 1,1 
vně zpoplatněné oblasti 1640,1 4,1 1,5 1,3 
Celkem 2193,7 -0,4 0,3 -0,8 
  benzen 
  Bez varianty Varianta č. 1 Varianta č. 2 Varianta č. 3 
  [t.rok-1] % Bez v.  % Bez v.  % Bez v.  
uvnitř zpoplatněné oblasti 25,4 -18,1 -17,3 -25,2 
na hranici zpoplatněné oblasti 13,6 -28,7 4,4 2,2 
vně zpoplatněné oblasti 71,4 3,8 3,4 1,3 
Celkem 110,4 -5,3 -1,3 -4,7 
  oxid uhelnatý 
  Bez varianty Varianta č. 1 Varianta č. 2 Varianta č. 3 
  [t.rok-1] % Bez v.  % Bez v.  % Bez v.  
uvnitř zpoplatněné oblasti 2446,3 -19,8 -18,0 -27,6 
na hranici zpoplatněné oblasti 1267,8 -30,5 5,1 2,9 
vně zpoplatněné oblasti 6314,9 4,2 4,3 1,4 
Celkem 10029,0 -6,0 -1,0 -5,5 
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� Koncentrace oxidu uhelnatého v městském ovzduší se mění s hustotou provozu 

benzínových motorových vozidel. Doby výskytu nejvyšších koncentrací oxidu 

uhelnatého se často kryjí s ranní a odpolední dopravní špičkou. Opětovně jako 

v případě benzenu jsou emise rozloženy poměrně rovnoměrně, kdy se projevují jak 

dopravní toky, tak i úseky města s omezenou kapacitou. 

 

Tab. č.14 Částice PM10 – 2020 (Zdroj: MHMP) 
Úseky komunikací částice PM10 

Bez varianty Varianta č. 1 Varianta č. 2 Varianta č. 3 
[t.rok-1] % Bez v.  % Bez v.  % Bez v.  

uvnitř zpoplatněné oblasti 112,6 -14,1 -12,2 -16,0 
na hranici zpoplatněné oblasti 126,0 -16,3 -1,3 -1,9 
vně zpoplatněné oblasti 739,3 0,9 -1,6 -0,5 
Celkem 978,0 -3,0 -2,8 -2,5 
  oxidy dusíku 
  Bez varianty Varianta č. 1 Varianta č. 2 Varianta č. 3 
  [t.rok-1] % Bez v.  % Bez v.  % Bez v.  
uvnitř zpoplatněné oblasti 195,5 -14,5 -10,5 -17,4 
na hranici zpoplatněné oblasti 158,2 -22,3 -0,9 -1,6 
vně zpoplatněné oblasti 983,0 2,2 -1,4 -0,8 
Celkem 1336,6 -3,1 -2,7 -3,3 
    
  Bez varianty Varianta č. 1 Varianta č. 2 Varianta č. 3 
  [t.rok-1] % Bez v.  % Bez v.  % Bez v.  
uvnitř zpoplatněné oblasti 16,6 -24,1 -18,1 -31,3 
na hranici zpoplatněné oblasti 9,9 -31,3 -1,0 -3,0 
vně zpoplatněné oblasti 46,5 1,7 -1,5 -1,7 
Celkem 73,0 -8,8 -5,1 -8,6 
  oxid uhelnatý 
  Bez varianty Varianta č. 1 Varianta č. 2 Varianta č. 3 
  [t.rok-1] % Bez v.  % Bez v.  % Bez v.  
uvnitř zpoplatněné oblasti 1491,3 -26,9 -18,6 -34,5 
na hranici zpoplatněné oblasti 866,6 -33,5 0,7 -1,4 
vně zpoplatněné oblasti 3916,7 2,1 -1,6 -2,2 
Celkem 6274,6 -9,7 -5,3 -9,8 

 

Zjištěné hodnoty znečištění (emisní výpočty) jsou nezbytným vstupem pro 

hodnocení očekávané kvality ovzduší ve sledované oblasti. „Kvalitou vnějšího ovzduší“ 

se rozumí úroveň znečištění ovzduší, která může svými účinky ovlivňovat lidské zdraví, 

vegetaci jakož i celé ekosystémy. Tato úroveň znečištění vnějšího ovzduší je způsobena 

vypouštěním znečišťujících látek z různých zdrojů v důsledku lidské činnosti, v našem 

případě vozidel IAD. Do hodnocení tak nejsou zahrnuty příspěvky dalších zdrojů 

znečištění, které byly zahrnuty do „imisního pozadí“.  
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Hlavní myšlenkou pro úvahu o kvalitě ovzduší je, že znečišťující látky jsou  

po vypuštění ze zdroje přenášeny v atmosféře a mohou tak ovlivňovat kvalitu ovzduší 

jak v nejbližším okolí samotného zdroje znečištění, tak ve vzdálenějších oblastech.  

Do uvažování je tedy nutné zakomponovat meteorologické podmínky, které významně 

ovlivňují rozptyl znečišťujících látek v atmosféře – tj. rychlost a směr proudění 

vzduchu, teplotní zvrstvení atmosféry. V modelování je pro tento účel využit datový 

soubor označovaný jako větrná růžice. Struktura větrné růžice63 je volena tak, aby bylo 

možné sledovat rozptyl znečištění v atmosféře na základě relativní četnosti jednotlivých 

tříd rychlosti a směrů větru, který je charakteristický pro danou lokalitu.  

Modelové hodnocení ve výše definovaných lokalitách A – F bylo provedeno 

podobně jako při zjišťování emisí v uvedených oblastech, které vykazují dlouhodobě 

zvýšené emise NO2, CO, PM10, benzenu. Výpočetní oblast je volena tak, aby zahrnovala 

okolí těchto komunikací vymezených pro modelové výpočty. Do modelu byly 

dosazovány průměrné roční koncentrace uvedených látek, neboť zohledňují typický 

průběh meteorologických parametrů a emisních hodnot během celého roku.   

Výsledky modelových výpočtů porovnáváme s platnými imisními limity, které 

určují přípustnou úroveň znečištění (porovnání ovšem nelze stanovit zcela exaktně,  

neboť se jedná o příspěvky pouze z vybrané komunikační sítě bez vlivu dalších zdrojů).  

Hodnoty pro jednotlivé znečišťující látky jsou stanoveny Nařízením vlády  

č. 597/2006 Sb. V případě krátkodobých (hodinových  či denních) koncentrací je vedle 

výší limitu stanoven i tolerovaný počet překročení limitní hodnoty v průběhu 

kalendářního roku. Níže uvedené imisní limity jsou platné od roku 2010 pro průměrné 

roční koncentrace suspendovaných částic PM10, oxidu dusičitého a benzenu. Pro oxid 

uhelnatý není limit pro roční koncentraci stanoven. 
 

Tab. č.15 Imisní hodnoty pro ochranu zdraví (Zdroj: MŽP) 
Látka Časový interval Imisní limit 

Oxid dusičitý 1 rok 40 μg.m-3 

benzen 1 rok 5 μg.m-3 

Suspendované částice 1 rok 40 μg.m-3 

                                                 
63 Na území hl. m. Prahy je používána datová sestava 141 větrných růžic, které popisují rozptylové 
podmínky v jednotlivých částech Prahy. Sestava byla zpracována pro model ATEM pracovníky Ústavy 
fyziky atmosféry AV ČR. Růžice popisují proudění ve vybrané lokalitě za různých rozptylových 
podmínek v členění na šestnáct základních směrů proudění, tři rychlosti větru (1,7; 5,0; 11,0 m.s.-1) a pět 
tříd stability.  
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6.2.2 Selektivní výsledky emisí64 

Výsledky emisního modelování ve vazbě na (ne-)zavedení mýtného zpoplatnění jsou 
podrobně graficky zobrazeny ve studii „Modelování dopadů pražského mýtného 
systému na ŽP“, kde jsou předloženy detailní výsledky studií, jsou vypovídajícím 
způsobem potvrzeny očekávané dopady v širších souvislostech mnoha dalších 
parametrů. Tento rozsáhlý soubor výsledků v detailech popisuje změnu hodnot emisních 
koncentrací sledovaných látek  v pěti selektivních oblastech A – F a svým rozsahem a 
komplexností převyšuje možnosti podrobné analýzy v rámci této práce. 

Konkrétní data potvrzují očekávání spojená se změnou a průjezdností 
sledovaných komunikací a přilehlých oblastí ve vazbě na jejich klimatické podmínky a 
morfologii oblasti. 

Např. v roce 2020, kdy je v dopravním modelu zakomponována kompletně 
dokončená dopravní infrastruktura, lze očekávat nárůst PM10. 

 

6.3 Modelování dopadů regulace na hlukové zatížení 

6.3.1 Metodika výpočtu 

Modelování hlukové zátěže využívá výsledků studie „Modelování dopadů pražského 
mýtného systému na ŽP“, která využívala program Hluk+ ver. 7.16. Tento programový 
nástroj stanovuje hladiny hluku ve venkovním prostředí, způsobeného jak dopravními, 
tak i stacionárními zdroji hluku. Program zahrnuje aktualizovanou metodiku pro 
výpočet hluku z dopravy, publikovanou MŽP v roce 2005 a legální aplikovatelnost 
tohoto programu byla potvrzena dopisem hlavního hygienika České republiky č. j. 
HEM/510-3272-13.2.9695 ze dne 21. února 1996. Tento program na základě grafického 
zadání konkrétní situace a podrobných dat o posuzované komunikaci a relevantním 
dopravním proudu umožňuje:  
 

� výpočet hlukové zátěže v jednotlivých vybraných bodech, 

� výpočet polohy charakteristických izofon (LAeq), 

� vyhodnocení plošného rozložení hlukové zátěže v zadaných pásmech ( LAeq). 

Studie zohledňuje podélný profil hodnocených komunikací, včetně zářezů, 
násypů a estakád a jejich vliv na šíření zvukových vln. V souladu aktualizovanou 
metodikou pro výpočet hluku z dopravy, publikovanou MŽP v roce 2005 byl uvažován 
                                                 
64 Výsledky jsou k dispozici ve studii: Evions, a.s. Modelování dopadů pražského mýtného systému na 
ŽP. Praha : MHMP, 2008. 126 s. 
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faktor F1, který zohledňuje předpoklad postupné obměny vozového parku za vozidla  
s nižší hlukovou emisí. Dále byla vyhodnocena akustická situace ve třech specifických 
modelových časových horizontech 2010, 2011 a 2020 a to v souladu s dalšími modely 
vycházejícími především z modelů vývoje IAD vázanými ke stejným datům. Tato data 
byla v době zadávání vybrána s ohledem na předpokládaná dokončení hlavních 
dopravních staveb na území hl. m. Prahy. Významné zpoždění díla Blanka však tento 
předpoklad patrně ohrozí a předpoklady dokončení staveb uvažovaných v roce 2011 
budou naplněny nejméně s ročním zpožděním. Nové modelování však v této době není 
reálné, je proto nutno výsledky vnímat jako informativní s extrapolační možností 
přesunu do roku 2012. 

Model pracuje se 24-hodinovými průměry a podíl denní a noční dopravy byl 
stanoven na základě podkladů TSK-ÚDI. Vzhledem k účelu a větší srozumitelnosti  
se přidržíme používání pojmu  hluk místo věcně správného výrazu akustický tlak. 
Stejně tak jako je v uvedené studii  hodnota hluku (akustického tlaku) uvažována  
s váhovým filtrem typu A aproximujícím citlivost lidského ucha. Výpočty byly 
provedeny pro denní dobu s tím, že byly stanoveny na základě podkladů TSK-ÚDI. Byl 
zohledněn pouze příspěvek z provozu na vybraných komunikacích tak, jak jsou tyto 
komunikace dostupné v použitém modelu IAD. Není možné zohlednit provoz  
na vedlejších komunikacích, případně další zdroje hluku (stacionární zdroje, provoz 
tramvají a podobně). S ohledem na studium vlivu IAD a relativně nevýznamném vlivu 
málo zatížených komunikací jsou tyto předpoklady a na nich postavené vypočtené 
hodnoty dostatečně reprezentativní.  

6.3.2 Výpočtové body 

V blízkosti posuzovaných komunikací byly vybrány rodinné, bytové a panelové domy, 
které jsou provozem na vybraných komunikacích v hodnocených lokalitách významněji 
zasaženy. Výpočet ekvivalentní hladiny akustického tlaku v bodech byl proveden 2 m 
před fasádou v různých výškách objektů. Pro dokreslení očekávané akustické situace v 
lokalitách byla do hodnocení zahrnuta i nechráněná zástavba. 

6.3.3 Nejvyšší přípustné hodnoty vnějšího hluku 

Hlukové limity pro vnější hluk stanovuje nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Limity ekvivalentní hladiny 
akustického tlaku A ve vnějším prostředí se stanoví jako součet základní hladiny 
LAeq,T = 50 dB a některé z korekcí uvedených v tabulce č.17 (korekce se nesčítají). 
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Tab. č.16 Stanovení hlukových limitů dle Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. 

Způsob využití Korekce v dB 
i. ii. iii. iv. 

Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových, zdravotnických 
zařízení, včetně lázní. 

-5 0 5 15 

Chráněný venkovní prostor lůžkových, zdravotnických zařízení, 
včetně lázní. 

0 0 5 15 

Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněné ostatní 
venkovní prostory 

0 5 10 20 

 
i. Použije se pro hluk z veřejné produkce hudby, hluk z provozoven služeb a dalších 

zdrojů hluku, s výjimkou letišť, pozemních komunikací, nejde-li o účelové 
komunikace, a dále s výjimkou drah, nejde-li o železniční stanice zajišťující 
vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku 
vlaků a opravy vozů.  

ii. Použije se pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových 
komunikací, a drahách.  

iii. Použije se pro hluk z dopravy v okolí dálnic, silnic I. a II. třídy a místních 
komunikacích I. a II. třídy v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je 
převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích. Použije 
se pro hluk z dopravy na dráhách v ochranném pásmu dráhy.  

iv. Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích a 
dráhách, kdy se starou hlukovou zátěží rozumí stav hlučnosti, způsobený dopravou 
na pozemních komunikacích a drahách, který v chráněných venkovních prostorech 
staveb a v chráněném venkovním prostoru vznikl do 31. prosince 2000. Tato 
korekce zůstává zachována i po položení nového povrchu vozovky, výměně 
kolejového svršku, popřípadě rozšíření vozovek při zachování směrového nebo 
výškového vedení pozemní komunikace nebo dráhy, při které nesmí dojít ke 
zhoršení stávající hlučnosti v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném 
venkovním prostoru a pro krátkodobé objízdné trasy. Přehled uvažovaných limitů 
pro vnější hluk uvažovaných ve studii je uveden v následující tabulce.  
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Tab. č.17 Limity hlukové zátěže (Zdroj: MŽP) 

Limity LeqA den (dB) 
Limit LeqA den (dB) Celková zátěž území se započtenou tzv. 
„starou hlukovou zátěží“* 

70 

Pro hluk způsobený automobilovým provozem na komunikacích 
I. a II. třídy v chráněném prostoru obytné zástavby. 

65 

Pro hluk způsobený automobilovým provozem na komunikacích 
I. a II. třídy v chráněném prostoru staveb lůžkových, 
zdravotnických zařízení včetně lázní. 

55 

* výjimka pro uplatňování staré hlukové zátěže končí k roku 2013 

 
V hodnocených lokalitách se jedná výhradně o hluk z provozu na hlavních 

komunikacích. Vzhledem k tomu, že se jedná o příspěvek pouze vybraných komunikací 
a vybraných zdrojů hluku, nejsou v textu vypočtené hodnoty s hygienickými limity 
porovnávány. 

Podrobnosti měřených a modelovaných bodů A - F jsou uvedeny v citované 
studii. 
 

6.3.4 Shrnutí výsledků modelování změn hlukové zátěže65 

Porovnáván je obdobně stav hlukové zátěže před a po zavedení restriktivního opatření 
zpoplatnění vjezdu do stanovené zóny ve třech výše podrobně diskutovaných časových 
horizontech (2010, 2011 a 2020).  

Hodnocení před otevřením uvedených staveb s regulací mýtným (2010 jen 
hypoteticky) je následující změna akustické situace v jednotlivých lokalitách  
v následujícím rozsahu podle konkrétní polohy v rámci lokality. 
 
6.3.4.1 Celkové zhodnocení dopadu regulace na hlukové zatížení 

V roce 2010 by po hypotetickém zavedení MMS nastala změna akustické situace v 

jednotlivých lokalitách v následujícím rozsahu: 

� v oblasti A (Jižní Spojka v úseku Štěrboholy – Barrandovský most) u zástavby 

podél celého posuzovaného úseku Jižní spojky mírné navýšení hlukové zátěže do 

0,3 dB; 

                                                 
65 Výsledky jsou převzaty ze studie MHMP: Evions, a.s. Modelování dopadů pražského mýtného systému 
na ŽP. Praha : MHMP, 2008. 126 s. 
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� v oblasti B (okolí ulic Ječná a Žitná) s výjimkou jednoho úseku v oblasti pouze 

pokles akustické zátěže. Navýšení je max. 0,3 dB a pokles nejvýše 0,7 dB; 

� v oblasti C (okolí ulic Legerova a Sokolská) pouze pokles akustické zátěže až  

o 1,9 dB; 

� v oblasti D (Hlávkův most a Těšnovský tunel) mírný nárůst (do 0,2 dB),  

na většině hodnoceného území však pokles akustické zátěže až o 2 dB; 

� v oblasti E (Dejvice – okolí křižovatky u Prašného mostu) modely ukázaly potenciál 

jak nárůstu akustické zátěže (do 0,7 dB), tak poklesu  nejvýše však  

o 0,5 dB; 

� v oblasti F (Chotkovy sady – oblast mezi Klárovem a ulicí Milady Horákové) 

navýšení hlukové zátěže do 0,6 dB, modelově převládá pokles až 3,9 dB. 

V hodnoceném roce 2011 může po zavedení MMS nastat změna akustické 
situace v jednotlivých lokalitách v následujícím rozsahu: 

� v oblasti A u zástavby podél celého posuzovaného úseku Jižní spojky navýšení 

hlukové zátěže do 0,3 dB; 

� v oblasti B pouze pokles akustické zátěže, a to až na úrovni 1,8 dB; 

� v oblasti C pouze pokles akustické zátěže až o 2,4 dB; 

� v oblasti D mírný nárůst (do 0,1 dB), na většině území pokles až o 2,8 dB; 

� v oblasti E nárůst hlukové zátěže nejvíce o 0,4 dB. Pokles nejvýše o  0,2 dB; 

� v oblasti F v části oblasti navýšení až o 2,3 dB, ve druhé části pokles až o 2,1dB. 

V hodnoceném roce 2020 nastane po zavedení regulace změna akustické situace 

v jednotlivých lokalitách v následujícím rozsahu: 

� v oblasti A u zástavby podél celého posuzovaného úseku Jižní spojky mírné 

navýšení hlukové zátěže do 0,4 dB; 

� v oblasti B pouze pokles akustické zátěže, a to až na úrovni 2,3 dB; 

� v oblasti C pouze pokles akustické zátěže, a to až o 3,6 dB; 

� v oblasti D pouze pokles akustické zátěže, a to až o 3,4 dB; 

� v oblasti E nárůst hlukové zátěže do 0,4 dB a pouze velmi mírný pokles  

na hranici 0,1 dB; 
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� v oblasti F v části oblasti navýšení, a to až o 2 dB, ve druhé části oblasti pokles 

akustické zátěže, a to až o 2,3 dB. 

Výsledky jsou překvapivě hodnotově málo významné ve vazbě na regulační 
opatření v rámci -3,9dB až +3,6dB ve střední hodnotě ještě podstatně méně a tudíž 
s celkově malou významností. Navíc dochází jak poklesům, tak nárůstu, a proto  
v následující analýze  dopadu regulačních opatření pro kvalitu života je tento parametr 
možno vnímat jako málo významný. 
 

6.4 Modelování dopadů regulace na MHD66 

6.4.1 Stav výsledků dopravního průzkumu MDH 11/2008 

MHD v Praze a PID je hodnocena jako jeden z nejefektivnějších systémů městské a 
příměstské dopravy v Evropě67. MHD a PID je vybavena velkou hustotou sítě 
s postupnou přiměřenou koncentrací do centrální části města.  

Analýzy vytíženosti  stavu provozu vozů MHD identifikují maximální hodnoty 
vytížení v definovaných časových intervalech jako průměrné hodnoty za celý interval, 
který je nejvýše jedna hodina. Jestliže TSK na tramvajové síti uvádí jako průměrné 
hodnoty vytížení  70 %, některé ze spojů mohou přesto být dle uvedené metodiky 
vytíženy na více než 100 %. V modelování použité maximální hodnoty vycházejí z 
přepravního průzkumu roku 2008, kde je vyčísleno, že je z celkového počtu 5 907 spojů 
identifikováno 263 spojů jako nevyhovujících, tzn. poptávka na libovolném úseku linky 
převyšovala nabídku. Je ještě nezbytné zdůraznit, že hodnocení kvality služby je ve 
vztahu k obsazenosti vozu hromadné dopravy měřitelné jen subjektivně a výsledky mají 
velmi široký rozptyl.  

Výsledky „Komplexního přepravního průzkumu metra“ z listopadu 2008 
ukázaly, že hodnota 100 % průměrného vytížení byla lokálně dosažena i při prezentaci 
průměrných číslech za celou max. hodinu špičky.  

Nejzatíženějšími stanicemi jsou  Můstek na trase A s celkovým obratem 188 081 
cestujících za den (včetně přestupů) a stanice Muzeum na trase C s celkovým obratem 
161 915 cestujících za den (včetně přestupů). Všemi přestupními stanicemi metra 
(Můstek, Muzeum a Florenc) prošlo denně celkem 569 tis. cestujících. Stanice s 

                                                 
66 Výsledky byly převzaty ze studie MHMP: Evions, a.s. Modelování dopadů pražského mýtného systému 
na MHD. Praha : MHMP, 2008. 62 s. 
67 Viz dopravní průzkum Mezinárodní automobilové federace (FIA), ve kterém bylo testováno celkem 23 
evropských měst a městská hromadná doprava v české metropoli dostala známku "dobrý", tj. umístila se 
na čtvrtém místě (dostupné na: 
<http://eurotestmobility.com/eurotest.php?itemno=346&PHPSESSID=045fa4610dab33977c1b8aa57579
658d>. 
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nejvyšším obratem cestujících (nástup a výstup celkem) jsou I. P. Pavlova (118 647 
osob/den), Dejvická (117 726 osob/den) a stanice Anděl (101 451 osob/den). 
Nejzatíženějším úsekem na celé síti metra je úsek mezi stanicemi I. P. Pavlova a 
Vyšehrad na trase C, kterým za celý pracovní den v obou směrech projede cca 292 tis. 
cestujících. Za ní následuje úsek Anděl – Můstek. 

Na lince B je možno řešit navýšení kapacity snížením provozních intervalů. Na 
lince C je situace náročnější, neboť provozní intervaly jsou již na samé hranici 
provozních možností stávajícího technického vybavení. Z těchto důvodů je zapotřebí 
hledat pozemní i alternativní podzemní řešení (tj. plánovaná výstavba trasy nové linky 
D), jak lince C odlehčit zatížení. 

Autobusová doprava je důležitý doplňkový systém, který je schopen, v rámci 
dostupného počtu vozů a průjezdnosti komunikací zatěžovaných IAD, relativně pružně 
reagovat na změny poptávky.  

V současné době se významněji profiluje železniční doprava v rámci PID při 

přepravě cestujících. Jen na území hl. m. Prahy stoupl počet osob přepravovaných na 

doklady PID podle podkladů TSK (Ročenka 2009) cca o 70 %. Z pohledu umožnění 

mobility mezi hlavním městem a regionem Středočeského kraje může hrát do budoucna 

železnice významnou roli a může, za předpokladu zvýšení spolehlivosti a kultury 

cestování, sehrát v budoucnu významnou roli alternativy IAD.  

6.4.2 Doprava v klidu (parkování) – stav a předpoklady rozvoje 

Parkování v centru hl. m. Prahy je regulováno ZPS,  které vytlačuje parkování a tím i 
IAD do těch částí města, kde doposud tyto zóny nebyly zavedeny. Kapacita parkování 
ve středu města je limitovaná a je progresivní. ZPS nabízí krátkodobé a střednědobé 
zóny, kde je za poplatek možné parkovat, ovšem jejich kapacita je limitovaná. Nikterak 
nevýznamnou možností parkování v oblasti ZPS nebo v její blízkosti jsou neveřejné 
garáže anebo parkovací plochy, které jsou určeny pouze pro zaměstnance společností a 
pro jejich klienty. 

Pro zachytávání dopravy na okraji města nebo dokonce ještě před ním jsou 

parkovací systémy  (P&R), která musí mít přiměřenou návaznost na hromadnou 

dopravu odpovídající kapacity, tj. zejména radiální linky kolejové dopravy. Jak ukazují 

statistiky TKS Praha, plné vytížení lze identifikovat v lokalitách s návazností na síť 

pražského metra. V případě dvou parkovišť P&R s návazností na železniční služby 

poskytované v rámci PID, tj. Běchovice a Radotín, je využití nízké, i když jsou 

provozovatelem deklarované dojezdové doby do středu města velmi zajímavé. 
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Problémem je především nevyhovující spolehlivost (časté zpoždění, jakož i nižší kultura 

cestování).  

Nejčastějším účelem cesty je z cca 70 %, jak vyplývá z opakovaných průzkumů, 

cesta do zaměstnání. Průzkumem zjištěná průměrná délka cestování abonentů na 

parkoviště P&R je asi 37 km a téměř 50 % dotázaných cestuje ze vzdálenějších oblastí 

pražské aglomerace.  

Obecně je považován současný stav počtu a topologie parkovacích míst P&R za 

nedostatečný a bude jistě jedním z klíčových bodů rozvoje v příštích letech. Požadavky 

na parkoviště souvisejí také s postupným vysídlováním města a stěhováním Pražanů do 

satelitních městeček kolem Prahy. Jen malé procento těchto nových bytových zón je 

přímo navázáno na zejména příhodnou železniční složku PID, obyvatelé dojíždí buď sítí 

autobusové součásti PID anebo právě kombinují IAD s P&R službami. Není ale známý 

žádný výzkum, který by zhodnotil toky těchto uživatelů a jejich potenciál požadavků na 

kapacity P&R služeb.  

Z celkového počtu vozidel, který na základě diskutované restrikce přestane 

vjíždět do zpoplatněné oblasti, se můžeme pokusit odvodit počet vozidel, který může 

potenciálně využít záchytných P&R. Tento počet je kolem hodnoty 3 000 nových 

parkovacích míst P&R typu. Odhad bere v úvahu již zmíněný princip 70 % / 30 %, 

jakož i odhad poměru využití P&R oproti kompletnímu využití MHD,  PID anebo jejich 

kombinace. 

Plán rozvoje hl. m. Prahy předpokládá postupné navýšení kapacity v rozmezí 

12 tis. – 20 tis. P&R parkovacích míst. Lze z toho odvodit, že tato dimenze rozvoje 

odpovídající infrastruktury pro ty, kteří přejdou na služby MHD tímto kombinovaným 

způsobem dopravy není kritická a plán rozvoje hl. m. Prahy tyto trendy přiměřeně 

reflektuje. 

6.4.3 Požadavky na nové kapacity MHD 

Z dopravního modelování dopadů regulace na IAD byly stanoveny počty cestujících, 
kteří se po vyhodnocení výše mýtného poplatku rozhodnou využít systém PID. Odhady, 
které vycházejí ze socio-ekonomických studií ve městech, kde bylo městské mýtné 
zpoplatnění zavedeno. Předpokládáme, že 70 % cestujících, kteří přestanou využívat 
IAD,  přejde výhradně anebo kombinovaně s P&R na MHD anebo na PID, přičemž 
výpočet vychází pouze z uživatelů IAD, kteří směřují do centra, tj. je vyloučena 
tranzitní doprava (38 %). 
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Konkrétní počty osob v topologickém rozložení jsou přímým výstupem 

dopravního modelování dopadu regulace na IAD a to samozřejmě podle výše poplatku. 

V tabulce č. 19 je uveden sumární odhad pro model z roku 2020 selektivně podle výše 

poplatku. Tento případ byl vybrán jako nejvýznamnější dopad ze všech tří variant. 

 
Tab. č.18 Navýšení počtu cestujících (rok 2020) (Zdroj: MHMP) 

Navýšení počtu cestujících (model 2020) v důsledku regulace 
MS 

Sazba mýtného poplatku v Kč 80 120 
Počet osob, které migrují z IAD na 
MHD 

21 112 32 200 

 
Dodatečná poptávka po přepravě ve vlacích metra v max. hodině špičky 

vyvolaná zavedením regulací mýtnými poplatky ve srovnání s výsledkem průzkumu 
realizovaného 11/2008 znamená jen minimální změnu hodnoty průměrného vytížení 
souprav v tomto období. Hodnoty navýšení nepředstavují ani 1% pro celou síť metra a 
to i pro poplatek 120 Kč. Jejich redistribuce podle topologie poptávky nemá ani na 
kritických úsecích významnější dopad.  

Je proto možno konstatovat, že provozní stav v síti metra nebude nutno  

z důvodu regulace MMS posilovat. Počet dopravních prostředků nezatěžující centrum 

Prahy a tím vytvářející podstatně lepší podmínky pro dopravu v centru představuje 

oproti počtu obyvatel dopravovaných MHD zanedbatelnou skupinu, která chod metra 

významně neovlivní. 

Obdobně studiem 15-ti nejvíce dodatečně zatížených úseků (redistribucí 

„migrantů“) se s touto dodatečnou poptávkou systém tramvajové dopravy bez 

komplikací vypořádá. Například v případě nejvyššího nárůstu vytížení mezi stanicemi 

Karlovo náměstí – Lazarská – Vodičkova – Masarykovo nádraží – Náměstí republiky – 

Dlouhá třída – Nábřeží kapitána Jaroše – Strossmayerovo náměstí je vypočten  nárůst 

přepravní kapacity o zanedbatelných cca 2000 osob (120 Kč). 

U autobusové dopravy jsou na konkrétních linkách ve špičce nárůsty, které 

mohou vyvolat požadavek navýšení kapacit (ojediněle až 10%). S ohledem na 

flexibilitu tohoto typu dopravy uvedená skutečnost nepředstavuje v celoměstském 

měřítku jakýkoliv problém. 
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7 Zhodnocení dopadu implementace MMS na kvalitu života 
v Praze 

 
Hl. m. Praha, podobně jako jiné světové metropole, se dlouhodobě potýká s nárůstem 

IAD. Výrazný nárůst používání IAD se časově kryje s obdobím společenské 

transformace, tj. po roce 1989. Objemy IAD rostou rozhodně rychleji, než vzniká 

odpovídající dopravní infrastruktura, která je bezpochyby předpokladem dlouhodobé 

stabilizace dopravní situace. Podmínky Prahy, s ohledem na morfologii širšího centra 

města a unikátní historickou hodnotu vlastního centra, vedou ke snaze maximálního 

vyloučení IAD z této oblasti. Doposud město aplikovalo, obdobně jako většina větších 

měst,  kromě standardní regulace dopravních proudů světelnou signalizací i regulaci 

dopravy aplikací řady restriktivních nástrojů, mezi něž patří dynamicky ovládané 

dopravní omezení při normální i smogové situaci, tvorby zón zákazu vjezdu, 

motorových vozidel a motocyklů,  omezení vjezdu nákladních automobilů nad 3,5/6/12t  

celkové hmotnosti, ZPS, objemovou i finanční regulaci dopravy v klidu atd.. Účinnost 

těchto nástrojů se velmi rychle saturuje a nárůst IAD v této oblasti se nepodařilo 

zastavit.  Automobilová doprava přitom představuje v současné době majoritní zdroj 

znečištění ovzduší na území Prahy. S ohledem na negativní účinky IAD, ať už ve formě 

emisí, hluku, dynamicky se měnící kapacitou vlivem stále narůstajících kongescí 

MHMP, dlouhodobě zvažuje zavedení politicky velmi citlivého restriktivního nástroje, 

kterým je zavedení placeného přístupu do určité části města (MMS). Experti MHMP 

vychází z řady studií, které byly pro tyto účely na základě zadání MHMP vypracované a 

ze zkušeností implementace tohoto typu opatření v zahraničí (Londýn, Stockholm). 

Faktory, které ovlivňují akceptovatelnost tohoto přístupu regulace jsou především: 

� Správné nastavení hranice zpoplatněného území; 

� Struktura a především výše mýtného poplatku;  

� Přijetí příslušné právní úpravy, bez které není  zavedení MMS možné; 

� Přiměřený přístup k MHD v přiměřené kvalitě té skupině uživatelů IAD, kteří se 

rozhodli k  využití MHD v celé trase cesty anebo části cesty v kombinaci s IAD a 

záchytnými  parkovišti typu P&R. 

Tato práce má přispět k diskusi o možné efektivitě zavedení zpoplatnění (MMS) 
v podmínkách hl. města Prahy. Proto práce vychází z parametrů, se kterými disponuje 
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MHMP. Jedná se především o rozsah zpoplatněné oblasti, který je definován rozšířenou 
PPR. Tato oblast zahrnuje zejména městskou část Praha 1, část Prahy 2 a dále okrajově 
zasahuje také do městských částí Prahy 4, 5, 6, 7.  Jedná se tedy především ve středně a 
dlouhodobém horizontu o nejatraktivnější území pro lokaci domácností a dalších funkcí, 
za které jsou uživatelé ochotni a schopni platit vysokou cenu (pronájem nebo koupě 
nemovitosti).  V  centru města Prahy lze pozorovat typický trend známý ze zahraničí, 
spočívající v odchodu střední a nižší vrstvy a koncentraci relativně nepočetné skupiny 
příjmově silných rezidentů. Dříve obytné prostory se využívají pro komerční aktivity, 
kterými jsou např. např. právní a poradenské firmy, realitní kanceláře, finanční služby, 
luxusní obchody, jakož i hotely střední a vyšší kategorie. Obecně se dá říci, že postupně 
dochází k přeměně dříve převážně rezidenčního prostředí centra města na funkci 
převážně komerční. Tento trend komercializace probíhal velmi pozvolna již před rokem 
1989, gradoval však v 90. letech v návaznosti na politické a ekonomické změny.  Hlavní 
funkce Prahy 1 (lze však zobecnit pro širší centrum města) se přenesla na koncentraci 
komerčních aktivit, kontaktů, řízení a rozhodování. Je zde proto vysoké soustředění 
nerezidentů, tj. zejména pracujících, ale i turistů a obyvatelstva dojíždějících za 
službami, kulturou a dalšími společenskými aktivitami.  

Zajímavé je také sledování počtu obyvatelstva v dané oblasti. Podle údajů 
Českého statistického úřadu (dále jen „ČSÚ“) žilo k 31. prosinci 2007 v hl. m. Praze 
1 212 097 obyvatel. Centrum města patří již tradičně k nejméně obydleným oblastem 
města, kde počet obyvatel dlouhodobě klesá. Ačkoli se nejedná o vytváření tzv. „města 
duchů“, které je často popisováno v souvislosti s vylidňováním a úpadkem center 
amerických měst, jedná se o jev nežádoucí, který je dlouhodobě sledován. Z důvodu 
dlouhodobého trendu poklesu trvale bydlících obyvatel si MČ Praha 1 zadala 
zpracování studie („Socioekonomická analýza území MČ P1(etapa I-IV)“ s cílem 
analýzy dlouhodobých trendů v oblasti „vybydlování“ Prahy 1 a doporučením 
optimálních kroků ke zlepšení života a atraktivity pro bydlení v Praze 1. 

Současný oficiální počet obyvatel MČ 1 je 30 641 osob (údaj k roku 2008). Na 
základě údajů od ČSÚ  se v Praze 1 se každoročně sníží počet obyvatel o 1-2 %. V roce 
2008 tak poklesl počet obyvatel MČ Praha 1 na 87 % stavu z roku 2000. Podobný 
negativní trend prožívá i Praha 2, kde v roce 2001 žilo 51 003 obyvatel, do roku 2008 se 
počet snížil na 48 575 obyvatel. V současnosti tvoří podíl obyvatelstva městské části 
Praha 1 jen  2,5 % celkové populace Prahy. Při porovnání vývoje počtu obyvatel 
v katastrech hl. města mezi lety 1991 a 2001 je patrné, že centrální a vnitřní část města 
představují nejvíce ztrátové oblasti města, naopak k nárůstu obyvatel dochází 
v některých katastrech vnější Prahy. Rezidenční funkce je přelévána do nových 
sídlištních celků (do roku 1993 např. Barrandov, Černý Most, Jihozápadní město), ve 
druhé polovině 90. let 20. století také do suburbií (satelitních městeček) uvnitř 



108 
 

administrativních hranic Prahy (Vinoř, Nebušice, Šeberov, Újezd, Kolovraty). Tyto 
dekoncentrační trendy jsou přirozené ve všech velkých evropských městech a 
rozšiřování depopulizačních oblastí do dalších částí vnitřního města bude zřejmě 
pokračovat i v blízké budoucnosti.  

V žádném případě se ovšem nejedná o trend žádoucí. Cílem místních vlád 
evropských měst je zachovat v centrech rezidenční funkci. V literatuře je tento trend 
popisován jako reurbanizace. Udržení rezidentů nebo posílení jejich počtu v centrálních 
částech měst je považováno odborníky za pozitivní prvek ve vývoji městského 
organismu, k dosažení trendu reurbanizace je však nutná intervence místních vlád a  
jejich politických představitelů. To souvisí s řešením největších problémů, které 
obyvatelé Prahy 1 vnímají ve vztahu ke kvalitě života a bydlení. Těmi jsou především 
doprava, obytné a životní prostředí a bezpečnost.68  

Zavedení dalšího restriktivního dopravního regulačního nástroje v centru města 
tj. zpoplatnění vjezdu do zpoplatněné zóny s využitím MMS a hodnocení jeho účinnosti 
je významnou součástí řešení zadání této práce. Jak bylo řečeno, jedná se o dlouhodobě 
nejméně obydlenou oblastí města s trendem trvalého snižování počtu rezidentů. Snížení 
počtu automobilů, které svými negativními dopady zhoršují kvalitu života ve městě, by 
bylo žádoucí právě i z hlediska zahájení výše diskutované reurbanizace sledovaného 
území.  

Možné dopady zavedení MMS  a jejich účinnost podle jeho konkrétního 

nastavení lze simulovat s využitím výsledků dopravních modelů realizovaných TSK-

ÚDI a ÚRM. V případě maximální varianty lze očekávat výrazné snížení počtu 

automobilů ve sledované oblasti, podle výše poplatku se může jednat až o 25 % snížení 

vjíždějících vozidel IAD. Toto snížení však není konečné, protože lze kombinací 

s dalšími nástroji ještě dále počet terminujících vozidel (nemá vliv na vozidla 

tranzitující) snížit omezením počtu veřejných parkovacích míst. To je nástroj, který byl 

využit v některých evropských metropolích a je hodnocen velmi kladně. Musí být 

samozřejmě podporován adekvátními službami MHD. Významným negativním 

dopadem regulace počtu vjíždějících vozidel do centra je nezanedbatelný nárůst 

dopravy na objízdných trasách či ulicemi na hranicích zpoplatněné oblasti. To platí jak 

pro tranzitující vozidla, tak pro vozidla směřující k relevantnímu parkovišti 

                                                 
68 TEMELOVÁ, Jana ; OUŘEDNÍČEK, Martin ; DVOŘÁKOVÁ, Nina . Socioekonomická analýza 
území MČ P1 : Čtvrtá etapa plnění úkolu 1.11.2008 - 31.7.2009. Praha : Urbánní a regionální laboratoř, 
2009. 87 s. 

. 
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provozovanému v rámci systému parkovišť P&R, která jsou určena pro přestup 

uživatele z IAD na systém MHD a zpět. V logice výše zmíněného přesouváme dopravu 

(a její negativní účinky) z centra města do širšího centra, tj. často do oblastí, kde je 

podstatně vyšší koncentrace rezidentů, než je tomu v samotném chráněném historickém 

centru. Morfologie širšího centra Prahy (PPR je jen částí tohoto pomyslného relativně 

hlubokého „bazénu“) brání přirozenému samočistícímu procesu a to zejména v době 

inverzí, protože údolí  je relativně hluboké a členité. Přesun vyšší expozice z centra 

města do oblastí v blízkosti chráněné oblasti se zvýšenou koncentrací obyvatel a 

obdobnými rozptylovými podmínkami nepředstavuje jednoznačně relevantní řešení a 

nejedná se o udržitelný nástroj. Navíc například západní část městského okruhu je 

řešena převodem dopravních proudů do tunelů. Vyústění spalin IAD z tunelů přirozeně 

kopíruje jejich trasu a s ohledem na převážný směr větrů jejich dopad na prostředí 

v centru města patrně nebude za určitých klimatických podmínek zanedbatelný. Pro 

vyjasnění souvislostí uveďme, že v sedmdesátých letech byla jedním z významných 

znečišťovatelů centra města teplárna provozovaná ve vzdálených Vokovicích (Praha 6). 

 Tato práce je koncipována tak, aby přispěla do diskuse o regulaci dopravy.  

V rámci disertační práce byl vytyčen tento základní cíl: „Identifikovat a aplikovat 

existující matematické modely a s jejich pomocí spolu se zavedením dalších pro mýtné 

specifických parametrů zhodnotit očekávané dopady zavedení MMS na kvalitu života 

v centru města s ohledem na jeho další rozvoj (popř. oslabení ekonomického růstu)“. 

Kvalita života je pojem, který se v literatuře hojně užívá, ale její přesný obsah 

není sjednocen, a proto bylo nutno zvolit skupinu parametrů, jejichž kombinaci vnímám 

jako dostatečně reprezentující a kvalitu života  kvantifikující. Jsou to: 

� Ekonomický rozvoj v regulované oblasti (dopad zavedení MMS na rozvoj 

ekonomických aktivit) 

� Environmentální parametry života (dopady MMS na emisní a hlukové zatížení) 

� Kvalita a dostupnost alternativní dopravy (především MHD) 

o Doprava v klidu (parkování) – stav a předpoklad rozvoje 

o Požadavky na nové kapacity MHD 

Volba uvedených parametrů vychází nejen z dostupnosti reprezentativních dat a 

modelovacích nástrojů, ale i ze zkušeností měst, která již disponují  konkrétními 

poznatky se zavedením MMS. 
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7.1 Ekonomický rozvoj ve zpoplatněné oblasti (dopad zavedení MMS 
na rozvoj ekonomických aktivit) 

Při uvažování o zavedení MMS bývá často uváděno, že implementované opatření může 

mít negativní dopad na ekonomický rozvoj regulované oblasti. Tento argument bývá 

často zdůrazňován mnohými politiky jako jeden z nejvýznamnějších důvodů proti 

zavedení tohoto nástroje. S ohledem na dostupné informační zdroje můžeme říci, že 

v dnešní době neexistuje metodika, která by umožnila dostatečně reprezentativním 

způsobem kvantifikovat ekonomický dopad na rozvoj regulované oblasti před 

zavedením MMS. V případě hodnocení možných dopadů je nezbytný sběr velkého 

objemu dat a multikriteriální analýzou predikovat možné dopady na zvolenou oblast. 

Ani v  zahraničí, s ohledem na ekonomickou náročnost takového postupu, nebyl žádný 

takový průzkum zrealizován.  

Při odhadu možných dopadů je tedy třeba vycházet již z realizovaných příkladů 

zavedení MMS ve světových metropolích (tedy z hodnocení ex-post). V příslušné 

subkapitole této práce byly tyto analýzy blíže popsány. Souhrnně lze konstatovat, že 

dostupné výsledky studií se shodují ve zjištění, že zpoplatnění mělo malý, neutrální či 

velmi malý negativní vliv na ekonomické aktivity. Zpoplatnění se tedy podle 

dostupných zdrojů ve vztahu k ekonomickému rozvoji dané oblasti projevuje  spíše 

neutrálně.  

7.2 Environmentální parametry života (dopady MMS na emisní a 
hlukové zatížení) 

Jak bylo podrobně analyzováno, regulace MMS není izolovatelný nástroj, neboť má 

řadu významných konsekvencí a předpokladů, které nelze zanedbat. Pokud dojde 

k restrikci vjezdu do regulované oblasti, je nutné nabídnout jinou přepravní alternativu, 

která je plnohodnotná a nekomplikuje uživateli možnost se včas a v odpovídajícím 

komfortu dopravit k cíli, kterým je především v ranních špičkách místo zaměstnání 

v regulované oblasti a odpoledne naopak bydliště lokalizované mimo regulovanou 

oblast. Tři uvedené varianty zpoplatnění  centra Prahy rozdílně zatěžují blízké okolí, 

neboť rozdílně zatěžují hlavní městské komunikace. Příkladem komplikované situace  

je například severo-jižní magistrála, která tvoří část hranice zpoplatněné oblasti a 

zásadním způsobem ovlivňuje dopravní situaci v pražském centru v závislosti na tom, 

zda je, anebo není zahrnuta do zpoplatněné zóny. Denně severo-jižní magistrálou 
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projíždí až 100 000 vozidel. V případě, že bude součástí zpoplatnění, budou se řidiči 

snažit tuto oblast objet a  v případě, že nebude součástí zpoplatnění, bude provoz ze 

zpoplatněné oblasti přesunut právě na ni. Je třeba přitom zdůraznit, že kapacita severo-

jižní magistrály je již po většinu pracovního dne na hranici saturace a další navýšení její 

kapacity není reálné.  V této souvislosti je vhodné též uvést možné dopady zvýšení 

provozu na městském okruhu, který je vybudovaný a dokončovaný v poměrně husté 

zástavbě. Přímý vliv provozu v západní části městského okruhu na kvalitu životního 

prostředí v regulované oblasti jsme ostatně již zmínili  a zatížení dalších 

neregulovaných přilehlých rezidenčních oblastí bylo také předmětem našich úvah. 

 Není překvapením, že modelové výstupy zavedení jednotlivých variant 

zpoplatnění identifikují rozdílné dopady na přerozdělení dopravních toků na silniční síti 

uvnitř i vně navržené oblasti zpoplatnění. Vedle požadovaného efektu – zklidnění 

dopravy ve zpoplatněných oblastech, je identifikováno významné zatížení alternativních 

objízdných tras a jejich okolí. V některých kritických místech to může znamenat nárůst 

objemu dopravy až o 20 – 30 % (např. sled ulic Ke Štvanici, Křižíkova, Prvního pluku a 

Trocnovská). Pokud bychom hodnotili zpoplatněnou oblast odděleně od zbytku města, 

je logické, že pokles počtu vozidel povětšinou pozitivně ovlivní hodnoty emisí uvnitř 

zpoplatněné oblasti s výhradami dopadu emisních vlivů generovaných především na 

západní straně od regulované oblasti. 

Naopak, v souvislosti s přesunem části dopravy na alternativní objízdné trasy, 

výstupy dopravních modelů potvrdily nárůst emisí v těchto povětšinou rezidenčních 

oblastech. Do dílčích modelů mohou být zakomponovány vlivy dominantních směrů 

větrů na sledovaném území a na jejich základě širší dopady na kvalitu ovzduší v širší 

oblasti.   

Nadto zmíněná morfologie centra hl. města Prahy představuje velmi vážný 

problém s důsledkem nízké přirozené ventilace území, neboť se centrum, jehož součástí 

je i zpoplatňované území, nachází v údolí řeky Vltavy, na dně pomyslného bazénu.  

Do této oblasti náleží i ty oblasti, které nejsou regulované a naopak jsou více zatížené, 

pokud je MMS implementován a provozován.  Tuto již dříve diskutovanou skutečnost 

průkazně potvrzují modelové hodnoty změn životního prostředí na několika 

referenčních měřících bodech, které  zahrnují vlivy proudění větrů s využitím metody 

větrných růžic. Modely jsou stanovené v jednotlivých etapách rozvoje dopravní 

infrastruktury města s/bez zavedení MMS. Koncentrace emisí se přirozeně přeskupuje 



112 
 

do oblastí, kde se v důsledku snížení dopravy v centru objem dopravy naopak navýší a 

jejich další rozptyl velmi významně souvisí s morfologií sledované oblasti a směrem 

proudění větrů.  

V tomto smyslu jsou dopady aplikace MMS ve městě sice významné především 

z hlediska množství generovaných škodlivých látek, ale současně nelze opomenout 

skutečnost, že se významná část zátěže přesouvá do oblastí s  vyšší hustotou bydlících 

obyvatel a vzniká tak emisní zatížení významné skupiny obyvatel ve prospěch relativně 

málo osídlené chráněné části města. Pro doplnění uvádím, že se mi nepodařilo 

identifikovat žádný věrohodný model dopadu emisí (s/bez MMS) generovaných mimo 

oblast regulace právě na tuto regulovanou oblast. 

Tyto výsledky vedou k úvahám o potřebě buď rozšíření zpoplatněné oblasti na 

celé emisemi zatěžované území, tj. např. oblasti ohraničené MO, například  

dvoustupňovým zpoplatněním, kde by mělo zpoplatnění vnější zóny  především  

ekologický rozměr a vnitřní zóna s cíli výše uvedenými, by byla v hranicích stávajících 

variant. 

7.2.1 Změna hlukového zatížení  
Tato oblast nepředstavuje podle modelových výstupů signifikantní parametr z hlediska 

hodnocení dopadu zavedení MMS. Toto tvrzení ostatně potvrzují i výsledky nedávno 

provedených regulací rychlostí na vybraných hlavních radiálách a částech MO, jejichž 

přínos byl minoritní ve srovnání s podstatně významnějšími negativními dopady ( např. 

zvýšení množství některých životu nebezpečných polutantů generovaných ve vyšší míře 

následkem zhoršených podmínek spalování při snížené rychlosti vozidel). 

 Uvedené rozdílové výsledky hlukového zatížení nejsou v absolutních hodnotách 

nikterak významné a případný dopad regulace MMS z tohoto úhlu pohledu je možno 

v přímých souvislostech zanedbat. Je důležité si ale uvědomit, že studované akustické 

pásmo není jediným nízkofrekvenčním zatížením oblasti. Existuje např. prokazatelný 

vliv subakustického zatížení staveb způsobený pohybem vozidel po vozovce apod. se 

zvýšenou citlivostí historických budov. Tato frekvenční spektra nejsou doposud 

systematicky monitorována, a proto nejsou ani předmětem dostupných modelů. 

Rozhodně je nutno ale do budoucnosti tuto otázku řešit s ohledem na nevyčíslitelnou 

historickou hodnotu architektonických památek nacházejících se v regulované oblasti.  
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7.2.2 Vliv dopravy na zdraví 
V prosinci 2002 uplynulo 50 let od smogové katastrofy v Londýně. Bezvětří tehdy 

vedlo k prudkému zvyšování koncentrace škodlivin v ovzduší. Po několika dnech 

zemřelo, podle dostupných zdrojů,  třikrát více lidí než obvykle. Odhad neočekávaných 

úmrtí přesahoval 4000 osob. Podle dostupných zpráv úmrtnost zůstala po několik 

měsíců signifikantně vyšší, než byl statistický průměr  a celkový  počet zemřelých, 

jejichž smrt je spojována s onou událostí, je cca 12 000 osob. 

Po několika desetiletích od londýnské  havárie se znečištění ovzduší ukázalo 

opět jako velký problém s implikacemi pro lidské zdraví. Zatímco dříve byly za hlavní 

škodlivinu identifikovány oxidy síry,  nyní představují hlavní problém emise 

pocházející z provozu vozidel IAD. Ze znečišťujících toxických látek, jejichž zdrojem 

je doprava, jmenujme především oxid dusičitý, polycyklické aromatické uhlovodíky, 

oxid uhelnatý, ozón a velmi nebezpečné mikročástice prachu.  

Zejména v posledních letech se, vlivem zintenzivnění vědecko-výzkumné 

činnosti v této oblasti (zejména epidemiologické a toxikologické studie), navýšily 

důkazy o negativním efektu emisních polutantů z dopravy na lidské zdraví69. Znečištěné 

ovzduší, k němuž do značné míry přispívá zejména silniční doprava, je důvodem, podle 

Světové zdravotnické organizace (dále jen „WHO“), více úmrtí než dopravní nehody. 

Děti pohybující se ve znečištěném ovzduší mají sníženou imunitu, trpí častěji 

respiračními nemocemi a pravděpodobnost výskytu zhoubných onemocnění u nich 

významně roste.  

Uplatnění vlivů znečišťujících látek z ovzduší na zdraví je závislé na celé řadě 

faktorů. Skutečná expozice v průběhu roku a v průběhu života jednotlivce značně kolísá 

a liší se v závislosti na povolání jednotlivce, životním stylu exponovaných jedinců, 

jakož i na koncentracích látek v různých lokalitách, pozadí dalších polutantů, fyzickém i 

duševním stavu a dalším zatížení organismu. Uvádíme jen některé ze známých 

parametrů, které se spolupodílí na reakci konkrétního organismu v konkrétních 

podmínkách. 

                                                 
69 Transport, environment and health : WHO Regional Publications, European Series, No. 89. Austria : 
WHO Library Cataloguing in Publication Data, 2000. 80 s. ISBN 9289013567. 
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Mezi hlavní přímé dopady expozice živých organizmů  emisemi z dopravy jsou 

uváděny70:  

� při krátkodobé expozici – obtíže při dýchání, zhoršení zdravotního stavu zejména u 

astmatiků;  

� při dlouhodobé expozici – respirační onemocnění, kardiovaskulární onemocnění a 

ve značné míře i novotvary (nejčastěji uváděná je rakovina plic).  

Představili jsme velmi úzký pohled na vliv koncentrovaného znečištění 

(především v městských oblastech) na lidské zdraví s tím, že jsme si vědomi šířky a 

hloubky problému, který nemá při tomto zjednodušení dostatečně vypovídací 

schopnost, nemluvě o potenciálu snahy separování vlivu jednotlivých polutantů. 

Souhrnně lze říci, že výsledky signalizují, že vyšší koncentrace škodlivin v ovzduší má 

vliv na zkrácení života. Kvalita ovzduší je ovšem pouze jeden z parametrů, které 

ovlivňují střední délku života. Mezi dalšími můžeme jmenovat faktory genetické, 

socioekonomické (životní úroveň, způsob života, expozice organismu stresy, vzdělání a 

režim psychického a fyzického zatěžování organizmu), zejména preventivní úroveň  

zdravotní péče aj. V souladu s konstatováním WHO deklaruje řada studií skutečnost, že 

v případě konkrétního zdravotního problému je s ohledem na řadu dalších stejně 

významných faktorů nereálné stanovit a při současném stupni poznání a schopnosti 

průběžně monitorovat konkrétní zatížení organismu, který konkrétní polutant daný jev 

v organizmu způsobil; nemluvě o schopnosti stanovení procenta podílu ve srovnání 

s dalšími expozicemi. Se stejnou situací se setkáváme i v případě škodlivin, které přímo 

souvisí se spalováním fosilních paliv, kde také chybí konkrétní nástroje selektivního 

posouzení vlivu konkrétních emitentů.  Dopad každé škodliviny je proto třeba 

interpretovat s ohledem na celkovou situaci a s přihlédnutím ke skutečnosti, že nelze 

exaktně stanovit, zda a v jaké míře byl zdravotní problém způsoben i jinými polutanty  

odlišného původu, které nejsou známé anebo nejsou monitorovány. 

Současné znečištění ovzduší je ve významné míře způsobeno právě dopravou, 

přestože není k dispozici selektivní nástroj pro stanovení konkrétního dopadu polutantů 

dopravy na zdraví. Výsledek lze zobecnit do té míry, že tlak na významné snížení 

celkových emisí dopravy je nezbytným opatřením k řešení negativních vlivu dopravy na 

                                                 
70 Adamec, V., Dufek, J., Jedlička, J., Dostál, I., Adam, P., Vlčková, J.: Studie o vývoji dopravy z 
hlediska životního prostředí v České republice za rok 2005. CDV, Brno 2006. 109 s. 
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lidské zdraví. Současně je však nutné pokračovat ve výzkumu a hledat např. vztah mezi 

expozicí jednotlivými škodlivinami z dopravy a konkrétními nemocemi (respirační 

problémy, rakovina), vyčíslovat ekonomické důsledky znečištění ovzduší atd.  

7.3 Kvalita a dostupnost alternativní dopravy (především MHD) 

S využitím dopravních modelů a s odvoláním na zahraniční zkušenosti bylo prokázáno, 

že zpoplatnění představuje nezanedbatelný nástroj regulace vjezdu do zpoplatněné 

oblasti s flexibilitou dle výše poplatku. Spolu s tímto nástrojem některé  světové 

metropole (např. Stockholm) výrazně redukují počet parkovacích míst v centru města a 

kombinace obou nástrojů dosahuje významné účinnosti, byť samozřejmě neplatí u těch 

uživatelů (zaměstnanci firem, cesty za nákupy apod.), kteří mají zajištěné parkovací 

prostory. Není možné proto očekávat účinnost vysoko nad cca 25% vjíždějících vozidel 

IAD. Tento podíl nevjíždějících vozidel IAD je však z hlediska potenciálu tvorby 

kongescí dostatečně významný.  

Významný je i finanční přínos výběru poplatků, který po očištění nákladů 

reprezentuje v ideálním stavu (všechny vybrané prostředky jsou po očištění nákladů 

investovány do řešení dopravy v dané oblasti) cca 2 – 3 % rozpočtu hl. m. Prahy71. 

Pokud je tato částka reinvestována do infrastruktury MHD, není tato hodnota 

zanedbatelná a ve střednědobém výhledu může zlepšit kvalitu poskytovaných služeb 

všech složek MHD. Modelové výsledky přitom stanovují minoritní nárůst uživatelů 

MHD ve srovnání s počtem denně přepravovaných osob. To ostatně jen potvrzuje 

význam zvyšování podílu MHD v dopravě osob s tím, že relativně malé procento  

přepravovaných osob prostředky IAD generuje nepoměrně významnější důsledky na 

kvalitu života ve městě. Tato skutečnost neplatí jen pro MHD, ale pro širší okolí města 

PID (Pražská Integrovaná Doprava) představuje unikátní řešení hromadné dopravy i 

osob ve stále vyšší míře žijících za hranicemi města, kteří do centra vjíždějí automobily 

často z důvodu špatných zkušeností s kvalitou, komfortem a zejména spolehlivostí 

zejména příměstské železniční či autobusové dopravy. Pokud má MHMP skutečný 

zájem na zlepšení kvality života ve městě a specificky v jejím centru, je právě na 

MHMP, aby zajistil nejen pro pražské, ale i mimopražské cestující do centra Prahy 

důstojné a dostatečně spolehlivé podmínky dopravy. 

                                                 
71 Příjmy města hl. m. Prahy jsou dle aktuálního rozpočtu pro rok 2011 plánované ve výši 41,2 mld. Kč. 
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Významným důsledkem optimálně nastaveného zpoplatněného území a výše 

poplatku je snížení dopravních zátěží s přímým důsledkem zvýšení plynulosti IAD, 

která má též dopad na plynulost autobusové a případně i tramvajové hromadné dopravy. 

Zvýšení kvality služeb MHD a v nemalé míře i PID jednoznačně vede k dalšímu 

nárůstu ve využití alternativní dopravy a lze identifikovat potenciál zvýšení kvality 

života ve městě.  

7.4 Metodika podporující rozhodnutí pro/proti uvedení MMS 

K vyhodnocení účinnosti studovaného regulačního restriktivního mýtného nástroje  byla 

použita delfská metoda, která nabízí reprezentativní zhodnocení  dané problematiky  

vícekolovým nezávislým  posouzením relativně malé skupiny odborníků. Hodnocení se 

zúčastnilo 10 nezávislých expertů - zástupců státní správy (Ministerstvo dopravy ČR, 

Státní fond dopravní infrastruktury), hl. m. Prahy (Technická správa komunikací), 

soukromého sektoru (IBM Česká republika, spol. s r. o., MOTT MACDONALD Praha, 

spol. s r.o., INTENS Corporation, a.s., České dráhy, a.s. a Univerzity (ČVUT Praha, 

Fakulta dopravní). Vybraní odborníci reprezentují tyto obory: strategie rozvoje dopravy 

v ČR, koncepce a implementace ITS v ČR, financování rozvoje dopravní infrastruktury 

v ČR, konzultační činnost (ekonomicko – technická) v oboru dopravních systémů, 

ekonomika a management dopravních systémů a modelování dopravních procesů. 

Každý z expertů vypracoval svá stanoviska nezávisle na ostatních členech 

skupiny se zajištěním anonymity výstupů hodnocení každého z řešitelů při komunikaci 

výsledků prvního kola. Cílem tohoto přístupu je mj. i odstranění psychologické bariéry 

plynoucí z bezprostřední reakce účastníků v přímém kontaktu. Dokument obsahující 

jednotlivá kritéria s příslušným výkladem byl koncipován tak, aby byla zohledněna 

reprezentativní kritéria případného zavedení MMS ve stanovené centrální oblasti hl. m. 

Prahy a to jak s pozitivním tak negativním dopadem. Předmětem hodnocení nebyla 

pouze zpoplatněná oblast vymezená rozšířenou PPR, ale i území mimo tuto oblast, kde 

se očekávají především negativní dopady zavedení zvoleného opatření, tj. zejména 

nárůst dopravy na objízdných trasách s negativními dopady na kvalitu života.   

Použitá metodika vychází z dvoukolového hodnocení. V prvním kole každý 

z hodnotitelů stanoví váhový koeficient k jednotlivému  kritériu v hodnotě 0-10 a své 

rozhodnutí písemně zdůvodní. Druhému kolu předchází stanovení aritmetického 

průměru. K vyloučení vlivu extrémních hodnot nejsou do výpočtu zahrnuty odpovědi 
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s maximální a minimální hodnotou.V druhém kole je hodnotitel vyzván ke zvážení 

případné korekce, a to právě na základě poskytnuté informace o výsledcích prvního 

kola. Výsledky hodnocení v druhém kole jsou zpracovány stejnou metodou, která byla 

aplikována v kole prvním.  

První kolo je možno s ohledem na numerické výsledky (56,1 kladných bodů a 

52,5 záporných bodů) interpretovat jako mírně pozitivní příklon expertů k přijetí MMS 

jako efektivního nástroje regulace dopravy v centru města. Po druhém kole (55,7 

kladných bodů a 54,4 záporných bodů) lze konstatovat, že skupina expertů dospěla 

prakticky ke shodě  kladných a záporných bodů. Výsledek hodnocení skupiny expertů 

s širokým spektrem znalostí a dovedností lze vyhodnotit jako neutrální, tzn. že do 

rozhodnutí o aplikovatelnosti tohoto poměrně kontroverzního nástroje regulace musí 

vstoupit politická reprezentace, která zváží oproti poměrně široké shodě odborníků 

změnu vah některých parametrů.  

Na závěr je proto možno konstatovat, že konečné rozhodnutí o implementaci 

MMS je otázkou politické volby72. Dále je vhodné připomenout, že v případě ČR 

neexistuje dostatečné legislativní zázemí umožňující zavedení tohoto restriktivního 

nástroje (tato skutečnost byla v dotazníku zmíněna). Prvním nezbytným krokem je proto 

přijetí relevantní právní úpravy na úrovni státní správy. Druhým krokem pak bude 

rozhodnutí zastupitelstva hl. m. Prahy. Dle teorie veřejné volby je politické chování a 

rozhodování jednotlivců podřízeno stejným ekonomickým zájmům, jako chování 

jednotlivců na trhu. Cílem je maximalizovat svůj vlastní individuální prospěch, tj. být 

znovu zvolen. Ekonomická teorie tak chápe motivaci politiků zjednodušeně, jako snahu 

držet se na privilegovaném mocenském postavení  a z toho vyplývá i motivace udržet si 

přízeň voličů, resp. některých skupin s majoritním vlivem. Tento teoretický přístup 

odpovídá také zjištěním měst, ve kterých již bylo zpoplatnění zavedeno. Zpětně zde 

bylo konstatováno, že mezi největší bariéry zavedení zpoplatnění patří právě politická a 

veřejná akceptace tohoto nástroje. V  přípravné fázi zavedení tohoto nástroje je proto 

nutné účinně komunikovat s veřejností, neboť je zřejmé, že obecně jsou lidé proti 

zavádění jakéhokoli zpoplatnění. Veřejnost ovšem bude tolerantnější v ochotě daný 

nástroj regulace přijmout, pokud bude řádně informována o cílech této politiky (tj. 

řešení konkrétního dopravního problému), o účinnosti daného nástroje, o směřování 
                                                 
70 Názor odborníků je v daném případě možný chápat jako jeden z faktorů ovlivňující rozhodnutí politiků 
o implementaci nebo neimplementaci daného nástroje. Konečnou zodpovědnost na rozhodnutí by však 
měli nést právě politici, nikoliv experti, kteří se k návrhu opatření vyjadřují.  
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příjmů ze zpoplatnění (ideálně zpět do dopravního sektoru) a potvrzení neohrožení 

soukromí73. 

                                                 
71 Getting prices right : Result from the transport research programme. 1st ed. Belgium : European 
Communities, 2001.19 s. ISBN 92-894-1549-5 
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8 Doporučení pro další postup ve výzkumu 
 
Množství veřejně dostupných dat a údajů o aktuální dopravní situaci na území hl. m. 

Prahy je omezené a pro studijní činnosti povětšinou nedostatečné. MHMP má k 

dispozici několik studií, které, byť hrazené z veřejných prostředků, nejsou volně 

přístupné široké veřejnosti. Dopravní modelování navíc často vychází z již v době 

realizace zastaralých dopravních výzkumů, a proto pro dosažení vyhovující 

vypovídající hodnoty výstupů jsou dostupná data extrapolovaná v čase. Pro zkvalitnění 

výstupů je nezbytné mít k dispozici aktuální zdrojová data.  

Velkou nadějí pro získávání relativně přesných dat je rozvoj v oblasti 

elektronické identifikace vozidel v poslední době ošetřený zejména Směrnicí EP a Rady 

2010/40/EU o rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční 

dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy, která jako vedlejší efekt nabídne 

postupně systematickou možnost sledování intenzity dopravních proudů relativně 

dostupnými a vypovídajícími nástroji.  Tyto aktivity ale naráží na zákon o Ochraně 

osobních informací (zákon č. 101/2000 Sb. Parlamentu ČR o ochraně osobních údajů a 

znění některých zákonů). 

Další oblastí studia je sociálně-politická dimenze implementace restriktivních 

nástrojů typu zpoplatnění vjezdu do měst. Dosavadní zkušenosti ukazují na potřebu 

silné PR přípravy s dostatečným odstupem od data zavedení tohoto nástroje. Je 

nezbytné účinně komunikovat s veřejností celý okruh otázek včetně nevýhod a přínosů 

zavedení zvoleného restriktivního nástroje, jakož i způsob využití vybraných prostředků 

(směřování příjmů),  s opakovaným zdůrazňováním přínosů daného opatření pro 

běžného občana/cílovou skupinu obyvatel. Kvalitní komunikace dle zahraničních 

zkušeností zvyšuje možnou účinnost (efektivitu) daného nástroje.  

Před zavedením opatření je také vhodné prověřit možnosti pro ty, kteří se 

rozhodnou pro jiný (alternativní) druh dopravy. Jedná se zejména o vytipování míst a 

vybudování dodatečných kapacit záchytných parkovišť typu Park & Ride v blízkosti  

MHD na okraji zpoplatněné zóny, nebo popř. na okraji města, jakož i případné navýšení 

kapacity příslušné kapacity MHD. 

Účinnost zvoleného restriktivního opatření byla zkoumána s ohledem na kvalitu 

života. Toto je nejdůležitější dimenze celého souboru parametrů. Technická řešení 
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obvykle rozhodnutí politická předcházejí a je třeba vše koordinovat tak, aby 

implementace proběhla bez velkých potíží pro uživatele.  Je proto dále pracovat na 

implementačních scénářích, studiu vazeb mezi potřebami systému, technickými 

řešeními a ekonomickými ukazateli, sledování trendů v EU, v Severní Americe a na 

dálném východě tak, aby navrhovaná řešení korespondovala s politikou EU, tj. např. 

zmíněná a diskutovaná Směrnicí EP a Rady 2004/52/ES o interoperabilitě 

elektronických systémů pro výběr mýtného v EU, Rozhodnutí Komise 2009/750/ES o 

definici evropské služby elektronického mýtného EETC) a jejích technických prvků 

anebo Směrnicí EP a Rady  40/2010 o implementaci nástrojů ITS. 

Důležitou otázkou je také vhodné načasování spuštění celého systému. Před 

dokončením plánované dopravní infrastruktury na území hl. m. Prahy by aplikace 

zvoleného restriktivního opatření mohla znamenat vznik dodatečných dopravních 

problémů a to zejména v místech oproti plánu nedobudované dopravní sítě. 

V neposlední řadě je vhodně zaměřit se na zkoumání ekonomické efektivnosti 

daného opatření, s cílem vybudování technologicky vyspělého MMS, který přinese 

několikanásobně vyšší příjmy, než jsou náklady na vybudování a provoz. 

Na závěr je vhodné připomenout, že legislativní rámec v současné době 

neumožňuje implementaci MMS v potřebném rozsahu. Nevyhnutelné je tudíž schválení 

nové legislativy. 
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9 Závěr 
 
Cílem dizertační práce bylo vyhodnocení vlivu restriktivních nástrojů IAD na udržitelný 

rozvoj center velkých měst. Za klíčovou část této problematiky považuji identifikaci 

možných restriktivních regulačních nástrojů a následně analýzu jejich účinnosti jak 

individuální, tak synergickou.  Jako pro každý jiný regulační nástroj bylo i v tomto 

případě nutno stanovit tři základní okruhy definující studovaný proces:  

- předmět regulace – cíl regulace – nástroj regulace. 

Předmětem regulace je usměrňování průběhu dopravních proudů ve sledované 

oblasti. Cílem regulace je udržitelnost, kterou jsem následně propojila s pojmem  kvalita 

života v dané oblasti. Pojem kvalita života nemá v literatuře přesně definovaný obsah a 

pro danou studovanou problematiku jsem proto musela jeho výklad zpřesnit. Vedle 

 rutinně  implementovaných restriktivních nástrojů jsem hodnotila vlastnosti a dopady 

doposud v ČR neaplikovaného nástroje regulace dopravy, kterým je zpoplatnění vjezdu 

vozidel IAD do přesně definované části města.  

Obecně lze shrnout, že zpoplatnění způsobí přerozdělení dopravních toků na 

silniční síti nejen uvnitř, ale i vně navržené oblasti. Zpoplatnění je také možno chápat 

jako nástroj vedoucí ke změně chování uživatelů IAD. Účinnost daného nástroje má 

prokazatelnou souvislost s na výší zpoplatnění a nastavením zpoplatněného území.  

K získání nezávislého stanoviska k případné účinnosti zvoleného opatření na 

kvalitu života v  hl. m. Prahy byla využita tzv. Delfská metoda. Reprezentativní skupina 

odborníků jednotlivých dopravních oborů se soustředila na hodnocení celkového 

dopadu zvoleného restriktivního opatření, neboť snížení IAD v centru města vlivem 

zavedení MMS bude doprovázeno nárůstem IAD vně zpoplatněné oblasti zejména na 

alternativních objízdných trasách. Tuto skutečnost nelze opominout a vzhledem 

k morfologii kraji a směru proudění větrů musí být tento fakt při hodnocení účinnosti 

nástroje zohledněn. Výsledek této dvoukolové studie byl vyhodnocen jako neutrální – tj. 

pozitivní dopady případného zavedení MMS jsou vyvážené negativními dopady 

(souvisejícími zejména s nárůstem dopravy na objízdných trasách).  

S ohledem na rozhodnutí skupiny odborníků nelze jednoznačně potvrdit 

stanovenou hypotézu práce. Lze však konstatovat, že zkoumané restriktivní opatření 

ovlivní chování lidí a povede k částečné redukci IAD uvnitř zpoplatněné oblasti. 

Současně však dojde k nárůstu dopravy mimo zpoplatněnou oblast se všemi výše 
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uvedenými negativními dopady (zejména hluk, emise apod.). Z tohoto důvodu nelze 

jednoznačně potvrdit, že by zavedení MMS vedlo k nárůstu kvality života v centrum 

města/ ve městě. Účinnost opatření je také závislá na stupni dopracování plánované 

dopravní infrastruktury na území hl. m. Prahy.  

Konečné rozhodnutí o účinnost zavedení MMS na území hl. m. Prahy je  tak 

otázkou politické volby, která je do značné míře závislá na postoji veřejnosti k této 

problematice.  
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10 Conclusion 
 
The doctoral thesis focuses on the assessment of restrictive tolls and their impact on the 

sustainable development of large cities centers. I consider, as a key part of this issue, the 

identification of possible restrictive regulative instruments, and an analysis of their 

effectiveness both individual and synergistic. As for each other regulative instrument, it 

was necessary also in this case to set three basic circles defining the investigated 

procedure: 

- subject of regulation – aim of regulation – regulative instrument. 

The subject of regulation is to manage a traffic flow run in the monitored area.  

The target is the sustainability, which I then connected with the term “quality of life” 

(QoL) in the relevant area. The conception of QoL is not precisely defined and therefore 

I had to specify its interpretation for the studied issue. Next to the routinely 

implemented restrictive instruments I assessed features and future impacts of urban 

“Electronic Toll Collection” (ETC) a form of transport regulation, which has hitherto 

not been applied in the Czech Republic.  

Generally, it can be summed up that the urban ETC implementation will result in 

the redistribution of traffic flows not only in the road net within but also out of the 

suggested charging zone. Urban ETC also represents the instrument that changes the 

behavior of the individual vehicle users. The efficiency of this instrument is dependant 

on a chosen charging zone and a congestion charging level. 

In order to get independent an statement of eventually efficiency of the selected 

restrictive measures to the QoL in the capital city Prague, the Delphi method was 

implemented. The representative group of experts of each transport branche focused on 

overall assessment including not only the impacts of the urban ETC in the charging 

zone, but also its impacts in the area out of the charging zone, where negative effects 

can be identified as a result of the traffic increase on the bypass road systems. This fact 

cannot be omitted and due to the landscapes morphology and traffic flows while 

assessing this matter have to be taken into account. The outcome of the two round 

assessments can be evaluated as neutral – i.e. positive impacts of the contingent urban 

ETC implementation are offset with the negative impacts related to an increase of 

transport on the bypass roads. 
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 Based on the group of experts’ decisions the set doctoral thesis hypothesis 

cannot be proved.  However it can be stated that the examined restrictive measures will 

influence people’s behavior and their implementation will result in the partial decline in 

the amount of traffic within the pricing area. Simultaneously the transport out of the 

pricing area will increase with all the stated negative impacts (especially noise, 

emissions etc.). As a result it cannot be explicitly confirmed that the implementation of 

urban ETC would lead to QoL improvement in the city centre or in the city. The 

effectiveness of the measure depends also on the degree of planned infrastructure 

realization in the Prague capital city area.  

 The final decision on the road pricing implementation is a question of political 

choice which is strongly dependant on the public attitude towards this issue.  
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Příloha č. 1: Dotazník 
 

 



 

11. Negativní dopad regulačního opatření na nezpoplatněnou oblast
(nárůst dopravy vně zpoplatněné oblasti, tj. na objízdných trasách a
to i v případě plného dobudování plánované dopravní
infrastruktury na území hl. m. Prahy)

Porovnáváním všech tří variant testovaných při poplatku 120 Kč bylo identifikováno 
kritické místo na severozápadě navržené zóny a to v ulicích Ke Štvanici, Křižíkova, 
Prvního pluku a Trocnovská. Tento sled ulic tvoří alternativní objízdnou trasu, která se 
vyhne zpoplatněné magistrále a naváže na Rohanské nábřeží a nábřeží Ludvíka Svobody 
a dále pak směrem na letenský tunel nebo na Hlávkův most. Nárůst dopravy se zde 
v jednotlivých variantách pohybuje v intervalu 20 - 30 %. Tento úsek se zdá být kritický 
i v době otevření částí městského a pražského okruhu. Dalším společným bodem je pro 
všechny varianty nárůst dopravy v ulicích Milady Horákové, Veletržní a Korunovační v 
rozmezí od 7 do 15 % a Tunel Mrázovka a Barrandovský most od 5 do 25 %. Nárůsty 
dopravy na obou místech způsobuje jejich vhodnost využití jako nejbližší alternativní 
spojení z východu na západ a příležitostně také z jihu na sever (levobřežní dopravy).

0

12. Nižší účinnost nástroje v případě nedostatečného vybudování
dopravní infrastruktury 

Z výstupů dopravních modelů je zřejmé, že před dokončením MO a SOKP lze očekávat 
dopravní problémy v některých již zatížených/ kritických oblastech. Jedná se především 
o Letnou, Barrandovský most (Jižní spojka), Smíchov, oblast Těšnovského tunelu atd.

0

13. Náročnost posouzení vlivu klimatických podmínek a morfologie
krajiny na konečné zatížení jak zpoplatněné, tak nezpoplatněné
oblasti v extrémních podmínkách

Zpoplatnění je navrhováno v centru města v oblasti rozšířené PPR. Jedná se o území, 
které je tzv. "dnem pomyslného bazénu", které se obtížně vyvětrává. V případě odsunutí 
části dopravy do objízdných tras vzhledem k typickému směru mohou za extrémních 
podmínek mohou emise zcela nečekaně zatížit i do centrum města. Všechny dostupné 
modely počítají průměrné hodnoty a neřeší nadprůměrné situace například inverzních 
stavů, které jsou pro Pražskou kotlinu typické. 

0

14. V delším časovém horizontu, v případě konstatní výše poplatku,
se účinnost nástroje postupně snižuje

Z evaluačních studií z roku 2006 a dále (zpoplatnění v Londýně),  je z analýz zřejmé, že 
se kongesce dostávají k původní úrovni měřené před zavedením zpoplatnění (tj. k roku 
2002) a to při relativně stabilních objemech dopravy jízdní časy uvnitř zóny byly v roce 
2007 srovnatelné s jízdními časy před zpoplatněním.

0

15. Pro dopravní modelování není dostatek aktuálních dat

K posouzení dopadů byly v disertační práci využity stávající dopravní modely, které 
reflektují rozvoj dopravní infrastruktury v těchto letech (pro rok 2007, 2011 a 2020). 
Model současného stavu byl kalibrován na rok 2007 z modelu, který  vypracoval a 
provozuje TSK-ÚDI (2007).  ÚRM má k dispozici model střednědobý (2011) a 
výhledový (2020). Dopravní model z roku 2011 počítá s částečně otevřeným městským 
okruhem spojující jižní a severní část Prahy a částečně otevřeným pražským okruhem 
rozšířeným o stavby 512, 513 a 514 spojující dálnici D1 s letištěm Ruzyně ). Poslední 
dopravní model z roku 2020 má v sobě zapracovanou kompletní dopravní síť na území 
hl. m. Prahy definovanou v Územním plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. Ve 
skutečnosti byla část SOKP otevřena již v září roku 2010 s tím, že od 21. září 2010 
začal platit také zákaz vjezdu kamionů a těžkých nákladních automobilů (nad 12 tun) na 
jižní spojku. Dopady těchto opatření však dopravní model z roku 2007 nereflektuje. Lze 
proto očekávat, že výsledky dopravního modelování  jsou z tohoto důvodu mírně 
zkreslené (např. prašnost či hlučnost podél této komunikace).V disertační práci,byla tato 

0

16. Neakceptování nástroje ze strany veřejnosti (odpor veřejnosti) s
možnými politickými dopady

Účinnost nástroje velmi souvisí s postojem veřejnosti k tomuto opatření.  V případě 
špatné komunikace s veřejností může být opatření vnímáno negativně a to se následně 
může projevit na preferencích  představitelů města /příslušných politických stran. Tato 
hrozba může ovlivnit podporu přestavitelů města pro zavedení MMS.

0

 17. Nedostatečné legislativní zázemí pro aplikaci nástroje 

Vybírání mýtného na silnicích a místních komunikacích v České republice je omezeno
pouze na specifické případy povolení vjezdu do vybraných, jasně definovaných míst
označených zákazem vjezdu. Zákon dále vymezuje rozsah provozovatelů, ne něž se
mýtné nevztahuje a je stanovena jeho maximální denní výše bez ohledu na skutečný
počet vjezdů. Za těchto podmínek zavedení oblasti vjezdu s povolením podléhajícím
poplatku neumožňuje uplatnění regulačního záměru v dostatečné výši. Stanovená částka
20 Kč je nižší než jízda MHD. Z mýtného jsou vyjmuta vozidla obyvatel a firem sídlící
v cílové oblasti (např. všechna vozidla určená k osobnímu užívání zaměstnanců firem).

0

18. Zhoršení spolehlivosti MHD na veřejných komunikacích mimo
zpoplatněnou oblast 

Souvisí s očekávanými dopravními problémy zejména na objízdných dopravních trasách
po zavedení MMS. 

0

19. Nárůst hlukového zatížení mimo  zpoplatněnou oblast

V souvislosti s přesunem části dopravy na alternativní objízdné trasy dojde k navýšení
hlukového zatížení mimo zpoplatněnou oblast. Na referenčních měřených a
modelovaných místech nepřekročila hodnotu 4dB - mezi stávající a nově navrhovanou
zákonem stanovenou limitní hodnotou je rozdíl 10dB a horní hranice nového limitu je
většinou nepřekročená.

0

20. Nárůst škodlivin mimo zpoplatněnou oblast (s dopadem na
zdraví obyvatel)

V souvislosti s přesunem části dopravy na alternativní objízdné trasy  dojde také k 
nárůstu škodlivin mimo zpoplatněnou oblast (nárůst počtu emitentů). Některé z nově 
více zatížených oblastí mají vyšší hustotu rezidentů, přičemž mají srovnatelné 
rozptylové podmínky s centrem města.

0

Celkem negativní dopady 0  



 

Příloha č.2: Instrukce k dotazníku 
 
Tímto Vás žádám o vyplnění přiloženého dotazníku. Dotazník byl vypracován na základě 
zjištění (výpočtu) očekávaných dopadů zavedení městského mýtného systému (dále jen 
„MMS“) na území hl. m. Prahy. Jednotlivé výroky tak souvisí s konkrétními pasážemi 
disertační práce; pro jednodušší orientaci byla ke každému výroku doplněna zpřesňující 
informace. Vaším úkolem je vždy přiřadit váhový koeficient: v rozsahu 0 – 10 (0 – nejméně 
významné).  
Dotazník bude vyplňovat 10 odborníků. Expert vždy pracuje nezávisle. V prvním kole doplní 
váhové koeficienty + své rozhodnutí zdůvodní. Následně budou výsledky statisticky 
vyhodnoceny řídící komisí. Na základě odpovědí expertů budou vyhodnoceny shodné a 
odlišné názory a vytvořen další dotazník. Dotazník bude sestaven tak, aby expert mohl 
posoudit návrhy a názory jiných expertů a přehodnotit své stanovisko. Cílem je dosáhnout co 
největší shody expertů ohledně řešení daného problému. V daném případě se jedná o 
rozhodnutí, zda-li je vhodné v podmínkách ČR (konkrétně v hl. m. Praze) implementovat 
MMS. Expert posuzuje nejen dopady na zpoplatněné území, ale logicky i dopady na ostatní 
části hl. m. Prahy.   
 
Při hodnocení je proto vhodné dát do souvislostí např: 
 
- Regulace dopravních proudů ve stanovené zpoplatněné oblasti, možný nástroj 

reurbanizace zpoplatněné oblasti x negativní dopad (nárůst dopravy) na alternativních 
objízdných trasách; vliv klimatických podmínek na konečnou účinnost MMS, účinnost 
nástroje souvisí se stavem dopracování plánované dopravní infrastruktury v hl. městě 
Praze (MO, SOKP aj.), faktická možnost realizace daného nástroje s přihlédnutím 
k neexistující legislativě, která by umožňovala implementaci tohoto opatření 

 
- Jedná se o flexibilní nástroj regulace x jeho účinnost se v čase snižuje 
 
- Pomocí dopravních modelů lze odvodit očekávané dopady zavedení MMS x nedostatek 

relevantních vstupních dat vhodných pro modelování (obecný problém hl. m. Prahy) atd. 
 
 



 

Příloha č. 3: Dodatečné informace k dotazníku 

Varianty zpoplatnění, hlavní objízdné trasy 

Základní hranici zpoplatněné oblasti tvoří mírně upravená pražská památková rezervace (dále 

jen „PPR“); tři definované varianty zpoplatnění se od sebe liší jen přidáním či vyjmutím 

hlavních tranzitních koridorů. Těmi koridory jsou severo-jižní magistrála (v úseku Hlávkův 

most – Kongresové centrum) a východo-západní koridor (tvořený ulicemi Ječná, Žitná, 

Karlovo náměstí, Resslova, Jiráskův most a malý Smíchovský okruh). 

Varianta 1 (maximální) zahrnuje mírně upravenou oblast PPR a je rozšířena o 

zpoplatnění Severo-jižní magistrály. Magistrála přestavuje velmi rušnou 

komunikaci s cca 90 – 100 tis. vozidel/den v obou směrech. V obrázku je 

znázorněna hranice PPR růžově, hranice navržené zpoplatněné oblasti barvou 

zelenou.  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   Varianta  zpoplatnění č.1 - Maximální 

 

 

 

 



 

 

Varianta 2 (minimální) představuje upravenou oblast PPR a umožňuje 

nezpoplatněný průjezd středem města, jak v severo-jižních tak východo-západních 

směrech. Ze zpoplatnění jsou tak vyjmuty následující sekvence ulic: Ječná, Žitná, 

Resslova, Jiráskův most, Kartouzská, v Botanice, Radlická, Ostrovského, Vltavská 

a Hořejšího nábřeží v úseku Vltavská – Jiráskův most s cca 55.000 vozidel/ den. 

 

 

    Varianta zpoplatnění č.2 – Minimální 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Varianta 3 (kombinovaná) zahrnuje upravenou PPR, počítá se zpoplatněním 

východo-západního tranzitu a nezpoplatnění severo-jižní magistrály.  

 

 
    Varianta zpoplatnění č.3 - Kombinovaná 



 

Hlavní objízdné trasy 
 
 

 
   

Obecně lze konstatovat, že navržená hranice zpoplatnění tvoří tři základní koridory spojující 

sever s jihem (v obrázku znázorněno zeleně) a současně stejný počet koridorů spojující 

východ se západem.   

 Jednotlivé varianty průběhu zpoplatnění oblasti ovlivňují průběh alternativních tras. 

Vyjmutím centrální části severo-jižní magistrály dojde k přesunu vozidel objíždějících oblast 

zpoplatnění na další (na obr. zeleně vyznačené) koridory tvořené na levém břehu Vltavy 

tunelem Mrázovka,  Strahovským tunelem a ulicemi Milady Horákové a Veletržní, které se v 

budoucnosti rozšíří o tunel Blanka a vytvoří tak uceleny dopravní koridor spojující sever 

s jihem (II. severo-jižní koridor). Na pravé straně se jedná o III. severo-jižní koridor tvořen 

ulicemi Jana Želivského, Soběslavská, U zdravotního ústavu, Bělocerkevská, U Slávie, U 

vršovického hřbitova a Bohdalecká. 

  Hlavní alternativní objízdné trasy pro spojení východu a západu (namísto ulic Ječná, 

Žitná, Resslova, Jiráskův most a malý smíchovský okruh) jsou na severu tvořeny sekvencí 

ulic Milady Horákové, Veletržní směr most Barikádníků a poté ulicemi Povltavská a 

Čuprova. Na jihu pak tunelem Mrázovka, Zlíchovským tunelem, ulicí Strakonická, 

Barandovkým most a stávající částí MO (Jižní spojka).  

 


