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Abstract 

Goal of article is put near factual relations credibility measure of specific construction in given 

conditions, not only from technical look but in comprehensive relations. It is about economic look too 

- finding relationship between financial expenses and reliability, optimalization of financial expenses, 

specification credibility measure of specific construction in given conditions in relationship with 

financial expenses expended on relevant technical precautions. 
 

ÚVOD 
Cílem příspěvku je přiblíţit a na příkladě prezentovat konkrétní souvislosti míry spolehlivosti 

dané konstrukce v daných podmínkách z pohledu nejen technického, ale v širších vazbách, tedy i 

ekonomickým pohledem – nalezení vztahŧ mezi finančními náklady a spolehlivostí, optimalizaci 

finančních nákladŧ, určení míry spolehlivosti dané konstrukce v daných podmínkách v souvislosti 

s finančními náklady vynaloţenými na příslušná technická opatření. 

Teoretická část práce, která je řešena katedrou dopravního stavitelství FAST VŠB-TU Ostrava 

za finanční podpory MDČR (Projekt výzkumu a vývoje MD ČR č.1F55A/012/120 – Odolnost a 

provozní bezpečnost mostních objektŧ nad vodními toky jako součástí pozemních komunikací), 

obsahuje mimo jiné i definice a obecné prvky k návrhu rozhodovací analýzy pro hodnocení 

spolehlivosti, definování spolehlivosti jako souběhu parametrŧ pravděpodobnosti výskytu jevu s 

následným návrhem dílčích klasifikací. Spolehlivost a rozhodování v podmínkách rizika 

(předpoklady pro rozhodování určení spolehlivosti v podmínkách rizika jako např. riziko, závaţnost, 

akceptovatelná míra rizika apod.). Nákladové funkce – závislosti nákladŧ na sníţení rizika ve vztahu 

k dosaţenému sníţení rizik. Rozbor vybraných částí sítě silnic a vyhodnocení shromáţděných údajŧ, 

výběr hodnotících kriterií. Návrh obecného modelu a metodiky pro hodnocení, určení míry 

spolehlivosti konstrukce v daných podmínkách, moţnosti vazeb na optimalizaci finančních nákladŧ.  
 

SPOLEHLIVOST DOPRAVNÍCH STAVEB OBECNĚ 

Charakteristické aspekty dopravních staveb 

Za charakteristické aspekty dopravních staveb povaţujeme: 

a) vlastní konstrukci 

b) vlastnosti pouţitých materiálŧ 

c) oblast geotechniky spolupŧsobení stavebního objektu se svým podloţím včetně návrhu a 

realizace zemních konstrukcí 

d) citlivost na mimořádné přírodní vlivy 

e) význam pro společnost 
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Jednolitý statický systém, v němţ pŧsobí vlivy vnitřní a vnější spolu tvoří spolupŧsobení 

stavebního objektu se svým podloţím, spolu s vlastnostmi navrţených materiálŧ a pouţitou 

technologií. Úroveň rizik a spolehlivosti systému je tedy dána kombinací závaţnosti a četnosti 

výskytu neţádoucích jevŧ. 

Spolehlivost je v našem případě definována jako souběh dvou parametrŧ: 

P = pravděpodobnost ţe jev „J“ nastane - pracovně byla stanovena následující klasifikace: 

Tab.1 Pravděpodobnost, ţe jev J  nastane 

Označení: A B C D E F 

Název: Nemoţná Nepravdě-

podobná 

Nízká Příleţitostná Moţná Četná 

Popis: Nevyskytuje 

se, pokud 

není jev 

zpŧsoben 

záměrně 

Je moţno 

předpokládat, 

ţe k jevu 

nedojde 

Zpravidla se 

nevyskytuje, 

nelze však  jev 

jednoznačně 

vyloučit 

Minimálně 

jednou se jev 

během 

ţivotního 

cyklu systému 

vyskytuje 

Jev se 

vyskytuje 

opakovaně 

během 

ţivotního 

cyklu systému 

Častý výskyt 

jevu, vysoká 

pravděpodob-

nost výskytu 

D=dŧsledek vyjádřen buď: 

a) kvantitativně – aplikací pravděpodobnostní metody, 

b) kvalitativně – hodnota od nuly do jedné  

(případ nastane D=1, nenastane D=0) 

Spolehlivost pak mŧţeme vyjádřit funkcí  ),( DPfS    (1) 

V případě, ţe dŧsledek nenastane D=0, pak je stavba povaţována za spolehlivou, případě, ţe 

neţádoucí jev se svými dŧsledky nastane, pak D=1 stavba je povaţována za nespolehlivou. 

Dŧsledky výskytu neţádoucího jevu mŧţeme následně vyjádřit finanční částkou odpovídající 

vzniklým škodám (náklady spojené s odstraněním poruchy konstrukce, případně další vyčíslené 

škody související). Takto definované riziko se pak dostává do ekonomické kategorie a otevírá 

moţnost vyuţití dalších analytických metod. Dŧsledky mohou představovat např. poškození 

konstrukce, časová zdrţení, ztráty velkých materiálních hodnot, ztráty na lidském zdraví či ţivotech, 

narušení ţivotního prostředí (výluhy) apod. Dŧsledky, pokud se nejedná o lokální záleţitost, často 

bývají velmi obtíţně vyčíslitelné. 

Spolehlivost a rozhodování v podmínkách rizika 

Pro rozhodování určení spolehlivosti v podmínkách rizika předpokládáme, ţe všechny 

nezbytné informace jsou dostupné. Dále se předpokládá, ţe kaţdé opatření (kaţdý jev) má jeden 

dŧsledek a ten je předem znám. Ve skutečnosti však většina rozhodnutí probíhá v podmínkách 

nejistoty, za nichţ má rozhodnutí více moţných rozhodnutí, více moţných dŧsledkŧ. Který z těchto 

dŧsledkŧ nastane, není předem známo. 

Určitá nejistota vzniká proto, ţe neznáme procesy, které podmiňují určité události. Avšak ani 

dokonalé znalosti nezabezpečují dokonalou předpověď, protoţe některé události (jevy) jsou určeny 

náhodně – mohou být, jako v našem zkoumaném případě, řízeny nahodilostmi přírody, jako je počasí, 

které jsou často nepředvídatelné. Tyto situace přitom mohou mít velmi odlišnou podobu – od 

případu, kdy jsou známé všechny moţné dŧsledky jevŧ a pravděpodobnosti, s nimiţ mohou nastat, 

přes situaci, kdy jsou sice známy dŧsledky, ale není známa jejich pravděpodobnost, aţ po případ, kdy 

ani nejsou známy všechny moţné dŧsledky. První případ, kdy jsou známy výsledky – jevy i jejich 

pravděpodobnost je v literatuře označován za „rozhodování v podmínkách rizika“. 

Riziko je situace, kdy ten, kdo se rozhoduje, zná všechny moţné dŧsledky svého rozhodnutí a 

je schopen určit pravděpodobnost kaţdého z nich. Dále je nutné uvědomit si a definovat  závažnost, 
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tj. stejné riziko představuje jev málo pravděpodobný se značnými dŧsledky jako jev velmi 

pravděpodobný s relativně menšími dŧsledky. 

Dŧleţitou otázkou, kterou je nutno poloţit a definovat, je akceptovatelná míra rizika (jiný 

pohled na jedinou příjezdovou komunikaci k nemocnici či úsek VRT, jiný v případě komunikace 

s moţností objezdu poškozeného úseku). Po stanovení akceptovatelné míry rizika je moţné přistoupit 

k volbě strategie a to: 

maximalistická strategie (bez ohledu na ekonomiku např. jde-li o nebezpečí ohroţení ţivotŧ 

nebo vznik nevyčíslitelné materiální škody) 

optimalizační strategie, kdy je moţné stanovit nákladovou funkci f(N) a její vztah k riziku 

nespolehlivosti, tedy platforma čistě technicko-ekonomická. 

Funkce (1) má pak následující obecný prŧběh:            (2) 

Obr.1 

Je zřejmé, ţe dosaţené sníţení rizika (y)=f(x)´ s rŧstem nákladŧ (y)=f(x) není lineární, ale 

klesá, stejně tak rŧst nákladŧ má nelineární prŧběh – s přibývající spolehlivostí náklady na dosaţení 

sníţení rizika narŧstají. 

Při řešení optima existují případy, kdy : 

a) náklady na sníţení rizika jsou niţší neţ cena rizika (škoda), pak efektivnost vloţených 

nákladŧ mŧţeme měřit poměrovými ukazateli   1
I

II

AA

AA
,  (3) 

b) náklady na sníţení rizika se rovnají ceně rizika,   1
I

II

BB

BB
  (4) 
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c) cena na sníţení rizika  je vyšší, neţ odpovídající sníţení rizika 1
I

II

CC

CC
  (5) 

Dále je uţitečné zkoumat jev, kdy změna jedné proměnné A (např. zvýšení spolehlivosti) 

vyvolaná změnou proměnné B (např.náklady na technické řešení), označme jej jako elasticitu – a 

v následující stati si shrňme obecné poznatky o elasticitě: 

 Zkoumáme-li elasticitu proměnné A vyvolanou změnou proměnné B, víme, ţe zkoumáme 

procentní změnu proměnné A vyvolanou změnou proměnné B o 1%, nebo-li:   

  
B/B

A/A
e A,B ,     nebo       (6) 

  
A

B

B

A
e A,B , a také      (7) 

  
B

A
:

B

A
e A,B             (8) 

Proměnná A je zde závislá proměnná. Je při tom nutno rozlišovat elasticitu v bodě a elasticitu 

mezi dvěma body (oblouková elasticita). 

1. elasticita v bodě   
B

A
:

B

A
e A,B       (9) 

2. oblouková elasticita 
22 12

12

12

12

:BB

BB
:

:AA

AA
e A,B               (10) 

  po úpravě … 

12

12

12

12

BB

BB
:

AA

AA
e A,B                (11) 

Je třeba si uvědomit, ţe elasticita v bodě a oblouková elasticita mají odlišnou vypovídající 

schopnost a rozdíl mezi nimi musíme brát v úvahu při výpočtech elasticity a jejich interpretaci. 

Hlavní rozdíl spočívá v tom, ţe v případě elasticity v bodě uvaţujeme velmi malé změny A a B. Na 

tvrzení nic nemění skutečnost, ţe pokud vypočítáme na přímce elasticitu v bodě, který je prŧměrem 

mezi starou a novou hodnotou, dospějeme k totoţnému výsledku. 

Ekonomický pohled na spolehlivost 

Dalším pohledem na spolehlivost mŧţe být pohled ekonomický, kdy spolehlivost  

  SE = f (Ncop, P)                   (12) 

  SE spolehlivost vloţených finančních prostředkŧ        

  P pravděpodobnost, ţe porucha nastane       

  Ncop náklady na poruchu        

Pak mŧţeme obecnou rovnici (12) vyjádřit následně:    

  SE = NCOP * P                   (13) 

Kde:  Ncop = NR + NT + NP + ND                             (14) 

  NR celkové náklady na opravu        

  NT náklady časových ztrát  zpŧsobených objíţďkou    
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  NP náklady na prodlouţení přepravních vzdáleností případně   

   ztráty z dŧvodu nerealizovaných přeprav     

  ND náklady na odstranění dalších škod souvisejících    

   s poškozením mostu vlivem poruchy (okolní objekty,   

   zdraví obyvatel atd.)        

 Hodnoty jednotlivých poloţek je moţno stanovit následně: 

Stanovení NR celkové náklady na opravu - Metody vyčíslení výše škody způsobené na 

stavebních objektech a provozním zařízení. 

A) Ocenění odborným odhadem 

Ocenění odborným dohadem lze provést: 

 u škod velmi malého rozsahu, 

 parametrickým porovnáním u škod, u nichţ jiţ bylo provedeno podrobné vyčíslení 

u obdobného objektu. 

Ocenění odborným dohadem provádí nezávislý odborník (odborníci) k rozsahu navrhovaných 

nebo provedených prací podle jednotlivých celkŧ (dříve tzv. hlav souhrnného rozpočtu) – tento 

zpŧsob je však často zdrojem další pře – je opřený o velká mnoţství názorŧ a minimu exaktních dat. 

– přes velké rozšíření zvláště v minulosti, se nejeví příliš vhodné pro dopravní stavby. 

B) Individuální cenová kalkulace 

Jedná se o nejpodrobnější, nejpřesnější a současně nejpracnější metodu, která rozlišuje 

jednotlivé prvky stavebních konstrukcí na základě druhu a výměry na dané stavbě. Metodu lze pouţít 

pouze v případech, ve kterých jsou přesně známy jednotlivé konstrukce a jejich detailní provedení, 

tzn. prakticky jen u staveb nově budovaných resp. u takových, u nichţ existuje podrobná stavebně 

technická dokumentace s uvedením pouţitých stavebních hmot i u konstrukcí zakrytých a tato 

dokumentace souhlasí se skutečností. 

Individuální cenová kalkulace je nákladově orientovaná tvorba cen, umoţňující stanovení 

jednotkové ceny. Náklady na jednotlivé poloţky se rozdělují na dvě hlavní skupiny, a to na přímé 

náklady (zjistitelné přímo na danou poloţku a související s jejím objemem) a na náklady nepřímé 

(nelze vyčíslit na konkrétní poloţku, mají společný nebo hromadný charakter). Přímé i nepřímé 

náklady lze dále členit a sestavovat do kalkulačních vzorcŧ. Na základě nejobecnější podoby tohoto 

vzorce je cena definována (viz tab. „A1.1“): 

Tab.A.1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady na jednotlivé poloţky jsou zjištěny kalkulačním vzorcem, který ve své nejobecnější 

podobě obsahuje zejména (vše vyjádřeno v peněţních jednotkách): 
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Tab.A.1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C) Podrobný poloţkový rozpočet. 

Metodu lze rovněţ pouţít pouze v případech, ve kterých jsou přesně známy jednotlivé 

konstrukce a jejich detailní provedení, tzn. prakticky jen u staveb nově budovaných resp. u takových, 

u nichţ existuje podrobná stavebně technická dokumentace s uvedením pouţitých stavebních hmot i 

u konstrukcí zakrytých a tato dokumentace souhlasí se skutečností. 

D) Souhrnný rozpočet 

Celkové náklady vynaloţené na stavbu (viz výše) je třeba utřídit, proto se sestavují do 

jednotlivých celkŧ, dříve do jednotlivých částí souhrnného rozpočtu (hlava I – XI, nebo písmena A – 

K). Roztřídění těchto celkŧ je pouze doporučené, jedná se o stanovení ceny z pohledu dodavatele a 

investora. Jednotlivé hlavy představují ucelené skupiny nákladŧ, související s pořízením stavby.  
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E) Metody agregovaných poloţek. 

AGREGOVANÉ POLOŢKY jsou velmi oblíbeny a vyuţívány. Vychází se z podmínek, kdy není k 

dispozici prováděcí dokumentace, ale jsou známy druhy materiálŧ a stavební konstrukce. Pro ocenění 

je pak vyuţito agregovaných poloţek, kdy jsou v rámci jedné agregace sloučeny poloţky stavebních 

prací tak, ţe tvoří ucelenou konstrukci. Například poloţka ŢB základových pasŧ v rámci agregace 

obsahuje i potřebné bednění, výztuţ a odbednění konstrukce. Systém slouţí pro rychlé a poměrně 

přesné ocenění. Mŧţe slouţit ve znalecké praxi velmi dobře zejména pro zjištění opravných 

koeficientŧ na odlišné vybavení oceňovaného objektu oproti srovnávacímu při oceňování podle THU. 

kompletní systém umoţňuje veškeré úpravy. Metodika firmy RTS, a.s. Brno, Metodika firmy Callida, 

s.r.o. apod.  

F) Propočet ceny 

Jedná se o metodu, jeţ je proti pouţití rozpočtu resp. nákladové kalkulaci podstatně 

jednodušší, na druhé straně však převáţně méně (i kdyţ většinou pro odhad dostatečně) přesná. 

Princip spočívá ve zjištění výměry celé stavby (resp. jejích jednotlivých stavebně a provozně 

odlišných částí) - např. obestavěného prostoru, zastavěné plochy, délky, hloubky (např. studny), 

výšky (komíny). Pro danou jednotku se v katalogu technicko hospodářských ukazatelŧ (THU) zjistí 

jednotková cena. Vynásobením se obdrţí cena reprodukční (resp. pořizovací). 

Jednotková cena se získává nejčastěji srovnáním s jiţ realizovanými stavbami a cenami, za 

které byly provedeny. Z dřívějších let se jednotková cena přepočítává indexem (viz v úvodu této 

kapitoly). 

Metodika je mezi stavebními odborníky obecně známa, není tedy třeba se jí velmi podrobně 

zabývat ani uvádět konkrétní čísla. Proto jsou uvedeny jen hlavní údaje a upozornění na některá 

úskalí tohoto postupu, které si odhadci někdy neuvědomují. 

H) Ocenění s pouţitím agregovaných poloţek podle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a 

prací staveb pozemních komunikací MD ČR: 

Pro mostní objekty se v našich podmínkách jeví nejvhodnějším sestavení rozpočtu s pouţitím 

agregovaných poloţek podle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních 

komunikací Ministerstva dopravy ČR. Tento třídník slouţí jako závazný podklad pro oceňování 

stavebních prací zadávaných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. Oproti Katalogu směrných cen 

stavebních prací ÚRS Praha, pouţívaných v dopravním stavitelství v minulosti a v jiných stavebních 

oborech často i v současnosti, má systém agregovaných poloţek několik výhod jak pro investora, tak 

pro zhotovitele stavby: 

1. agregované poloţky umoţňují větší přizpŧsobení skutečným nákladŧm zhotovitele na realizaci 

stavebního objektu, 

2. umoţňují větší přizpŧsobení kalkulace stavebních prací místním podmínkám, 

3. větší přehlednost obsahu jednotlivých agregovaných poloţek, 

4. větší přehlednost rozpočtŧ, 

5. jednodušší, rychlejší a přehlednější čerpání rozpočtŧ v elektronické formě. 

Podle praktických zkušeností vychází kalkulace jednotlivých oddílŧ podle směrných cen ÚRS 

nadhodnoceně u zemních prací a podhodnoceně u konstrukcí. 

Stanovení NT - náklady časových ztrát  způsobených objížďkou 

Náklady časových ztrát [NT] zpŧsobených objíţďkou například kolem nefunkčního mostu jsou 

náklady na hodinu dopravy [NHDo] přes objíţďku násobené dobou [TJO] potřebnou k ujetí objíţďky 

[NT] = [NHDo] x [TJO]                                  (16) 
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Kde: [NHDo] Náklady na hodinu dopravy        

[NHDo] Náklady na hodinu dopravy vypočteme vynásobením nákladŧ na 1km jízdy osobního 

vozidla (dle MF ČR) vynásobeno prŧměrnou rychlostí vozidel na objízdné trase a počtem osobních 

vozidel za 1 hodinu (počty vozidel dle intenzit dopravy ŘSD), přičteme náklady nákladních vozidel 

analogicky jako u osobních vozidel. 

NHDo = (Cos x Vobj x Pihod) + (Cnakl x Vobj x Pihod)                              (17) 

Cos  - Náklady na 1km jízdy osobního vozidla *
1
)     

Cnakl - Náklady na 1km jízdy nákladního vozidla *
2
)     

Vobj  - rychlost kmh
-1

 vozidel na objíţďce 
*3)

     

Pihod  - Počet vozidel – intenzita v místě poruchy*
4
)                    

                             =čtyřiadvacetina prŧměrné denní intenzity dopravy *
5
)   

 Pozn.:  *
1
) dle MF ČR,  

  *
2
) dle průměrné ceny na km nákl.vozidla 

  *
3
) prům. cestovní rychlost vc (km/h) dle ČSN 73 6401 

  *
4
) dle ŘSD  

  *
5
) Denní intenzita dopravy (voz/24h): 

Je to skutečný počet vozidel projíždějících posuzovaným úsekem v obou směrech za 24 hodin. 

Hodnota se určí z údajů nejbližšího předcházejícího celostátního, nebo operativního sčítání dopravy 

v daném úseku. 

 [TJO] doba jízdy objíţďkou          

doba jízdy objíţďkou se stanoví dle ČSN 73 6401 (Projektování silnic a dálnic), v krajním případně 

dle následujícího zjednodušeného vztahu: 

TJO =  Lobj  / Vobj                (18) 

délka objíţďky / prŧměrná rychlost  

…Stanovení jízdní doby objíţďkou dle (18) nezahrnuje všechny aspekty jako sklonové 

poměry, prostorové uspořádání komunikace, vliv intenzity dopravy na cestovní rychlost apod., proto 

doporučujeme stanovovat dle ČSN 73 6401. 

Příklad: Tab.A.8. Určení cestovní rychlosti na objízné trase: 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovení NP = náklady na prodloužení přepravních vzdáleností případně ztráty z důvodu 

nerealizovaných přeprav 

Další poloţkou jsou náklady, které jsou ztrátou pro podnikatelské subjekty vznikají jednak z 

dŧvodu prodlouţení přepravních vzdáleností případně jako finanční ztráta z nerealizovaných přeprav 

[(čas projetí objíţďkou – čas projetí pŧvodního úseku) * náklady na hodinu dopravy (Kč/km) ] 

  CNP = ( Tjo – T1 ) x NHDo         (19) 
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Náklady  nerealizovaných přeprav jsou předmětem finančního vyčíslení z údajŧ existujících 

smluv, případně další legislativy ... 

Stanovení ND = náklady na odstranění dalších škod souvisejících s poškozením mostu 

vlivem poruchy (okolní objekty, zdraví obyvatel atd.) 

Náklady na další škody (objekty, osoby…) – škody na objektech vlivem zaplavení z dŧvodu 

změn prŧtočného profilu vodoteče zapříčiněnou havárií mostu  Náklady na zdravotní újmu obyvatel = 

nákladŧm na přepravu a léčbu osob * počet osob + hodnota usmrcené osoby (viz pojištění – USA 

500tis USD, ČR? – dle CDV za 2005 cca 9mil.Kč – viz údaje získané na stránkách 

http://www.cdv.cz/) * počet osob 

Pouţijeme tab.1. pro vyjádření pravděpodobnosti výskytu jevu (poruchy-havárie) 

v kvalitativním vyjádření (případ nastane D=1, nenastane D=0). 

Tab.B.1 Pravděpodobnost, ţe jev nastane – vyjádřeno kvalitativně 

 

 

 

 

Dŧsledek mŧţe být vyjádřen také kvantitativně – aplikací pravděpodobnostní metody (viz. 3.). 

Zcela zvláštní kapitolou, které je třeba věnovat pozornost, jsou úseky, kde je daná komunikace 

jediným přístupem pro danou lokalitu viz níţe uvedený vzorek mostŧ na koncových úsecích ve 

vytypované lokalitě: 

Tab.B.2 Mosty na koncových úsecích silnic II. a III. třídy v okrese Prachatice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ROZHODOVACÍ ANALÝZA PRO HODNOCENÍ SPOLEHLIVOSTI 
Z hlediska obtíţného získávání ekonomických údajŧ z nákladové oblasti (stavební firmy 

nezveřejňují své objektivní náklady), se jeví jako vhodnou pouţití metody s pouţitím rozhodovací 

analýzy, která je nezbytnou součástí stanovení spolehlivosti dopravních staveb. Dle výsledkŧ práce 

na daném úkolu se nabízí postupy řešení charakterizovat a strukturovat následně: 

http://www.cdv.cz/
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 Identifikace problému a jeho příčin 

  Stanovení cíle 

  Zjištění moţných omezení a limitujících podmínek 

  Kritéria variant řešení 

  Výběr nejlepší varianty 

a) hodnocení uţitnosti jednotlivých variant uţitnosti 

 stanovení kritérií rozhodování a sestavování rozhodovací matice 

 sestavení prosté matice uţitnosti 

 určení váhy kritérií rozhodování 

 matice váţené uţitnosti 

b) hodnocení rizika 

 určení jednotlivých rizik a sestavení matice rizik 

 zohlednění dŧleţitostí jednotlivých rizikových faktorŧ 

c) vyjádření výsledného faktoru 

Část výše zmíněné problematiky zabývající se rozhodovací analýzou jsme jiţ dříve 

publikovali podrobnosti viz literatura [11], [12], [13]. 
 

APLIKACE EKONOMICKÉHO MODELU SPOLEHLIVOSTI NA SKUTEČNÝCH DATECH

 Z POVDNĚ V ROCE 2002 (APLIKACE BODU 2.3.) 

Případová studie objízdné trasy úseku silnice II/141 v úseku Těšovice – Ţichovec 

Jedná se o úsek silnice, ve kterém při povodních v roce 2002 došlo skutečně k poškození 

mostŧ číslo 017 a 018, včetně poruchy mostu na jedné z případných objízdných tras. 

Posuzovaný úsek silnice II/141 je určen krajními uzlovými body číslo: 

 A042 (křiţovatka se silnicí III/14418) 

 A011 (křiţovatka se silnicí II/145) 

Intenzita dopravy podle sčítání v roce 2000: 1704 vozidel za 24 hodin v obou směrech 

Protoţe při povodni v roce 2002 došlo také k poruše mostu číslo 033 na silnici II/145 ve směru 

od uzlu A011 do obce Běleč, uvaţuje se s objízdnou trasou s vyuţitím silnice II/145 ve směru od uzlu 

A011 na Husinec. 

Objíţďka silnice II/141 se provede mezi uzly: 

 A042 (křiţovatka se silnicí III/14418) 

 A006 (křiţovatka se silnicí II/145) 

Objíţďka bude vedena po trase: 

 silnice III/14418 v úseku mezi uzly A042 (křiţovatka se silnicí II/141) aţ A040 (křiţovatka se 

silnicí II/144) 

 silnice II/144 v úseku mezi uzly A040 (křiţovatka se silnicí III/14418) aţ A007 (křiţovatka se 

silnicí II/145) 

 silnice II/145 v úseku mezi uzly A007 (křiţovatka se silnicí II/144) aţ A006 (křiţovatka se 

silnicí II/141) 
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Délka pŧvodní trasy objíţděného úseku silnice II/141 mezi uzly A042 aţ A006 je 5,114 km. 

Délka objízdné trasy je 11,332 km. 

Objízdná trasa bude delší o 6,218 km.  

Původní intenzita dopravy na objízdné trase je: 

 v úseku silnice III/14418 mezi uzly A042 aţ A040  nesčítáno (nízký počet) 

 v úseku silnice II/144 mezi uzly A040 aţ A007  1257 voz/24 hod 

 v úseku silnice II/145 mezi uzly A007 aţ A006  2855 voz/24 hod 

Za předpokladu, ţe úsek silnice II/145 mezi uzly A006 a A065 se bude objíţdět po jiné 

vhodné trase, dojde na posuzovaném úseku objízdné trasy k nárŧstu dopravy o 1704 vozidel za 24 

hodin v obou směrech (intenzita z objíţděného úseku silnice II/141). 

Intenzita na objízdné trase po vyznačení objíţďky (součet pŧvodní a přidané intenzity): 

 v úseku silnice III/14418 mezi uzly A042 aţ A040  1704 voz/24 hod 

 v úseku silnice II/144 mezi uzly A040 aţ A007  2961 voz/24 hod 

 v úseku silnice II/145 mezi uzly A007 aţ A006  4559 voz/24 hod 

Tab.4.1. Určení cestovní rychlosti na pŧvodní trase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab.4.2. Určení cestovní rychlosti na objízdné trase 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zvýšením intenzity dopravy nedojde na trase objíţďky k významnému sníţení úrovně kvality 

dopravy a z toho plynoucímu sníţení prŧměrné cestovní rychlosti na objízdné trase. Úroveň kvality 

dopravy bude podstatně lepší neţ stupeň D, který se na dvoupruhové silnici II. třídy standardně 

poţaduje, resp. neţ stupeň E příslušející III. třídě silnice. 
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Doba jízdy na původní trase je 0,073 hodin (t.j. 4,38 minut). 

Doba jízdy na objízdné trase je 0,228 hodin (t.j. 13,68 minut). 

Doba jízdy se prodlouží o 0,115 hodin (t.j. o 9,3 minut). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.4.1 Výřez z mapy okresu Prachatice s vyznačením porušených mostŧ při povodni v roce 2002 

Rozbor mostních objektů z údajů ŘSD ČR, pracoviště Ostravské silniční databanky 

Databázi tvoří všechny silniční mosty bez rozlišení typu konstrukce či přemosťované 

překáţce, na pozemních komunikacích všech kategorií. Pro rozřazení mostních objektŧ byly pouţity 

tyto základní kritéria: 

 Délka přemostění (m) 

 Materiál nosné konstrukce 

Po rozřazení vznikly „matice“ pro daný stavební stav mostních objektŧ, kde ve vodorovném 

směru jsou odstupňovány mosty dle délky přemostění v intervalech 1m a to od dvou metrŧ - interval 

2,00m-3,99m, 4,00m-4,99m do intervalu 20m-9999,99m a ve svislém směru jsou volné šířky 

rozděleny do tří intervalŧ při maximální šířce 8m, coţ při zpracování počtŧ mostŧ částečně zkresluje 

výsledky neboť výsledky jsou omezeny jen pro určité šířkové uspořádání a tudíţ je nelze vztáhnout 

obecně na všechny mosty v České republice. V grafu je znázorněn počet objektŧ v jednotlivých 
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intervalech. Je evidentní, ţe drtivá většina mostŧ je do intervalu délky přemostění 20m. V přepočtu je 

to 83%.  

Graf 4.1.  Počet mostŧ dle jejich délky přemostění v intervalech po 1m 

 

V následujícím grafu je znázorněn počet mostních objektŧ ve skupinách členěných podle 

materiálu nosné konstrukce na vzorku okr. Prachatice. 

Graf4.2 Materiál NK mostŧ 

Vlastní aplikace 

Tedy konkrétně pro vybraný příklad objízdné trasy úseku silnice II/141 v úseku Těšovice – 

Ţichovec, kdy se jedná o  úsek silnice, ve kterém při povodních v roce 2002 došlo skutečně 

k poškození mostŧ číslo 017 a 018, včetně poruchy mostu na jedné z případných objízdných tras. 

 Materiál nosné konstrukce mostního objektu byl volen s ohledem na statistické hodnoty viz 

graf „Materiál NK mostŧ…“. a to NK monolitická, ŢB. Rozpočtové náklady rekonstrukce oceněny 

včetně bourání konstrukcí z prost. betonu s odvozem do 12 km od pŧv. mostu. Alternativy zvýšení 

rozpětí byly prezentovány se změnou nosné konstrukce na rozpětí 27m. Pro případy mezilehlých 

rozpětí je moţno uţít hodnot získaných interpolací. 

Počet mostních objektů ve skupinách po 1m
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 Určení cestovní rychlosti na pŧvodní a objízdné trase bylo provedeno dle ČSN 73 6101. 

Objízdná trasa je delší o 6,218 km, doba jízdy se prodlouţí o 0,115 hodin (t.j. o 9,3 minut).  

*1) 
Náklady na objíţďku celkem…  stanoveny pouze jako náklady z časových ztrát zjednodušenou 

metodou, kdy  [NT] = [NHDo] x [TJO], přičemţ náklady na časovou jednotku dopravy NHDo = (Cos x 

Vobj x Pihod) + (Cnakl x Vobj x Pihod), byly stanoveny jen pro osobní vozidla, tedy (Cnakl x Vobj x 

Pihod)=0Kč. 
 

ZÁVĚREM 
Výše prezentované údaje a grafy ukazují, ţe od určité výše nákladŧ na odstranění poruchy je 

ekonomičtější realizovat opatření pro vyloučení, či sníţení rizika poruchy. Proto je nutné při 

rozhodovacím procesu volby technických opatření brát v úvahu nejen vlastní investiční náklady, ale i 

další vyvolané přímo související náklady – například v tomto článku prezentované náklady na 

objíţďku, které nehradí investor – v tomto případě stát, ale uţivatel - občan. Navrţená metodika 

stanovení finančních nákladŧ vyuţívá veřejně přístupná data. 
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