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Příloha 1 Vozidla použitá při vlastních experimentech (17) 

Tramvaj Tatra T3  

 

délka  šířka  hmotnost  obsaditelnost  výkon  rychlost  

15 104 mm 2 500 mm 16 000 kg 110 osob 4x40 kW 65 km/h 

 

Tramvaj Tatra T3R  

 

délka  šířka  hmotnost  obsaditelnost  výkon  rychlost  

15 104 mm 2 500 mm 16 000 kg 110 osob 4x47 kW 65 km/h 

 

Tramvaj Tatra K2  

 

délka  šířka  hmotnost  obsaditelnost  výkon  rychlost  

21 504 mm 2 500 mm 21 800 kg 157 osob 4x40 kW 60 km/h 
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Tramvaj Tatra K2R 

 

 

délka  šířka  hmotnost  obsaditelnost  výkon  rychlost  

21 504 mm 2 500 mm 21 800 kg 157 osob 4x40 kW 60 km/h 

 

Tramvaj Tatra T6A5  

 

 

délka  šířka  hmotnost  obsaditelnost  výkon  rychlost  

15 640 mm 2 500 mm 19 500 kg 117 osob 4x47 kW 65 km/h 

 

Tramvaj Škoda 03T - Anitra  

 

 

délka  šířka  hmotnost  obsaditelnost  výkon  rychlost  

20 090 mm 2 460 mm 24 200 kg 155 osob 4x90 kW 70 km/h 
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Tramvaj VarioLFR.E  

 

 

délka  šířka  hmotnost  obsaditelnost  výkon  rychlost  

16 200 mm 2 480 mm 21 200 kg 102 osob 4x90 kW 65 km/h 

 

Tramvaj VarioLF2R.E  

 

 

délka  šířka  hmotnost  obsaditelnost  výkon  rychlost  

23 700 mm 2 480 mm 30 000 kg 163 osob 6x90 kW 65 km/h 

 

Tramvaj Škoda 13T 

 

 

délka  šířka  hmotnost  obsaditelnost  výkon  rychlost  

31 060 mm 2 460 mm 41 200 kg 204 osob 6x90 kW 70 km/h 
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Trolejbus Škoda 14Tr 

 

 

délka  šířka  hmotnost  obsaditelnost  výkon  rychlost  

11 300 mm 2 500 mm 10 000 kg 80 osob 100 kW 65 km/h 

 

Trolejbus Škoda 15TrM 

 

 

délka  šířka  hmotnost  obsaditelnost  výkon  rychlost  

17 360 mm 2 500 mm 15 900 kg 145 osob 2x100 kW 65 km/h 

 

Trolejbus Škoda 21Tr 

 

 

délka  šířka  hmotnost  obsaditelnost  výkon  rychlost  

11 560 mm 2 500 mm 10 950 kg 86 osob 140 kW 65 km/h 
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Trolejbus Škoda 22Tr 

 

 

délka  šířka  hmotnost  obsaditelnost  výkon  rychlost  

18 070 mm 2 500 mm 18 000 kg 140 osob 2x132 kW 70 km/h 

 

Trolejbus Škoda 25Tr 

 

 

délka  šířka  hmotnost  obsaditelnost  výkon  rychlost  

17 800 mm 2 500 mm 17 660 kg 159 osob 240 kW 65 km/h 

 

Trolejbus Škoda 31Tr SOR 

 

 

délka  šířka  hmotnost  obsaditelnost  výkon  rychlost  

18 750 mm 2 550 mm 17 660 kg 128 osob 250 kW 65 km/h 
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Autobus Karosa B961 

 

 

délka  šířka  hmotnost  obsaditelnost  výkon  rychlost  

17 590 mm 2 500 mm 13 870 kg 167 osob 213 kW 70 km/h 

 

Autobus Irisbus CITELIS 18M 

 

 

délka  šířka  hmotnost  obsaditelnost  výkon  rychlost  

17 800 mm 2 500 mm 17 300 kg 157 osob 213 kW 80 km/h 

 

Autobus Solaris Urbino 18 

 

 

délka  šířka  hmotnost  obsaditelnost  výkon  rychlost  

18 000 mm 2 550 mm 16 900 kg 165 osob 231 kW 80 km/h 
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Příloha 2 Detailní popis měřených úseků tramvají 

 

1. úsek: Tererova – Klusáčkova 

První měřený úsek se nachází v Králově Poli na trase tramvajové linky číslo 12 mezi 

zastávkami Tererova a Klusáčkova. Zastávka byla vybrána z důvodu dvou protisměrných 

oblouků ležících mezi těmito zastávkami. Na daném úseku se nacházejí dvě signalizační 

zařízení, které jsou zrcadlově umístěny, proto bude působení na oba směry stejné. První 

signalizační zařízení je umístěno před prvním směrovým obloukem, který zamezuje vozidlu 

vjezd do oblouku vysokou rychlostí. Druhé signalizační zařízení je umístěno před vjezdem 

do druhého směrového oblouku ve směru na zastávku Tererova.  

 

Obr. 1:Úsek mezi zastávkami Klusáčkova – Tererova (22) 

 

V tomto případě budou hodnoty příčného a podélného zrychlení ovlivňovány aktuálním 

stavem světelného signalizačního zařízení. Pokud bude vozidlu signalizován volný průjezd 

obloukem, budou hodnoty příčného zrychlení vyšší a hodnoty podélného zrychlení zase nižší. 

Naopak, pokud bude vozidlu omezen vjezd do směrového oblouku, nastane situace, kdy 

vozidlo musí zastavit a rozjíždět se, v tomto případě budou hodnoty podélného zrychlení 
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vyšší a příčného nižší. Nejhorší kombinací pro cestujícího ve vozidle by nastalo v případě 

rychlého střídání zpomalování a zrychlování v obloucích. Na cestujícího by zároveň působily 

obě hodnoty zrychlení, které by dosahovaly vysokých hodnot. 

Z první prohlídky trati je zřejmé, že naměřené hodnoty zrychlení budou vyšší ve směru 

k zastávce Klusáčkova a to z důvodu dlouhého rovného úseku od zastávky Tererova 

po začátek směrového oblouku, kde vozidlo nabere vyšší rychlost než ze zastávky 

Klusáčkova. Ze zastávky Klusáčkova se vozidla budou rozjíždět pomaleji z důvodu krátké 

přímé a následného vjezdu do směrového oblouku.  

 

 

Obr. 2: Pohled ve směru Klusáčkova 

 

 

Obr. 3: Pohled ve směru Tererova 

Úsek byl měřen v úterý 22. 3. 2016 od 17:00 zhruba do 19:00, tedy na pomezí konce dopravní 

špičky a začátku přepravního sedla. Pět jízd bylo provedeno ve směru zastávka Klusáčkova, 

následně bylo provedeno pět jízd ve směru zastávka Tererova. Přiložená tabulka zachycuje 

hodnocení figurantů pro každou jízdu zvlášť. 
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 Typové označení 
Exaktní hodnocení Subjektivní hodnocení 

Podélné Příčné Stojící Sedící 

1. Tatra T6A5 
1,28 1,03 

2 2 
-0,74 -1,02 

2. Škoda 13T 
1,32 1,75 

3 2 
-0,73 -1,26 

3. Tatra T3 
1,42 1,54 

2 1 
-1,42 -1,50 

4. Tatra T3R 
0,63 1,36 

2 1 
-1,00 -1,03 

5. Tatra T6A5 
1,37 1,40 

3 3 
-1,19 -0,76 

Tab. 1:Data potřebná k vyhodnocení měření směr Klusáčkova 

 

 Typové označení 
Exaktní hodnocení Subjektivní hodnocení 

Podélné Příčné Stojící Sedící 

1. Tatra T6A5 
1,03 2,10 

2 2 
-1,52 -1,31 

2. Škoda 13T 
1,16 1,26 

2 1 
-1,29 -0,79 

3. Tatra T3 
1,53 1,62 

1 1 
-0,63 -0,72 

4. Tatra T6A5 
1,05 1,52 

1 1 
-1,34 -1,48 

5. Škoda 13T 
1,47 1,06 

1 1 
-1,54 -0,65 

Tab. 2: Data potřebná k vyhodnocení měření směr Tererova 
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2. úsek: Šilingrovo náměstí – Nové Sady 

Další úsek se nachází v městské části Brno – střed na tramvajové lince číslo 12 mezi 

zastávkami Šilingrovo náměstí a Nové Sady. Trasa má převýšení 23 metrů a skýtá dva 

pravotočivé směrové oblouky, mezi kterými je krátká přímá. Pro naše měření bude stěžejní 

první směrový oblouk v klesání ve směru k zastávce Nové Sady. Na měřeném úseku je 

umístěno jedno světelné signalizační zařízení pro tramvaje a automobily ve směru k zastávce 

Šilingrovo náměstí, z důvodu sjednocení dvou jízdních pruhů do jednoho společného. Toto 

signalizační zařízení nebude mít žádný vliv na výsledky měření, protože se nachází až na 

vrcholu svahu. 

 

Obr. 4: Úsek mezi zastávkami Šilingrovo náměstí – Nové Sady (22) 

 

Zmíněné převýšení bude značně ovlivňovat naměřené zrychlení. Při stoupání ve směru 

Šilingrovo náměstí musí vozidlo vyvinout takovou rychlost, aby převýšení zdolala. 

V opačném směru, tedy do zastávky Nové Sady, se vozidlo pohybuje po svahu, které 

z důvodu dodržování maximální rychlosti musí po celou dobu jízdy brzdit. Naměřené 

hodnoty příčného zrychlení ve směru Nové Sady budou tedy nižší, a hodnoty podélného 

zrychlení budou z důvodu brzdění po celou dobu jízdy dosahovat vyšších hodnot. 



 
11 

 

Obr. 5: Pohled ve směru Nové Sady 

 

 

Obr. 6: Pohled ve směru Šilingrovo náměstí 

Měření proběhlo 4. 4. 2016 v době dopravní špičky v hodinách od 16:00 do zhruba 18:00, 

účelně byla vybrána tato doba měření z důvodu vysoké přepravy cestujících právě na lince 

číslo 12 směr Hlavní nádraží. Pět jízd bylo provedeno ve směru tramvajové zastávky Nové 

Sady a poté dalších pět jízd ve směru Šilingrovo náměstí. Přiložená tabulka zachycuje 

hodnocení figurantů pro každou jízdu zvlášť. 

 Typové označení 
Exaktní hodnocení Subjektivní hodnocení 

Podélné Příčné Stojící Sedící 

1. Tatra T3 
1,55 1,45 

3 2 
-1,71 -1,47 

2. Tatra T3 
1,95 2,10 

4 3 
-1,66 -1,98 

3. Tatra T3 
1,71 1,78 

3 2 
-1,64 -1,49 

4. Tatra T3R 
1,83 2,14 

3 3 
-1,56 -2,29 

5. Škoda 13T 
0,88 1,6 

2 1 
-1,38 -1,36 

Tab. 3:Data potřebná k vyhodnocení měření směr Nové Sady 
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 Typové označení 
Exaktní hodnocení Subjektivní hodnocení 

Podélné Příčné Stojící Sedící 

1. Škoda 13T 
1,71 1,48 

2 1 
-0,08 -1,72 

2. Tatra T6A5 
1,40 1,50 

1 2 
-0,45 -1,49 

3. Tatra T3 
1,29 1,48 

2 1 
-0,41 -1,02 

4. Škoda 13T 
1,55 1,81 

1 1 
-1,24 -1,60 

5. Škoda 13T 
1,38 1,68 

2 1 
-0,39 -1,15 

Tab. 4: Data potřebná k vyhodnocení měření směr Šilingrovo náměstí 

 

3. úsek:Komenského náměstí – Obilní trh 

Další měřený směrový oblouk leží opět v městské části Brno – střed, mezi zastávkami 

Komenského náměstí a Obilní trh na tramvajové lince číslo 4. Jedná se o pravotočivý 

směrový oblouk na hranici ulic Joštova a Údolní.  

 

Obr. 7: Úsek mezi zastávkami Komenského náměstí a Obilní trh (22) 
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Tyto ulice svírají úhel přibližně 45°, což ještě nemusí znamenat, že se bude jednat o úsek 

s možnými vyššími naměřenými hodnotami. V ulici Joštova je vyloučen zcela automobilový 

provoz, proto nejsou vozidla omezovány náhlými kolizemi s automobilovou dopravou. Před 

směrovým obloukem z obou stran jsou dlouhé přímé úseky, na kterých vozidlo může nabrat 

vysokou rychlost, tudíž se zde můžeme setkat s vyššími hodnotami příčného přemístění. 

Vysokou rychlost neomezí ani světelné signalizační zařízení, protože se na daném úseku 

žádné nevyskytuje. 

 

Obr. 8: Pohled ve směru Obilní trh 

 

Obr. 9: Pohled ve směru Komenského náměstí 

 

Ve středu 6. 4. 2016 byl hodnocen figuranty úsek mezi zastávkami Komenského náměstí 

a obilní trh. Opět byl zvolen čas v rámci dopravní špičky v době mezi 15:30 a 18:00 z důvodu 

většího náporu cestujících ve voze. Po naměření pěti jízd ve směru Obilní trh se pokračovalo 

měřením pěti jízd ve směru Komenského náměstí. Přiložená tabulka zachycuje hodnocení 

figurantů pro každou jízdu zvlášť. 
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 Typové označení 
Exaktní hodnocení Subjektivní hodnocení 

Podélné Příčné Stojící Sedící 

1. Tatra K2R 
1,09 0,92 

1 1 
-0,47 -1,13 

2. Tatra K2R 
0,98 0,98 

1 1 
-0,53 -0,34 

3. Tatra K2R 
1,01 0,99 

1 1 
-0,44 -0,56 

4. Tatra K2R 
1,32 1,28 

1 1 
-0,34 -0,41 

5. Škoda 03T - Anitra 
1,30 2,17 

3 3 
-0,66 -0,2 

Tab. 5:Data potřebná k vyhodnocení měření směr Obilní trh 

 Typové označení 
Exaktní hodnocení Subjektivní hodnocení 

Podélné Příčné Stojící Sedící 

1. TatraK2 
1,55 1,04 

1 1 
-0,84 -1,22 

2. Škoda 03T - Anitra 
1,05 0,43 

1 1 
-0,78 -1,38 

3. Tatra K2 
0,45 0,77 

1 1 
-0,92 -0,72 

4. Tatra K2 
1,16 1,54 

1 1 
-0,8 -1,10 

5. Tatra K2 
1,38 1,72 

1 1 
-0,95 -0,95 

Tab. 6: Data potřebná k vyhodnocení měření směr Komenského náměstí 

 

4. úsek:Hybešova - Václavská 

Měřený úsek má tvar levotočivého směrového oblouku ve směru k zastávce Václavská. Jedná 

se o úsek tramvajové linky číslo 1 a 2 ležící v městské části Staré Brno mezi zastávkami 

Hybešova a Václavská. Před zmiňovaným směrovým obloukem se nachází z obou stran 

poměrně dlouhé přímé úseky, které postačují vozům k nabrání vysoké rychlosti. Na měřeném 

úseku se nenachází světelné signalizační zařízení, které by zpomalovalo průjezd vozů 
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měřeným úsekem. Vozidla mají na komunikaci své tramvajové pásy, ale i přesto dochází 

k častým komplikacím s automobily z důvodu předjíždění automobilů zaparkovaných 

u krajnice. 

 

Obr. 10: Úsek mezi zastávkami Hybešova a Václavská (22) 

Díky dostatečně dlouhým přímým úsekům lze předpokládat vysoké hodnoty příčného 

přemístění. V případě brzdění před směrovým obloukem může docházet ke snižování 

komfortu cestujících z důvodu současně působících zrychlení. Bezpečnost ohrožují auta, která 

z jakéhokoliv důvodu vjedou do tramvajového pásu a následně svou jízdou omezí vozidlo 

tramvaje, které je donuceno brzdit. 

 

Obr. 11: Pohled ve směru Václavská 

 

Obr. 12: Pohled ve směru Hybešova 
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Ve večerních hodinách přepravního sedla, v úterý 3. 5. 2016 byl naměřen úsek tramvajové 

linky číslo 1 a 2, mezi zastávkami Hybešova a Václavská. Po naměření pěti jízd ve směru 

Václavská se pokračovalo měřením pěti jízd ve směru Hybešova. Přiložená tabulka zachycuje 

hodnocení figurantů pro každou jízdu zvlášť. 

 

 Typové označení 
Exaktní hodnocení Subjektivní hodnocení 

Podélné Příčné Stojící Sedící 

1. Tatra K2 
1,04 0,59 

1 1 
-0,77 -1,29 

2. Tatra T3 
1,44 0,46 

2 1 
-1,15 -1,8 

3. VarioLF2R.E 
1,42 0,46 

1 1 
-0,9 -1,88 

4. Tatra T3 
1,08 0,42 

1 1 
-0,71 -1,66 

5. Tatra T3 
2,06 0,56 

2 1 
-1,22 -1,62 

Tab. 7:Data potřebná k vyhodnocení měření směr Václavská 

 

 Typové označení 
Exaktní hodnocení Subjektivní hodnocení 

Podélné Příčné Stojící Sedící 

1. VarioLF2R.E 
0,88 1,73 

1 1 
-0,73 0,43 

2. VarioLF2R.E 
0,83 1,61 

1 1 
-0,94 -0,67 

3. VarioLF2R.E 
1,42 1,23 

1 1 
-1,00 -0,41 

4. VarioLF2R.E 
1,57 1,62 

2 1 
-0,88 -0,77 

5. VarioLF2R.E 
1,34 1,6 

1 1 
-0,77 -0,34 

Tab. 8: Data potřebná k vyhodnocení měření směr Hybešova 
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5. úsek:Hrnčířská – Šumavská  

Úsek v městské části Brno – Ponava je naprosto rovný, bez směrového oblouku. Měření bylo 

uskutečněno mezi zastávkami Hrnčířská a Šumavská, na trase linky číslo 1 a 6. Na pozemní 

komunikaci mají tramvaje i automobily pro jízdu vymezen svůj jízdní pás. Světelné 

signalizační zařízení se nenachází v měřeném úseku žádné. 

 

Obr. 13: Úsek mezi zastávkami Hrnčířská a Šumavská (22) 

 

Na rovném úseku budou tramvaje nabírat značně vysokou rychlost, která bude díky poměrně 

zdeformované tramvajové koleje omezovat komfort jízdy cestujících. Z důvodu 

zdeformované koleje lze očekávat naměřené vysoké hodnoty příčného zrychlení na rovném 

úseku tratě. Hodnoty podélného zrychlení budou závislé na technice rozjezdu a brzdění řidiče 

do zastávek. Při vysoké rychlosti tramvají musejí být řidiči zvláště obezřetní na automobily, 

které přes tramvajový jízdní pás odbočují do přilehlých ulic a zaručily tak plynulou 

a bezpečnou jízdu cestujícímu. 
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Obr. 14: Pohled ve směru Hrnčířská 

 

Obr. 15: Pohled ve směrz Šumavská 

Přímý úsek mezi zastávkami byl měřen ve středu 4. 5. 2016 v době dopravní špičky 

od 16:30 do 19:00, na tramvajové lince číslo 1 a 6. V tuto dobu bývá většinou linka přeplněna 

cestujícími vracející se v odpoledních hodinách z práce. Pět jízd bylo provedeno ve směru 

tramvajové zastávky Šumavská a poté dalších pět jízd ve směru Hrnčířská. Přiložená tabulka 

zachycuje hodnocení figurantů pro každou jízdu zvlášť. 

 Typové označení 
Exaktní hodnocení Subjektivní hodnocení 

Podélné Příčné Stojící Sedící 

1. Tatra T3 
1,26 1,52 

2 1 
-2,17 -1,74 

2. Škoda 13T 
1,28 1,45 

2 1 
-1,81 -1,42 

3. VarioLF2E.R 
1,34 0,97 

2 1 
-1,92 -1,19 

4. Škoda 13T 
1,22 1,21 

2 1 
-1,84 -1,12 

5. VarioLF2E.R 
1,38 1,59 

2 1 
-1,88 -1,49 

Tab. 9:Data potřebná k vyhodnocení měření směr Šumavská 
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 Typové označení 
Exaktní hodnocení Subjektivní hodnocení 

Podélné Příčné Stojící Sedící 

1. VarioLF2E.R 
1,18 1,84 

2 1 
-1,40 -1,33 

2. Tatra T3 
1,61 1,36 

1 1 
-1,59 -1,23 

3. VarioLF2E.R 
1,67 1,37 

1 1 
-1,93 -1,29 

4. Škoda 13T 
1,24 1,26 

1 1 
-1,38 -1,04 

5. Škoda 13T 
1,49 1,35 

1 1 
-1,46 -1,03 

Tab. 10: Data potřebná k vyhodnocení měření směr Hrnčířská 
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Příloha 3 Detailní popis měřených úseků trolejbusů 

 

1. Úsek Přívrat – Vrázova  

První měřený úsek trolejbusů se nachází v městské části Žabovřesky, na trase trolejbusové 

linky číslo 30 mezi zastávkami Přívrat a Vrázova. Zastávka byla vybrána z důvodu 

pravotočivého směrového oblouku ve směru zastávka Vrázova. Na daném úseku se nacházejí 

dvě signalizační zařízení, které jsou umístěny za sebou v rozmezí 30 m. První signalizační 

zařízení je umístěno před prvním křižováním s vedlejší komunikací a druhé signalizační 

zařízení je umístěno před druhým křížením s hlavní pozemní komunikace s vedlejší, 

před vjezdem do měřeného směrového oblouku.  

 

Obr. 16:Úsek mezi zastávkami Přívrat – Vrázova, linka č. 30 (22) 

V tomto případě budou hodnoty příčného a podélného zrychlení ovlivňovány aktuálním 

stavem světelného signalizačního zařízení. Pokud bude vozidlu signalizován volný průjezd 

u obou signalizačních zařízení zároveň, budou hodnoty příčného zrychlení vyšší a hodnoty 

podélného zrychlení zase nižší. Naopak, pokud bude vozidlu omezen vjezd do směrového 

oblouku, nastane situace, kdy vozidlo musí zastavit a rozjíždět se, v tomto případě budou 

hodnoty podélného zrychlení vyšší a příčného nižší. Nejhorší kombinací pro cestujícího 

ve vozidle by nastalo v případě rychlého střídání zpomalování a zrychlování v případě, že by 

jedno signalizační zařízení povolovalo volný průjezd a u druhého byl nucen s vozidlem 

zastavit. Na cestujícího by zároveň působily obě hodnoty zrychlení, které by dosahovaly 

vysokých hodnot. 
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Obr. 17: Pohled ve směru Vrázova 

 

 

Obr. 18: Pohled ve směru Přívrat 

Úsek byl měřen v úterý 15. 3. 2016 od 14:30zhruba do 16:30, tedy během odpolední dopravní 

špičky. Pět jízd bylo provedeno ve směru zastávka Vrázova, následně bylo provedeno pět jízd 

ve směru zastávka Přívrat. Přiložená tabulka zachycuje hodnocení figurantů pro každou jízdu 

zvlášť. 

 Typové označení 
Exaktní hodnocení Subjektivní hodnocení 

Podélné Příčné Stojící Sedící 

1. Škoda 21Tr 
1,20 1,39 

4 3 
-0,99 -1,90 

2. Škoda 21Tr 
1,45 1,67 

4 2 
-0,79 -2,34 

3. Škoda 21TrAC 
1,77 1,21 

2 1 
-0,69 -1,29 

4. Škoda 21Tr 
1,65 1,26 

2 1 
-0,58 -1,90 

5. Škoda 21TrIGCT 
0,85 0,51 

1 1 
-1,25 -1,99 

Tab. 11:Data potřebná k vyhodnocení měření směr Vrázova 
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 Typové označení 
Exaktní hodnocení Subjektivní hodnocení 

Podélné Příčné Stojící Sedící 

1. Škoda 21Tr 
1,42 1,53 

2 1 
-0,74 -0,97 

2. Škoda 21Tr 
1,51 1,90 

2 1 
-1,18 -0,96 

3. Škoda 21Tr 
1,76 1,03 

3 2 
-0,98 -1,80 

4. Škoda 21Tr 
1,78 1,37 

2 1 
-0,11 -1,20 

5. Škoda 21TrAC 
1,76 1,67 

4 3 
-1,37 -1,92 

Tab. 12: Data potřebná k vyhodnocení měření směr Přívrat 

 

2. Úsek Vrázova – Štursova 

Druhý měřený úsek trolejbusů se nachází také v městské části Žabovřesky, na trase 

trolejbusové linky číslo 30, 34 a 36 mezi zastávkami Přívrat a Vrázova. Měřen byl 

pravotočivý oblouk ve směru zastávka Štursova, před kterým se nachází deseti metrové 

klesání. Na daném úseku není žádné signalizační zařízení, které by omezovalo průjezd 

zmiňovaným obloukem. 

 

Obr. 19:Úsek mezi zastávkami Vrázova a Štursova (22) 
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V tomto případě budou hodnoty příčného a podélného zrychlení také ovlivňovány klesáním 

nebo stoupáním. Záleží, ve kterém směru pojedeme. Při klesání ve směru k zastávce Štursova 

bude muset vůz intenzivně brzdit, což by v praxi znamenalo především vysoké hodnoty 

akcelerace. Naopak při stoupání ve směru zastávka Vrázova budou naměřeny především 

vysoké hodnoty decelerace. Nejhorší kombinací pro cestujícího ve vozidle by mohlo nastat 

v případě nedostatečného akcelerace a následný vjezd vysokou rychlostí do oblouku, které 

by mělo za následek kombinace vysokých hodnot příčného a podélného zrychlení. 

 

Obr. 20: Pohled ve směru Štursova 

 

 

Obr. 21: Pohled ve směru Vrázova 

Úsek byl měřen v úterý 15. 4. 2016 od 11:30zhruba do 15:30, tedy během dopravního sedla. 

Pět jízd bylo provedeno ve směru zastávka Štursova, následně bylo provedeno pět jízd 

ve směru zastávka Vrázova. Přiložená tabulka zachycuje hodnocení figurantů pro každou 

jízdu zvlášť. 
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 Typové označení 
Exaktní hodnocení Subjektivní hodnocení 

Podélné Příčné Stojící Sedící 

1. Škoda 14TrR 
1,08 1,32 

3 2 
-1,77 -1,06 

2. Škoda 21TrAC 
0,85 0,61 

3 2 
-2,00 -2,20 

3. Škoda 21Tr 
0,94 0,93 

3 2 
-1,83 -1,90 

4. Škoda 21Tr 
1,06 0,42 

2 1 
-1,84 -2,95 

5. Škoda 21TrIGCT 
1,01 0,52 

2 1 
-2,00 -2,53 

Tab. 13:Data potřeb-1ná k vyhodnocení měření směr Štursova 

 Typové označení 
Exaktní hodnocení Subjektivní hodnocení 

Podélné Příčné Stojící Sedící 

1. Škoda 21Tr 
1,76 2,29 

2 1 
-0,06 -0,65 

2. Škoda 14TrR 
1,88 1,74 

2 1 
-0,89 -0,24 

3. Škoda 14TrR 
1,93 2,22 

2 1 
-0,14 -0,51 

4. Škoda 14TrR 
1,94 1,99 

2 1 
-0,53 -0,27 

5. Škoda 21Tr 
1,53 2,12 

2 1 
-0,43 -0,49 

Tab. 14: Data potřebná k vyhodnocení měření směr Vrázova 
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3. Úsek Přívrat – Vrázova 

Třetí měřený úsek trolejbusů se nachází v městské části Žabovřesky, na trase trolejbusové 

linky číslo 36 mezi zastávkami Přívrat a Vrázova. Měřen byl stejný pravotočivý oblouk jako 

v prvním měření, pouze trolejbus musel absolvovat navíc ještě pravotočivý směrový oblouk, 

který se nacházel před měřeným směrovým obloukem. Na daném úseku se nacházejí 

dvě signalizační zařízení, které jsou umístěny před prvním a druhým směrovým obloukem. 

 

Obr. 22:Úsek mezi zastávkami Přívrat – Vrázova, linka č. 30 (22) 

V tomto případě budou hodnoty příčného a podélného zrychlení také ovlivňovány aktuálním 

stavem světelného signalizačního zařízení. Pokud bude vozidlu signalizován volný průjezd 

u obou signalizačních zařízení zároveň, budou hodnoty příčného zrychlení vyšší z důvodu 

vyšší rychlosti vozidla a hodnoty podélného zrychlení zase nižší. Naopak, pokud bude vozidlu 

omezen vjezd do směrového oblouku, nastane situace, kdy vozidlo musí zastavit a rozjíždět 

se, v tomto případě budou hodnoty podélného zrychlení vyšší a příčného nižší z důvodu 

menší rychlosti vozidla. Nejhorší kombinací pro cestujícího ve vozidle by nastalo v případě 

rychlého střídání zpomalování a zrychlování v případě, že by jedno signalizační zařízení 

povolovalo volný průjezd a u druhého byl nucen s vozidlem zastavit. Na cestujícího 

by zároveň působily obě hodnoty zrychlení, které by dosahovaly vysokých hodnot. 
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Obr. 23: Pohled ve směru Vrázova 

 

 

Obr. 24: Pohled ve směru Přívrat(23) 

Úsek byl měřen v úterý 7. 4. 2016 od 12:15 zhruba do 15:20, tedy během dopravního sedla. 

Pět jízd bylo provedeno ve směru zastávka Vrázova, následně bylo provedeno pět jízd 

ve směru zastávka Přívrat. Přiložená tabulka zachycuje hodnocení figurantů pro každou jízdu 

zvlášť. 

 Typové označení 
Exaktní hodnocení Subjektivní hodnocení 

Podélné Příčné Stojící Sedící 

1. Škoda 14TrR 
1,87 1,96 

3 2 
-0,33 -1,42 

2. Škoda 21TrAC 
1,82 1,35 

1 1 
-0,56 -2,40 

3. Škoda 21Tr 
1,30 1,67 

2 1 
-0,71 1,98 

4. Škoda 21Tr 
1,63 1,37 

4 3 
-0,21 -2,55 

5. Škoda 21TrIGCT 
1,38 1,48 

2 1 
-1,21 -2,84 

Tab. 15:Data potřebná k vyhodnocení měření směr Vrázova 
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 Typové označení 
Exaktní hodnocení Subjektivní hodnocení 

Podélné Příčné Stojící Sedící 

1. Škoda 21Tr 
0,85 1,52 

3 2 
-0,03 -1,66 

2. Škoda 14TrR 
1,24 1,44 

2 1 
-1,61 -1,21 

3. Škoda 14TrR 
1,21 1,12 

1 1 
-1,12 -1,42 

4. Škoda 14TrR 
1,85 1,49 

2 1 
-1,28 -0,85 

5. Škoda 21Tr 
0,50 1,90 

3 2 
-0,98 -1,96 

Tab. 16: Data potřebná k vyhodnocení měření směr Přívrat 

 

4. Úsek Prušánecká – Bzenecká 

Další měřený úsek trolejbusů se nachází v městské části Vinohrady, na trase trolejbusové 

linky číslo 25, 26 mezi zastávkami Prušánecká a Bzenecká. Měřen byl pravotočivý směrový 

oblouk, před kterým se nachází signalizační zařízení. 

 

Obr. 25:Úsek mezi zastávkami Prušánecká a Bzenecká (22) 
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V tomto případě bylo zřejmé, že nenastanou výrazné hodnoty příčného nebo podélného 

zrychlení. Úsek byl vybrán především z důvodu dlouhé trasy, kterou musí řidič absolvovat. 

Dá se konstatovat, že během dopravní špičky je trasa velmi náročná na soustředění 

a trpělivost řidiče. Řidiči se na této lince musejí potýkat během dopravní špičky i mimo ni, 

dlouhým popojížděním v kolonách, nejčastěji v úseku kolem Husovického tunelu na ulici 

Provazníkova. Nabranou ztrátu pak chtějí dohnat rychlou a nepřizpůsobivou jízdou. Proto 

můžeme očekávat zvýšené hodnoty příčného zrychlení a v případech, kdy bude vozidlo stát 

na světelném signalizačním zařízení kombinace podélného a příčného zrychlení, které může 

být cestujícím negativně ohodnoceno. 

 

Obr. 26: Pohled ve směru Bzenecká (23) 

 

 

Obr. 27: Pohled ve směru Prušánecká (23) 

Úsek byl měřen v úterý 27. 4. 2016 od 14:00 zhruba do 17:15, tedy během dopravního sedla. 

Pět jízd bylo provedeno ve směru zastávka Bzenecká, následně bylo provedeno pět jízd 

ve směru zastávka Prušánecká. Přiložená tabulka zachycuje hodnocení figurantů pro každou 

jízdu zvlášť. 
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 Typové označení 
Exaktní hodnocení Subjektivní hodnocení 

Podélné Příčné Stojící Sedící 

1. Škoda 25Tr 
1,62 0,08 

2 1 
-0,17 -2,68 

2. Škoda 22Tr 
1,75 0,81 

4 2 
-1,40 -2,08 

3. Škoda 22Tr 
1,77 2,20 

1 1 
-1,24 -0,03 

4. Škoda 15TrM 
2,01 1,52 

2 2 
-1,43 -0,32 

5. Škoda 31Tr 
1,20 1,70 

3 2 
-1,21 -0,16 

Tab. 17:Data potřebná k vyhodnocení měření směr Bzenecká 

 

 Typové označení 
Exaktní hodnocení Subjektivní hodnocení 

Podélné Příčné Stojící Sedící 

1. Škoda 31Tr 
1,50 1,82 

2 1 
-0,50 0,43 

2. Škoda 25Tr 
1,16 2,36 

1 1 
-0,64 0,39 

3. Škoda 31Tr 
1,75 0,52 

3 3 
-0,52 -2,81 

4. Škoda 14TrR 
1,43 0,81 

3 2 
1,21 -2,18 

5. Škoda 22Tr 
1,41 0,20 

2 2 
-1,25 -1,82 

Tab. 18: Data potřebná k vyhodnocení měření směr Prušánecká 
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5. Úsek Pálavské náměstí – Mutěnická 

Poslední úsek trolejbusů byl měřen v městské části Vinohrady, na trase trolejbusové linky 

číslo 25, 26. Jelikož místní Pálavské náměstí zde tvoří kruhový objezd, nebylo možné měřit 

jeden úsek ve dvou směrech. Proto byly vybrány úseky mezi zastávkami pálavské náměstí 

a Mutěnická a v opačném směru Pálavské náměstí a Bzenecká U obou úseků se jednalo 

o levotočivé směrové oblouky, a důvodem jejich měření bylo zjištění naměřených hodnot při 

nízkých rychlostech. V úseku se nenacházelo žádné signalizační zařízení, které by omezovalo 

plynulý průjezd měřeným úsekem, místo toho jízdu trolejbusu omezovaly skupiny lidí, které 

se pohybovaly v měřeném úseku. 

 

Obr. 28: Úsek mezi zastávkami Pálavské náměstí a 

Mutěnická (22) 

 

Obr. 29: Úsek mezi zastávkami Pálavské náměstí a 

Bzenecká (22) 

 

Lze očekávat, že v daném úseku nenastanou výrazně velké hodnoty příčného nebo podélného 

zrychlení. Úsek byl vybrán především z důvodu vysoké koncentrace chodců z důvodu 

blízkého sídliště a nákupní zóny. Řidiči zde jezdili velmi ohleduplně k cestujícím i chodcům 

pohybujícím se na komunikacích.  
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Obr. 30: Pohled ve směru Mutěnická (23) 

 

 

Obr. 31: Pohled ve směru Bzenecká (23) 

Úsek byl měřen v úterý 28. 4. 2016 od 15:00 zhruba do 18:15, tedy během odpolední 

dopravní špičky. Pět jízd bylo provedeno ve směru zastávka Bzenecká, následně bylo 

provedeno pět jízd ve směru zastávka Mutěnická. Přiložená tabulka zachycuje hodnocení 

figurantů pro každou jízdu zvlášť. 

 Typové označení 
Exaktní hodnocení Subjektivní hodnocení 

Podélné Příčné Stojící Sedící 

1. Škoda 25Tr 
1,60 2,51 

2 1 
-0,24 -1,02 

2. Škoda 22Tr 
1,32 1,50 

2 2 
--0,61 -0,95 

3. Škoda 15TrM 
0,93 1,15 

1 1 
-0,46 -1,62 

4. Škoda 31Tr 
1,60 2,03 

2 2 
-0,22 -1,64 

5. Škoda 22Tr 
1,12 0,63 

1 1 
-0,50 -1,69 

Tab. 19:Data potřebná k vyhodnocení měření směr Mutěnická 
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 Typové označení 
Exaktní hodnocení Subjektivní hodnocení 

Podélné Příčné Stojící Sedící 

1. Škoda 31Tr 
1,12 2,04 

2 1 
-1,38 0,18 

2. Škoda 25Tr 
0,81 1,90 

1 1 
-0,84 0,25 

3. Škoda 22Tr 
0,53 2,22 

2 2 
-0,96 0,35 

4. Škoda 15TrM 
0,76 2,53 

2 1 
-1,59 -1,21 

5. Škoda 31Tr 
0,69 1,64 

1 1 
-1,16 -0,06 

Tab. 20: Data potřebná k vyhodnocení měření směr Bzenecká 
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Příloha 4 Detailní popis měřených úseků autobusů 

 

1. Úsek Halasovo náměstí – U tunýlku 

První úsek měřených autobusů se nachází na pomezí městských částí Královo Pole a Lesná. 

Dopravní obsluhu mezi těmito zastávkami zajišťují linky 44 (84) a 53. Trasa má převýšení 

26 metrů a skýtá jeden levotočivý a jeden pravotočivý směrový oblouk, mezi kterými je 

zhruba 350 m dlouhá přímá. Nutno zdůraznit, že na měřeném úseku se nenachází světelné 

signalizační zařízení, které by řídilo hustý provoz v této oblasti. 

 

Obr. 32: Úsek mezi zastávkami Halasovo náměstí a U tunýlku (22) 

Zmíněné chybějící signalizační zařízení je důvodem dlouhého čekání autobusu na odbočení 

z hlavní pozemní komunikace ulice Křižíkova na vedlejší ulici Třískalova a následné 

připojení vozidla opět na hlavní pozemní komunikaci Okružní. To je také důvodem vysokých 

hodnot decelerace, způsobená rychlým rozjezdem při odbočování. Ve směru na zastávku 

Halasovo náměstí byly očekávány vysoké hodnoty decelerace při zdolávání převýšení, naopak 

v opačném směru k zastávce U tunýlku bude vyšších hodnot dosahovat akcelerace díky 

intenzivnímu brzdění. Velmi rizikové hodnoty očekáváme u příčného zrychlení, které je 

zapříčiněno intenzivním rozjezdem v pravoúhlých směrových obloucích a zařazením se 

na vedlejší a následně na hlavní pozemní komunikace.  
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Obr. 33: Pohled na směrový oblouk u zastávky U tunýlku (23) 

 

Obr. 34: Pohled na směrový oblouk u zastávky Halasovo náměstí (23) 

 

 

 

Měření proběhlo 11. 5. 2016 v době dopravní špičky v hodinách od 15:00 do zhruba 17:15, 

v čase odpolední dopravní špičky. Autobusy z toho důvodu většinou nejezdily podle jízdního 

řádu. Pět jízd bylo provedeno ve směru autobusové zastávky U tunýlku a poté dalších pět jízd 

ve směru Halasovo náměstí. Přiložená tabulka zachycuje hodnocení figurantů pro každou 

jízdu zvlášť. 
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 Typové označení 
Exaktní hodnocení Subjektivní hodnocení 

Podélné Příčné Stojící Sedící 

1. Solaris Urbino 18 
1,05 1,7 

3 1 
-1,83 -0,51 

2. Karosa B961 
1,99 1,83 

4 2 
-2,67 -0,86 

3. Irisbus Citelis 18M 
1,33 1,85 

3 2 
-2,62 -0,17 

4. Solaris Urbino 18 
1,62 1,83 

2 1 
-2,23 -0,48 

5. Irisbus Citelis 18M 
2,32 1,57 

3 2 
-1,63 -1,18 

Tab. 21:Data potřebná k vyhodnocení měření směr U tunýlku 

 Typové označení 
Exaktní hodnocení Subjektivní hodnocení 

Podélné Příčné Stojící Sedící 

1. Karosa B961 
1,43 1,88 

2 1 
-0,93 -2,15 

2. Karosa B961 
2,24 1,86 

2 1 
-0,36 -2,59 

3. Karosa B961 
3,06 0,53 

2 1 
-0,72 -3,84 

4. Karosa B961 
1,77 0,50 

2 1 
0,25 -2,81 

5. Solaris Urbino 18 
2,10 0,20 

2 1 
-0,50 -3,98 

Tab. 22: Data potřebná k vyhodnocení měření směr Halasovo náměstí 
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2. Úsek Kralovopolská strojírna – Kociánka 

Další úsek měřených autobusů se nachází v městské části Královo Pole. Dopravní obsluhu 

mezi těmito zastávkami zajišťují linky 44 (84) a 53. Trasa je tvořena bez významného 

převýšení a nachází se zde jeden levotočivý a jeden pravotočivý směrový oblouk, mezi 

kterými není žádná přímá, dá se tedy předpokládat, že na sebe přechodnice navazují, dotýkají 

se v jednom bodě a vytváří tak inflexní bod. Na měřeném úseku se nenachází světelné 

signalizační zařízení z důvodu nekřižování se s vedlejší pozemní komunikací. 

 

Obr. 35: Úsek mezi zastávkami Královopolská strojírna a Kociánka (22) 

 

Na první pohled by se mohlo zdát, že na daném úseku nedojde k výrazným hodnotám 

podélného a příčného zrychlení. Z měřených úseků autobusů byla nejhůře subjektivně 

hodnocenou jízdou. Problémem bude zmiňovaný inflexní bod, ve kterém se převrací smysl 

směrového oblouku bez přímého úseku. To bude mít za následek naměřené vysoké hodnoty 

v příčném směru doprava i doleva v krátkém časovém intervalu, který může být 

pro cestujícího nepříjemný. 
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Obr. 36: Pohled ve směru Kociánka 

 

 

Obr. 37: Pohled ve směru Královopolská strojírna (23) 

Měření proběhlo 12. 5. 2016 v době dopravní špičky v hodinách od 15:30 do zhruba 18:30, 

v čase odpolední dopravní špičky. Pět jízd bylo provedeno ve směru autobusové zastávky 

Kociánka a poté dalších pět jízd ve směru Královopolská strojírna. Přiložená tabulka 

zachycuje hodnocení figurantů pro každou jízdu zvlášť. 

 Typové označení 
Exaktní hodnocení Subjektivní hodnocení 

Podélné Příčné Stojící Sedící 

1. Solaris Urbino 18 
0,65 2,60 

4 2 
-1,76 -3,06 

2. Karosa B961 
0,82 2,10 

3 1 
-1,70 -2,60 

3. Irisbus Citelis 18M 
0,91 1,80 

2 2 
-1,07 -2,42 

4. Solaris Urbino 18 
0,69 1,69 

2 1 
-1,72 -3,38 

5. Irisbus Citelis 18M 
1,20 1,25 

2 1 
-0,79 -2,84 

Tab. 23:Data potřebná k vyhodnocení měření směr Kociánka 
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 Typové označení 
Exaktní hodnocení Subjektivní hodnocení 

Podélné Příčné Stojící Sedící 

1. Karosa B961 
0,84 1,21 

3 1 
-2,28 -2,58 

2. Karosa B961 
1,57 2,10 

3 1 
-0,51 -2,39 

3. Karosa B961 
2,23 2,33 

4 3 
-0,91 -3,18 

4. Karosa B961 
1,63 2,07 

4 2 
-1,15 -3,20 

5. Solaris Urbino 18 
1,72 2,25 

4 3 
-2,23 -2,04 

Tab. 24: Data potřebná k vyhodnocení měření směr Královopolská strojírna 

 

3. Úsek Technická – Záhřebská  

Jako další úsek měřených autobusů byla vybrána trasa v městské části Žabovřesky. Dopravní 

obsluhu mezi těmito zastávkami zajišťuje linka 53 a převážnými cestujícími jsou studenti 

VUT. Trasa je tvořena 35 m převýšením a nachází se zde jeden pravotočivý oblouk malého 

poloměru a jeden levotočivý směrový oblouk o velkém. Na měřeném úseku se nenachází 

světelné signalizační zařízení z důvodu nekřižování se s vedlejší pozemní komunikací. 

 

Obr. 38: Úsek mezi zastávkami Technická a Záhřebská (22) 
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Je jasné, že v daném úseku ve směru zastávka Záhřebská bude vozidlo v klesání intenzivně 

brzdit, co bude mít za následek vysoké hodnoty podélného zrychlení, konkrétně hodnoty 

akcelerace. Hodnoty příčného a i podélného zrychlení jsou ovlivněny zastávkou na znamení, 

která se nachází zhruba v polovině úseku. V případě, že autobus na zastávce zastavuje, budou 

hodnoty příčného i podélného zrychlení menší než když nezastavuje, a to z důvodu upravení 

rychlosti pro bezpečné zastavení na zastávce na znamení. 

 

Obr. 39: Pohled ve směru Záhřebská 

 

 

Obr. 40: Pohled ve směru Technická (23) 

Měření proběhlo 18. 5. 2016 v době dopravní špičky v hodinách od 10:00 do zhruba 12:00, 

v čase dopravního sedla, ale i přesto byly vozy přeplněny z důvodu velkého počtu 

přepravovaných studentů. Pět jízd bylo provedeno ve směru autobusové zastávky Technická 

a poté dalších pět jízd ve směru Záhřebská. Přiložená tabulka zachycuje hodnocení figurantů 

pro každou jízdu zvlášť. 
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 Typové označení 
Exaktní hodnocení Subjektivní hodnocení 

Podélné Příčné Stojící Sedící 

1. Solaris Urbino 18 
0,37 1,10 

3 2 
-3,25 -3,09 

2. Karosa B961 
1,10 0,95 

3 2 
-1,41 -2,70 

3. Solaris Urbino 18 
0,71 1,15 

3 2 
-3,48 -3,51 

4. Solaris Urbino 18 
0,41 0,82 

2 1 
-1,28 -2,61- 

5. Irisbus Citelis 18M 
0,85 2,32 

1 1 
-1,26 2,61 

Tab. 25:Data potřebná k vyhodnocení měření směr Záhřebská 

 Typové označení 
Exaktní hodnocení Subjektivní hodnocení 

Podélné Příčné Stojící Sedící 

1. Karosa B961 
0,97 3,16 

3 2 
-0,77 0,43 

2. Solaris Urbino 18 
1,25 2,76 

2 1 
-0,72 0,58 

3. Solaris Urbino 18 
0,94 2,42 

2 1 
-1,02 0,24 

4. Irisbus Citelis 18M 
0,68 2,94 

2 1 
-0,85 0,40 

5. Solaris Urbino 18 
0,89 3,18 

2 1 
-1,62 0,18 

Tab. 26: Data potřebná k vyhodnocení měření směr Technická 
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4. Úsek Veslařská – Pod Jurankou 

Jeden z posledních měřených úseků se nachází v městské části Jundrov. Dopravní obsluhu 

mezi těmito zastávkami zajišťují linky 44 (84). Trasa je tvořena bez významného převýšení 

a nachází se zde jeden levotočivý směrový oblouk ve směru zastávka Veslařská. Na měřeném 

úseku se nenachází světelné signalizační zařízení z důvodu nekřižování se s vedlejší pozemní 

komunikací. 

 

Obr. 41: Úsek mezi zastávkami Pod Jurankou Veslařská (22) 

 

Na první pohled by se mohlo zdát, že na daném úseku nedojde k výrazným hodnotám 

podélného a příčného zrychlení. Z měřených úseků autobusů byla druhou nejhůře subjektivně 

hodnocenou jízdou. Problémem bude průjezd měřeným úsekem vysokou rychlostí, která bude 

mít za následek vysoké hodnoty příčného zrychlení ve směrovém oblouku.  
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            Obr. 42: Pohled ve směru Pod Jurankou 

 

 

      Obr. 43: Pohled ve směru Veslařská (23) 

Měření proběhlo 20. 5. 2016 v době dopravní špičky v hodinách od 9:00 do zhruba 12:30, 

v čase dopravního sedla. Linky jezdily podle jízdního rádu. Pět jízd bylo provedeno ve směru 

autobusové zastávky Pod Jurankou a poté dalších pět jízd ve směru Veslařská. Přiložená 

tabulka zachycuje hodnocení figurantů pro každou jízdu zvlášť. 

 Typové označení 
Exaktní hodnocení Subjektivní hodnocení 

Podélné Příčné Stojící Sedící 

1. Karosa B961 
1,32 1,03 

4 3 
-0,13 -2,09 

2. Solaris Urbino 18 
1,60 0,50 

2 1 
-0,20 -1,62 

3. Solaris Urbino 18 
0,85 0,64 

3 2 
-0,21 -2,11 

4. Solaris Urbino 18 
2,17 0,40 

2 1 
0,12 -2,02 

5. Karosa B961 
1,19 0,82 

4 3 
-1,53 -2,16 

Tab. 27:Data potřebná k vyhodnocení měření směr Pod Jurankou 
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 Typové označení 
Exaktní hodnocení Subjektivní hodnocení 

Podélné Příčné Stojící Sedící 

1. Irisbus Citelis 18M 
1,00 1,93 

2 1 
-0,42 0,12 

2. Solaris Urbino 18 
0,35 2,01 

2 1 
-0,71 -0,28 

3. Solaris Urbino 18 
0,38 1,60 

2 1 
-1,37 -0,17 

4. Irisbus Citelis 18M 
0,63 1,75 

1 1 
-0,26 0,07 

5. Karosa B961 
0,79 2,10 

3 2 
-0,60 0,38 

Tab. 28: Data potřebná k vyhodnocení měření směr Veslařská 

 

5. Úsek Anthropos – Pisárky  

Posledních měřený úsek se nachází v městské části Brno – Střed. Dopravní obsluhu mezi 

těmito zastávkami zajišťují linky 44 (84). Trasa je tvořena bez významného převýšení 

a nachází se zde jeden levotočivý směrový oblouk ve směru zastávka Anthropos. Na měřeném 

úseku se nachází světelné signalizační zařízení před začátkem směrového oblouku 

z obou stran.  

 

Obr. 44: Úsek mezi zastávkami Anthropos a Pisárky (22) 

 

Hodnoty příčného i podélného zrychlení budou ovlivněny světelným signalizačním zařízením. 

V případě signálu volno, budou v úseku vyšší hodnoty příčného zrychlení, naopak v případě 
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stůj, budou vysoké hodnoty podélného zrychlení z důvodu rozjezdu autobusu před směrovým 

obloukem. 

 

Obr. 45: Pohled na směrový oblouk u zastávky Pisárky (23) 

Měření proběhlo 21. 5. 2016 v době dopravní špičky v hodinách od 10:00 do zhruba 13:00, 

v čase dopravního sedla. Linky jezdily podle jízdního rádu. Pět jízd bylo provedeno ve směru 

autobusové zastávky Anthropos a poté dalších pět jízd ve směru Pisárky. Přiložená tabulka 

zachycuje hodnocení figurantů pro každou jízdu zvlášť. 

 

 Typové označení 
Exaktní hodnocení Subjektivní hodnocení 

Podélné Příčné Stojící Sedící 

1. Karosa B961 
2,14 0,98 

3 2 
-1,82 -1,79 

2. Solaris Urbino 18 
0,77 0,46 

2 1 
-1,30 -2,20 

3. Solaris Urbino 18 
1,90 0,39 

2 1 
-0,40 -2,13 

4. Solaris Urbino 18 
1,20 0,28 

2 1 
-0,18 -2,30 

5. Karosa B961 
1,90 0,94 

2 1 
-2,10 -2,39 

Tab. 29:Data potřebná k vyhodnocení měření směr Pisárky 
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 Typové označení 
Exaktní hodnocení Subjektivní hodnocení 

Podélné Příčné Stojící Sedící 

1. Irisbus Citelis 18M 
0,94 2,79 

3 2 
-0,18 -0,11 

2. Solaris Urbino 18 
2,30 2,84 

3 2 
-0,17 -0,54 

3. Solaris Urbino 18 
1,39 2,74 

2 1 
-0,17 0,53 

4. Irisbus Citelis 18M 
1,30 3,48 

2 1 
-0,35 -0,50 

5. Karosa B961 
1,59 1,83 

2 1 
-0,32 -0,02 

Tab. 30: Data potřebná k vyhodnocení měření směr Anthropos 

 

 


