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ANOTACE 

 VYMYSLICKÝ, Matěj. Analýza bezpečnosti silničního provozu na křižovatce 

Břetislavova – Stromořadní – Šilingrova v Břeclavi. Ostrava 2013. 39 s. Bakalářská práce. 

VŠB – Technická univerzita Ostrava, vedoucí Ing. Vladislav Křivda, Ph.D. 

 

 Tématem bakalářské práce je na základě zajištěných pokladů a provedených 

průzkumů provést analýzu silničního provozu a navrhnout potřebná opatření na zvýšení 

plynulosti a bezpečnosti. Na základě dopravního průzkumu je provedeno stanovení 

intenzit, směrování vozidel, složení dopravních proudů a podrobnou videoanalýzu 

konfliktních situací. 

 První část detailně popisuje vybranou lokalitu, její širší vztahy a shrnuje fakta 

stávajícího stavu. V části druhé je přistoupeno k praktickým úkolům, k nimž patří dopravní 

průzkum, stanovení intenzit dopravy a výpočet kapacity současného i výhledového stavu. 

Část třetí a čtvrtá pojednává o podrobné analýze dopravní nehodovosti a konfliktních 

situací, včetně shrnutí problémů a doporučení k jejich nápravě. V páté části jsou na základě 

předchozích analýz navrženy, dle platných předpisů, dvě přípustné varianty přestavby 

křižovatky na křižovatku světelnou a okružní. Oba tyto návrhy jsou podloženy kapacitními 

výpočty a respektují omezující skutečnosti. Výkresová dokumentace a ověření průjezdnosti 

vlečnými křivkami v programu AutoTURN. Na závěr je stávající i nový navržený stav 

dopravního provozu na křižovatce simulován v programu PTV VISSIM. 

 

Klíčová slova:  

dopravní průzkum, videoanalýza konfliktních situací, konfliktní situace, dopravní 

nehodovost, okružní křižovatka, AutoTURN, PTV VISSIM 

 

 

 

 

 



 

 

ANNOTATION 

 VYMYSLICKÝ, Matěj. Analysisoftheroadsafetyattheintersection Břetislavova str. 

– Stromořadí – Šilingrova in Břeclav. 

 ThetopicofftheBachelor thesis isanalyzethetrafic and proposethenecerssarymeasures 

to improvetheflow and traficsaftyregarding on colateralisedassumptions and 

conductedsurveys. On thebasisofthetraficsurveysitthedeterminationof intensity, 

vehiclerouting, compositionoftraficflows and detailed video-analysisoftheconflictsituations 

made. 

 Thefirstsectiondescribes in detail theselectedlocation, itsbroader relations,  

and summarizesthecurrentstateoffacts. The second part isdedicated to practicaltasks such  

as trafficsurvey, thedeterminationoftraficvolumes and thecalculationofcurrent  

and prospectivesituation. Third and forthpartsdealswiththedetailedanalysisoftraficaccident  

and conflictsituationsinclude a summaryofissues and recomendation to correction.Inthefift 

part are thedesignedtwoallowedvariantsoftheintersectinreconstruction to thelight  

and roundaboutintersectionsregardingprevousanalysis. Bothof these proposals  

are supported by capacitycalculations and bothrespectthelimitingfacts. Design 

documentation and verification and theverificationofthetraficflow by beamcurves are made 

in the Auto TURN programme. In conclusion I simulatedthecurrent  

and newproposedstateoftraficattheintersection in TPV VISSIM programme. 

 

 Keywords: traficresearch, video analysisofconflictsituations, conflictsituations, 

traficaccidents, roundabout, AutoTURN, PTV VISSIM 
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SEZNAM POUŢITÉHO ZNAČENÍ 

II  silnice II. třídy  

A  autobusy  

C  jízdní kola  

C  cyklistická doprava 

K  přívěsové a návěsové nákladní soupravy  

M  jednostopá motorová vozidla  

N  lehké, střední a těžké nákladní automobily, traktory, dodávky  

O  osobní automobily (bez přívěsu i s přívěsem), mikrobusy  

RPDI  roční průměr denních intenzit dopravy 

S  součet vozidel skupin - O, M, N, A, K  

TP  technické podmínky 

ÚKD  úroveň kvality dopravy 
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SEZNAM VELIČIN 

I  hodinová intenzita křižovatky [pvoz/h]  

I50  padesátirázová hodinová intenzita dopravy [voz/h]  

IŠH  špičková hodinová intenzita dopravy v běžný pracovní den [voz/h]  

IŠH,2043  výhledová špičková hodina v roce 2031 [voz/den]  

Id  denní intenzita dopravy dne průzkumu [voz/den]  

Ih  hodinové intenzity dopravy v době průzkumu [voz/h]  

Im  intenzita dopravy v době průzkumu [voz/doba průzkumu] 

It  týdenní průměr denních intenzit [voz/den]  

k2043   koeficient vývoje intenzit dopravy pro rok 2031 [-] 

kBPD,50  přepočtový koeficient špičkové hodinové intenzity dopravy v běžný  

  pracovní den na padesátirázovou hodinovou intenzitu dopravy [-]  

kd,t  přepočtový koef. denní intenzity dopravy dne průzkumu na týdenní průměr 

  denních intenzit dopravy (zohlednění týdenních variací intenzit dopravy) [-]  

km,d  přepočtový koeficient intenzity dopravy v době průzkumu na denní intenzitu 

  dopravy dne průzkumu (zohlednění denních variací intenzity dopravy) [-]  

KR  relativní konfliktnost [KS/100voz]  

KRV  relativní vážená konfliktnost [KS/100voz]  

KRPDI,50 přepočtový koeficient ročního průměru denních intenzit dopravy na  

  padesátirázovou hodinovou intenzitu dopravy [-]  

kt,RPDI  přepočtový koef. týdenního průměru denní intenzity dopravy na roční  

  průměr denních intenzit dopravy (zohlednění ročních variací intenzit  

  dopravy) [-]  

kZ  koeficient závažnosti konfliktní situace [-]  

N  celkový počet nehod ve sledovaném období t  

pir  podíl denní intenzity dopravy měsíce i v roce na ročním průměru denních 

  intenzit dopravy [%]  
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pit  podíl denní intenzity dopravy dne průzkumu i na týdenním průměru denních 

  intenzit dopravy [%]  

PKS  počet konfliktních situací za hodinu  

R  relativní nehodovost [počet DN/mil.voz.]  

RPDI  roční průměr denních intenzit dopravy [voz/den]  

RPDI2043 odhad ročního průměru denních intenzit dopravy v roce 2031 [voz/den] 

t  počet dní sledovaného období [dny] 

δ  odchylka odhadu ročního průměru denních intenzit dopravy [%]  
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ÚVOD 

 Bezpečnost silničního provozu se týká všech občanů a na jejím zvyšování se také 

musí podílet všichni. Přestože byla dosavadní činnost účinná, zůstávají počty smrtelných 

úrazů při dopravních nehodách v Evropské unii stále nepřijatelně vysoké: 1,3 milionu 

dopravních nehod ročně způsobí 43 000 smrtelných úrazů a 1,7 milionu zranění. Za hlavní 

příčinu smrtelných úrazů je považováno chování účastníků silničního provozu: 

nepřiměřená rychlost, požití alkoholu nebo drog, únava, nepoužívání bezpečnostních pásů 

nebo ochranných přileb atd. [1] 

 Dopravní nehodovost zůstává (nejenom) v České republice jedním  

z nejzávažnějších společenských problémů. Jedním ze způsobů omezení nehodovosti  

na pozemních komunikacích se stává nový přístup k uspořádání uličního resp. silničního 

prostoru při rekonstrukcích i stavbě nových úseků pozemních komunikací. K tomuto 

novému přístupu patří dnes již neodmyslitelně instalace nejrůznějších fyzických  

a psychologických zklidňovacích opatření na komunikace. Mezi zklidňovací opatření 

můžeme zahrnout například okružní křižovatky, které snižují nehodovost na křižovatkách 

v průměru o 60% a nehody se smrtelnými případy až o 90%. [2] 

 

 Bakalářská práce se zabývá analýzou dopravní nehodovosti na křižovatce 

Břetislavova – Stromořadní – Šilingrova. Na základě zjištěných skutečností jsou navrženy 

dvě varianty na změnu organizace dopravy, které by měly zvýšit bezpečnost a kapacitu 

křižovatky. 
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1  POPIS VYBRANÉ LOKALITY 

 Zvolená křižovatka se nachází v Břeclavi. Silnice II/425 je česká silnice II. třídy, 

část někdejší československé státní silnice č. 2 (Jihlava - Brno - Bratislava), která dnes 

tvoří doprovodnou komunikaci k dálnici D2. Mezi Starovičkami a Břeclaví je vedena 

mimo obce. Je dlouhá 57 km. 

 

Obrázek 1 - Poloha křižovatky 

 

 Křižovatka je průsečná a nachází se v intravilánu města Břeclav, úhel křížení má  

46 stupňů. Je protnutím ulic Stromořadí (rameno A) a Břetislavova (rameno B). Ulice 

Šilingrova (rameno C) je jednosměrná, je zde poveleno podélné stání. V místě křižovatky 

se nachází budova České pošty, obr. 1. 

 Fotodokumentaci křižovatky jsem uvedl v příloze 1. 

Osobní a nákladní doprava 

 Na křižovatce je poměrně vysoký počet nákladní dopravy. Jednak je křižovatka 

součástí komunikace II. Třídy a zároveň je v blízkosti průmyslový areál. 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Silnice_II._t%C5%99%C3%ADdy
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jihlava
http://cs.wikipedia.org/wiki/Brno
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bratislava
http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C3%A1lnice_D2
http://cs.wikipedia.org/wiki/Starovi%C4%8Dky
http://cs.wikipedia.org/wiki/B%C5%99eclav


6 

 

Cyklistická doprava 

 Díky těsné blízkosti Lednicko-Valtického areálu je cykloturistika vítaná nejen 

místními, ale především turisty. Vedení cyklotrasy přes křižovatku není zcela dořešeno. 

Vodorovné dopravní značení, kterým je cyklostezka značena, je před křižovatkou 

ukončeno a cyklisté tak musejí pokračovat po nevyznačené trase. Konec cyklostezky je  

na obr. 2 označen šipkami. 

 

Obrázek 2 - Vedení cyklostezky 

 

Veřejná doprava 

 Křižovatkou projíždí autobusová doprava, v blízkosti se nachází vlakové nádraží. 

Jsou zde zastoupeny veškeré linky městské hromadné dopravy. Celkem křižovatkou 

projede za jeden pracovní den 425 autobusových spojů ve všech směrech. Nejbližší 

autobusová zastávka se nachází na přilehlém železničním nádraží. 
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Pěší doprava 

 Pěší doprava je v křižovatce zastoupena. Podél všech komunikací je veden chodník. 

Přímo v křižovatce se nacházejí přechody pro chodce. Potřeba pro přecházení je zde 

zastoupena ve velké míře. V Oblasti se nacházejí 4 přechody pro chodce, vyznačeno  

na obr. 3. 

 

Obrázek 3 - Přechody pro chodce 

 

Dopravní značení 

 Křižovatka je neřízená, přednost v jízdě určuje dopravní značení. Hlavní 

komunikace je v přímém směru a její přednost určuje značka P2 „Hlavní pozemní 

komunikace“. Rychlost na hlavní komunikaci je dána umístěním v obci, tj. 50km/h. 

Dovolená rychlost na vedlejší komunikaci je stejná jako na komunikaci hlavní, 50km/h. 

Přednost v jízdě určují dopravní značení P4 „Dej přednost v jízdě“ a P6 „Stůj, dej přednost 

v jízdě!“ 
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2  DOPRAVNĚ IMŢENÝRSKÝ PRŮZKUM 

 Pro potřeby kapacitních výpočtů jsem provedl dopravně-inženýrský průzkum. 

Sčítání dopravy jsem provedl ze dvou stanovišť. 

2.1 Metodika 

 Dopravní průzkum a jeho vyhodnocení proběhlo v souladu s metodikou uvedenou 

v TP 189 Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích [3]. Průzkum proběhl  

ve středu 17.10.2012 v době 14:00 – 16:00, tedy v běžném pracovním dni v doporučené 

době. Počasí bylo optimální pro provedení průzkumu. Teplota 10°C – 15°C, jasno, mírný 

vítr. Díky příznivým podmínkám se objevili i intenzity cyklistické dopravy. 

 Pro provedení průzkumu byly k dispozici 2 osoby. Průzkum jsem zaznamenal  

ze dvou stanovišť na videokameru a do sčítacích formulářů. Díky této metodice byla 

vyloučena chybnost měření, která obvykle sčítání v reálném čase doprovází. 

2.2 Značení ramen 

 Pro potřeby dopravně-inženýrského průzkumu byla převzata metodika značení dle 

TP 188 Posuzování kapacity neřízených úrovňových křižovatek [4]. Schematické zobrazení 

je na obrázku 4, kde písmena A, B, C, D jsou ramena křižovatky a číslice 1 - 9 jsou 

dopravní proudy.  
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Obrázek 4 - Popis křižovatky 

 

2.3 Sčítání dopravy 

 Vyhodnocení jsem provedl do sčítacích formulářů. Základní časovou jednotkou 

bylo 15 minut, sledovány byly intenzity jednotlivých dopravních proudů a jejich složení  

a rozlišením na následující druhy vozidel: 

 O – osobní automobily, bez přívěsu i s přívěsy, mikrobusy, dodávkové automobily 

 N – lehké, střední, těžké nákladní automobily, traktory, spec. nákladní automobily 

 K – přívěsové a návěsové nákladní soupravy 

 A – autobusy včetně kloubových autobusů a autobusů s přívěsy 

 M – jednostopá motorová vozidla, sajdkáry 

 C – všechny kategorie jízdních kol 

D 

C 

B 

A 
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2.3.1 Intenzita dopravy 

 Výsledky sčítání dopravy jsou interpretovány jako intenzity dopravy. Pro různé 

účely existuje celá řada intenzit resp. používaných jednotek, např. pro návrh vozovek se 

používá přepočet na těžká nákladní vozidla atp. 

 Pro potřeby kapacitních výpočtů a porovnání výsledků ze sčítání dopravy jsou 

stanoveny 2 základní typy intenzit dopravy: 

 Roční průměr denních intenzit (RPDI) 

 Hodinové intenzity (voz/h) 

Intenzita dopravy v době průzkumu 

 Vyhodnocením polního formuláře byly získány data (intenzity) za dobu průzkumu. 

Jednotkou jsou (voz/2h). Tyto výsledky budou sloužit jako výchozí hodnoty pro další 

výpočty. Intenzity v době průzkumu a špičkovou hodinu nalezneme v příloze 2. 

Podíl jednotlivých druhů dopravy  

 Podíl jednotlivých druhů dopravy za dobu průzkumu ve všech směrech je zobrazen 

na obr. č. 5. 

 

Obrázek 5 - Podíl jednotlivých druhů dopravy 

 

 

 

O N K A M C

Řady1 2407 236 31 178 41 292

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

v
o
z/

2
h
o
d

 

Podíl jednotlivých druhů dopravy 



11 

 

kde 

O, M  lehká doprava 

N, K, A těžká doprava 

C  cyklistická doprava 

Přepočtová vozidla 

 Pro potřeby některých výpočtů skutečná vozidla přepočítáváme na tzv. přepočtová 

vozidla [pvoz]. V této práci jsem použil koeficienty pro neřízenou křižovatku tab. 1, 

doporučené dle TP 188 Posuzování kapacity neřízených úrovňových křižovatek [4]. 

Tabulka 1 - Přepočtové koeficienty na jednotková vozidla 

Typ 

křižovatek 

Dopravní prostředek 

O N K A M 

Neřízená 1,00 1,50 2,00 1,50 0,80 

Řízená 

SSZ 
1,00 1,70 2,20 1,70 0,80 

Okružní 1,00 2,00 3,00 2,00 0,80 

2.3.2 Roční průměr denních intenzit  

 Základním výsledkem dopravního průzkumu je stanovení odhadu ročního průměru 

denních intenzit (dále jen RPDI). Dle TP 189 Stanovení intenzit dopravy na pozemních 

komunikacích [3] lze stanovit RPDI rovněž z krátkodobého průzkumu v doporučenou 

dobu. 

Postup výpočtu RPDI [3] 

 Přepočet krátkodobého dopravního průzkumu na RPDI se provádí pomocí 

koeficientů vycházejících ze statistického vyhodnocení dat naměřených na různých 

komunikacích v celé ČR. K dispozici jsou tak denní, týdenní a roční variace dopravy dle 

skupin vozidel a charakteru provozu. Na základě těchto variací se intenzity z doby 

průzkumu postupně přepočítávají na denní, týdenní a roční průměr denních intenzit. 

Výpočet je vyjádřen níže vzorcem. 
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                                (1) 

kde 

       roční průměr denních intenzit pro druh vozidla x [voz/den] 

    intenzita dopravy daného druhu vozidla zjištěná v době průzkumu [voz/doba 

  průzkumu]  

      přepočtový koeficient intenzity dopravy v době průzkumu na denní intenzitu 

  dopravy dne průzkumu (zohlednění denních variací intenzity dopravy) [-]  

      přepočtový koef. denní intenzity dopravy dne průzkumu na týdenní průměr 

  denních intenzit dopravy (zohlednění týdenních variací intenzit dopravy) [-]  

         přepočtový koef. týdenního průměru denní intenzity dopravy na roční  

  průměr denních intenzit dopravy (zohlednění ročních variací intenzit  

  dopravy) [-] 

 Výpočet se provádí pro sledovaná vozidla zařazená do skupin dle tab. 2, kde S jsou 

vozidla celkem (počítám se skutečnými vozidly, bez cyklistické dopravy). 

Tabulka 2 - Zařazení vozidel do skupin 

Skupina Druh Jednotky 

O 
O 

(voz) 

M 

N 
N 

A 

K K 

S O,N,K,A,M 

 

Charakter provozu  

 Je dán zejména kategorií a třídou komunikace. Dle tab. 3 jsem komunikace 

sledované křižovatky zařadil do skupiny provozu II. [3] 
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Tabulka 3 - Skupiny komunikací podle charakteru provozu 

 

Přepočet na denní intenzitu v běţný pracovní den    [3] 

                    (2) 

kde 

    denní intenzita dopravy dne průzkumu [voz/den]  

    intenzita dopravy v době průzkumu [voz/doba průzkumu]  

       přepočtový koeficient intenzity dopravy v době průzkumu na denní  

  intenzitu dopravy dne průzkumu (zohlednění denních variací intenzit  

  dopravy) [-] 

 Hodnoty intenzit dopravy proběhl dne 17.10.2012 v době 14:00 – 16:00 a jsou 

uvedeny v tab. 4. 

Tabulka 4 - Intenzita dopravy v době průzkumu 

Stan. 

(Proud) 
Směr 

Denní intenzita dne průzkumu Id (voz/den) 

O N K S 

C 1 2521 240 8 2803 

18277 

C 2 759 196 0 947 

A 3 147 152 0 282 

A 4 973 218 0 1185 

C 5 86 0 0 88 

B 6 2301 878 68 3173 

B 7 4076 951 91 5072 

A 8 4119 523 68 4728 
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 Hodnoty      jsou uvedeny v tab. 5, dle TP 189 [3] 

Tabulka 5 - Hodnoty součinitele Km,d 

Charakter Hodnoty součinitele Km,d 

II O N K S 

14:00 - 16.00 6,12 7,26 7,61 6,27 

 

 Výsledné hodnoty denních intenzit Id pro jednotlivé dopravní proudy a skupiny 

vozidel jsou uvedeny v tab. 6. 

Tabulka 6 - Denní intenzita dne průzkumu Id 

Stan. 

(Proud) 
Směr 

Denní intenzita dne průzkumu Id (voz/den) 

O N K S 

C 1 2521 240 8 2803 

18277 

C 2 759 196 0 947 

A 3 147 152 0 282 

A 4 973 218 0 1185 

C 5 86 0 0 88 

B 6 2301 878 68 3173 

B 7 4076 951 91 5072 

A 8 4119 523 68 4728 

 

Přepočet na týdenní průměr denních intenzit    [3] 

                    (3) 

kde 

    týdenní průměr denních intenzit [voz/den] 

    denní intenzita dopravy dne průzkumu [voz/den] 

      přepočtový koef. denní intenzity dopravy dne průzkumu na týdenní průměr 

  denních intenzit dopravy [-] 

     
   

  
           (4) 

kde 

  
   podíl denní intenzity dopravy dne průzkumu i na týdenním průměru denních 

  intenzit dopravy [%] 
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 Hodnoty součinitelů      a   
  jsou uvedeny v tab. 7. 

Tabulka 7 - Hodnoty součinitelů Kd,t a pi
t
t 

  II-S/H O N K S 

pit 
středa 

102,20 120,40 127,20 104,90 

Kd,t 0,98 0,83 0,79 0,95 

 

 Výsledné hodnoty týdenních průměrů denních intenzit    jsou v tab. 8. [3] 

Tabulka 8 - Výsledné hodnoty týdenních průměrů denních intenzit It 

Stan. 

(Proud) 
Směr 

Týdenní průměr denních intenzit It (voz/den) 

O N K S 

C 1 2467 199 6 2672 

17423 

C 2 743 163 0 903 

A 3 144 127 0 269 

A 4 952 181 0 1130 

C 5 84 0 0 84 

B 6 2252 730 54 3024 

B 7 3988 790 72 4835 

A 8 4030 434 54 4507 

 

Přepočet na roční průměr denních intenzit (RPDI) [3] 

                        (5) 

kde 

      roční průměr denních intenzit dopravy (odhad) [voz/den]  

    týdenní průměr denních intenzit dopravy v týdnu průzkumu [voz/den]  

         přepočtový koeficient týdenního průměru denních intenzit dopravy týdne 

  průzkumu na roční průměr denních intenzit dopravy (zohlednění ročních  

  variací intenzit dopravy) [-] 

        
   

  
           (6) 

kde 

  
   podíl denní intenzity dopravy měsíce i v roce na ročním průměru denních 

  intenzit dopravy [%] 
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 Hodnoty součinitele         a   
  jsou uvedeny v tab. 9. 

Tabulka 9 - Hodnoty součinitele Kt,RPDI a pi
t
 

  II-S/H O N K S 

pir 
říjen 

99,80 105,90 106,00 104,20 

Kt,RPDI 1,00 0,94 0,94 0,96 

 

 Výsledné hodnoty ročních průměrů denních intenzit      jsou v tab. 10. 

Tabulka 10 - Výsledné hodnoty RPDI 

Stan. 

(Proud) 
Směr 

Roční průměr denních intenzit RPDI2013 

(voz/den) 

O N K S 

C 1 2472 188 6 2564 

16721 

C 2 744 154 0 866 

A 3 144 120 0 258 

A 4 954 171 0 1084 

C 5 84 0 0 80 

B 6 2256 689 51 2903 

B 7 3996 746 68 4641 

A 8 4038 410 51 4325 

 

2.3.3 Hodinové intenzity dopravy  

Intenzita špičkové hodiny     

 Stanovuje se pro komunikace, které se nachází v intravilánu ČSN 73 6110 [6]. 

Výsledkem je tabulka intenzit s vyhodnocením špičkové hodiny, tj. součet 4 po sobě 

jdoucích základních řasových jednotek, ve kterých došlo k maximální intenzitě. Základní 

časové jednotky byly sdruženy do hodin, jako hodiny s nejvyšší intenzitou byla stanovena 

14:45 – 15:45h.  
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Výsledky špičkové hodiny jsou uvedeny v tab. 11. 

 Výpočet se provede z údajů získaných průzkumem. 

       {  }         (7) 

kde 

     intenzita dopravy špičkové hodiny v běžný pracovní den [voz/h]  

    hodinové intenzity dopravy v době průzkumu [voz/h] 

Tabulka 11 - Intenzity špičkové hodiny 

Stan. 

(Proud) 
Směr 

IŠH = max Ih 

O N K S 

C 1 226 24 1 251 

1560 

C 2 72 17 0 89 

A 3 14 0 0 14 

A 4 82 15 0 97 

C 5 9 0 0 9 

B 6 196 65 5 266 

B 7 357 72 10 439 

A 8 340 48 7 395 

 

Padesátirázová intenzita dopravy     

 Je směrodatná pro výpočty na komunikacích v extravilánu, resp. užívá ji norma 

ČSN 73 6101 [7]. Jako tato intenzita je definována 50 nejvyšší v roce. 

Výpočet lze provést dvěma způsoby: 

 Odhad z údajů získaných průzkumem v běžný pracovní den [3] 

Výpočet se provede převodem intenzit špičkové hodiny 

   =                    (9) 

kde 

     padesátirázová hodinová intenzita dopravy [voz/h]  

     špičková hodinová intenzita dopravy v běžný pracovní den [voz/h]  

        přepočtový koeficient špičkové hodinové intenzity dopravy v běžný  

  pracovní den na padesátirázovou hodinovou intenzitu dopravy [-] 
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 Hodnota koeficientu         je stanovena jednotně pro všechny druhy komunikací 

jako hodnota 1,13. Výsledné hodnoty     se stanovují jen pro všechna vozidla v součtu 

dohromady, viz tab. 12. 

Tabulka 12 - Padesátirázová intenzita odhadem z dopravního průzkumu 

Stan. 

(Proud) 
Směr I50,A (voz/h) 

C 1 284 

kBPD,50 = 

1,13 
1763 

C 2 101 

A 3 16 

A 4 110 

C 5 10 

B 6 301 

B 7 496 

A 8 446 

 

 Odhadem z hodnoty ročního průměru denních intenzit [3] 

Výpočet se provede přepočtem ročního průměru denních intenzit 

                  (10) 

kde 

     padesátirázová hodinová intenzita [voz/h] 

      roční průměr denních intenzit [voz/h] 

         přepočtový koeficient ročního průměru denních intenzit dopravy na  

  padesátirázovou hodinovou intenzitu dopravy [-] 

 Hodnota koeficientu          je stanovena pro komunikace s charakterem provozu 

II-H, II-S dle TP 189 [3] na hodnotu 0,122. Výsledné hodnoty     se stanovují pro všechna 

vozidla dohromady (S). Výsledné hodnoty jsou uvedeny v tab. 13. 
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Tabulka 13 - Padesátirázová intenzita odhadem z RPDI 

Stan. 

(Proud) 
Směr I50,B (voz/h) 

C 1 302 

kBPD,50 = 

0,122 
1792 

C 2 91 

A 3 18 

A 4 116 

C 5 10 

B 6 275 

B 7 488 

A 8 493 

 

 Výsledné hodnoty obou metod jsou mírně odlišné, jako výsledek jsem uvedl 

průměrnou hodnotu                . 

2.3.4 Stanovení intenzit cyklistické dopravy 

 Intenzity cyklistické dopravy se stanovují jako denní intenzity. Vypočítají se 

součinitelem intenzit zjištěných v době průzkumu a sumou variačních koeficientů daných 

dobou průzkumu a charakterem cyklistické dopravy. Charakter provozu je smíšený 

                    (11) 

kde 

    denní intenzita cyklistické dopravy dne průzkumu [cyk/den] 

    intenzita cyklistické dopravy za dobu průzkumu [cyk/doba průzkumu] 

      přepočtový koeficient intenzit dopravy v době průzkumu na denní intenzitu 

  dopravy dne průzkumu (zohlednění denních variací intenzit dopravy) [-] 

     
    

   
           (12) 

kde 

   
 je součet podílů hodinových intenzit dopravy za dobu průzkumu na denní intenzitě 

dopravy [%]. [3] 

 Hodnoty potřebné k výpočtu jsou uvedeny v tab. 14. 
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Tabulka 14 - Koeficienty pro přepočet intenzit cyklistické dopravy 

Hodina pid ∑pid km,d 

14:00 - 15:00 7,6 
15,7 6,3 

15:00 - 16:00 8,1 

 

 Výpočet denní intenzit cyklistické dopravy    jsou uvedeny v tab. 15. 

Tabulka 15 - Výsledné hodnoty denní intenzity cyklické dopravy dne průzkumu 

Stan. 

(Proud) 
Směr 

Im 

(cyk./2h) 
km,d Id (cyk./den) 

C 1 20 

6,3 

126 

958 

C 2 0 0 

A 3 3 19 

A 4 3 19 

C 5 1 6 

B 6 50 315 

B 7 25 158 

A 8 50 315 

 

 Povětrností podmínky pro cyklistickou dopravu nebylo plně optimální, což se taky 

projevilo na intenzitách, které jsou poměrně nízké. Křižovatka je součástí cyklotrasy. 

2.3.5 Přesnost odhadu výpočtů intenzity 

 Abychom získali přesné hodnoty RPDI, museli bychom sledovat intenzity každý 

den po celý rok, to však není možné. Byl proveden krátkodobý průzkum, který je ovšem 

zatížen statickou chybou vyplívající z proměnlivosti dopravy. 

 Velikost odchylky lze přibližně spočítat vztahem 

       (
  

    
    )

     

        (13) 

kde 

   odchylka odhadu ročního průměru denních intenzit dopravy [%] 

    intenzita dopravy v době průzkumu [voz/doba průzkumu]  

      odhad ročního průměru denních intenzit dopravy [voz/den] 
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       (
  

    
    )

     

        

 Odchylka je vypočítána pro celou křižovatku a v rovnici jsou uvedeny intenzity 

součtu všech vozidel. Výsledná odchylka      odpovídá hodnotám pro 2 hodinový 

průzkum, kde se uvažuje odchylka cca     . 

2.3.6 Výhledové intenzity dopravy pro rok 2023 

 Komunikace a křižovatky se kapacitně navrhují na výhledové období 10 let. Pro 

komunikace, kde se nepředpokládá výrazná změna zdrojů a cílů dopravy lze použít 

přepočet růstovými koeficienty, které jsou uvedeny v TP 225 Prognóza intenzit 

automobilové dopravy [8]. Součinitelé se rozdělují pro dvě skupiny vozidel – pro lehkou  

a pro těžkou dopravu a pro různé třídy komunikace. Výchozí hodnota je vedena pro rok 

2005, pro rok 2013 jsou koeficienty přepočítány v tab. 16. 

Tabulka 16 - Přepočtové koeficienty pro lehkou a těžkou dopravu 

Přepočtové koeficienty, rok 2023 

O N K A M C 

1,32 1,02 1,02 1,02 1,32 1 

 

Roční průměr denních intenzit pro rok 2023 – RPDI2023 [8] 

 Přepočet na výhledové intenzity RPDI získáme součinem RPDI a růstového 

koeficientu. Vztah je vyjádřen vzorcem níže. 

                           (14) 

kde 

          odhad ročního průměru denních intenzit dopravy v roce 2023  

   [voz/den] 

        výchozí roční průměr denních intenzit dopravy v roce 2013  

   [voz/den]  

        koeficient vývoje intenzit dopravy pro rok 2023 [-] 

 Výsledné hodnoty jsou zobrazeny v tab. 17. 
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Tabulka 17 - Odhad ročního průměru denních intenzit v roce 2023 

Stan. 

(Proud) 
Směr 

RPDI2023 (voz/den) 

O N K S 

C 1 3263 192 6 3461 

22094 

C 2 982 157 0 1139 

A 3 190 122 0 312 

A 4 1259 174 0 1434 

C 5 111 0 0 111 

B 6 2978 703 52 3733 

B 7 5275 761 69 6105 

A 8 5330 418 52 5800 

 

Špičková hodina v roce 2023 [8]  

 Stejným způsobem jako jsme vypočítali roční průměr denních intenzit pro rok 

2023, získáme odhadované hodnoty intenzit špičkové hodiny ve výhledovém roce 2023. 

Vztah pro výpočet výhledové špičkové hodiny je vyjádřen vzorcem (15). 

                           (15) 

 Výsledné hodnoty pro jednotlivé dopravní proudy jsou spočteny v tab. 18. 

Tabulka 18 - Špičková hodina v roce 2023 

Stan. 

(Proud) 
Směr 

IŠH, 2023 

O N K S 

C 1 298 24 1 324 

1980 

C 2 95 17 0 112 

A 3 18 0 0 18 

A 4 108 15 0 124 

C 5 12 0 0 12 

B 6 259 66 5 330 

B 7 471 73 10 555 

A 8 449 49 7 505 

 

2.3.7 Grafické výsledky 

 Pro zpřehlednění výsledků jsem tabulkové hodnoty převedl do grafické podoby. 

Tyto grafické výsledky prezentuji stužkovým diagramem. 
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Stuţkový diagram křiţovatky  

 Nejpřehlednější zobrazení výsledků představuje stužkový diagram, kde každému 

dopravnímu proudu přísluší tzv. stužka, jejíž šířka je přímo úměrná intenzitě v daném 

dopravním směru. Výsledné hodnoty intenzit vozidel ve špičkové hodině v době průzkumu 

jsou ve formě stužkovým diagramem zobrazeny na obr. 6.  

 

Obrázek 6 - Stužkový diagram pro IŠH,2013 

2.4 Kapacita křiţovatky 

 Výpočet kapacity jsem provedl na intenzitách roku 2013. Celý výpočet kapacity 

neřízené křižovatky jsem uvedl v příloze č. 3. 

2.4.1 Výpočet kapacity neřízené křiţovatky 

Číslování dopravních proudů 

 Číslování dopravních proudů dle TP 188 Posuzování kapacity neřízených 

úrovňových křižovatek. [4] 
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Stupeň podřazenosti dopravních proudů 

 Pro výpočet je nutno stanovit každému dopravnímu proudu jeho stupeň 

podřazenosti. Ten vyplívá z toho, kolika dopravním proudům musíme dávat přednost  

při vjezdu do křižovatky. Stupně podřazenosti jsou zobrazeny na obr. 7. 

 

Obrázek 7 - Stupně podřazenosti dopravních proudů 

 

Zohlednění skladby n-tého podřadného proudu 

 U podřadných dopravních proudů se pro výpočet základní kapacity uvažují 

přepočtová vozidla intenzit nadřazených dopravních proudů, která se vypočtou pomocí 

přepočtových koeficientů pro neřízenou křižovatku, tab. 2, kapitola 2. 

Hodnoty kritických odstupů  

 Rozhodující intenzity nadřazených proudů IH 

 Pro výpočet základní kapacity podřazených dopravních proudů je třeba znát součet 

intenzit dopravních proudů jim nadřazeným. 
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Výpočet kapacity neřízené úrovňové křiţovatky 

 Hodnoty pro výpočet kapacity neřízené křižovatky najdeme v tab. 18, v kapitole 2.  

Stupeň podřazenosti dopravních proudů 

Tabulka 19 - Stupeň podřazenosti dopravních proudů 

Stupeň Charakteristika 
Dopravní proudy 

Průsečná křižovatka Styková křižovatka 

1. stupeň Nadřazenost 2,3,8,9 2,3,8 

2. stupeň 
Jednoduchá podřazenost 

proudu 1. stupně 
1,6,7,12 6,7 

3. stupeň 
Dvojnásobná podřazenost 

proudů 1. a 2. stupně 
5,11 4 

4. stupeň 
Trojnásobná podřazenost 

proudů 1., 2., a 3. stupně 
4,10 - 

 

Rozhodující intenzity nadřazených proudů 

Tabulka 20 - Součet intenzit nadřazených dopravních proudů na stykové křižovatce 

Podřadný proud Číslo 
Součet intenzit nadřazených dopravních 

proudů [voz/h] 

Levé odbočení z hlavní 7 I2 + I3 

Pravé odbočení z vedlejší 6 I2 + 0,5 . I3 

Levé odbočení z vedlejší 4 I2 + 0,5 . I3 + I8 + I7 

 

Levé odbočení z hlavní -  hvozII / 50632    

Pravé odbočení z vedlejší -  hvozII / 4515,0 32   

Levé odbočení z vedlejší -  hvozIIII / 11565,0 7832   
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Hodnoty kritických odstupů 

Tabulka 21 - Střední hodnoty kritických časových odstupů tg 

Druh dopravního proudu 
Číslo dopravního 

proudu 

Funkce tg v závislosti na 

rychlosti jízdy na hlavní 

komunikaci V85% [km/h]-v[s] 

Levé odbočení z hlavní 7/1 tg = 3,4 + 0,021 .V85% 

Pravé odbočení z vedlejší 6/12 tg = 2,8 + 0,038 .V85% 

Přímý přejezd z vedlejší 5/11 tg = 4,4 + 0,036 . V85% 

Levé odbočení z vedlejší 4/10 tg = 5,2 + 0,022 . V85% 

 

 Pro vybrané rychlosti je hodnota tg vyčíslená v tab. 22. 

Tabulka 22 - Střední hodnoty kritických časových odstupů tg pro vybrané hodnoty 

rychlosti jízdy na hlavní komunikaci 

Dopravní proud 
Rychlosti jízdy na hlavní komunikaci V85% [km/h]-v[s] 

30 50 70 90 

7/1 4,0 4,5 4,9 5,3 

6/12 3,9 4,7 5,5 6,2 

5/11 5,5 6,2 6,9 7,6 

4/10 5,9 6,3 6,7 7,2 

 

Hodnoty následných odstupů 

Tabulka 23 - Návrh středních hodnot následného časového odstupu tf 

Druh dopravného proudu 
Číslo dopravního 

proudu 

tf [s] 

P4 P6 

Levé odbočení z hlavní 7/1 2,6 

Pravé odbočení z vedlejší 6/12 3,1 3,7 

Přímý přejezd z vedlejší 5/11 3,3 3,9 

Levé odbočení z vedlejší 4/10 3,5 4,1 

 

LEGENDA:  P4 – přednost upravená dopravnou značkou č. P4 „Dej přednost v jízdě!“ 

  P6 – přednost upravená dopravnou značkou č. P6 „Stůj, dej přednost  

   v jízdě!“ 
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3 DOPRAVNÍ NEHODOVOST 

 Kapitola se zabývá analýzou dopravní nehodovosti a videoanalýza konfliktních 

situací. Tato kapitola bude mít za cíl stanovit základní statistiku, tj. příčiny dopravních 

nehod na křižovatce, jejich závažnost a koeficienty nehodovosti.  

3.1 Analýza dopravních nehod 

 Podklad pro analýzu slouží statistika dopravní nehodovosti, ke kterým byla volána 

policie ČR. Statistika je za období 2004 – 2011. 

 Upozorňuji však na skutečnost, že od roku 2009 již nemá povinnost hlásit řidič 

všechny dopravní nehody. Pokles dopravních nehod je způsobem novelou zákona  

o silničním provozu provedenou zákonem č. 274/2008 Sb. s platností 1.1.2009, viz tab. 24. 

 Místa dopravních nehod jsem uvedl v příloze č. 4. 

Tabulka 24 - Vyčíslení nehodovosti 

Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Nehody 2 2 4 6 2 1 1 1 

 

3.1.1 Relativní nehodovost [9]  

 Nejvyšší vypovídající hodnotu o nehodovosti křižovatky má ukazatel relativní 

nehodovosti. Jde o závislost celkového počtu dopravních nehod na počtu vozidel 

projíždějících křižovatkou. Vyjádřena je vztahem: 

  
 

      
             (16) 

kde  

   relativní nehodovost [počet DN/mil.voz.]  

   celkový počet nehod ve sledovaném období t  

      roční průměr denních intenzit [pvoz/den]  

    počet dní sledovaného období [dny] 

 Výsledné hodnoty jsou uvedeny v tab. 25. 
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Tabulka 25 - Relativní nehodovost, roky s největším počtem nehod 

Rok Nehody 
R 

[DN/mil.voz.]  

2006 4 0,66 

2007 6 0,98 

 

 Za obvyklou hodnotu R se považuje hodnota v rozmezí od 0,1 do 0,9. Pokud je větší 

než 1,6 znamená to, že na křižovatce je určitý zásadní bezpečnostní nedostatek. Jak ale 

můžeme v tab. 25 vidět, při malých rozdílech v počtu dopravních nehod se razantně změní 

hodnota relativní nehodovosti R. Pro takto malé intenzity a nízké počty nehod se použití tohoto 

ukazatele nehodovosti musí brát s určitou rezervou. 

3.1.2 Závěr k dopravní nehodovosti  

Od roku 2009 až po současnost se na křižovatce stalo 6 nehod, jejichž celková bilance je  

4 lehkých zranění, 0 těžkých zranění a 0 úmrtí. Vznikla nehoda s následky na životě nebo 

zdraví a materiální škoda na zúčastněných vozidlech. 

 Z celkového počtu nehod bylo 87% zapříčiněno nerespektováním dopravní značky 

„Dej přednost v jízdě“. Vliv alkoholu nebyl prokázán u žádné z nehod na křižovatce. 

 Výpočet relativní nehodovosti prokázal, že křižovatka dosahuje uspokojivých 

výsledků. Na tento ukazatel nehodovosti však musíme při malých intenzitách silničního 

provozu a při nízkých počtech nehod pohlížet s určitou rezervou. 
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4 VIDEOANALÝZA KONFLIKTNÍCH SITUACÍ 

4.1 Metodika videoanalýzy konfliktních situací 

 Konfliktní situace je takový okamžik a situace v silničním provozu, kdy vzniká 

(nebo může vzniknout) pro některé jeho účastníky větší než obvyklá míra nebezpečí. 

Každé dopravní nehodě předchází konfliktní situace. Dopravní nehoda je vlastně důsledek 

takové konfliktní situace, kdy se nepodařilo míru nebezpečí střetu vozidla s okolím 

odvrátit. Konfliktní situace jsou tedy potenciální nehodové situace. [9] 

 První zmínka týkající se sledování konfliktních situací [Folprecht, 2006] sahá  

do 60. let 20. století. Již v roce 1968 pánové S. R. Perkins a J. J. Harris z General Motors 

vyvinuly metodu sledování konfliktních situací na křižovatkách. Prováděli vizuální 

pozorování a záznam situací, odehrávajících se na vstupních ramenech křižovatek. 

Zaznamenávali takové situace, kdy došlo buď k prudkému brzdění (evidováno rozsvícením 

brzdových světel) nebo k prudkému vybočení z jízdního pruhu jednoho z účastníků 

konfliktu. Šlo o pozorování tzv. „skoronehod“, tj. situací hrozících bezprostředně střetem 

dvou účastníků provozu. [9] 

 První znak trojmístného klasifikačního symbolu obsahuje tyto body kategorie, 

 Druhý znak klasifikačního symbolu může obsahovat jeden nebo více znaků a to 

podle potřeby co nejpodrobněji popsat způsob vzniku konfliktní situace, 

 Třetí znak klasifikačního symbolu označuje závažnost konfliktu podle stupňů 

uvedených výše, tzn. čísly 1 až 3, resp. 4 (dopravní nehoda), tab. 26.  
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Tabulka 26 - Klasifikační znaky konfliktních situací 

Klasifikace dle účastníků 

1 … … automobil 

2 … … motorka 

3 … … cyklista 

4 … … automobil x automobil 

5 … … automobil x cyklista 

6 … … automobil x motorka 

Klasifikace dle způsobu konfliktu 

… A … příčně jedoucím 

… B … protijedoucím 

… C … ve stykovém bodě 

… D … najetí zezadu 

… E … se souběžně jedoucím 

… O … otáčení 

… v … zavinilo vozidlo 

… c … zavinil cyklista 

… a … agresivita 

… p … pasivita 

… ř … špatné řazení 

… o … objíždění čekajícího 

vozidla 

… s … vyčkávání za stop čárou 

Klasifikace dle závažnosti 

… … 1 bez reakce 

… … 2 bez násilné reakce 

… … 3 s ostrou reakcí 

… … 4 dopravní nehoda 

 

 Uveďme si příklad klasifikačního symbolu – 4v2, kde číslo 4 označuje konfliktní 

situaci mezi chodcem a automobilem (znak 4), kterou zavinil řidič automobilu (znak v)  

a která si nevyžádala násilnou reakci (znak 2), obr. 8. [9] 

 

Obrázek 8 - Popis klasifikačního symbolu 
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4.2 Relativní konfliktnost 

 Jako veličinu, která dá určitou představu o míře nebezpečnosti provozu na daném 

místě, použil doc. Folprecht ukazatel relativní konfliktnosti   , který udává počet 

konfliktních situací na 100 vozidel, resp. na 100 chodců. Ukazatel relativní 

konfliktnosti    se určí: 

   
   

 
                          (17) 

kde 

    relativní konfliktnost [KS/100voz] 

     počet konfliktních situací (KS) za hodinu (pouze konfliktní situace, které se 

  odehráli mezi dvěma více účastníky) [KS/h] 

   hodinová intenzita v jednotkových vozidlech [voz/h] 

 vozidelKSKR 100/23,0100.
1712

4
       (18) 

 Ukazatel vážené relativní konfliktnosti kRV, zohledňuje závažnosti sledovaných 

konfliktních situací, který se určí: 

    
      

 
                         (19) 

kde 

     relativní vážená konfliktnost [KS/100voz] 

     počet konfliktních situací za hodinu  

   hodinová intenzita křižovatky v jednotkových vozidlech [pvoz/h] 

    závažnost konfliktní situace 

 vozdelKSKRV 100/70,0100.
1712

3.4
       (20) 

4.3 Výsledky videoanalýzy konfliktních situací 

 Konfliktní situace, ke kterým došlo po dobu hodinového záznamu dne 17.10.2012 

od 14:45 do 15:45 jsem  vyhodnotil do tab. 27. 
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Tabulka 27 - Konfliktní situace dne 17.10.2012 od 14:45 do 15:45 

Symbol  Počet 1. znak 2. znak 3. znak 

1ch1 5 chodec zavinil chodec 
závažnost 

konfliktu 1 

6D2 3 
automobil x 

automobil 
možnost střetu najetím zezadu 

závažnost 

konfliktu 2 

6B2 1 
automobil x 

automobil 

možnost středu s 

protijedoucím 

závažnost 

konfliktu 2 

6j1 2 
automobil x 

automobil 
špatný způsob jízdy 

závažnost 

konfliktu 1 

4ch2 1 chodec x automobil zavinil chodec 
závažnost 

konfliktu 2 

 

Popis konfliktních situací 

1ch1 - Zavinil chodec přecházením mimo přechod pro chodce 

Častá konfliktní situace na křižovatce byla, kdy chodci z ramene B (ul. Břetislavova) -  

do ramena A (ul. Stromořadní) přebíhali přes komunikaci mimo přechod pro chodce  

a naopak. Po rozhlédnutí chodec neváhal přeběhnout přes všechny jízdní pruhy na chodník. 

K této situaci došlo 5x při hodinovém záznamu.  

Důvodem konfliktní situace je, že v křižovatce se nachází přechody pro chodce, ale jsou 

nevhodně umístěny a proto si chodci volí kratší variantu cesty.  

Aby nedocházelo k nebezpečným situacím a nebezpečí vzniku dopravní nehody s ujmou 

na zdraví případně usmrcením, bude řešením dobudovat přechody pro chodce a taktéž 

chodníky, aby si chodec neměl potřebu zkracovat cestu skrz křižovatku. 

 

Obrázek 9 - Schéma konfliktní situace s označením 1ch1 
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6D2 - Moţnost střetu najetím zezadu 

Další konfliktní situace byla 6D2, kde řidiči odbočující z vedlejší komunikace, rameno B 

(ul. Břetislavova) - do ramena A (ul. Stromořadní), na komunikaci hlavní a naopak 

nepřizpůsobily svoji jízdu k bezpečnému odbočení, zpomalují řidiče za nimi a nutí je 

prudce brzdit. Za deště by mohlo dojít k nehodě. Důvodem prudkého brzdění je 

pravděpodobně relativní vysoká rychlost vozidel.  

 

Obrázek 10 - Schéma konfliktní situace 6D2 

 

6B2 - Moţnost středu s protijedoucím 

Další problém nastal, když automobil odbočuje z hlavní komunikace z ramena D  

(ul. Stromořadní) do ramena B (ul. Břetislavova). K problému došlo z nepozornosti řidiče, 

rozhledové poměry jsou v tomto místě křižovatky dobré. 

 

Obrázek 11 - Schéma konfliktní situace 6B2 
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6j1 - Špatný způsob jízdy 

V době záznamu došlo ke konfliktní situaci způsobené chybou řidiče a jeho špatným 

způsobem jízdy. Kdy automobil z ramene B (ul. Břetislavova) - do ramena A (ul. 

Stromořadní) a naopak špatně najel do křižovatky.  

 

Obrázek 12 - Schéma konfliktní situace 6j1 

 

4ch2 - Zavinil chodec 

Tato konfliktní situace je velmi nebezpečná, když chodci z ramene B (ul. Břetislavova) - 

do ramena A (ul. Stromořadní) přebíhali přes komunikaci mimo přechod pro chodce a tím 

vběhli automobilu do směru jízdy. K situaci došlo, protože chodci nedbali pozornosti  

a komunikaci přecházeli mimo přechod pro chodce. Řidič automobilu nemůže 

předpokládat, že v tomto místě můžou přecházet chodci a tak mohlo dojít k dopravní 

nehodě.  

 

Obrázek 13 - Schéma konfliktní situace 4ch2 
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Tabulka 28 - Výpis konfliktních situací dne 17.10.2012 od 14:45 do 15:45 

Číslo Čas Symbol Stručný popis 

1 14:21 1ch1 
zavinil chodec přecházením mimo přechod pro 

chodce 

2 14:27 6D2 možnost střetu najetím zezadu 

3 14:54 1ch1 
zavinil chodec přecházením mimo přechod pro 

chodce 

4 14:56 1ch1 
zavinil chodec přecházením mimo přechod pro 

chodce 

5 14:58 1ch1 
zavinil chodec přecházením mimo přechod pro 

chodce 

6 15.13 6B2 možnost středu s protijedoucím 

7 15:19 6D2 možnost střetu najetím zezadu 

8 15:21 1ch1 
zavinil chodec přecházením mimo přechod pro 

chodce 

9 15:34 6j1 špatný způsob jízdy 

10 15:47 4ch2 zavinil chodec 

11 15.49 6D2 možnost střetu najetím zezadu 

12 15:56 6j1 špatný způsob jízdy 
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5 NÁVRHY ÚPRAV 

5.1 Varianta A – Okruţní křiţovatka 

5.1.1 Termíny a definice  

 Okružní křižovatka je ta, jenž má průměr D ˃ 23m. 

 Miniokružní křižovatka je ta, jejíž průměr D ˂ 23m. [10] 

 Okružní jízdní pás křižovatky je jízdní pás v šířce zpevněné plochy vozovky okolo 

středového ostrova (vozovka včetně zpevněných krajnic). [10] 

 Středový ostrov je kruhová nebo kruhu blízká fyzická nebo optická překážka, 

sloužící k usměrnění pohybu vozidel po okružním jízdním pásu křižovatky proti směru 

hodinových ručiček. [10] 

 Prstenec je zpevněná část vnějšího okraje středového ostrovu u okružní křižovatky 

o vnějším průměru D ˂ 50m. Prstenec se navrhuje tak, aby mohl být ojediněle projížděn 

zejména rozměrnými vozidly. [10] 

 Vjezd je jízdní pruh nebo pás kroužící komunikace, ze kterého se vjíždí na okružní 

jízdní pás křižovatky. [10] 

 Výjezd se rozumí jízdní pruh nebo pás kroužící komunikace, kterým vozidla 

vyjíždějí z okružního jízdního pásu křižovatky. [10] 

 Směrovací ostrůvek je plocha ohraničená na všech stranách fyzicky a nebo opticky 

vůči přilehlým jízdním pruhům, která odděluje a usměrňuje dopravní proud vozidel 

vjíždějících na okružní pás do dopravního proudu vozidel a z něj vyjíždějících. [10] 

 Vnější průměr je průměr kružnice, kterou lze vepsat mezi vnější stavební ohraniční 

okružního jízdního pásu. [10] 

 Vnitřní průměr je průměr středového ostrova. [10]  
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Obrázek 14 - Popis základních prvků okružní křižovatky 

1 - středový ostrov, 2 - prstenec, 3 - okružní jízdní pás, 4 - vjezd, 5 - výjezd, 6 - směrovací 

ostrůvek, D - vnější průměr, d - vnitřní průměr 

 

 Kolizní body na okruţní křiţovatce  

 Na okružní křižovatce s pěti rameny a jedním okružním jízdním pruhem je  

5 přípojných a 5 odbočovacích kolizních bodů. Kolizní body jsou zobrazeny na obr. 15.  
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Obrázek 15 - Kolizní body na okružní křižovatce 

5.1.2  Výhody a nevýhody řešení 

Výhody: 

 Pasivní organizace dopravy 

 Přehlednost a jednoduchost 

 Bezpečnost – odstranění křížných bodů 

 Plynulost provozu 

 Zpomalovací prvek 

 

Nevýhody: 

 Rozsáhlejší stavební úpravy 

 Omezení provozu v době výstavby 

 Méně komfortní průjezd rozměrných vozidel 

 Složitější zimní údržba 
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5.1.3 Návrh geometrie a technologie  

 Návrh okružní křižovatky se snaží maximálně respektovat stávající stav  

a minimalizovat tak finanční náklady na výstavbu. Současně se však snaží zachovat 

vysokou bezpečnost a jízdní komfort. Navržená geometrie je ověřena vlečnými křivkami 

stanovených směrodatným vozidel (viz příloha č. 5.1) 

  

 Rozměry: 

Vnější průměr zpevněné plochy křižovatky:  30,00m 

Šířka jízdního pásu okružní křižovatky:  17,00m 

Šířka prstence:     2,00m 

Vnitřní průměr středového ostrůvku:   11,00m 

 

 Rameno A 

 Šířka vjezdu do křižovatky je 5,00m, šířka výjezdu 5 m. Dělící ostrůvek je 

trojúhelníkového tvaru s šířkou 4,50m a délkou 11,25m, plocha je 25,30 m
2
. Zhotoven 

bude z malých kostek žulových 60/80 mm ve sklonu 8%.   

 Rameno B 

 Šířka vjezdu do křižovatky je 4,00m, šířka výjezdu je 4,00 m. Dělící ostrůvek je 

trojúhelníkového tvaru s šířkou 6,80m a délkou 8,20m, plocha je 27,88m
2
. Technologie je 

stejná jako u dělícího ostrůvku na rameni A. 

 Rameno C 

 Šířka vjezdu je 5,00m. Komunikace je jednosměrná s podélným odstavným stáním. 

 Rameno D 

 Šířka vjezdu do křižovatky je 5,00m, šířka výjezdu je 5,00 m. Dělící ostrůvek je 

trojúhelníkového tvaru s šířkou 4,70m a délkou 8,20m, plocha je 19,30m
2
. Technologie je 

stejná jako u dělícího ostrůvku na rameni A. 

 Rameno E 

 Šířka vjezdu do křižovatky je 4,00m, šířka výjezdu je 4,00 m. Dělící ostrůvek je 

trojúhelníkového tvaru s šířkou 1,20m a délkou 2,10m, plocha je 2,50m
2
. Technologie je 

stejná jako u dělícího ostrůvku na rameni A. 
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 Okruţní jízdní pás: 

 Jízdní pruh bude proveden z asfaltového betonu v požadovaném dostředném 

příčném sklonu 2,5%, včetně zpevněné krajnice. V místech stávající konstrukce vozovky 

bude provedena vyrovnávka do požadovaných sklonů zesílením. Na vnějším okraji 

jízdního okružního pásu vznikne nerovnost vůči stávajícímu povrchu na ramenech 

křižovatky. Tato nerovnost bude vyrovnána asfaltovým betonem na potřebnou délku. 

V místě vybouraného dělícího ostrůvku bude provedena celá konstrukce. Tloušťky  

a materiál konstrukčních vrstev bude shodný se stávající vozovkou. Prstenec středového 

ostrova bude proveden z hrubě profilovaného cementobetonu, v odstředném sklonu 6%. 

Vzhledem k významnému poměru intenzit nákladní dopravy a tím tedy uvažovanému 

častému pojíždění prstence, bude rozhraní intenzit nákladní dopravy a tím tedy 

uvažovanému častému pojíždění prstence, bude rozhraní prstence a jízdního pásu ve stejné 

výškové úrovni.  

 Středový ostrůvek bude lemová kamennou obrubou s nášlapem 150 mm, uvnitř 

bude zatravněn. V místě vrcholu stykové křižovatky bude vozovka rozšířena do kruhového 

půdorysu. Na zemním tělese bude provedeno kvalitní dosypání propustným a únosným 

materiálem, u něhož se dá předpokládat minimální konsolidace. Výška násypu je cca 

1,00m a sklon -6%. Násypový svah zemního tělesa bude proveden ve sklonu 1:2,5  

a následné zatravněn. 

5.1.4  Kapacitní výpočet okruţní křiţovatky 

 Kapacitní výpočet okružní křižovatky jsem uvedl v příloze č. 5. Pro výpočet jsem 

použil Microsoft Excel. 

Základní předpoklady 

 Výpočtová metoda platí pro tyto okružní křižovatky s předností v jízdě na okruhu:  

 okružní křižovatky s jedním pruhem na okruhu 

 okružní křižovatky se dvěma pruhy na okruhu 

 miniokružní křižovatky 

 spirálovité okružní křižovatky 

 Kapacita okružní křižovatky je dostatečná, pokud kapacita všech vjezdů a všech 

výjezdů splňuje příslušné kritéria úrovně kvality dopravy podle ČSN 73 6102 [5]  
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pro příslušné kategorie komunikací. Vhodným doplňkem posuzování kapacity okružních 

křižovatek je mikrosimulace. Ta však není jen nástrojem, který kapacitní výpočet 

nahrazuje. [11] 

Posouzení kapacity vjezdu 

 Výpočet kapacity vjezdu do okružní křižovatky se provádí jen tehdy, jak překročí 

návrhová intenzita dopravy na křižovatce zjištěná součtem všech vozidel vjíždějících  

do křižovatky hodnotu: [11] 

 víc než 10 000 voz/den u mini okružných křižovatek 

 víc než 15 000 voz/den u ostatních typů okružných křižovatek 

 

5.2 Varianta B – Křiţovatka řízená SSZ 

5.2.1 Termíny a definice 

 Fáze rozumíme časový interval, ve kterém mají současně volno určité, zpravidla 

vzájemně nekolizní dopravní pohyby na křižovatce. [12] 

 Fázové schéma je přiřazený dopravních pohybů jednotlivým fázím a nejvýhodnější 

pořadí fází. [12]  

 Mezičas je časový interval od konce zelené na návěstidle pro jeden směr po začátek 

doby zelené na návěstidle pro kolizní směr. [12] 

 Značení dopravních proudů – pro potřeby návrhu SSZ jsou dopravní proudy 

značeny následujícím způsobem: [12] 

A, B, C rameno křižovatky, ze kterého dopravní proud najíždí 

 Značení návěstidel 

V  návěstidlo pro vozidla 

P  návěstidlo pro chodce 

A, B, C rameno křižovatky, v němž je umístěno návěstidlo 

1, 2  směrová skupina ve stejném rameni 
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5.2.2 Výhody a nevýhody řešení 

Výhody 

 Minimální stavební úpravy 

 Zachování stávající geometrie, bezproblémový průjezd vozidel 

 Minimální omezení provozu v průběhu výstavby 

 Možnost optimalizace signálního plánu v průběhu životnosti  

Nevýhody 

 Přeložky a překopy 

 Řízení pouze v omezené době, při vypnutí bude bezpečnost stejná jako na neřízené 

křižovatce 

 Neplynulý provoz   

5.2.3 Návrh geometrie 

 Šířkové poměry na hlavní komunikaci umožňují zřízení odbočovacích pruhů.  

Na hlavní komunikaci dojde k vytvoření vlastního pruhu pro odbočení vlevo a pro přímý 

směr. Komunikace nebude nijak rozšiřována. Usměrnění bude provedeno vodorovným 

dopravním značením. 

 Návěstidla 

 Návěstidlo VA1 - tříbarevné návěstidlo, řídí provoz na rameni A pro přímý  

i odbočovací směr. Na 5m výložníku bude umístěno opakovací návěstidlo VA2. Zelený 

směr doplněný o signál žlutého světla ve tvaru chodce S 4. 

 Návěstidlo VB1 - tříbarevné návěstidlo, řídí provoz na rameni B pro přímý  

i odbočovací směr. Na 5m výložníku bude umístěno návěstidlo pro levé odbočení VB2. 

 Návěstidlo VC1 - tříbarevné návěstidlo, řídí provoz na rameni C pro přímý  

i odbočovací směr. Na 5m výložníku bude umístěno návěstidlo pro levé odbočení VC2. 

 Návěstidlo VD – jednobarevné návěstidlo, řídí provoz na rameni E – výjezd pošty.  

 Návěstidla signálů přechodu pro chodce PA1 – PE1 a opakovací návěstidla PA2 – 

PE2 mají dvě světelná pole umístěná nad sebou (červený signál „Stůj!“ ve tvaru stojícího 
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chodce nahoře a zelený signál „Volno“ ve tvaru kráčejícího chodce dole, oba na černém 

podkladu). [13] Návěstidlo signálu je umístěno na protilehlém chodníku ve směru chůze  

a to uprostřed. Červené světlo je umístěno ve stejné výši, jako červené světlo pro vozidla. 

 Návěstidlo S4 – návěstidlo upozorňující na chodce přecházející přes komunikaci  

na rameni C. Umístění vedle zelené šipky. Návěstidlo svítí společně se zeleným směrovým 

signálem návěstidla tříbarevné soustavy a upozorňuje řidiče, že v daném směru, ve kterém 

odbočuje, bude křižovat směr chůze přecházejících chodců. [13]   

5.2.4 Kapacitní výpočet řízené křiţovatky SSZ 

 Kapacitní výpočet jsem provedl pomocí aplikace Microsoft Excel a výsledné 

hodnoty jsem uvedl v příloze č. 6. 

Signální plán 

 Pro posouzení kapacity světelné řízené křižovatky je třeba znát návrh signálního 

plánu: 

 počet pořadí fází, 

 přidání signálních skupin do jednotlivých fází, 

 délku cyklu, 

 délky jednotlivých zelených signálů. 

 Ve většině výpočtů se používá délka efektivní zelené (z´), která se určí ze skutečné 

délky zeleného signálu (z) podle tabulky 2. 

Tabulka 29 - Délka efektivní zelené 

Délka zeleného signálu z [s] Délka efektivní zelené z´ [s] 

5 - 7 z+ 1,0 

8 - 10 z+ 0,5 

≥11 z 
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Úroveň kvality dopravy 

Tabulka 30 - Mezní hodnoty střední doby zdržení na vjezdu do světelné řízené křižovatky 

Úroveň kvality dopravy Střední doba zdržení tw [s] 

Označení Charakteristika kvality dopravy 

A Velmi dobrá ≤20 

B Dobrá ≤35 

C Uspokojivá ≤50 

D Dostatečná ≤70 

E Nestabilní stav ˃70 

F Překročená kapacita - 
1) 

1)
 UKD na stupni F je dosáhnutí při rezervě kapacity vjezdu Rez≤ 0 

  

 Splnění podmínky nepřekročení mezní hodnoty střední doby zdržení se posuzuje 

pro všechny vjezdy do světelné řízené křižovatky. [14] 
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6 VIZUALIZACE V PROGRAMU PTV VISSIM 

6.1 Úvod  

 VISSIM je špičkový software pro mikroskopické simulace individuální i veřejné 

hromadné dopravy. Díky jeho vysokému detailu zpracování podrobností VISSIM dokáže 

přesně simulovat jak městský provoz včetně cyklistů a pěších, tak úseky dálnic včetně 

rozsáhlých mimoúrovňových křižovatek. 

 Ve VISSIMu lze simulovat nejen automobilovou dopravu, ale i interakce s chodci  

a cyklisty. Nově vyvinutý modul VISSIM Pedestrians dotváří celý systém, kde nyní 

můžete sledovat interakci chodců a vozidel, nebo se zcela soustředit na zobrazování pěších 

toků. 

Rozsáhlé analytické nástroje shromážděné ve VISSIMu z něj činí účinný nástroj pro 

dopravní plánování a optimalizaci dopravy a dopravních systémů, rovněž tak i množství 

interface pro různé systémy řízení dopravy. 

 VISSIM spojuje dopravní inženýrské zkušenosti s možnosti prezentace v 3D 

animacích, které nemusí být použity pouze profesionály v oblasti dopravy. VISSIM je stale 

vice používán pro prezentování dopravní účinnosti navrhovaných řešení např. zástupcům 

samosprávy. VISSIM – inteligentní technologie pro realistické simulace. [15] 

 Simulace stávajícího stavu a nově navržených stavů se nachází v příloze číslo 7. 

6.2 Zjednodušený návod pro vytvoření simulace  

1. ikona Links & Connectors – Vytváření komunikací + konektorů, které je propojují  

2. ikona Traffic – Vehicle Composition – Specifikace intenzit všech dopravních proudů  

3. ikona Vehicle Inputs – Přiřazení dopravních proudů k příslušným komunikacím  

4. ikona Routes – Specifikace všech tras pohybů vozidel po komunikacích v modelu  

5. ikona Conflict Areas – Specifikace přednosti v jízdě v kolizních plochách modelu  

6. ikona PLAY – Spuštění simulace 

  



46 

 

6.3 Vyhodnocení v programu PTV VISSIM 

Informace o vozidle: 

Vehicle    Type 100 

Vehicle    Type Car 

Line    - 

Link    1     

Lane    1 

Coordinate [m]  10,7   

v  [km/h]  34,5 

vDisered [km/h]  51,2 

b  [m/s]  -1,2 

Des. Direction   - 

Lane Change   - 

Destin. Lane   1 

 

Počet vozidel zastavujících na červený signál: 

 Time = interval 

 Avg. = průměrná délka fronty v intervalu v metrech 

 max = maximální délka fronty v intervalu v metrech 

 Stop = počet zastavení ve frontě 

 

 

Tabulka 31 - Počet vozidel zastavujících na červený signál 

Time No Avg max Stop 

60 1 1 13 2 

60 2 10 21 3 

60 3 0 14 1 

60 4 0 0 0 

60 5 23 49 4 

60 6 23 58 8 
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Cestovní čas: 

 Time = čas průjezdu 

 VehTy = typ vozidla (100-OA, 200-NA, 300-BUS) 

 Trav = cestovní čas v sekundách 

 

Tabulka 32 - Cestovní čas 

Time No veh VehTy Trav 

25,84393 2 1 100 15,16189 

27,74856 2 5 100 14,05426 

31,54125 2 6 100 13,74646 

34,10277 2 9 100 14,41658 

36,60604 2 12 100 14,76601 

45,55743 2 20 100 13,85927 

51,26913 2 27 100 13,49345 

53,80168 2 30 100 14,23371 

58,6268 2 33 100 14,50504 

 

Zdržení: 

 Time = čas průjezdu 

 VehTy = typ vozidla (100-OA, 200-NA, 300-BUS) 

 Delay = zdržení v sekundách 

 

Tabulka 33 - Zdržení 

Time No veh VehTy Delay 

25,84393 2 1 100 0 

27,74856 2 5 100 0,127416 

31,54125 2 6 100 0 

34,10277 2 9 100 0 

36,60604 2 12 100 0 

45,55743 2 20 100 0 

51,26913 2 27 100 0 

53,80168 2 30 100 0 

58,6268 2 33 100 0 
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7 ZÁVĚR 

 Současný stav křižovatky je vyhovující z hlediska kapacity, ale není vyhovující 

z hlediska bezpečnosti. Ve špičkových hodinách dochází ke kolapsu dopravy na vedlejším 

rameni křižovatky. 

 Na křižovatce dochází ke kolizním situacím, nejčastější kolizní situace nastává, 

když chodci nerespektují stávající přechody pro chodce, taktéž řidiči vozidel nerespektují 

svislé dopravní značení „Dej přednost v jízdě“.  

 Na řešené křižovatce bylo zaznamenáno od roku 2009 až po současnost 6 nehod, 

jejichž celková bilance je 4 lehkých zranění, 0 těžkých zranění a 0 úmrtí. Vznikla nehoda  

s následky na životě nebo zdraví a materiální škoda na zúčastněných vozidlech. 

 Jako varianty přestavby byly uvažovány: 

 Varianta A – Okružní křižovatky 

 Varianta B – Řízená křižovatka SSZ 

 Z hlediska kapacitních výpočtů jsem obě varianty posuzoval na výhledové období 

10 let. Úroveň kvality dopravy mi vyšla v obou případech stejně, ÚKD = E. Z výsledků je 

patrné, že při malém nárůstu intenzity dojde ke kolapsu. Do budoucna je nutno počítat 

s úplnou přestavbou křižovatky nebo navržení nového dopravního řešení pro město 

Břeclav.    
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Příloha číslo 1 – Fotodokumentace 

Pohled z ramene A 

Pohled z ramene B 
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Pohled z ramene C 

Pohled do ramene D 
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Příloha číslo 2 – Intenzity v době průzkumu a špičková hodina 
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Příloha číslo 3 – Výpočet kapacity neřízené křiţovatky 

 

Tab. 1 - Přepočet intenzity dopravy na přepočtová vozidla 

Stan. 

(Proud) 
Směr 

IŠH = max Ih 

O N K S 

C 1 226 24 1 251 

1560 

C 2 72 17 0 89 

A 3 14 0 0 14 

A 4 82 15 0 97 

C 5 9 0 0 9 

B 6 196 65 5 266 

B 7 357 72 10 439 

A 8 340 48 7 395 

 

Stupeň podřazenosti dopravních proudů 

Tab. 2 - Stupeň podřazenosti dopravních proudů 

Stupeň Charakteristika 
Dopravní proudy 

Průsečná křižovatka Styková křižovatka 

1. stupeň Nadřazenost 2,3,8,9 2,3,8 

2. stupeň 
Jednoduchá podřazenost 

proudu 1. stupně 
1,6,7,12 6,7 

3. stupeň 
Dvojnásobná podřazenost 

proudů 1. a 2. stupně 
5,11 4 

4. stupeň 
Trojnásobná podřazenost 

proudů 1., 2., a 3. stupně 
4,10 - 

 

Rozhodující intenzity nadřazených proudů 

Tab. 3 - Součet intenzit nadřazených dopravních proudů na stykové křižovatce 

Podřadný proud Číslo 
Součet intenzit nadřazených dopravních 

proudů [voz/h] 

Levé odbočení z hlavní 7 I2 + I3 

Pravé odbočení z vedlejší 6 I2 + 0,5 . I3 

Levé odbočení z vedlejší 4 I2 + 0,5 . I3 + I8 + I7 
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Levé odbočení z hlavní –  

 hvozII / 50611139532   

Pravé odbočení z vedlejší – 

 hvozII / 4511115,03955,0 32   

Levé odbočení z vedlejší – 

 hvozIIII / 11562664391115,03955,0 7832   

Hodnoty kritických odstupů 

Tab. 4 - Střední hodnoty kritických časových odstupů tg 

Druh dopravního proudu 
Číslo dopravního 

proudu 

Funkce Tg v závislosti na 

rychlosti jízdy na hlavní 

komunikaci V85% [km/h]-v[s] 

Levé odbočení z hlavní 7/1 tg = 3,4 + 0,021 .V85% 

Pravé odbočení z vedlejší 6/12 tg = 2,8 + 0,038 .V85% 

Přímý přejezd z vedlejší 5/11 tg = 4,4 + 0,036 . V85% 

Levé odbočení z vedlejší 4/10 tg = 5,2 + 0,022 . V85% 

 

Pro vybrané rychlosti je hodnota tg vyčíslená v tab. 5 

Tab. 5 - Střední hodnoty kritických časových odstupů tg pro vybrané hodnoty rychlosti 

jízdy na hlavní komunikaci 

Dopravní proud 
Rychlosti jízdy na hlavní komunikaci V85% [km/h]-v[s] 

30 50 70 90 

7/1 4,0 4,5 4,9 5,3 

6/12 3,9 4,7 5,5 6,2 

5/11 5,5 6,2 6,9 7,6 

4/10 5,9 6,3 6,7 7,2 
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Hodnoty následných odstupů 

Tab. 6 - Návrh středních hodnot následného časového odstupu tf 

Druh dopravného prúdu 
Číslo dopravního 

proudu 

tf [s] 

P4 P6 

Levé odbočení z hlavní 7/1 2,6 

Pravé odbočení z vedlejší 6/12 3,1 3,7 

Přímý přejezd z vedlejší 5/11 3,3 3,9 

Levé odbočení z vedlejší 4/10 3,5 4,1 

 

LEGENDA:  P4 – přednost upravená dopravnou značkou č. P4 „Dej přednost v jízdě!“ 

  P6 – přednost upravená dopravnou značkou č. P6 „Stůj, dej přednost  

   v jízdě!“ 

 

Základní kapacita 

 Kapacita dopravních proudů 1. stupně se rovná kapacitě volně se pohybujících 

dopravních proudů. Všeobecně se udává hodnota 1800 pvoz/h, 

 Pro kapacitu dopravních proudů 2. stupně platí rovnost se základní kapacitou Cn = 

Gn, 

 Maximální počet vozidel z podřadného proudu, který může přejet křižovatkou 

v časové mezeře mezi vozidly nadřazených dopravních proudů, se označuje jako 

základná kapacita Gn. 

Stanovení základní kapacity 














236003600
f

g
H

t
t

I

f

n e
t

G         (1) 

kde 

 Gn základní kapacita jízdného pruhu n-tého proudu  hpvoz /  

 IH rozhodující intenzita nadřazených proudů  hvoz /  

 tg kritický časový odstup  s  

 tf následný časový odstup  s  
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Výpočet základní kapacity Gn 

1. stupeň -  hpvozGGGCCC / 1800832832   

2. stupeň -  hpvozee
t

G

f

g

t
t

I

f

/ 821
7,3

36003600 2

7,3
7,4

3600

98

23600

6

6


























 

  -  hpvozee
t

G

f

g

t
t

I

f

/ 916
6,2

36003600 2

6,2
5,4

3600

266

23600

7

6


























 

3. stupeň -  hpvozee
t

G

f

g

t
t

I

f

/ 562
5,3

36003600 2

5,3
3,6

3600

98

23600

4

4


























 

Kapacita jízdního pruhu n-tého proudu druhého stupně 

Cn = Gn         (2) 

kde 

 n dopravní proudy 6,7 

 Cn kapacita jízdného pruhu n-tého proudu  hpvoz /  

 Gn základní kapacita jízdného pruhu n-tého proudu  hpvoz /  

Dopravní proud 6 -  hpvozGC / 82166   

Dopravní proud 7 -  hpvozGC / 91677   

Kapacita jízdního pruhu n-tého proudu třetího stupně 




















0

11
max,0 n

n
v

n
C

I
a

p         (3) 

kde 

 n dopravní proudy 6,7    

 av stupeň vytížení pro n-tý dopravní proud    

 In intenzita dopravy dopravného proudu n  hpvoz /  

 Cn kapacita jízdného pruhu n-tého proudu  hpvoz /  
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 Pro zjištění kapacity C4 pro dopravní proud 4 se na stykové křižovatce násobí 

základní kapacita hodnotou pravděpodobnosti p0,07, vyjadřující nevzdutí nadřazeného 

proudu druhého stupně pro odbočení vlevo 7, podle vztahu: 

407,04 GpC            (4) 

kde 

C4 kapacita jízdního pruhu proudu 4  hpvoz /  

p0,07 pravděpodobnost nevzdutého stavu nadřazeného proudu 7    vypočítaná podle 

 vztahu (3)  

G4 základní kapacita jízdního pruhu proudu 4  hpvoz /  

711,0
0

711,0
max

0

916

266
11

max

0

11
max

0

11
max 7

7

7,0 






























































 vv

n

n

v a
C

I
a

C

I
a

p

 

 hpvozGpC / 182256711,0407,04 
 

Stanovení střední doby zdrţení
 

 Střední doba zdržení závisí na rezervě kapacity jízdního pruhu příslušného proudu, 

případně smíšených proudů a jeho kapacitě. Před stanovením hodnoty tw vyjadřované 

v sekundách je nutné ze znalosti návrhové intenzity dopravních proudů a vypočítané 

kapacity pruhu stanovit rezervu kapacity Rez, podle vztahu: 

nn ICz Re
          (5)

 

kde 

 zRe   rezerva kapacity [pvoz/h] 

 nC   kapacita pruhu [pvoz/h] 

 nI   intenzita dopravného proudu n [pvoz/h] 
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 hpvozICz / 14053951800Re 222   

 hpvozICz / 16891111800Re 333   

 hpvozICz / 8498182Re 444   

 hpvozICz / 567254821Re 666   

 hpvozICz / 650266916Re 777   

 hpvozICz / 13614391800Re 888 
 

 
Obr. 2 - Střední doba zdržení a úroveň kvality dopravy 

 

Stupně úrovně kvality dopravy jde charakterizovat následujícím způsobem 

 Stupeň A - doba zdržení je velmi malá, 

 Stupeň B - podřadný dopravní proud je ovlivněný, doba zdražení je malá, 

 Stupeň C - doba zdržení je citelná, vznikají ojediněle krátké fronty, 

 Stupeň D - fronta vozidel vyvolává výrazné časové ztráty, dopravní situace je ještě 

stabilní. 

 Stupeň E - tvoří se fronta, která se při existujícím zatížení už nesnižuje, 

charakteristická je citlivá závislost, když malé změny zatížení vyvolají prudký 

nárust ztrát, 
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 Stupeň F - kapacita je překročená, fronta vozidel narůstá bez ohledu na dobu 

čekání, křižovatka je přetížená v dlouhém časovém intervale. 

 
Obr. 3 - Délka fronty na vjezdech 

 

    
  
  

 
  

   
                

    
  
  

 
   

   
                

    
  
  

 
   

   
               

 

ÚKD = D 
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Příloha číslo 4 – Místa dopravních nehod (CD) 
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Příloha číslo 5 – Kapacitní výpočet okruţní křiţovatky 

 

Stanovení kapacity vjezdu 

 Kapacita vjezdu do okružní křižovatky je daná vztahem: 
































23600,

3600
13600

f

g
kk

t
t

l

f

koefi

n

k

k

i e
t

n

n

l
C ,    (1) 

kde 

 iC   je kapacita vjezdu [pvoz/h], 

 kl   intenzita dopravy na okruhu [pvoz/h], 

 kn   počet jízdních pruhů na okruhu [-], 

 koefin ,   koeficient zohledňující počet jízdních pruhů na vjezdu [-], 

 pro jednoduché vjezdy
 

00,1, koefin   

 pro jednoduché vjezdy
 

50,1, koefin  

 gt   kritický časový odstup [s], 

 ft   následný časový odstup [s], 

    minimální časový odstup mezi vozidly jedoucími na okruhu 

   za sebou [s]. 

Tab. 1 – Kapacita vjezdu 

Větev 
Ik nk ni,koef tg tt ∆ Ci 

pvoz/h - - s s s pvoz/h 

A 112 1 1 4,50 3,10 2,10 1099,20 

B 705 1 1 4,50 2,66 2,10 803,50 

C 523 1 1 4,50 3,10 2,10 817,24 

D 330 1 1 4,50 2,60 2,10 1128,04 

E 6 1 1 4,50 3,04 2,10 1195,43 
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Okruţná křiţovatka s jedním pruhem na okruhu 

 gt v závislosti na vzdálenosti mezi kolizními body b: 

 mb 00,11       stg 5,4  

 00,2000,11  b   btg  1,06,5  

 mb 00,20       stg 6,3 , 

kde  

b  je vzdálenost mezi kolizními body na okruhu [m] 

ft  v  

Závislost na poloměru vjezdu 

 mRi 00,8   st f 1,3  

 00,1600,8  iR  if Rt  0625,06,3  

mRi 00,16   st f 6,2 , 

kde  

iR   je poloměr vjezdu [m] 

   konstantní hodnota: s1,2  

Rezerva kapacity 

 Před stanovením hodnoty tw vyjadřované v sekundách se znalosti návrhové 

intenzity dopravních proudů a vypočítané kapacity pruhu stanoví rezerva kapacity podle 

vztahu: 

ii ICz Re ,          (2) 

kde 

iC   kapacita vjezdu [pvoz/h], 

iI   intenzita dopravy na vjezdu [pvoz/h]. 
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Stanovení střední doby zdrţení 

 Střední doba zdržení je odvozena z rovnice Kimber/Hollis odvozených z teorie 

front, závisí na kapacitě jízdního pruhu a její rezervě podle vztahu: 
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kde 

wt   je střední doba zdržení [s],  

T   doba trvání požadovaného intervalu [s], T=3 600s, 

   kapacita pruhu podřadného dopravního proudu v uvažovaném intervale  

  [pvoz/s],  3600

nC
, 

q   intenzita podřadného dopravního proudu [pvoz/s], 3600

nIq 
, 

o   kapacita v čase po špičkovém intervale [pvoz/s], 3600

1600
,  koefio n

, 

oq   intenzita podřadného dopravního proudu po špičkovém intervale [pvoz/s], 

  
qq 0 . 
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Tab. 2 – Rezerva kapacity 

Větev 
Rez q0 µ0 q µ T 

% pvoz/s pvoz/s pvoz/s pvoz/s s 

A 987,20 0,03 0,44 0,03 0,31 3600,00 

B 98,50 0,20 0,44 0,20 0,22 3600,00 

C 294,24 0,15 0,44 0,15 0,23 3600,00 

D 798,04 0,09 0,44 0,09 0,31 3600,00 

E 1189,43 0,00 0,44 0,00 0,33 3600,00 

 

Stanovení délky fronty 

 Délka fronty na vjezdech do neřízené křižovatky se dimenzuje na 95% 

pravděpodobnost uvažované délky fronty. 

 Stupeň vytížení je daný následujícím vztahem: 

n

n
v
C

I
a 

,          (3) 

kde 

 va   stupeň vytížení [-], 

 nI   návrhová intenzita dopravního proudu n [pvoz/h], 

 nC   kapacita pruhu dopravního proudu n [pvoz/h]. 

Délka fronty N95% je daná vztahem: 

 












 


n

v
vvn

C

a
aaCN

8
0,311

2

3 2

%95

,     (4) 

kde 

 %95N
  délka fronty [m], 

 va   stupeň vytížení [-], 

 nC   kapacita pruhu dopravního proudu n [pvoz/h]. 
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Tab. 3 - Výsledné hodnoty kapacity pro posouzení vjezdu 

Větev 
y E G F D tw av N95% 

- - - - - s - m 

A 4,47 0,17 4319,14 4908,20 0,22 3,66 0,10 2,04 

B 1,13 1,77 27122,11 118,62 42,17 48,42 0,88 97,00 

C 1,50 1,09 19834,52 468,35 10,36 15,86 0,64 30,91 

D 1,43 0,58 4756,06 1235,64 0,96 4,74 0,29 7,42 

E 67,43 0,01 2435,16 90312,57 0,01 3,03 0,01 0,09 

 

UKD = E 

 

Posouzení kapacity výjezdu 

 Základná kapacita výjezdu z okružní křižovatky je daná vztahem: 

f

koefe

e
t

n
C

,3600 
 ,         (5) 

kde  

eC   je kapacita výjezdu [voz/h], 

koefen ,   koeficient zohledňující počet pruhů na výjezdu [-], 

pro jednopruhové výjezdy 00,1, koefen ,  

pro dvoupruhové výjezdy 50,1, koefen , 

ft   následný časový odstup vozidel na výjezdu z okružní křižovatky [s]. 

 Hodnota ft je daná vztahem: 











4,2

04,06,3

6,3

ef Rt














30

,3015

15

30

e

e

e

Rpre

Rpre

Rpre

,      

(6) 

kde 

eR   poloměr výjezdu [m]. 
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Posouzení kapacity 

 Pro každý výjezd okružní křižovatky se vypočítá stupeň vytížení va : 

e

e

v
C

I
a 

,          (7)

 

kde  

va   stupeň vytížení [-], 

eI   intenzita vozidel na výjezdu [voz/h], 

eC   kapacita výjezdu [voz/h]. 

 Pokud je 9,0va  výjezd kapacitně vyhovuje, pro 9,0va  výjezd kapacitně 

nevyhovuje. 

Tab. 4 - Výsledné hodnoty kapacity posouzení výjezdu 

Větev 
tf ne,koef Ce,zakl. av 

- - voz/h - 

A 3 1 1200 0,09 

B 3 1 1200 0,59 

C 5 1 720 0,73 

D 9 1 400 0,83 

E 4 1 900 0,01 
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Příloha číslo 6 – Kapacitní výpočet řízené křiţovatky SSZ 

 

Posouzení kapacity světelné řízené křiţovatky 

 Saturovaný tok vjezdu je součet saturovaných toků jednotlivých řídících pruhů, 

které společně tvoří jeden vjezd: 





pn

i

iv SS
1

,          (1) 

kde   

vS   je saturovaný tok vjezdu [pvoz/h], 

iS   saturovaný tok jednoho řadícího pruhu [pvoz/h], 

pn   počet řídících pruhů, které společně tvoří jeden vjezd [-]. 

 Saturovaný tok řídícího pruhu se stanoví ze základního saturovaného toku podle 

vztahu: 

oblsklzákli kkSS  ,         (2) 

kde   

iS   je saturovaný tok řídícího pruhu [pvoz/h], 

záklS   základný saturovaný tok = 2 000 [pvoz/h], 

sklk   koeficient sklonu [-], 

oblk   koeficient oblouku [-]. 

 Koeficient sklonu vyjadřuje vliv podélného sklonu vjezdu na saturovaný tok: 

akskl  02,01 ,         (3) 

kde  sklk   je koeficient sklonu [-], 

 a   podélný sklon vjezdu [%]. 
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 Koeficient oblouku vyjadřuje vliv poloměru směrového oblouku při odbočovaní a 

podílu odbočujících vozidel na saturovaný tok: 

fR

R
kobl




5,1
,         (4) 

kde  

oblk   je koeficient oblouku [-], 

R   poloměr oblouku pro odbočení [m], 

f   podíl odbočujících vozidel z jízdného pruhu (0 až 1) [-]. 

 

 Kapacita běţného vjezdu závisí na saturovaném toku, délce efektivní zelené a 

délce cyklu. Vypočítá se podle vztahu: 

c

vv
t

z
SC

´
 ,          (5) 

kde   

vC   kapacita vjezdu [pvoz/h], 

vS   saturovaný tok vjezdu [pvoz/h], 

´z   délka efektivní zelenej [s], 

ct   délka cyklu [s]. 

 Rezerva kapacity vjezdu se stanoví v % intenzity dopravy na vjezdu ze vztahu: 

1001Re 











v

v

C

I
z ,         (6) 

kde  

zRe   je rezerva kapacity vjezdu [%], 

vC   kapacita vjezdu [pvoz/h], 

vI   návrhová intenzita dopravy na vjezdu [pvoz/h]. 

 Rezerva kapacity na kritických vjezdech má být řádově stejná. 
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 Při rezervě kapacity vjezdu 0Re z je překročena kapacita vjezdu a úroveň kvality 

dopravy je na stupni F. 

Tab. 1 – Rezerva kapacity 

Vjezd Si y max y Y tm Rez 

- pvoz/h - - - s   

VA1 1892,00 0,30 

0,33 

0,61 

8 

39,01 

VA2 1740,64 0,10 8 

VB1 1952,00 0,33 8 

VB2 1893,44 0,21 
0,21 

8 

VC1 1822,80 0,20 8 

VC2 1822,80 0,07 0,07 7 

 

 Střední doba zdrţení na vjezdu do světelné řízené křižovatky se vypočte podle 

vztahu: 
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w
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I
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Czt
t

2

2
3600

´

´
45,0 ,      (7) 

kde  

wt   je střední doba zdržení na vjezdu do světelné řízené křižovatky [s],  

ct   délka cyklu [s],  

´z   délka efektivní zelené [s],  

vC   kapacita vjezdu [pvoz/h],  

vI   návrhová intenzita dopravy na vjezdu [pvoz/h]. 

 Délka fronty v řídícím pruhu na vjezdu do světelné řízené křižovatky se vypočítá 

podle vztahu: 

 
3600

´
0,61






p

vc
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n

Izt
L ,        (8) 
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kde 

1FL   přiměřená délka fronty na začátku zeleného signálu [m], 

ct   délka cyklu [s], 

´z   délka efektivní zelenej [s], 

vI   návrhová intenzita dopravy na vjezdu [pvoz/h], 

pn   počet řídících pruhů, které společně tvoří jeden vjezd [-]. 

 Pro výpočet kapacity světelné řízené křižovatky byl použit Microsoft Excel. 

Výsledné hodnoty jsou vypočteny v tab. 1. 

Tab. 2 – Výsledné hodnoty kapacity světelné řízené křižovatky 

Vjezd Cv Rez LF1 tw ÚKD 

- pvoz/h % m s - 

VA1 777,82 27,88 24,78 31,94 

E 

VA2 715,60 76,80 7,33 17,05 

VB1 802,49 20,37 28,22 38,41 

VB2 525,96 23,76 21,72 48,77 

VC1 506,33 28,90 19,50 43,82 

VC2 162,03 20,38 8,82 82,26 

 

Obr. 1 – Signální plán 
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Příloha číslo 7 -  Simulace v programu PTV VISSIM 

 

Simulace provozu v programu PTV VISSIM – stávající stav 

 

Simulace provozu v programu PTV VISSIM – Varianta A: okružní křižovatka 
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Simulace provozu v programu PTV VISSIM – Varianta B: řízená křižovatka SSZ 

 


