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Anotace 

 KRÁTKÝ, Petr. Návrh úprav křižovatky Hraniční - I. P. Pavlova - Okružní 

v Olomouci. Ostrava, 2013. 55 s. Diplomová práce. VŠB - Technická univerzita Ostrava. 

Vedoucí práce doc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D. 

 Tématem této diplomové práce je řešení obtížné dopravní situace na křižovatce 

Hraniční – I. P. Pavlova – Okružní v Olomouci ve vazbě na zavedení omezení některých 

pohybů v sousední křižovatce Hraniční – Čajkovského. Na základě dopravního průzkumu 

byly zjištěny všechny potřebné dopravně-inženýrské charakteristiky a určena prognóza 

dopravy ve výhledovém roce, která byla podkladem pro návrhy konceptů a následných variant 

nového řešení stávajícího stavu. Všechny varianty byly kapacitně posouzeny a simulovány 

v programu PTV VISSIM. Po provedení multikriteriálního posouzení byla vybrána výsledná 

varianta, k níž byla vypracována výkresová dokumentace. V koncepci nového návrhu je brán 

v potaz nový územní plán města Olomouce, kdy je zohledněno budoucí vedení tramvaje 

poblíž této křižovatky. 

Klíčová slova: 

nevyhovující stav křižovatky, dopravní průzkum, výpočet RPDI, prognóza dopravy, dopravní 

nehodovost, variantní řešení, multiktiteriální hodnocení, vizualizace, PTV VISSIM  

Annotation 

 The diploma thesis deals with problematic traffic situation of intersection Hraniční – 

I. P. Pavlova – Okružní in Olomouc in connection with setting up limitations of some traffic 

activities at the neighbouring intersection Hraniční - Čajkovského. Based on the traffic 

research all necessary traffic-engineering characteristics were discovered and the  prognosis 

of traffic in forthcoming year was determined. The prognosis was the essential base 

for suggestions which were taken as concepts and new solutions for the current traffic state. 

All of these variants were capacitively calculated and visualised in PTV VISSIM programm. 

After multicriteria evaluation of alternatives a final variant was chosen to which the plan 

documentation was made. The concept also takes into account the new developement plan 

of the city of Olomouc where the future tram way is planned to go along this intersection. 

Keywords:   

Unsuitable State of Intersection, Traffic Research, ADT, Prognosis of Traffic, Traffic 

Accident Rate, Multicriteria Evaluation of Alternatives, visualisation, PTV VISSIM 
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Seznam použitého značení

 Seznam zkratek 

 Typy vozidel 

  O  osobní automobily a lehké nákladní automobily (vozidla do 3,5 tuny)  

  NA   nákladní automobily nad 3,5 tuny 

  S   součet vozidel skupin O+NA 

 

 Skupiny komunikací 

 I   silnice I. třídy bez statutu mezinárodní silnice 

II +III  silnice II. a III. třídy 

D   dálnice, silnice I.třídy – rychlostní silnice 

E   silnice I.třídy se statutem mezinárodní silnice („E“) 

M   místní komunikace, účelové komunikace 

Z   komunikace napojující parkoviště obchodních zařízení 

 

 

 Statistika nehodovosti 

 JDN   jiný druh nehody 

LZ   lehce zraněno 

SsCH   srážka s chodcem 

SsJNV  srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem 

TZ   těžce zraněno 

U   usmrceno 

 

 Další zkratky 

 DN   dopravní nehoda 

DPMO  Dopravní podnik města Olomouce 

JDVM  jednotná dopravní vektorová mapa 

koef.   koeficient 

MmO  Magistrát města Olomouce 

OK  Okružní křižovatka 

PČR   Policie České republiky 

PTV   Planung Transport Verkehr  

RPDI   roční průměr denních intenzit 

SSZ  světelné signalizační zařízení 

TP   technické podmínky 

ÚKD   úroveň kvality dopravy 
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Seznam veličin 

δ  odchylka odhadu ročního průměru denních intenzit dopravy [%]   

av  stupeň vytížení dopravního proudu [-] 

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,2040  výhledová špičková hodina v roce 2040 [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] 

  k2040  koeficient vývoje intenzit dopravy pro rok 2040 [-] 

  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) [-] 

  kRPDI,50  přepočtový koeficient ročního průměru denních intenzit dopravy na  

    padesátirázovou hodinovou intenzitu dopravy [-] 

kRPDI,šh přepočtový koef. ročního průměru denních intenzit dopravy na špičkovou 

hodinovou intenzitu dopravy [-] 

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

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

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

    intenzit dopravy [%] 

pi
t
  podíl denní intenzity dopravy dne průzkumu i na týdenním průměru denních 

   intenzit dopravy [%] 

N95%  délka fronty na vjezdech křižovatky [m] 

RPDI  roční průměr denních intenzit dopravy [voz/den] 

 RPDI2040 odhad ročního průměru denních intenzit dopravy v roce 2040 [voz/den]

 t  počet dní sledovaného období [dny] 

tw  střední doba zdržení vozidel v dopravním proudu [s] 
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Úvod 

 Doprava má mimořádný význam pro rozvoj společnosti. Nepatří sice mezi základní 

funkce v území, neboť těmi je bydlení, pracovní příležitosti, rekreace a služby, avšak je 

funkcí vyvolanou potřebami přemisťování mezi těmito základními funkcemi v území. 

Funkční využití území určuje územně-plánovací dokumentace. Ta stanovuje zásady 

organizace území a koordinuje v něm probíhající výstavbu s cílem zabezpečení souladu 

přírodních a civilizačních prvků s podmínkami trvale udržitelného rozvoje. V podstatě jde 

o hledání kompromisu mezi splněním technických požadavků stavebního díla a ekologických 

kritérií. [1] 

Doslovná všudypřítomnost automobilů rozhodným způsobem změnila člověka a jeho 

chování. Do značné míry změnila i naši krajinu a ovlivnila sídelní strukturu. Automobil a vše 

s ním spojené je tak každodenní součástí našeho života. Člověk je jediným z živočichů, který 

cílevědomě využívá dopravní prostředky k přesunu z místa na místo. Úspora času a sil, které 

by jinak musel věnovat pěšímu přesouvání, nepochybně přispěla k ohromnému civilizačnímu 

růstu člověka. Úspory mohl věnovat jak jiným důmyslnějším činnostem a jejich rozvoji, tak 

lepšímu poznání svého okolí. Doprava dopravními prostředky proto pro člověka vždy 

znamenala přínos. S rozvojem postmoderní společnosti význam dopravy neustále roste. Patří 

mezi základní potřeby lidstva, především kvůli rozdílnému potenciálu krajin světa. Lidé 

nenacházející ve svém okolí všechno to, co potřebují k životu, jsou tedy nuceni přemisťovat 

hmotné statky i sebe sama. Doprava propojuje mezi sebou regiony, které mají rozdílné 

předpoklady pro život lidí a jejich činnost. Napomáhá k rozvoji přeshraniční spolupráce 

v rámci euroregionů, jejichž základní podmínkou existence je dopravní dostupnost 

a prostupnost státních hranic. 

V současnosti dopravu řadíme také mezi stěžejní odvětví ekonomiky. Základním 

fenoménem dnešní doby je překonání bariér prostoru v co nejkratším čase. Slovo bariéra 

v kontextu silniční dopravy představuje vždy možnost nového, lepšího řešení. Rozvoj 

dopravy je spojen s významnými aspekty lidské společnosti. Tyto aspekty mají především 

sociální povahu a jsou vyvolávány potřebou a touhou lidí uspokojovat své každodenní 

potřeby. Z tohoto důvodu může mít doprava mnoho významů, z nichž ten nejdůležitější je 

přeprava osob a zboží. Pro současný vývoj ve světě je charakteristické zrychlení životního 

tempa a s tím spojený také zvýšený pohyb lidí. V závislosti na těchto aspektech se také 

http://is.muni.cz/do/ped/kat/fyzika/autem/pages/pojmy.html?pojem=Euroregion
http://is.muni.cz/do/ped/kat/fyzika/autem/pages/pojmy.html?pojem=Bari%C3%A9ra
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logicky zrychluje doprava. Lidé mají stále větší potřebu se přepravovat a převážet více 

nákladu při zvětšené přepravní vzdálenosti. [2] - upraveno  

Toto výrazné zvyšování přepravních požadavků se projevuje v novém tisíciletí 

především vysokým nárůstem automobilismu. Neustálý nárůst dopravního zatížení vede 

k přetěžování dopravní infrastruktury, což se projevuje jednak na silniční a dálniční síti, ale 

také především výrazně ve městech a obcích.  

Schopnost městské komunikace přenést dopravní zatížení se zabezpečením 

požadované úrovně kvality dopravy (ÚKD) definuje kapacitu místní komunikace. Kapacita 

místní komunikace je definována jako maximální počet vozidel, která mohou projet za 

jednotku času sledovaným úsekem místní komunikace při jejím daném geometrickém 

uspořádání za ideálních jízdních podmínek. V městské komunikační síti o její kapacitě 

jednoznačně rozhodují křižovatky, které svojí omezenou kapacitou udávají propustnost 

městské sítě. Kapacita navrhované křižovatky musí být větší než její předpokládané návrhové 

zatížení. Toto je základní předpoklad pro dobře fungující městkou síť. [1 - upraveno] 

V této diplomové práci zpracovávám téma s názvem „Návrh úprav křižovatky 

Hraniční - I. P. Pavlova - Okružní v Olomouci“ zadané Magistrátem města Olomouce. 

Konkrétně si tuto práci nechalo zpracovat Oddělení koncepce dopravy z Odboru koncepce 

a rozvoje pro město Olomouc.  

V práci se zabývám zlepšením dopravní situace na zvolené křižovatce. Křižovatka 

Hraniční – I. P. Pavlova – Okružní se v Olomouci řadí k jedné z velice problematických 

křižovatek vůbec. Cílem této práce je nalézt takové nové řešení úprav stávající křižovatky, 

které bude co možná nejoptimálnější a které výrazně zlepší plynulost dopravy, tedy zvýší 

stupeň úrovně kvality dopravy (ÚKD).   
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1 Popis vybrané lokality 

 Zvolená křižovatka se nachází v Olomouci v městské části Nová Ulice. Kříží se na ní 

obslužné místní komunikace Hraniční, I. P. Pavlova a Okružní. Tato křižovatka významně 

spojuje obytnou zástavbu na Tabulovém vrchu, Nové Ulici a Horním lánu s obchodním 

centrem Haná a obchodními řetězci Terno a Obi. Dále významně dopravně obsluhuje bývalý 

avšak stále sekundárně používaný vjezd do Fakultní nemocnice Olomouc a v neposlední řadě 

je důležitou spojkou Olomouce s okolními obcemi, jež se nachází jihozápadně od města 

(Hněvotín, Lutín, Slatinice, atd.).  

 

Obr. 1 - Poloha křižovatky [3] 

 Křižovatka je průsečná s úhlem křížení 90 stupňů. Hlavní silnice – ulice Okružní je 

v klesajícím podélném sklonu 7%, kdy po křížení s vedlejší komunikací I. P. Pavlova 

přechází v ulici Hraniční a dále klesá v podélném sklonu 5%. Vedlejší komunikace klesá od 

nemocnice směrem k obchodnímu řetězci Tesco v podélném sklonu 0,2%. 

V současnosti je křižovatka řešena jako neřízená úrovňová křižovatka s uspořádáním 

provozu B (křižovatka s předností v jízdě určenou dopravní značkou P4 „Dej přednost 

v jízdě“ na vedlejší komunikaci). Předepsaná dovolená rychlost je na obou komunikacích 

50 km/h. Na všech čtyřech ramenech křižovatky je zřízen samostatný odbočovací pruh vlevo. 

Přechody pro chodce jsou zřízeny na všech ramenech křižovatky.  

 Podrobnější fotodokumentace křižovatky je uvedena v příloze (viz příloha č. 1). 
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1.1 Značení ramen křižovatky 

Značení ramen je dle platných zásad a norem znázorněno na obrázku níže: 

 

Obr. 2 - Značení ramen křižovatky 

Zvolený popis ramen hlavní komunikace (A - OKRUŽNÍ, C - HRANIČNÍ) vzešel 

z názvů ulic na nich situovaných. Z důvodu odlišení ramene B a D (ulice I. P. Pavlova) jsem 

pracovně nazval rameno B dle místního koloritu jako B - TESCO z důvodu blízkého umístění 

stejnojmenného obchodního řetězce. Rameno D jsem potom opět dle místního koloritu nazval 

D - NEMOCNICE a to z důvodu již výše zmíněného bývalého vjezdu do FN Olomouc. 

Pro přiblížení reálnému stavu uvažuji na rameni B uspořádání provozu A (přednost 

v jízdě určená dopravní značkou P6 „Stůj, dej přednost v jízdě“ na vedlejší komunikaci). 

Důvodem této změny se budeme zabývat dále v kapitole 1.2. 

1.2 Zjištěné problémy 

Křižovatka je v současné době z hlediska plynulosti provozu a tudíž i stupně ÚKD 

v nevyhovujícím stavu a to převážně v období dopravních špiček. Na vedlejší komunikaci na 

rameni B bývají právě v období ranních i odpoledních špiček velmi vysoké intenzity dopravy. 

Nejvíce je potom problematické plynulé projetí křižovatkou pro vozidla proudu číslo 4 

(viz obr. 6). Tento dopravní proud, jak je zřetelně vidět na stužkogramu špičkové hodiny pro 
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rok 2012 (viz obr. 7 – Stužkogram Išh,2012), je třetím nejvytíženějším proudem ze všech 

dvanácti křižovatkových pohybů. Tato vozidla mají 3. stupeň dopravní podřazenosti, což má 

za následek, že právě na tomto rameni B doprava v době špičky kolabuje (viz obr. 3). 

 

Obr. 3 - Pohled na rameno B 

Druhým velkým nedostatkem křižovatky jsou špatné rozhledové poměry pro vozidla 

přijíždějící do křižovatky z ramene B, od Tesca. Jak je vidět na obrázku níže, řidiči všech 

vozidel jedoucích od Tesca do poslední chvíle nevidí, zda po hlavní komunikaci (po ulici 

Okružní) přijíždí či nepřijíždí vozidlo, kterému by museli dát přednost. To má za následek, že 

i když je na této vedlejší komunikaci uspořádání provozu B (křižovatka s předností v jízdě 

určenou dopravní značkou P4 „Dej přednost v jízdě“ na vedlejší komunikaci), jsou všechna 

vozidla přijíždějící do křižovatky z tohoto směru nucena zastavit a rozhlédnout se jako při 

uspořádání provozu A (křižovatka s předností v jízdě určenou dopravní značkou P6 „Stůj, dej 

přednost v jízdě“ na vedlejší komunikaci). Toto značné zpomalení provozu je následkem 

špatných rozhledových poměrů vlivem okolní zástavby (oplocení zasahující do rozhledového 

trojúhelníku, vzrostlá zeleň taktéž zasahující do rozhledového trojúhelníku – viz obr. 4).   

 

Obr. 4 - Špatné rozhledové poměry na rameni B 

A - Okružní 

B - Tesco 
A - Okružní 

B - Tesco 
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 Posledním nedostatkem řešené křižovatky je nedodržování povolené rychlosti. 

Přestože je na ulici Okružní předepsaná rychlost 50 km/h, vozidla projíždějící křižovatkou 

z ramene A – Okružní směrem rovně na ulici Hraniční, tj. v klesání, mnohdy překročí 

povolenou rychlost až o 20km/h. Důvodem je podélné sklon hodnoty 7% (viz obrázek níže).  

 

Obr. 5 - Velký podélný sklon nabádá řidiče k rychlé jízdě 

Z hlediska již zmíněných špatných rozhledových poměrů na vedlejší komunikaci 

I. P. Pavlova směrem od Tesca je takovéto překročení rychlosti velice nepříznivým 

bezpečnostním jevem na křižovatce. 

1.3 Budoucí vedení tramvaje okolo stávající křižovatky Hraniční - 

I. P. Pavlova - Okružní  

 V koncepci nového návrhu by měl být brán v potaz nový územní plán města 

Olomouce, kde je navrženo budoucí vedení tramvaje poblíž řešené křižovatky. Dvoukolejná 

tramvajová trať Dopravního podniku města Olomouce (DPMO) by měla být zřízena 

v dlouhodobém časovém horizontu, tj. po návrhovém období nově řešené křižovatky Hraniční 

- I. P. Pavlova - Okružní. I přesto však bychom měli brát zřetel na budoucí zřízení 

samostatného tramvajového pásu v minimální šířce 6,8 m. Tramvajová trať povede podél 

ulice I. P. Pavlova a to směrem z ramene D – nemocnice do ramene C – Tesco. Poté bude 

napojena do blízké tramvajové točny. Povede jižní stranou ulice I.  P. Pavlova, kolem 

křižovatky Hraniční - I. P. Pavlova – Okružní, a bude převedena úrovňovým křížením přes 

rameno C – Hraniční.  
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2 Dopravně – inženýrský průzkum 

 Pro vypracování mé diplomové práce (určení dopravně-inženýrských charakteristik, 

vytvoření podkladů pro vizualizaci v programu PTV VISSIM, apod.) jsem provedl nezbytný 

dopravní průzkum, neboli sčítání dopravy.  

2.1  Metodika průzkumu 

 Dopravní průzkum byl proveden zaznamenáním provozu křižovatky na videokameru 

a to v období doporučovaném dle TP 189 - Stanovení intenzit dopravy na pozemních 

komunikacích [4]. Průzkum jsem provedl ve čtvrtek 25. 10. 2012 v očekávané ranní špičce od 

07:00 do 09:00 a poté v očekávané odpolední špičce v době od 15:00 do 17:00. 

 Průzkum jsem provedl pomocí videokamery umístěné na stativu a následně jsem jej 

vyhodnotil. Výhodou této metody je minimalizace chybovosti, která při běžném dopravním 

průzkumu čárkovací metodou bohužel nastává. Další výhodou takového záznamu v případě 

náhlé kolizní situace je možnost si videozáznam znovu přehrát a zhodnotit již tak velmi 

subjektivní rozhodnutí znovu a dojít tak k utvrzenějšímu názoru na celou tuto kolizní situaci. 

2.2  Značení dopravních proudů 

 V dopravně-inženýrském průzkumu jsem dle TP188 - Posuzování kapacity neřízených 

úrovňových křižovatek [6] použil stejnou metodiku značení ramen křižovatky a jejich 

dopravních proudů. Toto značení je znázorněno na obrázku níže. 

 

Obr. 6 - Značení ramen křižovatky a dopravních proudů + pozice videokamery 
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2.3 Sčítání dopravy 

 Vyhodnocení videozáznamu jsem provedl do polních sčítacích formulářů (vzorový 

formulář je uveden v příloze č. 2). Při základní časové jednotce 15 minut jsem zaznamenával 

intenzity jednotlivých dopravních proudů a jejich složení s rozlišováním následujících druhů 

vozidel: 

O – osobní automobily a užitková vozidla do 3,5 t 

NA – všechna vozidla nad 3,5 t 

 Toto zjednodušené rozdělení dopravního provozu vzniklo převzetím metodiky sčítání 

dopravy dle kritérií Magistrátu města Olomouce (MmO). Pro potřebu MmO postačuje 

rozlišovat vozidla s váhou do 3,5 tuny a vozidla s váhou nad 3,5 tuny.   

 Z důvodu velmi zanedbatelných intenzit cyklistického provozu a taktéž provozu 

jednostopých motorových vozidel jsem tyto dvě kategorie účastníků silničního provozu 

zanedbal (dle značení TP 189 [4] se jedná o kategorie M a C). 

2.3.1 Doporučená doba dopravního průzkumu 

 Dle TP 189 - Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích [4] lze s celkem 

jistou přesností stanovit RPDI i z krátkodobého dopravního průzkumu. Takový dopravní 

průzkum musí ovšem proběhnout v doporučenou dobu (dle TP 189 [4] jsou doporučeny 

konkrétní měsíce, dny v týdnu i hodinové rozpětí průzkumu, na jehož základě se poté projeví 

předpokládaná odchylka odhadu RPDI). Čím více se průzkum přiblíží doporučeným dobám 

dopravního průzkumu, tím přesnější výsledky RPDI poté získáme.  

 K vypracování této diplomové práce byl proveden krátkodobý průzkum, který je plně 

v souladu s TP 189 [4]. Tento průzkum proběhl v měsíci říjnu, v běžný pracovní den v době 

07:00–09:00 a 15:00–17:00. Předpokládaná hodnota odchylky odhadu RPDI by se tedy měla 

pohybovat v rozmezí 10% až 14%.  

 Dále je třeba zmínit skutečnost, že v době, kdy byl proveden dopravní průzkum 

(ve čtvrtek 25. 10. 2012), dle informací z MmO, neproběhly v Olomouci žádné významné 

uzavírky nebo jiná dopravní omezení, které by průzkum do jisté míry ovlivnily. 
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2.3.2 Intenzity dopravy 

 Vyhodnocené intenzity dopravy jsou interpretací výsledků sčítání dopravy. Pro různé 

účely zpracování výsledků je mnoho druhů vyjádření intenzit dopravy, resp. jejich užívaných 

jednotek. Například pro návrh konstrukce vozovek se užívá přepočtu vozidel na těžká 

nákladní vozidla apod. 

 Pro potřeby kapacitních výpočtů zde jsou 2 základní typy intenzit dopravy: 

 Roční průměr denních intenzit (RPDI) 

 Hodinové intenzity (zejména potom špičková hodinová intenzita) 

Intenzity dopravy za dobu průzkumu 

 Vyhodnocením polních sčítacích formulářů byly získány přesné intenzity dopravy za 

celkovou dobu provedeného průzkumu, které budou dále použity jako základ pro nutné 

výpočty RPDI, padesátirázové intenzity dopravy, prognózu dopravy, kapacitní posouzení 

současného i navrhovaného stavu nebo jako vstupní hodnoty v mikrosimulačním 

modelovacím programu PTV VISSIM. Toto souhrnné vyhodnocení směrování a složení 

jednotlivých proudů dopravy je uvedeno v příloze č. 3. 

Grafické znázornění podílu jednotlivých druhů dopravy 

 Podíl jednotlivých druhů dopravy za celkovou dobu průzkumu je znázorněn na grafu 

níže. Jedná je o všechny vjezdy/výjezdy do/z křižovatky ve všech směrech. 

 

Obr. 7 - Grafické znázornění podílu jednotlivých druhů dopravy 
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Jednotkové vozidlo 

 Pro potřeby některých kapacitních výpočtů je nutné skutečná vozidla přepočítat na tzv. 

jednotková vozidla (jednotka [pvoz]). Různé publikace užívají různé přepočtové koeficienty, 

většinou v závislosti na účelu použití výsledků. V této diplomové práci používám koeficienty 

pro neřízenou křižovatku (viz tab. 1), které jsou doporučené dle ČSN 73 6102 - Projektování 

křižovatek na pozemních komunikacích + Z1 [7]. 

Tab. 1 - Přepočtové koeficienty na jednotková vozidla 

 

2.3.3 Roční průměr denních intenzit 

 Základním výsledkem podrobného dopravního průzkumu je stanovení odhadu ročního 

průměru denních intenzit (dále jen zkráceně RPDI). Přepočet krátkodobého dopravního 

průzkumu na RPDI se provádí pomocí koeficientů, které vycházejí ze statistického 

vyhodnocení velkého kvantilu dat naměřených na různých komunikacích po celé České 

republice. Pro vyhodnocení takových dat máme k dispozici denní, týdenní a roční variace 

dopravy řazených dle skupin vozidel a charakteru provozu. Na základě těchto variací se 

intenzity z doby provedeného průzkumu postupně přepočítávají na denní, poté na týdenní 

a nakonec na roční průměr denních intenzit. 

Postup výpočtu RPDI [4] 

  Dle TP 189 - Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích [4] máme 

dvě možnosti výpočtu RPDI. První metodou je postup, kdy máme k dispozici směrování 

konkrétních typů vozidel. Postupně se přitom přepočítá každá kategorie vozidel zvlášť. 

Druhou metodou je postup, kdy pracujeme pouze s údajem směrování celkového počtu 

vozidel bez ohledu na kategorii.  

Skupiny vozidel 

Převzetím metodiky sčítání dopravy dle MmO bylo použito zjednodušené rozdělení 

dopravního provozu, a to na vozidla s váhou do 3,5 tuny a vozidla s váhou nad 3,5 tuny.  

Jelikož tedy při kategorizaci vozidel převzaté od MmO došlo k zanedbání detailního 

rozlišování nákladních vozidel (kategorie nákladní automobil, nákladní souprava i autobus 

byly zařazeny do společné skupiny NA), rozhodl jsem se pro jedny výstupy dopravního 

průzkumu zpracovat obě metody výpočtu RPDI. Výpočet jsem provedl jak pro sledovaná 
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vozidla zařazená do skupin O a NA, tak i pro součtovou hodnotu S, kde tato hodnota je 

celkovým počtem vozidel (jak již bylo zmíněno dříve – jedná se o všechna vozidla 

projíždějící křižovatkou se zanedbáním cyklistů a jednostopých motorových vozidel). 

Tab. 2 - Zařazení vozidel do skupin 

 

Skupina komunikací - charakter provozu na komunikaci 

 Charakter provozu je dán zejména kategorií a třídou komunikace. Dle tabulky níže 

jsem komunikace na sledované křižovatce zařadil do skupiny s charakterem provozu M. 

Tab. 3 - Skupiny komunikací podle charakteru provozu [4] 

 
Výpočet RPDI dle TP 189 [4] 

  RPDIttddmmx kkkIRPDI ,,,       /1/ 

 kde 

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

Im  intenzita dopravy daného druhu vozidla zjištěná v době průzkumu  

  [voz/doba průzkumu] 

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

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

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

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

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

denních intenzit dopravy (zohlednění ročních variací intenzit dopravy) [-]  
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Přepočet na denní intenzitu v běžný pracovní den Id [4] 

  dmmd kII ,         /2/ 

 kde 

Id  denní intenzita dopravy dne průzkumu [voz/den] 

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

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

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

 Hodnoty intenzit dopravy v době průzkumu jsou uvedeny ve dvou tabulkách níže. 

Tab. 4 - Intenzita dopravy v době průzkumu s rozlišením skupin vozidel 

 

Tab. 5 - Intenzita dopravy v době průzkumu bez rozlišení skupin vozidel 
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           Hodnoty km,d jsou dle TP 189 - Stanovení intenzit dopravy na pozemních 

komunikacích [4] uvedeny v tabulce níže. 

Tab. 6 - Přepočtový koeficient na denní intenzitu [4] 

 

 

           Výsledné hodnoty denních intenzit Id jsou uvedeny ve dvou následujících tabulkách 

č. 7 a 8 – jedna je opět s rozlišením skupin vozidel a druhá bez rozlišení. 

Tab. 7 - Denní intenzita dopravy vypočtená z průzkumu 25. 10. 2012 s rozlišením skupin vozidel 

 

 

Tab. 8 - Denní intenzita dopravy vypočtená z průzkumu 25. 10. 2012 bez rozlišení skupin vozidel 
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Přepočet na týdenní průměr denních intenzit It [4] 

  tddt kII ,          /3/ 

 kde 

It   týdenní průměr denních intenzit [voz/den] 

Id  denní intenzita dopravy dne průzkumu [voz/den] 

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

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

 

  t

i

td
p

k
100

,          /4/ 

 kde 

pi
t
  podíl denní intenzity dopravy dne průzkumu i na týdenním průměru denních 

  intenzit dopravy [%]  

 

Hodnoty pi
t
 a kd,t jsou dle TP 189 [4] uvedeny v tabulce níže. 

Tab. 9 - Hodnoty koeficientů pi
t
 a kd,t [4] 

 

 Hodnoty týdenních průměrů denních intenzit It uvádí dvě následující tabulky. 

Tab. 10 - Týdenní intenzita dopravy vypočtená z průzkumu 25. 10. 2012 s rozlišením skupin vozidel 
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Tab. 11 - Týdenní intenzita dopravy vypočtená z průzkumu 25. 10. 2012 bez rozlišení skupin vozidel 

 

Přepočet na roční průměr denních intenzit (RPDI) [4] 

  RPDItt kIRPDI ,         /5/

 kde 

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

It  týdenní průměr denních intenzit dopravy v týdnu provedeného průzkumu  

                        [voz/den] 

kt,RPDI  přepočtový koeficient týdenního průměru denních intenzit dopravy týdne 

  průzkumu na roční průměr denních intenzit dopravy (zohlednění ročních  

  variací intenzit dopravy) [-]  

  r

i

RPDIt
p

k
%100

,         /6/ 

 kde 

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

  intenzit dopravy [%]  

Tab. 12 - Hodnoty součinitelů pi
r
 a kt,RPDI [4] 

 

 Výsledné hodnoty ročních průměrů denních intenzit (RPDI) jsou poté uvedeny ve 

dvou následujících tabulkách. 
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Tab. 13 - RPDI2012 vypočtený z průzkumu 25. 10. 2012 s rozlišením skupin vozidel 

 

 

Tab. 14 - RPDI2012 vypočtený z průzkumu 25. 10. 2012 bez rozlišení skupin vozidel 

 

Závěr k výpočtu RPDI na křižovatce Hraniční – I. P. Pavlova - Okružní 

Při porovnání výsledných RPDI, které byly spočítány dvěma různými metodami 

(první byl individuální výpočet pro dvě skupiny vozidel - O a NA, druhou pak výpočet pro 

součtovou hodnotu S - celkový počet vozidel), je vidět nepatrný rozdíl v hodnotách RPDI. 

Tento rozdíl však je vcelku zanedbatelný. Při odhadu RPDI z celkového počtu vozidel 

dojdeme k vyšší hodnotě RPDI. Toto je v celku logické, protože variace denních, týdenních 

a ročních intenzit kalkuluje s jednotným rozdělením vozidel bez ohledu na to, jaký je poměr 

jednotlivých skupin vozidel. Při upřesnění těchto hodnot, tohoto poměru, se výsledek RPDI 

zpřesní. Avšak z důvodu detailního nerozlišování nákladních vozidel, tj. hrubší metodikou 

rozdělení vozidel do skupin (kategorie nákladní automobil, nákladní souprava i autobus byly 

zařazeny do společné skupiny NA) došlo k určité chybě. Pokud bychom ovšem pečlivěji 

rozdělili skupiny vozidel, získali bychom ještě přesnější, tj. nižší hodnoty RPDI. Hodnoty 

v tabulce 13 jsou tedy nepatrně vyšší oproti reálným hodnotám, tudíž jsou na straně bezpečné.   



Diplomová práce 
VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební 

 

20 

2.3.4 Přesnost odhadu výpočtů intenzit dopravy [4] 

 Aby bylo dosaženo přesných hodnot RPDI, bylo by nutné provést nepřetržitý průzkum 

po celý rok. To není obvykle možné, a proto je stanovená hodnota RPDI zatížena chybou 

vyplývající z proměnlivosti dopravy. 

 Velikost odchylky lze přibližně vypočítat pomocí vztahu uvedeného níže. 

  

60,0

10095,0
RPDI

Im
      /7/ 

 kde 

δ  odchylka odhadu ročního průměru denních intenzit dopravy [%] 

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

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

 

Po dosazení získáme výsledek:  %5,11100
15627

5280
95,0

60,0

 

 Výsledná odchylka plně koresponduje s odhadem, který byl zmíněn v kapitole 2.3.1 - 

Doporučená doba dopravního průzkumu. Dle TP 189 [4] je předpokládaná odchylka odhadu 

RPDI při čtyřhodinovém dopravním průzkumu 14%. Při osmihodinovém průzkumu se 

odchylka odhadu snižuje na 10%. Jak již bylo zmíněno – v době, kdy byl proveden dopravní 

průzkum (ve čtvrtek 25. 10. 2012), dle informací z MmO neproběhly v Olomouci žádné 

významné dopravní uzavírky nebo jiná dopravní omezení, které by provedený průzkum do 

jisté míry ovlivnily. 

2.3.5 Hodinové intenzity dopravy – Intenzita špičkové hodiny Išh 

 Intenzita špičkové hodiny se stanovuje pro komunikace, které se nachází v intravilánu. 

Existují dvě možnosti určení špičkové hodiny. První metodou je určení pomocí údajů 

získaných dopravním průzkumem. Druhou metodou je výpočet špičkové hodiny z hodnoty 

RPDI. Druhou metodu norma doporučuje použít pouze v případě, že není možné provést 

dopravní průzkum ve vhodném období. Pro názornost byly použity obě metody určení 

špičkové hodiny.  
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Výpočet špičkové hodiny z údajů získaných průzkumem [4] 

  hšh II max         /8/ 

 kde 

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

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

 

 Výsledkem nalezení špičkové hodiny je tabulka s intenzitami nalezené špičkové 

hodiny, tj. součtu 4 po sobě jdoucích základních časových jednotek (v našem případě 

15 minut), ve kterých došlo na křižovatce k maximální dopravní intenzitě. Základní časové 

jednotky jsem sjednotil do hodin A-J (viz příloha č. 4). Jako hodina s nejvyšší intenzitou 

dopravy je hodina F, tj. doba od 15:00 do 16:00. Intenzity této špičkové hodiny jsou uvedeny 

v tabulce níže. 

Tab. 15 - Intenzity špičkové hodiny získané z údajů dopravního průzkumu 

 

Výpočet špičkové hodiny z hodnoty ročního průměru denních intenzit [4] 

  šhRPDIšh kRPDII ,        /9/ 

 kde 

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

RPDI  roční průměr denních intenzit dopravy [voz/den] 

kRPDI,šh   přepočtový koef. ročního průměru denních intenzit dopravy na špičkovou 

hodinovou intenzitu dopravy [-] 

  

 Hodnota koeficientu kRPDI,šh je stanovena podle charakteru provozu na komunikaci dle 

TP 189 [4]. Tato hodnota je u místní komunikace rovna hodnotě 0,100. 
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 Intenzity špičkové hodiny vypočítané z hodnoty RPDI jsou uvedeny v tabulce níže. 

Tab. 16 - Intenzity špičkové hodiny vypočítané z hodnoty RPDI 

 

 Při srovnání těchto dvou metod určení špičkové hodiny je zřejmé, že hodnoty 

jednotlivých intenzit se od sebe příliš neliší. Jelikož byl proveden podrobný průzkum, budeme 

uvažovat za reprezentativní údaje o špičkové hodině údaje uvedené v tabulce 15.  

2.3.6 Hodinové intenzity dopravy - Padesátirázová intenzita dopravy I50 

 Padesátirázová intenzita dopravy je taková intenzita, která není v průběhu celého roku 

překročena více než padesátkrát. 

 Výpočet padesátirázové intenzity dopravy lze provést dvěma způsoby. Prvním 

způsobem je odhad z údajů získaných průzkumem v běžný pracovní den. Druhým je potom 

odhad z hodnoty RPDI. Druhou metodu norma opět obdobně jako u určení špičkové hodiny 

doporučuje použít pouze v případě, že není možné provést dopravní průzkum ve vhodném 

období. Pro názornost byly opět použity obě metody určení špičkové hodiny.  

Odhad z údajů získaných průzkumem v běžný pracovní den [4] 

Výpočet se provádí přepočtem intenzit špičkové hodiny: 

   50,50 BPDšh kII         /10/ 

  kde 

I50   padesátirázová hodinová intenzita dopravy [voz/h] 

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

kBPD,50  přepočtový koeficient špičkové hodinové intenzity dopravy v běžný  

   pracovní den na padesátirázovou hodinovou intenzitu dopravy [-] 
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 Hodnota koeficientu kBPD,50 je stanovena jednotně pro všechny druhy komunikací jako 

hodnota 1,13. Výpočet se provádí pro vozidla celkem. Skladba dopravního proudu se 

zjednodušeně uvažuje shodná se skladbou zjištěnou v době průzkumu. Intenzity při 

padesátirázové intenzitě dopravy jsou uvedeny v tabulce níže. 

Tab. 17 - Padesátirázová intenzita odhadem z dopravního průzkumu 

 

Odhad z hodnoty ročního průměru denních intenzit [4] 

 Výpočet se provádí přepočtem ročního průměru denních intenzit: 

  50,50 RPDIkRPDII        /11/ 

 kde 

I50  padesátirázová hodinová intenzita dopravy [voz/h] 

RPDI  roční průměr denních intenzit [voz/den] 

kRPDI,50  přepočtový koeficient ročního průměru denních intenzit dopravy na  

  padesátirázovou hodinovou intenzitu dopravy [-] 

 Hodnota koeficientu kRPDI,50 je dle TP 189[4] stanovena pro komunikace s charakterem 

provozu M na hodnotu 0,104. Výpočet se opět provádí pro vozidla celkem. Skladba 

dopravního proudu se zjednodušeně uvažuje shodná se skladbou zjištěnou pro roční průměr 

denních intenzit. Intenzity při padesátirázové intenzitě dopravy jsou uvedeny v tabulce 

uvedené na další straně. 

Výsledné hodnoty obou metod výpočtu padesátirázové intenzity jsou si velmi 

podobné. Jelikož byl proveden podrobný dopravní průzkum, budeme uvažovat za 

reprezentativní údaje o padesátirázové intenzitě dopravy údaje uvedené v tabulce 17.  
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Tab. 18 - Padesátirázová intenzita odhadem z RPDI 

 

 

2.3.7 Grafické výsledky intenzit dopravy 

 Pro zpřehlednění výsledků směrování vozidel v konkrétních intenzitách byly 

tabulkové hodnoty špičkové hodiny převedeny do grafické podoby. Tyto grafické výstupy 

jsou prezentovány stužkogramem (kartogramem). 

Stužkový diagram křižovatky (stužkogram) 

 Stužkogram představuje nejpřehlednější zobrazení výsledků intenzit. Každému 

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

dopravním směru. Hodnoty dopravních intenzit osobních vozidel ve špičkové hodině v době 

průzkumu jsou ve formě stužkogramu zobrazeny na obrázku níže. Podíl nákladních vozidel 

k osobním vozidlům je minimální, proto jsou ve stužkogramu zanesena pouze osobní vozidla.  

 Stužkogram špičkové hodiny ze dne průzkumu (25. 10. 2012) je uveden v příloze č. 5. 
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3 Dopravní nehodovost 

  V návaznosti na řešení současné problematické situace na zadané křižovatce 

Hraniční – I. P. Pavlova – Okružní je v plánu Magistrátu města Olomouce se zaměřit na 

problémové místo častých dopravních nehod vozidel s tramvají na nedaleké křižovatce 

Hraniční – Čajkovského. Tato kapitola bude převážně věnována právě problematice častých 

kolizí s tramvají na křižovatce Hraniční - Čajkovského. Analýza dopravní nehodovosti na této 

křižovatce bude mít za cíl vysvětlit nutnost rozhodnutí Magistrátu města Olomouce tuto 

situaci řešit omezením některých křižovatkových pohybů a jejich následné převedení na 

křižovatku Hraniční – I. P. Pavlova - Okružní. Dále bude provedena analýza nehodovosti také 

i na této křižovatce, která je hlavním tématem diplomové práce. 

3.1 Popis problematiky křižovatky Hraniční – Čajkovského 

Tato křižovatka se nachází přibližně 300 metrů jihovýchodně od křižovatky Hraniční – 

I. P. Pavlova – Okružní. Dále po ulici Hraniční je na ni přímou vazbou. Křižovatka je řízena 

světelným signalizačním zařízením. Jižním ramenem této křižovatky vede tramvajová trať 

Dopravního podniku města Olomouce, a. s. (dále jen DPMO). Lokalita křižovatky je 

znázorněna na obrázku níže. 

 

Obr. 8 - Poloha křižovatky Hraniční – Čajkovského [3] 
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Podle statistik DPMO je tato křižovatka dlouhodobě v Olomouci na druhém místě, co se 

nehodovosti s účastí tramvaje týče. Dle slov pana Mgr. Petra Havla (vedoucího tramvajového 

provozu DPMO) tu tato křižovatka vůbec neměla být. Původně byla postavena jako obslužná 

komunikace pro firmu Grundfos, která se směrem od ulice Hraniční nachází za tramvajovou 

tratí. Přes nesouhlas DPMO se však z původně stykové křižovatky s přilehlou tramvajovou 

tratí stala přidáním ramene a jeho převedením přes tramvajovou trať křižovatka průsečná.  

Fotodokumentace křižovatky Hraniční – Čajkovského, na níž je zřetelně vidět výše 

zmíněné nevhodné křížení tramvajové trati DPMO s ulicí Čajkovského v těsné blízkosti 

křižovatky, je uvedena v příloze č. 6. 

Jak je vidět na fotodokumentaci, řidiči vozidel jedoucí po ulici Hraniční si blízkost 

tramvajové trati často ani neuvědomují. Podle slov pana Mgr. Petra Havla jsou příčiny 

dopravních nehod s tramvají na této křižovatce v zásadě tři: 

Kolize nastává v případě, kdy se řidič jedoucí ke křižovatce blíží směrem od ulice 

Okružní. Jak je vidět na obrázku níže, řidič registruje zelenou odbočovací šipku, avšak 

neuvědomí si, že šipka míří rovně a nikoliv vlevo. Pod tímto mylným dojmem poté odbočí 

vpravo (čili jede na červenou) a vjede pod projíždějící tramvaj. Situace je vyobrazena na 

obrázku níže.  

 

Obr. 9 - Nesprávné pochopení světelné signalizace 

 Ke kolizi dále dochází v případě při odbočování vlevo při jízdě z opačné strany, kdy si 

řidič neuvědomí, že volno má pouze směr přímo a vpravo a pokračuje v jízdě vlevo (tudíž 

jede opět na červenou) a střetne se s projíždějící tramvají. 



Diplomová práce 
VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební 

 

27 

Nejkomplikovanější a nejnebezpečnější je třetí případ příčin nehod, kdy je 

z jakéhokoliv důvodu mimo provoz SSZ. Vozidla jedoucí směrem od supermarketu Terno 

(ulice Horní lán) vidí z dálky značku P6 „Stůj, dej přednost v jízdě“ a tramvajové koleje 

(situaci znázorňuje obrázek níže). Většina řidičů zastaví před kolejemi a dává přednost 

tramvaji, která ovšem dle výkladu Dopravního inspektorátu Policie České republiky vyjíždí 

z místa ležícího mimo komunikaci a tudíž má dávat přednost všem účastníkům silničního 

provozu. Následně se řidiči snaží vzájemnými posunky dorozumět, kdo má vlastně přednost. 

Řidiči tramvají, kteří se do této situace dostanou i několikrát za směnu začnou časem jezdit 

jako první v momentě, kdy vidí, že auto brzdí a zřejmě jim chce dát přednost. Pokud se však 

stane, že brzdící řidič pouze přibržďuje, nikoliv zastavuje, následkem je potom střet 

s vážnými následky vinou řidiče tramvaje. Příklady takových střetů (podrobnější 

fotodokumentace) jsou uvedeny v příloze č. 7. 

 

Obr. 10 - Místo, kde dochází k nedání přednosti řidičem tramvaje vozidlu jedoucímu přes koleje [19] 

3.2 Statistika nehodovosti na křižovatce Hraniční – Čajkovského 

Pro potřeby diplomové práce se budeme zabývat pouze nehodami s přítomností 

tramvaje. Dle informací poskytnutých Dopravním podnikem města Olomouce byla 

vypracována tabulka statistik nehod tramvaje s ostatními účastníky silničního provozu. Tato 

statistika je znázorněna v tabulce 19. Jedná se o statistiku křižovatky Hraniční – Čajkovského 

a také pro srovnání statistiku nejvíce nehodové křižovatky na území Olomouce z hlediska 

střetu s tramvají a to křižovatku Hálkova – třída Kosmonautů. 
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Tab. 19 - Statistika dvou nejvíce nehodových křižovatek na území Olomouce z hlediska střetu s tramvají 

 

3.3 Snížení počtu nehod s tramvají na křižovatce Hraniční - Čajkovského 

Nejvhodnějším řešením by bylo zaslepení ramene křižovatky a vytvoření slepé ulice 

s vjezdem od supermarketu Terno. Toto řešení by však značně přitížilo již tak problematické 

situaci na křižovatce Hraniční – I. P. Pavlova – Okružní, protože všechna vozidla mířící 

do/z nákupní zóny Tesco a přilehlého okolí by byla nucena využívat právě tuto křižovatku.  

Další vhodná varianta je označení tramvajových kolejí značkou A 32b „Železniční 

přejezd vícekolejný“, jak tomu bylo v minulosti, s příslušnými přibližovacími návěstními 

deskami A 31a, b, c ze všech směrů. 

 Třetí možností je právě návrh MmO a to zakázání křižovatkového pohybu směrem od 

ulice Okružní vpravo - na ulici Čajkovského. Toto řešení však zabrání teoreticky pouze třetině 

dopravních nehod (viz kap. 3.1). Nejvážnějším dopravním nehodám způsobených nedáním 

přednosti řidičem tramvaje vozidlům přijíždějícím od supermarketu Terno však toto řešení 

nezabrání. Vhodné by bylo zkombinovat zakázání pohybu a jeho převedení na křižovatku 

Hraniční – I. P. Pavlova – Okružní s označením tramvajových kolejí značkou A 32b 

„Železniční přejezd vícekolejný“. Toto další rozhodnutí však bude v kompetenci MmO. 

3.4 Zákaz křižovatkového pohybu na křižovatce Hraniční - Čajkovského 

Z důvodu snížení počtu nehod s účastí tramvaje na křižovatce Hraniční – Čajkovského 

bude dle rozhodnutí MmO provedeno příslušné opatření, které počítá se zákazem odbočení 

vpravo na křižovatce Hraniční – Čajkovského směrem od ulice Okružní. Toto odbočení bude 

pro vozidla nutné provést o něco dříve - na křižovatce Hraniční – I. P. Pavlova – Okružní. 

Směr zákazu odbočení je znázorněn na obrázku č. 11, kde je taktéž naznačena náhradní trasa.  
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Obr. 11 - Řešení snížení počtu nehod s účastí tramvaje na křižovatce Hraniční – Čajkovského 

Na základě těchto změn je třeba ve výhledových intenzitách křižovatky Hraniční – 

I. P. Pavlova – Okružní počítat s přídavkem intenzit zakázaného pohybu z křižovatky 

Hraniční – Čajkovského. Tyto intenzity jsou uvedeny v kapitole 4.2 v tabulce 22. 

3.5 Nehodovost na křižovatce Hraniční – I. P. Pavlova - Okružní 

Dle záznamů Policie České republiky (dále jen PČR), které jsou uvedeny v Jednotné 

dopravní vektorové mapě [9] (viz obrázek níže), se na řešené křižovatce Hraniční – 

I. P. Pavlova - Okružní stalo v období od 1. 7. 2007 do 1. 1. 2013 celkem 39 nehod.  

 

Obr. 12 - Jednotná dopravní vektorová mapa – zaznamenané nehody na řešené křižovatce [9] 
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Kolik se ve skutečnosti na řešené křižovatce stalo nehod, není známo. Údaj 39 je totiž 

pouze počet nehod, ke kterým byla přivolána Policie České republiky. Kompletní statistika 

všech těchto nehod je vypracována v příloze č. 8. V této statistice je pozorovatelný razantní 

pokles nehod od roku 2009. Důvodem je skutečnost, že k 1. 1. 2009 nabyla platnost novela 

zákona o dopravních nehodách, kdy došlo ke změně legislativy – byl zvýšen limit hmotné 

škody pro povinnost hlášení nehody bez zranění z 50.000 Kč na 100.000 Kč. Mnoho nehod 

tak od tohoto roku zůstává nezaznamenaných.  

Nicméně i tak je možné z této statistiky vyčíst údaje, které pomohou lépe pochopit 

důvod, proč na křižovatce Hraniční – I. P. Pavlova – Okružní dochází k dopravním nehodám:   

● Většina DN se stane za dobrého stavu vozovky, za dobrých povětrnostních podmínek 

● Většinou je viníkem osobní vozidlo nerespektující značku P4„Dej přednost v jízdě“ 

● V žádném z případů nebyl na vině řidič pod vlivem alkoholu 

● Nehody se stávají rovnoměrně bez ohledu, zda je pracovní den či víkend 

● Nehody se stávají z 95% pouze za denního světla 

● Celková škoda na vozidlech, která DN zavinila je 1.053.100 Kč 

● Celková hmotná škoda všech zaznamenaných DN je 2.547.600 Kč 

● Ze všech DN bylo 0 lidí usmrceno, 1 člověk zraněn těžce a 18 zraněno lehce 

Závěrem lze konstatovat, že v křižovatce dochází k dopravním nehodám s jistou 

pravděpodobností opravdu z důvodu špatných rozhledových poměrů, jak bylo zmíněno 

v kapitole 1.2. Počet nehod není zanedbatelný, jakožto i počet lehce zraněných osob. Zvýšení 

bezpečnosti křižovatky je tedy více než žádané. 
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4  Výhledové intenzity dopravy pro rok 2040 [5] 

 Výhledové intenzity automobilové dopravy podrobně zpracovává TP 225 - Prognóza 

intenzit automobilové dopravy [5]. Komunikace a křižovatky se z kapacitního hlediska 

obvykle navrhují na výhledové období 20 až 30 let od uvedení komunikace do provozu nebo 

v případě přebudování od realizace těchto změn. Dle informací od Magistrátu města 

Olomouce by měly být úpravy křižovatky realizovány ve střednědobém horizontu. Budeme 

tedy uvažovat, že nový návrh bude realizován v roce 2020 a tudíž jako návrhové období nové 

křižovatky bude zapotřebí uvažovat výhled do roku 2040.  

 Metodika výpočtu je založena na použití součinitelů pro dvě skupiny vozidel – lehkou 

dopravu (osobní automobily a jednostopá motorová vozidla) a pro těžkou dopravu (nákladní 

automobily, nákladní soupravy a autobusy) a poté pro různé typy komunikace. Dle TP 225 

platí, že pokud se metoda jednotného součinitele růstu použije pro místní komunikaci, zvolí 

se typ komunikace přiměřeně podle charakteru provozu na dané místní komunikaci. Budeme 

tedy uvažovat typ komunikace II + III. Z důvodu malého podílu nákladních vozidel je řešená 

komunikace tomuto typu nejblíže.  

4.1 Určení koeficientů vývoje intenzit dopravy 

 Jako referenční hodnota je v TP 225 udáván rok 2010. Pro rok, kdy proběhl průzkum, 

tj. rok 2012, je tak zapotřebí přepočítat růstové koeficienty. Tyto přepočty mezi rokem 

referenčním a mezi roky 2012 a 2040 jsou uvedeny v tabulkách níže. 

Tab. 20 - Koeficienty vývoje intenzit dopravy 

pro skupinu lehkých vozidel [5] 

 

Tab. 21 - Koeficienty vývoje intenzit dopravy 

pro skupinu těžkých vozidel [5] 

 
 

4.2 Roční průměr denních intenzit ve výhledovém roce 2040 – RPDI2040 

 Dříve než začneme ze stávajících intenzit vyjadřovat intenzity výhledové je třeba dle 

kapitoly 3.4 přenést intenzity zakázaného odbočení z křižovatky Hraniční – Čajkovského 

na řešenou křižovatku Hraniční – I. P. Pavlova – Okružní. Intenzity proudu č. 3 z křižovatky 

Hraniční - Čajkovského jsou uvedeny v tabulce 22. 



 

PŘÍLOHA č. 29 – Vizualizace světelně řízené křižovatky ve výhledovém roce 2040 4/4 

 

32 

Tab. 22 - Intenzity zakázaného odbočení (proudu č. 3) křižovatky Hraniční - Čajkovského ve špičkové hodině 

 

 Tuto intenzitu je třeba dle kapitoly 2.3.3 taktéž přepočítat na roční průměr denních 

intenzit. Obdobným způsobem jako u intenzit křižovatky Hraniční - I. P. Pavlova - Okružní 

byla vypočítána hodnota RPDI pro zakázaný pohyb v křižovatce Hraniční – Čajkovského. 

Tento roční průměr denních intenzit je zobrazen v tabulce níže. 

Tab. 23 - RPDI zakázaného odbočení (proudu č. 3) křižovatky Hraniční - Čajkovského 

 

 Po přičtení hodnot RPDI zakázaného pohybu z křižovatky Hraniční - Čajkovského 

k hodnotám RPDI křižovatky Hraniční - I. P. Pavlova – Okružní a po následném přenásobení 

hodnot růstovými koeficienty z tabulek 20 a 21 získáme hodnoty, které udávají RPDI ve 

výhledovém roce 2040. Vzorec pro výpočet výhledových intenzit je uveden níže.  

  20402040 kRPDIRPDI        /12/

 kde 

RPDI2040 odhad ročního průměru denních intenzit dopravy v roce 2040 [voz/den] 

RPDI  výchozí roční průměr denních intenzit dopravy v roce 2012 [voz/den] 

k2040  koeficient vývoje intenzit dopravy pro rok 2040 [-] 

 Výpočet koeficientů vývoje intenzit dopravy pro rok 2040 jsou uvedeny v kapitole 4.1. 

Hodnoty RPDI pro rok 2040 jsou potom uvedeny v tabulce 24. 
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Tab. 24 - Prognóza ročního průměru denních intenzit v roce 2040 

 

4.3 Špičková hodina ve výhledovém roce 2040 – Išh,2040 

 Stejným způsobem jakým byl určen roční průměr denních intenzit pro rok 2040 

(RPDI2040) získáme odhadované hodnoty intenzit špičkové hodiny ve výhledovém roce 2040. 

Vztah pro výpočet výhledové špičkové hodiny je vyjádřen vzorcem níže. 

  20402040, kII šhšh         /13/ 

 kde 

Išh,2040  výhledová špičková hodina v roce 2040 [voz/den] 

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

k2040  koeficient vývoje intenzit dopravy pro rok 2040 [-] 

 

 Hodnoty výhledové špičkové hodiny v roce 2040 jsou zobrazeny v tabulce níže. 

Tab. 25 - Špičková hodina v roce 2040 
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5 Kapacitní posouzení neřízené úrovňové křižovatky 

 Na komunikační síti je neřízená průsečná křižovatka dominantním typem. Její kapacita 

je poměrně limitovaná, kdy orientačně lze uvažovat za hranici kapacity takové křižovatky 

hodnotu 1200 – 1800 voz/h ve smyslu sumy všech vjezdů. 

 Neřízená křižovatka musí vyhovovat požadavkům na úroveň kvality dopravy. Dle 

TP 188 [6] je kritériem pro posouzení ÚKD na průsečné křižovatce bez řízení dopravy 

světelnou signalizací je ztrátový čas vyjádřený střední dobou zdržení jednotlivých 

podřazených proudů. Pro celkové hodnocení ÚKD křižovatky je rozhodující nejméně příznivé 

hodnocení s nejvyšší střední dobou zdržení na hlavní a na vedlejší komunikaci. Tabulka níže 

udává limitní hodnoty střední doby zdržení na vjezdu do neřízené křižovatky. 

Tab. 26 - Limitní hodnoty střední doby zdržení na vjezdu do neřízené křižovatky 

 

 Dle normy ČSN 73 6110 [8] rozlišujeme tyto stupně úrovně kvality dopravy: 

Tab. 27 - Stupně úrovně kvality dopravy (ÚKD) 

 

Dle normy ČSN 73 6102 [7] je na křižovatce místních komunikací požadována ÚKD 

stupně E. Výjimečně, v době špiček, je možné v kratších časových úsecích dosažení stupně F.  
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5.1 Kapacitní posouzení stávajícího stavu 

Dle TP 188 – Posuzování kapacity neřízených úrovňových křižovatek [5] bylo 

provedeno kapacitní posouzení řešené křižovatky Hraniční - I. P. Pavlova - Okružní. I přesto, 

že je přednost na vedlejších komunikacích upravena dopravními značkami P4 „Dej přednost 

v jízdě“, bylo rameno B, kde jsou velice špatné rozhledové poměry (jak je popsáno 

v kapitole 1.2 – v druhém odstavci), posuzováno jako by na něm byla přednost v jízdě 

upravena značkami P6 „Stůj, dej přednost v jízdě“. V praxi se totiž řidiči vozidel přijíždějící 

do křižovatky z ramene B opravdu chovají, jako při značce P6 „Stůj, dej přednost v jízdě“. 

Kapacitní posouzení současné špičkové hodiny je uvedeno v příloze č. 9. 

Stanovená úroveň kvality dopravy na hlavní komunikaci je stupně A, na vedlejší 

komunikaci je potom F. Tento kritický stupeň F připadá právě na proud č. 4, což je skutečně 

nejproblematičtější místo z celé křižovatky. V době špičky zde dochází k velkým kongescím 

s provozem stop-and-go. Tato situace je velice názorně zdokumentována v příloze č. 10. 

Takovouto špatnou propustností křižovatky je třeba se zabývat a nalézt vhodné řešení. 

5.2 Kapacitní posouzení stávajícího stavu se zakázaným pohybem 

z křižovatky Hraniční - Čajkovského 

Kapacitní posouzení je uvedeno v příloze č. 11. 

Stanovená úroveň kvality dopravy na hlavní komunikaci se oproti současnému stavu 

zhoršila o jednu úroveň, a to na stupeň B, na vedlejší komunikaci je ÚKD potom opět F s tím 

rozdílem, že střední doba zdržení je mnohem delší a hodnota stupně vytížení o něco vyšší. Po 

opatření MmO převést zakázaný pohyb z křižovatky Hraniční – Čajkovského by byla již tak 

špatná propustnost křižovatky Hraniční - I. P. Pavlova - Okružní  zhoršena na ještě více 

nevyhovující stav. Je třeba nalézt optimálnější řešení nového návrhu.  

5.3 Kapacitní posouzení současného stavu při zřízení samostatného 

odbočovacího pruhu vpravo na rameni A - Okružní bez zakázaného 

pohybu z křižovatky Hraniční - Čajkovského 

Nejméně nákladným řešením situace řešené křižovatky by mohlo být zřízení 

samostatného odbočovacího pruhu vpravo na rameni A – Okružní. Řidičům kapacitně velmi 

vytíženého proudu č. 4 by bylo jasně patrné, že vozidlo proudu č. 3, jedoucí ve svém 
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samostatném odbočovacím pruhu, má zcela jistě v plánu odbočit vpravo. V kapacitním 

výpočtu se tak projeví zanedbání určitého počtu vozidel, která svým chováním zavdávají 

důvod vozidlům v proudu č. 4 nezačít odbočovací manévr (tímto chováním je myšleno nedání 

znamení o změně směru). Tento koncept dále počítá se zajištěním lepšího rozhledu na rameni 

B (v kapacitním posouzení záměna značky P6 „Stůj, dej přednost v jízdě“ za P4 „Dej 

přednost v jízdě“).  

Kapacitní výpočet je uveden v příloze č. 12. 

Z výsledků je patrné, že toto řešení sice podstatně sníží střední dobu zdržení i stupeň 

vytížení (ÚKD na hlavní komunikaci se ze stupně B zlepšil na stupeň A), avšak ÚKD na 

vedlejší komunikaci je stále stupně F. Proud č. 4 jako jediný překračuje 100% vytížení, avšak 

hodnota av=1,10 není tak extrémní. Ostatní proudy vyhovují na ÚKD do stupně B. Dle 

ČSN 73 6102 [7] by tedy tento stav vyhovoval, protože k ÚKD stupně F by docházelo pouze 

v době špiček, v kratších časových úsecích. 

Řešení je možné použít jako přechodný stav do doby realizace přebudování křižovatky 

ve střednědobém horizontu zmíněném v kapitole 4 v prvním odstavci. 

5.4 Kapacitní posouzení současného stavu při zřízení samostatného 

odbočovacího pruhu vpravo na rameni A – Okružní se zakázaným 

pohybem z křižovatky Hraniční - Čajkovského  

 Kapacitní výpočet je uveden v příloze č. 13. 

 Toto posouzení je zde uvedeno z důvodu možnosti porovnat kapacitní rozdíl mezi 

přidáním či nepřidáním zakázaného pohybu na křižovatce Hraniční - Čajkovského. Úroveň 

kvality dopravy výrazně klesla u proudu č. 11 (z ramene D - nemocnice rovně směrem do 

ramene B - Tesco), a to ze stupně B na stupeň E. Důvodem je právě výrazný nárůst intenzit 

proudu č. 3 přidáním zakázaného pohybu z křižovatky Hraniční - Čajkovského. Stupeň 

vytížení proudu č. 4 se oproti variantě bez přidání zakázaného pohybu zvýšil z ještě 

akceptovatelné hodnoty 1,10 (pokud je pouze v době špiček a v kratších časových úsecích) na 

hodnotu 2,05. Tato hodnota je však neakceptovatelná, a tudíž návrh zřízení samostatného 

odbočovacího pruhu vpravo na rameni A- Okružní s přidáním intenzit zakázaného pohybu 

z křižovatky Hraniční - Čajkovského zcela nevyhovuje.  
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5.5 Kapacitní posouzení špičkové hodiny Išh,2012 (se zakázaným 

pohybem) při změně přednosti v jízdě  

 Návrh změny přednosti v jízdě spočívá v definování nových hlavních a vedlejších 

směrů. Ramena A – Okružní a B – Tesco se tedy stanou komunikací hlavní. 

 Podstatnou nevýhodou tohoto řešení je jeho bezpečnostní hledisko. Se změnou 

přednosti v jízdě je úzce spjato nebezpečí vyššího vzniku nehod, a to z důvodu místních 

zvyklostí. Řidiči navyklí na dlouhodobě stálou úpravu přednosti v jízdě nemusí zaregistrovat 

nové dopravní značení a hrozí tak vyšší riziko dopravní nehody. Jedním z opatření je dočasný 

dozor nad křižovatkou dopravní policií. Toto opatření by však bylo poměrně nákladné. Při 

změně přednosti bez dodatečných úprav šířkového uspořádání by zde však stále hrozilo riziko 

psychologické přednosti. Bylo by tedy třeba zvážit jeho případné snížení dodatečnými 

stavebními úpravami – zúžení/rozšíření příslušných ramen, silniční betonová svodidla, apod. 

 Při posuzování kapacity neřízených úrovňových křižovatek dle TP 188 se vychází 

z metodiky posouzení stykové nebo průsečné křižovatky. V případě průsečné křižovatky se 

metodika zabývá pouze posouzením takové křižovatky, kde je úprava přednosti v jízdě 

vedena v přímé. Případy, kdy hlavní komunikace je v nepřímé (tzn. je v oblouku) TP 188 

neumí řešit. Bylo by zapotřebí si výpočet patřičnou formou přizpůsobit. Tato úprava je 

relativně náročná a navíc u středních dob zdržení by bylo velmi obtížné výpočet upravit tak, 

aby kalkuloval s jízdou vozidla v oblouku. Tento pohyb není oproti standartní metodě přímý, 

tudíž by zde vždy existovala určitá chybovost. Z tohoto důvodu se jeví nejlepším řešením 

patřičně tento výhledový stav nasimulovat v mikrosimulačním programu PTV VISSIM. Při 

simulaci původního, současného stavu totiž tento program prokázal výraznou shodu s reálným 

provozem na řešené křižovatce i shodu s kapacitním posouzením stávajícího stavu.  

 Po následných úpravách v programu PTV VISSIM - změně přednosti na kolizních 

plochách a fyzikálních změnách chování vozidel (přibrzďování před křižovatkou, v oblouku, 

apod.) je na simulaci jasně vidět, že provoz je velice realistický, plynulý a bezproblémový.  

 Vizualizace tohoto konceptu řešení (v PTV VISSIMu) je zobrazena v příloze č. 26. 

 Tento návrh by mohl být dále MmO prověřen za účelem jej použít jako možnost 

přechodného návrhu mezi stávajícím stavem a zahájením výstavby nového řešení.  



 

PŘÍLOHA č. 29 – Vizualizace světelně řízené křižovatky ve výhledovém roce 2040 4/4 

 

38 

5.6 Kapacitní posouzení výhledové špičkové hodiny Išh,2040 při změně 

přednosti v jízdě 

 Návrh změny přednosti v jízdě je shodný jako u kapitoly 5.5. 

 Po zvýšení intenzit dopravy v rámci výhledové prognózy dopravy je v simulaci patrné, 

že oproti stavu roku 2012 již dochází k výrazným kongescím (zvláště potom na rameni C –

 Hraniční, kde vozidla mají povinnost dát přednost všem vozidlům na hlavní komunikaci 

a poté také všem vozidlům na vedlejší komunikaci – rameni D – z důvodu přednosti zprava). 

 Vizualizace tohoto konceptu řešení (v PTV VISSIMu) je zobrazena v příloze č. 27. 

 Změnit směr hlavní a vedlejší komunikace úpravou přednosti v jízdě za 

účelem ponechat řešení až do roku 2040 není z důvodu každoročního nárůstu intenzit vhodné.  

5.7 Závěr ke kapacitnímu posouzení konceptů variant neřízené 

úrovňové křižovatky 

Bude-li nadále v plánu MmO na křižovatku převést zakázaný pohyb z křižovatky Hraniční – 

Čajkovského, který již tak napjaté dopravní situaci přitíží, žádný z konceptů kapitoly 5 na 

výhledový rok 2040 nevyhovuje. Přichází v úvahu změna přednosti v jízdě, avšak pouze za 

účelem vytvořit přechodný návrh mezi stávajícím stavem a zahájením výstavby nového 

řešení.  

 Co se týče dalších konceptů, lze s jistotou konstatovat, že bez razantnějšího zásahu do 

současného stavu křižovatky (např. vybudováním okružní křižovatky či křižovatky řízené 

světelnou signalizací) není možno výhledově z dlouhodobého hlediska zlepšit plynulost 

křižovatky. 
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6 Kapacitní posouzení okružní křižovatky 

 Okružní křižovatka (OK) limituje možnost kolize ve střetném bodě pouze pro 

nadřazený proud jedoucí po okruhu poměrně nízkou rychlostí s podřazeným proudem 

vjíždějícím na okruh. Vedle vyšší bezpečnosti nabízí OK relativně vyšší kapacitu - orientačně 

lze uvažovat hodnotu 2000 – 2500 voz/h. Skutečné hodnoty závisí opět převážně na poměru 

dopravního zatížení jednotlivých paprsků, skladbě dopravního proudu, apod. [11 - upraveno]. 

6.1 Kapacitní posouzení OK s jednopruhovými vjezdy a jedním pruhem 

na okruhu při intenzitě Išh,2040  

Kapacitní posouzení OK s jedním pruhem na okruhu je uvedeno v příloze č. 14. 

Okružní křižovatka s jednopruhovými vjezdy a jedním pruhem na okruhu by byla 

v našem případě velmi vhodná. Situačně není větší problém stávající křižovatku nahradit 

tímto novým typem křižovatky. Problém však nastává v její propustnosti. Z kapacitního 

výpočtu totiž vyplývá, že okružní křižovatka s jedním pruhem na okruhu nesplňuje ve 

výhledovém období požadovaný stupeň ÚKD. Na rameni A je dosaženo stupně F se střední 

dobou zdržení 214 sekund, což je u okružní křižovatky, od které se očekává dobrá plynulost 

dopravy, nepřijatelné. Na rameni D je taktéž krajní stupeň ÚKD a to stupeň E. 

6.2 Kapacitní posouzení spirálovité OK s vjezdem do spirály z ramene 

B – Tesco při intenzitě Išh,2040 

 Při nevyhovujícím návrhu okružní křižovatky s jedním pruhem na okruhu je možné 

zvýšit kapacitu okružní křižovatky spirálovitým uspořádáním pruhů. Je to jedno 

z modernějších řešení uspořádání úrovňové křižovatky. Uspořádání jízdních pruhů v tomto 

druhu křižovatky se může jevit na první pohled složité a nepřehledné. Dle však zkušeností ze 

zahraničí i z České republiky je patrné, že řidiči si na tento druh křižovatky rychle zvykají 

a považují jej za přínosný. Sledování kapacity i nehodovosti na těchto křižovatkách ukazuje, 

že toto uspořádání křižovatky je po obou stránkách výhodné [12]. 

Spirálovitá okružní křižovatka velice dobře řeší plynulý průjezd proudu 3. stupně 

podřazenosti, tj. vozidel, která odbočují z vedlejší komunikace vlevo, a to pokud je začátek 

spirály směrován právě na rameno tohoto proudu. V našem případě by to znamenalo směrovat 

začátek spirály na rameno B - Tesco (kvůli problematickému proudu č. 4). Podmínkou tohoto 

řešení je však, jak již bylo řečeno, vhodný poměr dopravního zatížení jednotlivých paprsků.  
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Kapacitní výpočet OK s níže uvedenými návrhovými prvky je uveden v příloze č. 15. 

● Spirálovitá okružní křižovatka s vjezdem do spirály z ramene B – Tesco 

 ● Spojovací větev (bypass) z ramene D - nemocnice do ramene A – Okružní 

 ● Spojovací větev (bypass) z ramene A – Okružní do ramene B - Tesco 

V tomto návrhu je výsledná ÚKD na stupni C. Hodnoty stupně vytížení u ramen C a D 

jsou zhruba 0,7 a doba zdržení se pro rameno D blíží hodnotě půl minuty, což u okružní 

křižovatky není považováno za dobrý návrh. Nabízí se zde možnost kapacitně posoudit 

okružní křižovatku se stejnými návrhovými prvky i ve stejném pořadí, avšak s jiným 

ramenem vedoucím do spirály. 

6.3 Kapacitní posouzení spirálovité OK s vjezdem do spirály z ramene 

C - Hraniční při intenzitě Išh,2040 

 Kapacitní výpočet OK s níže uvedenými návrhovými prvky je uveden v příloze č. 16. 

● Spirálovitá okružní křižovatka s vjezdem do spirály z ramene C – Hraniční 

 ● Spojovací větev (bypass) z ramene A - Okružní do ramene B – Tesco 

 ● Spojovací větev (bypass) z ramene B - Tesco do ramene C - Hraniční 

V tomto návrhu je výsledná ÚKD na stupni B. Vyšší stupeň vytížení je pouze 

u ramene D a to 0,68. Střední doba zdržení je na většině ramen optimální, a to kolem 5 

sekund. Pouze na již zmíněném rameni D je střední doba zdržení o něco větší, a to zhruba 

čtvrt minuty. Výsledky propustnosti jsou více než uspokojivé. 

6.4 Kapacitní posouzení spirálovité OK s vjezdem do spirály z ramene 

D - nemocnice při intenzitě Išh,2040 

 Kapacitní výpočet OK s níže uvedenými návrhovými prvky je uveden v příloze č. 17. 

● Spirálovitá okružní křižovatka s vjezdem do spirály z ramene D – nemocnice 

 ● Spojovací větev (bypass) z ramene B - Tesco do ramene C – Hraniční 

 ● Spojovací větev (bypass) z ramene C - Hraniční do ramene D - nemocnice 

V tomto návrhu je výsledná ÚKD na stupni E. Stupeň vytížení ramen B a D jsou 

uspokojivá, avšak u ramene C má hodnotu 0,68 a u ramene A dokonce 0,96. Toto uspořádání 

okružní křižovatky je dle pohledu na kapacitní vyhodnocení zcela nevhodné.  
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6.5 Kapacitní posouzení spirálovité OK s vjezdem do spirály z ramene 

A - Okružní při intenzitě Išh,2040 

Kapacitní výpočet OK s níže uvedenými návrhovými prvky je uveden v příloze č. 18. 

● Spirálovitá okružní křižovatka s vjezdem do spirály z ramene A – Okružní 

 ● Spojovací větev (bypass) z ramene C - Hraniční do ramene D – nemocnice 

 ● Spojovací větev (bypass) z ramene D - nemocnice do ramene A - Okružní 

V tomto návrhu je výsledná ÚKD na stupni C. Stupeň vytížení všech ramen není 

optimální. Průměrná doba zdržení je na rameni D těsně nad hodnotou 0,7 a na rameni C se 

této hodnotě blíží. Návrh by bylo třeba velmi zvážit.  

6.6 Závěr ke kapacitnímu posouzení konceptů variant OK 

 Z uvedených konceptů zcela nevyhovuje OK s jedním pruhem na okruhu a spirálovitá 

OK s vjezdem do spirály z ramene D - nemocnice. Ostatní tři kombinace konceptů 

spirálovitých OK je třeba vzájemně porovnat. Toto srovnání je uvedeno v tabulce níže.  

Tab. 28 - Srovnání kapacit navržených konceptů spirálovitých okružních křižovatek 

 

Při srovnání výše uvedených výsledků je patrné, že nejvhodnější spirálovitou OK je 

kombinace, kde je do spirály navedeno rameno C – Hraniční a to díky nejen nejlepšímu stupni 

ÚKD, nejmenších délek front vozidel i středních dob zdržení, ale také z důvodu dostatku 

místa pro uspořádání 2 pruhů na vjezdu a 2 pruhů na výjezdu (ulice I. P. Pavlova má omezené 

možnosti šířkového uspořádání při stávající zástavbě). 

 Koncept návrhu spirálovité OK s vjezdem do spirály z ramene C (viz kapitola 6.3) 

bude zařazen do výběru konkrétních variant pro podrobnější srovnání a posouzení. 
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7 Kapacitní posouzení světelně řízené křižovatky 

Dalším stupněm pro zvýšení kapacity bývá osazení křižovatky světelným 

signalizačním zařízením (zkráceně SSZ). Ve většině případů, kromě tříramenné varianty, lze 

světelné křižovatky považovat za křižovatky s podstatně vyšší kapacitou. Běžně se dosahuje 

kapacity 2000 – 4000 voz/h. Tato hodnota proměnlivě závisí zejména na počtu řadících 

pruhů, počtu společných a počtu samostatných odbočovacích pruhů a způsobu řízení 

křižovatky světelnou signalizací (typu signálního plánu). [13 - upraveno] 

V souladu s TP 235 - Posuzování kapacity světelně řízených křižovatek [13] byla 

posouzena kapacita průsečné světelně řízené křižovatky Hraniční - I. P. Pavlova - Okružní pro 

výhledový rok 2040. Na rameni A – Okružní, kde návrh počítal se dvěma řadícími pruhy 

(samostatný odbočovací pruh vlevo a společný pruh pro odbočení vpravo a jízdu přímo), však 

docházelo k výraznému vzdutí proudu odbočujícího vpravo (proudu č. 3). To mělo za 

následek výrazné zhoršení úrovně kvality dopravy.  

Pro dosažení potřebné úrovně kvality dopravy při tak vysokých dopravních intenzitách 

ve výhledovém roce 2040 by bylo třeba rozšířit kompletně šířkové uspořádání řešené 

křižovatky, tj. razantně křižovatku přebudovat (přidat více odbočujících pruhů, více 

návěstidel, apod.). V tom případě by se však návrh začal finanční náročností i náročností na 

potřebný prostor přibližovat křižovatce okružní – spirálovité uvedené v kapitole 6.3.    

Z tohoto důvodu bylo od běžné křižovatky se světelným signalizačním zařízením, 

které řídí všechny proudy křižovatky upuštěno, a bylo přistoupeno k návrhu zřídit na rameni 

A – Okružní větev úrovňové křižovatky, která zajistí bezproblémové odbočení právě proudu 

č. 3, který je na celé křižovatce nejintenzivnější. Při vhodně zvolené délce vyřazovacího 

a zpomalovacího úseku tato větev spolehlivě zajistí, že vozidla proudu č. 3 plynule projedou 

křižovatkou a odbočí vpravo. Větev nebude z důvodu šířkových možností ramene B – Tesco 

do tohoto ramene vyvedena pomocí připojovacího pruhu, ale na základě malých intenzit 

křižujícího proudu 7 a 11 bude dle normy ČSN 73 6102 [7] zřízeno přímé připojení do 

křižujícího ramene B – Tesco. Následný signální plán bude tudíž vytvořen pro všechny 

dopravní proudy křižovatky vyjma proudu č. 3, který bude převeden samostatnou větví, jež je 

na konci osazena dopravní značkou P4 „Dej přednost v jízdě“.  

Schéma konceptu návrhu křižovatky řízené SSZ s vyznačenými typy odbočovacích 

pruhů a značením odbočujících proudů je zobrazeno na následujícím obrázku. 
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Obr. 13 - Schéma konceptu návrhu křižovatky řízené SSZ 

Dle TP 235 byl vytvořen vhodný signální plán (schéma plánu viz obrázek níže) a pro 

tento plán byla poté odvozeny a narýsovány příslušné kolizní plochy vozidel, která svou fázi 

vyklizují nebo do ní najíždí.  

Schémata kolizních ploch jsou uvedena v příloze č. 30 – výkres kolizních ploch.  

 

Obr. 14 - schéma fází návrhu SSZ 

Při tvorbě schémat kolizních ploch, které byly dalším podkladem pro tvorbu 

signálního plánu, je patrné, že nastává pouze 23 kombinačních situací, kdy hrozí, že vozidlo 

(chodec) najíždějící do své fáze se střetne s vozidlem (chodcem), které vyklizuje fázi 
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předchozí. Tyto hodnoty najížděcích a vyklízejících drah jsou zahrnuty ve výpočtové tabulce 

pro výpočet mezičasů, včetně všech ostatních hodnot, které jsou v této tabulce potřebné.  

Tabulka pro výpočet mezičasů je uvedena v příloze č. 19.  

Výše zmíněná tabulka se stala dalším podkladem pro vytvoření univerzálních tabulek 

mezičasů, kde jsou přehledně znázorněny časy, které jsou pro vozidla (chodce) konkrétních 

proudů potřebné, aby stačili křižovatku vyklidit před vozidly (chodci) následující fáze 

a taktéž, aby vozidla (chodci) následující fáze předčasně nenajeli do vozidel (chodců) fáze 

předcházející.  

Univerzální tabulky mezičasů jsou uvedeny v příloze 20. 

Pomocí těchto tabulek bylo možno určit rozhodující časy, kdy například chodci musí 

mít červený signál, aby nevešli na přechod a nebyli sraženi vozidlem předchozí fáze nebo 

naopak časy potřebné na vyklizení přechodu, aby se chodec nestřetl s vozidly následující fáze.  

Na základě všech těchto potřebných hodnot bylo provedeno kapacitní posouzení. 

Tabulka s kapacitním posouzením světelně řízené křižovatky Hraniční - 

I. P. Pavlova – Okružní, která je plně v souladu s TP 235, je uvedena v příloze č. 21.  

Výsledná úroveň kvality dopravy je dle očekávání velmi příznivá. Nejhorší stupeň 

ÚKD má proud č. 11 a to stupeň D. Střední doba zdržení je u něj 68 sekund. ÚKD proudů 

č. 1, 4 a 7 je stupně C. Střední doba zdržení se pohybuje okolo hodnoty 40 sekund. ÚKD 

proudů č. 5, 6, 8, 10 a 12 je stupně B. Střední doba zdržení je zhruba 30 sekund. Nejlepší 

stupeň ÚKD má proud č. 2 a 9, kde střední doba zdržení činí přibližně 15 sekund. 

Na základě hodnot z tabulek mezičasů a kapacitního výpočtu pro výhledové intenzity 

řešené křižovatky byl sestaven signální plán. Tento signální plán je uveden v příloze č. 22. 

Signální plán je vypracován pro výhledové intenzity roku 2040. Tento signální plán 

(jeho délku cyklu) však nemůžeme použít pro současné intenzity, resp. intenzity roku, kdy 

bude zrealizováno nové řešení. Z toho důvodu bylo dále vypracováno také kapacitní 

posouzení pro výhledové intenzity roku 2020 (viz příloha č. 23).   

Závěrem lze konstatovat, že navržená světelně řízená křižovatka zajišťuje kvalitní 

plynulost dopravy a proto bude koncept návrhu světelně řízené křižovatky zařazen do výběru 

konkrétních variant pro podrobnější srovnání a posouzení. 
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8 Návrhy variant řešení 

8.1  Varianta 0 – stávající stav s přidáním zakázaného pohybu 

z křižovatky Hraniční – Čajkovského. 

 Tato varianta je zde uvedena jako referenční, pro srovnání s ostatními možnostmi 

řešení problematického stávajícího stavu křižovatky Hraniční - I. P. Pavlova - Okružní. 

Zakázaným pohybem je myšleno opatření MmO zakázat směrem od ulice Okružní na 

křižovatce Hraniční - Čajkovského odbočení vpravo (viz kapitola 3.4). Náklady na realizaci 

jsou minimální, resp. nulové, z důvodu ponechání původního stavu. V současnosti dle 

kapacitního posouzení (uvedeného v příloze č. 11) varianta 0 zcela nevyhovuje na 

požadovaný stupeň ÚKD. O výhledovém stavu proto absolutně není třeba uvažovat a tuto 

variantu budeme používat jako referenční. 

8.2 Varianta 1 - spirálovitá OK s vjezdem do spirály z ramene C - Hraniční 

 Tato varianta je nejvhodnějším koncepčním řešením okružní křižovatky, jejíž výběr 

byl proveden posouzením kombinací spirálovité OK umístěné na místo původní křižovatky. 

Kombinace spočívaly v různých možnostech směrování počátku spirály na každé jednotlivé 

rameno.  

OK spirálovitá s níže uvedenými návrhovými prvky: 

● Vjezd do spirály z ramene C – Hraniční 

 ● Spojovací větev (bypass) z ramene A - Okružní do ramene B – Tesco 

 ● Spojovací větev (bypass) z ramene B - Tesco do ramene C – Hraniční 

Geometrie 

Návrh okružní křižovatky respektuje stávající stav a je vhodně umístěn do současné 

křižovatky. Vnější průměr okružního jízdního pásu křižovatky je 40 m. Průměr nepojížděného 

středového ostrůvku je 28 m. Jízdní pásy jsou šířky 4,0 m. 

Rameno A: 

 Uspořádání vjezdu je typu 2. Šířka pruhu vjezdu je 3,5 m a výjezdu 4,5 m. Poloměr 

vjezdu je 15 m a výjezdu 20 m. Přechod pro chodce je dělený ostrůvkem, tudíž délky 3,5 m. 
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Rameno B: 

 Uspořádání vjezdu je typu 2. Šířka pruhu vjezdu je 3,5 m a výjezdu 4,5 m. Poloměr 

vjezdu je 15 m a výjezdu 20 m. Přechod pro chodce je dělený ostrůvkem, tudíž délky 3,5 m. 

Rameno C: 

 Uspořádání vjezdu je typu 1. Šířka pruhu vjezdu je 3,5 m a výjezdu 4,5 m. Poloměr 

vjezdu je 15 m a výjezdu 20 m. Přechod pro chodce je dělený ostrůvkem, tudíž délky 3,5 m. 

Rameno D: 

 Uspořádání vjezdu je typu 3. Šířka pruhu vjezdu je 3,5 m a výjezdu 4,5 m. Poloměr 

vjezdu je 15 m a výjezdu 20 m. Přechod pro chodce je dělený ostrůvkem, tudíž délky 3,5 m.  

Kapacitní výpočet 

Kapacitní výpočet variantní spirálovité okružní křižovatky je uveden v příloze č. 16. 

Závěr 

Výsledný stupeň ÚKD je stupně B. Vyšší stupeň vytížení (veličina av) je pouze 

u ramene D a to 0,68. Střední doba zdržení (veličina tw) je na většině ramen optimální a to 

zhruba 5 sekund. Pouze na již zmíněném rameni D je střední doba zdržení o něco větší a to 

zhruba čtvrt minuty. Délka fronty na vjezdech (veličina N95%) navržené okružní křižovatky se 

pohybuje v rozmezí 5 m až 36 m. Výsledky navržené spirálovité okružní křižovatky jsou tedy 

z hlediska posouzení úrovně kvality dopravy na velmi dobré úrovni (viz tabulka níže). 

Budoucí vedení tramvajové trati v těsné blízkosti této křižovatky bude z hlediska 

vyhnutí se OK o takto velkém poloměru (40 m) poměrně náročné, avšak proveditelné. 

Návrh uspořádání spirálovité okružní křižovatky a její následná simulace výhledového 

stavu byly provedeny ve vizualizačním programu PTV VISSIM (viz příloha č 28). 

Tab. 29 - Vyhodnocení kapacitního posouzení OK 
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8.3 Varianta 2 – světelně řízená křižovatka 

Tato varianta je podrobně rozpracována v kapitole 7. 

Geometrie 

Návrh světelně řízené křižovatky se snaží respektovat stávající situaci z hlediska nízké 

finanční náročnosti. Šířkové uspořádání komunikací vedoucích do křižovatky a jejich pruhů 

zůstává s výjimkou ramene A – Okružní zachováno.  

Rameno A: 

 Komunikace bude z důvodu zřízení samostatného odbočovacího pruhu rozšířena o 3 m 

a to na pravé straně příjezdové komunikace ramene A - Okružní. Dle ČSN 73 6102 [7] byly 

poté navrženy na rameni A - Okružní tyto prvky: 

Délka vyřazovacího úseku, kde bude zřízen náběhový klín, bude při návrhové 

rychlosti 50 km/h rovna délce 35 m. Dle kapitoly 5.2.3.5.5. bude pro odbočení vpravo bez 

zastavení délka zpomalovacího úseku rovna délce 35 metrů. Rychlost na konci 

zpomalovacího úseku bude uvažována 30 km/h. Poloměr větve úrovňové křižovatky je 

v závislosti na rychlosti na konci zpomalovacího úseku (30 km/h) a na příčném sklonu (2,5%) 

roven hodnotě 24 m. Poloměr je vynesen na vnitřním okraji větve. Šířka jízdního pruhu větve 

bude dle tabulky 12 rovna hodnotě 4,00 m (uvažujeme s průjezdem velkých nákladních 

automobilů a automobilu pro svoz odpadků – průjezd větších nákladních automobilů, 

nákladních souprav, apod. je totiž na ulici Okružní zakázán). Na základě vybudování 

křižovatky řízené světelnou signalizací, dále na základě stísněných podmínek a také nízkých 

intenzit proudů 11 a 7, křižujících toto odbočení, je dle článku 5.2.4.3.4 navržen výjezd 

vozidel z větve křižovatky přímo do křižujícího pruhu. V souvislosti se zřízením této větve 

bude vybudován v nároží křižovatky mezi rameny A a B trojúhelníkový směrovací ostrůvek. 

Přechod pro chodce je vhodněji umístěn z důvodu nové pozice příčné čáry souvislé 

a směrován na nově vybudovaný směrovací ostrůvek.  

Rameno B: 

 Šířkové uspořádání zůstává zachováno. Je zrušen stávající přechod pro chodce, 

který v současnosti není v souladu s normou (vedení přes 3 jízdní pruhy na komunikaci 

neřízené SSZ bez dělícího ostrůvku). Tento přechod bude umístěný blíže do křižovatky (před 

příčnou čáru souvislou), a rovněž bude směrován na nově vybudovaný směrovací ostrůvek.  
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Rameno C: 

 Šířkové uspořádání zůstává zachováno. Je zrušen stávající přechod pro chodce, který 

je nahrazen přechodem umístěným blíže do křižovatky (před příčnou čáru souvislou). 

Stávající dělící ostrůvek bude ponechán, aby splňoval funkci v rámci zklidnění dopravy. Jeho 

prostřední část bude zrekonstruována (zvýší se obrubníky, které byly původně kvůli chodcům 

snížené) a poté se zatravní a osází keři.  

Rameno D: 

 Šířkové uspořádání zůstává zachováno. Vhodněji je veden přechod pro chodce, 

k němuž se lépe navede stávající chodník. 

 Kapacitní výpočet 

Kapacitní výpočet křižovatky řízené SSZ je uveden v příloze č. 21. Podklady pro tento 

kapacitní výpočet jsou následující: 

Schémata kolizních ploch jsou uvedena v příloze č. 30 - výkres kolizních ploch.  

Tabulka pro výpočet mezičasů je uvedena v příloze č. 19.  

Univerzální tabulky mezičasů jsou uvedeny v příloze č. 20. 

Na základě hodnot z tabulek mezičasů a kapacitního výpočtu pro výhledové intenzity 

řešené křižovatky byl sestaven signální plán. Tento signální plán je uveden v příloze č. 22. 

Signální plán je vypracován pro výhledové intenzity roku 2040. Tento signální plán 

(jeho délku cyklu) však nemůžeme použít pro současné intenzity, resp. intenzity roku, kdy 

bude zrealizováno nové řešení. Z toho důvodu bylo dále vypracováno kapacitní posouzení pro 

intenzity roku 2020 (viz příloha č. 23).   

Závěr 

Výsledná propustnost křižovatky je velmi příznivá. Taktéž navrhnutí budoucího 

vedení tramvajové trati v těsné blízkosti křižovatky bude poměrně snažší než u varianty 1. 

Návrh uspořádání světelně řízené křižovatky a její následná simulace výhledového 

stavu byly provedeny ve vizualizačním programu PTV VISSIM (viz příloha č 29). 
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9 Porovnání variant a výběr výsledné varianty  

 Obě navrhované varianty (varianta 1 a 2) splňují veškeré požadavky na řešení 

současné problematické dopravní situace na křižovatce Hraniční - I. P. Pavlova – Okružní. 

Pro vyhodnocení variant byla sestavena tabulka kritérií uvedená níže (stupně hodnocení byly 

vhodně zvoleny dle školní stupnice 1 – 5, kde známka 1 je nejlepší a známka 5 nejhorší).  

Tab. 30 - Multikriteriální zhodnocení variant 

 

 S ohledem na váhu kritéria byla výsledná známka vypočtena dle vzorce níže: 

 
i

ii

celk
vk

Zvk
Z        /14/ 

 kde 

Zcelk  celková známka hodnocené varianty [-] 

vki  váha i-tého posuzovacího kritéria [-] 

Zi  známka i-tého posuzovacího kritéria [-] 

 Při srovnání varianty 1 a varianty 2 je zřejmé, že každá z variant má své majoritní 

klady i zápory. Rozdíly mezi oběma variantami jsou především ve finanční náročnosti, záboru 

ploch a ve schopnosti optimálně převést tramvaj do blízké točny tramvají DPMO. Váha 

kritéria je v tomto multikriteriálním hodnocení velice rozhodující faktor. Záleží proto na 

zvážení investora, zda dá přednost bezpečnosti provozu na křižovatce nebo zda preferuje 

finanční stránku návrhu. 

 Jako vítězná varianta byla vyhodnocena varianta 2 – světelně řízená křižovatka. Tato 

varianta bude následně v této diplomové práci rozpracována do podrobné výkresové 

dokumentace (situace stávajícího stavu a navržené varianty, vzorové příčné řezy, apod.). 
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10 Vizualizace v programu PTV VISSIM 

 PTV VISSIM je software pro mikroskopické simulace individuální i veřejné hromadné 

dopravy. Tento program dokáže pomocí vysokého detailu zpracování podrobností simulovat 

jak městský provoz včetně pěších, tak úseky dálnic včetně rozsáhlých mimoúrovňových 

křižovatek. 

 V programu lze simulovat nejen automobilovou dopravu, ale i její interakce s chodci. 

Díky rozsáhlým analytickým nástrojům se stává účinným nástrojem pro dopravní plánování 

a optimalizaci dopravy při využití různých způsobů řízení dopravy. 

 Program PTV VISSIM spojuje dopravně-inženýrské zkušenosti s možností simulace 

a následné prezentace ve 3D animacích. V současnosti je stále více využíván pro prezentování 

dopravních účinností navrhovaných projektů.  

 Překlad zkratky PTV znamená Planung Transport Verkehr (simulace pohybu 

dopravy). VISSIM potom charakterizuje podstatu tohoto programu – inteligentní technologie 

pro realistické simulace. 

Využití softwaru PTV VISSIM pro vizualizaci návrhu 

 V programu PTV VISSIM bylo namodelováno následujících 6 konceptů variant: 

 ● Současný stav (viz příloha č. 24). 

 ● Současný stav s přidáním zakázaného pohybu z křižovatky Hraniční – Čajkovského 

(viz příloha č. 25). 

 ● Současný stav při změně přednosti v jízdě (viz příloha č. 26). 

● Současný stav při změně přednosti v jízdě s přidáním zakázaného pohybu 

z křižovatky Hraniční – Čajkovského (viz příloha č. 27). 

● Spirálovitá okružní křižovatka ve výhledovém roce 2040 (viz příloha č. 28). 

● Křižovatka řízená SSZ ve výhledovém roce 2040 (viz příloha č. 29). 

 Na snímcích v přílohách 24 – 29 je vždy vybrán reprezentativní moment simulace, 

který vypovídá o celkovém průběhu simulace. 
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11 Závěr 

 V současnosti je na řešené křižovatce Hraniční - I. P. Pavlova - Okružní velmi vysoký 

dopravní provoz, obzvláště pak ve špičkových hodinách. Důsledkem toho se intenzita tohoto 

provozu na křižovatce dostává daleko za hranici její maximální kapacity. Posouzení kvality 

dopravy prokázalo ve špičkových hodinách ÚKD stupně F, což znamená, že je dosaženo 

a překročeno kapacitních možností křižovatky a úsek je přetížen. Ve výhledu, kdy intenzity 

v rámci prognózy dopravy rostou, bude docházet k přetížení křižovatky stále častěji. Je proto 

více než nutné najít vhodné řešení nového návrhu tohoto křížení místních komunikací. 

 Z intervence Magistrátu města Olomouce se diplomová práce také zabývá vedlejší 

křižovatkou Hraniční - Čajkovského, která je v současné době druhou nejrizikovější 

křižovatkou, co se do počtu dopravních nehod s účastí tramvaje týče. Pro snížení této 

nehodovosti se převádí právě jeden konkrétní křižovatkový pohyb na řešenou křižovatku 

Hraniční - I. P. Pavlova – Okružní, což má za následek ještě větší nárůst jejich současných 

intenzit. Všechny intenzity byly přehledně zpracovány a vyhodnoceny ve formě dopravně-

inženýrských charakteristik, které se staly podkladem pro následné kapacitní výpočty, 

prognózy dopravy, simulace, apod. 

 Ze všech uvedených způsobů řešení (přidání samostatného odbočovacího pro určité 

směry, změna přednosti v jízdě, okružní křižovatka, křižovatka řízená SSZ) připadají v úvahu 

při výsledcích kapacitních výpočtů pouze 2 varianty řešení. Variantou 1 je zřízení spirálovité 

okružní křižovatky s rameny typu 2,2,1,3 s vjezdem do spirály z ramene C – Hraniční. 

Varianta 2 poté uvažuje se zřízením signalizačního zařízení, ovšem s jistou úpravou, která 

zajistí plynulejší dopravní provoz. Touto úpravou je jednopruhová úrovňová větev, která 

pojme příslušný, velmi vytížený, dopravní proud č. 3.  

 Po multikriteriálním posouzení byla vyhodnocena varianta 2 jako vítězná. Tato 

varianta je šetrná vůči okolním pozemkům a zástavbě a i její ekonomická stránka je velice 

příznivá. S velkou rezervou kapacitně vyhoví při současných intenzitách i při intenzitách 

výhledových roku 2040. Zřízením křižovatky řízené signalizačním zařízením dojde rovněž 

k výraznému snížení nehodovosti, která v současné době také není zanedbatelná.    

 Veškeré nevyhovující koncepční návrhy i variantní návrhy, které zlepší plynulost na 

řešené křižovatce, byly namodelovány v prostředí vizualizačního programu PTV VISSIM.    
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