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Dr. Martínka v Ostravě. Práce bude obsahovat analýzu dopravní nehodovosti a videoanalýzu 

konfliktních situací. Dále bude provedeno kapacitní posouzení křižovatky, bude vytvořen 
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Seznam použitých zkratek 

 

BPD   Běžný pracovní den 

DP   Dopravní průzkum 

KS   Konfliktní situace 

MJSR   Metoda jednotného součinitele růstu 

OK   Okružní křižovatka 

PTV VISSIM  Mikrosimulační software 

pvoz   Přepočtená vozidla 

RPDI   Roční průměr denních intenzit 

UKD   Úroveň kvality dopravy 

voz   Vozidla 
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Seznam použitého značení 

 

𝛴𝑝𝑖
𝑑  [%]  součet podílů hodinových intenzit dopravy za dobu průzkumu 

   na denní intenzitě dopravy dne průzkumu 

𝑎𝑣  [-]  stupeň vytížení 

𝑏  [m]  vzdálenost mezi kolizními body 

𝐶𝑒  [voz/h]  kapacita výjezdu  

𝐶𝑛  [pvoz/h] kapacita pruhu dopravního proudu n  

𝐷  [m]  vnější průměr okružní křižovatky 

𝑓𝑁𝑒   [-]  nedělní faktor      

𝐼50  [voz/h]  padesátirázová hodinová intenzita dopravy 

𝐼𝑑  [voz/den] denní intenzita dopravy dne průzkumu 

𝐼𝑒  [voz/h]  intenzita vozidel na výjezdu 

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

𝐼𝑖   [pvoz/h] intenzita dopravy na vjezdu 

𝐼𝑚  [voz/DP] intenzita dopravy v době průzkumu 

𝐼𝑛  [pvoz/h] návrhová intenzita dopravního proudu n 

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

𝐼𝑡  [voz/den] týdenní průměr denních intenzit 

𝑘𝑚,𝑑  [-]  přepočtový koeficient špičkové hodiny intenzity dopravy v BPD  

   na padesátirázovou hodinou intenzitu dopravy   

𝑘𝐵𝑃𝐷,50 [-]  přepočtový koeficient špičkové hodiny intenzity dopravy  

   v BPD na padesátirázovou hodinovou intenzitu dopravy  

𝑘𝑑,𝑡  [-]  přepočtový koeficient denní intenzity dopravy dne průzkumu  

    na týdenní průměr denních intenzit dopravy 

𝑘𝑝,𝑖  [-]  koeficient prognózy intenzit dopravy skupiny vozidel i 

𝑘𝑅  [-]  ukazatel relativní konfliktnosti  

𝑘𝑡,𝑅𝑃𝐷𝐼  [-]  přepočtový koeficient týdenního průměru denních intenzit 

     dopravy na roční průměr denních intenzit dopravy 

𝑁95%  [m]   délka fronty 

𝑛𝑖  [-]  počet jízdního pruhů na vjezdu 

𝑛𝑒  [-]  počet jízdního pruhů na výjezdu 
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𝑛𝑒,𝑘𝑜𝑒𝑓  [-]  koeficient zohledňující počet pruhů na výjezdu 

𝑛𝑘  [-]  počet jízdního pruhů na okruhu 

𝑝𝑖
𝑟  [%]  podíl denní intenzity dopravy měsíce v roce na ročním průměru 

    denních intenzit dopravy 

𝑝𝑖
𝑡  [%]  podíl denní intenzity dopravy dne průzkumu i na týdenním  

   průměru denních intenzit dopravy 

𝑃𝑘𝑠  [ks/100 voz] počet konfliktních situací za hodinu 

𝑅𝑖  [m]  poloměr vjezdu 

𝑅𝑒  [m]   poloměr výjezdu 

𝑅𝑃𝐷𝐼𝑥  [voz/den] odhad ročního průměru denních intenzit druhu vozidla x 

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

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

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

𝑡𝑤,𝑙𝑖𝑚   [s]   nejvyšší přípustná střední doba zdržení vozidel dle  

   požadovaného stupně UKD 
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1.  Úvod 

 

Téma bezpečnost dopravy na pozemních komunikacích je v posledních letech 

aktuálním pojmem a věnuje se mu větší pozornost. Ideální představa o pozemních 

komunikacích je taková, že je pro řidiče snadno a správně pochopitelné uspořádání 

komunikací a křižovatek a má být eliminováno lidské selhání. Bezpečné uspořádání 

křižovatek pozemních komunikací představuje volba okružní křižovatky. Volba této varianty 

nutí řidiče jet po křižovatce dostatečně nízkou rychlostí, tudíž je schopen vnímat aktuální 

dopravní situaci a včas na ni zareagovat. V porovnání okružní křižovatky s křižovatkou 

průsečnou, má okružní křižovatka několika násobně méně kolizních bodů oproti průsečné 

křižovatce, to znamená méně míst pro potenciální vznik konfliktní situace. Z důvodů absence 

křižných kolizních bodů na vjezdech a výjezdech okružní křižovatky jsou principiálně 

nejbezpečnější. Tohle tvrzení platí pro okružní křižovatky s jedním jízdním pruhem, u 

křižovatek s více jízdními pruhy na okružním pásu se při přejíždění mezi pruhy již křižné 

kolizní body vyskytují, to může mít za následek větší míru pravděpodobnosti vzniku 

vzájemné kolizi vozidel [11]. 

Úlohou této diplomové práce je posoudit realizované úpravy, tedy současný stav a stav 

před úpravou, provedení dopravně inženýrských činností a výstup, který bude tvořit návrh 

řešení zvyšující bezpečnost a plynulost provozu na dané okružní křižovatce. 

První část práce bude obsahovat teoretické seznámení s dopravním průzkumem, 

kapacitním výpočtem okružní křižovatky, analýzou dopravní nehodovosti, videoanalýzou 

konfliktních situací a vytváření simulačního modelu v programu PTV VISSIM. Druhá část 

bude tyto činnosti aplikovat na řešenou okružní křižovatku. 
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2.  Základní pojmy 

 

Analýza dopravní nehodovosti 

Zkoumání dopravních nehod, nehodových míst a příčin dopravních nehod [9]. 

 

Běžný pracovní den 

Pokud jsou pracovními dny a pokud jim předchází i po nich následuje pracovní den (úterý, 

středa a čtvrtek) [14]. 

 

Dopravní nehoda 

Situace v silničním provozu, kdy dochází ke zranění nebo usmrcení osoby nebo ke škodě  

na majetku v přímé souvislosti s provozem vozidla [10]. 

  

Intenzita dopravy 

Počet dopravních prostředků (vozidel, resp. chodců), který projede určitým příčným profilem 

komunikace v jednom směru za zvolené časové období [14]. 

  

Kapacita křižovatky 

Představuje maximální počet vozidel, která mohou křižovatkou projet za daných okolností. Je 

to nejvyšší možná intenzita dopravního proudu za daných okolností na dané křižovatce [8]. 

  

Kolizní bod 

Místo na křižovatce, kde dochází k vzájemnému křížení, připojování nebo rozvětvování 

jízdních směrů [8]. 

  

Konfliktní situace 

Situace v silničním provozu, kdy vzniká (nebo může vzniknout) pro některé účastníky větší 

než obvyklá míra nebezpečí [8]. 

  

Metoda jednotného součinitele růstu 

Vychází z předpokladu stejného růstu intenzit dopravy na všech komunikacích stejného typu 

bez ohledu na jejich polohu v území [14]. 
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Odlehčovací jízdní pruh (By-pass) 

Jízdní pruh spojující dva sousední paprsky okružní křižovatky mimo okružní jízdní pás 

křižovatky, umožňuje odlehčení OK uskutečněním pravého odbočení po tomto odlehčovacím 

pruhu bez napojení na okružní pás křižovatky [12].  

   

Okružní křižovatka 

Úrovňová křižovatka, která má okružní jízdní pás ve tvaru mezikruží (popř. ve tvaru jemu 

blízkém), na níž je silniční provoz veden jednosměrným objezdem kolem středového ostrova 

protisměru hodinových ručiček od vjezdu ke zvolenému výjezdu. [12]. 

 

Pozemní komunikace 

Liniové stavby, určené převážně k přemisťování silničními nebo nekolejovými dopravními 

prostředky, příp. k pohybu chodců, cyklistů a výjimečně i kolejové dopravy [2], [3]. 

 

Úroveň kvality dopravy 

Na křižovatkách se vyjadřuje formou ztrátového času, ten se vyjádří jako střední doba zdržení 

daných proudů [2]. 

 

Videoanalýza konfliktních situací 

Metoda, která spočívá ve sledování daného místa pomocí vizuálního nahrávacího zařízení  

a následný rozbor konfliktních situací [8]. 
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3.  Dopravní průzkum  

 

Pod pojmem dopravní průzkum si můžeme představit soubor činností, kde zjišťujeme 

informace o dopravě nebo o dopravních zařízeních. Úkolem dopravního průzkumu je zvýšení 

bezpečnosti a plynulosti provozu dopravy, zlepšení využití dopravního prostoru, rozvoj 

dopravního systému, modernizace dopravních sítí, či řešení ekonomických, organizačních  

a provozních problémů [10]. 

 

3.1 Dopravní průzkum intenzit 

 

 Provádět dopravní průzkum intenzit lze několika způsoby, ty se liší podle druhu 

sledovaných dat, možnostech měřících a konkrétních potřeb [10]: 

 přímé metody – informace jsou získávány přímo z měřícího místa, není zde zapotřebí 

přímé účasti řidičů nebo účastníků provozu:  

o čárkovací metoda – ruční metoda s rozlišením druhu dopravních prostředků, 

užití je možné v případě, kdy sčítač určí s jistotou směr jízdy vozidla.  

Každý dopravní prostředek projíždějící křižovatkou se označí čárkou  

ve sčítacím archu s rozlišením směru trasy a druhu dopravního prostředku. 

Tato metoda je vhodná pro průzkumy kratší než 4 hodiny. Nevýhodou  

je ovlivnění lidským pochybením a při rostoucí intenzitě se zvyšuje nepřesnost 

výsledků. 

o zápis registračních značek – ruční metoda s rozlišením druhu dopravních 

prostředků, užívá se v případech, kdy sčítač ze stanoviště není schopen 

s jistotou určit směr trasy. Registrační značky se zaznamenávají na vjezdu  

a výjezdu křižovatky, poté se vyhodnotí směr trasy dopravního prostředku. 

Nevýhodou  

je ovlivnění lidským pochybením, potřebou vyššího množství sčítačů a délka 

metody. 

o dopravní detektory – tato metoda je vhodná při vyšší intenzitě dopravních 

prostředků a pro dlouhodobé průzkumy. Nevýhodou je nutnost instalace a nižší 

přesnost rozpoznání druhů dopravních prostředků. 

 nepřímé metody – informace jsou získávány nepřímo prostřednictvím záznamů. 

Nevýhodou je doba vyhodnocení, která odpovídá délce dopravního průzkumu: 
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o ústní a písemný dotaz – informace jsou získávány z údajů respondentů. 

Nevýhodou je věrohodnost získaných údajů. 

o videoanalýza – informace jsou získávány z pořízeného videozáznamu  

na kameru, poté počítačovým programem vyhodnoceny. 

o kombinovaná metoda – informace jsou získávány z pořízeného záznamu  

na kameru, poté jsou ze zhlédnutí ruční metodou vyhodnoceny. 

 

3.2  Stanovení intenzit dopravy 

 

 Na základě provedení krátkodobých dopravních průzkumů je možné stanovit denní, 

špičkové hodinové a padesátirázové intenzity dopravy. Toto stanovení určují Technické 

podmínky TP 189 [14]. 

 

3.2.1  Vstupní údaje 

 Metodika přepočtu intenzity dopravy zjištěné během krátkodobého dopravního 

průzkumu pomocí přepočtových koeficientů, která stanoví odhad RPDI se dělí na: 

 druhy vozidel 

 charakter provozu na komunikaci 

 

Druhy vozidel 

 Při přepočtu na celodenní intenzity dopravy z intenzit za dobu průzkumu se rozlišují 

koeficienty pro následující druhy dopravních prostředků. 

C – jízdní kola (silniční, horská, městská); 

O – motocykly (jednostopá motorová vozidla a sajdkáry), osobní automobily  

(s nebo bez přívěsu, mikrobusy, dodávky k přepravě osob, lehké dodávky); 

N – nákladní automobily (lehké, střední bez přívěsů a speciální nákladní automobily), 

autobusy (autobusy normální, kloubové a s přívěsy); 

K – nákladní soupravy (návěsové nákladní soupravy, traktory s přívěsy); 

S – vozidla celkem.  

 Výjimkou při průzkumu intenzit je tramvajová doprava, kdy se vozidla 

nepřepočítávají, při výpočtu kapacity křižovatky se tramvajová doprava na místních 

komunikacích řeší individuálně podle místních poměrů.  
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Charakter provozu na komunikaci 

 U charakteru provozu na PK se zohledňují různé variace intenzit dopravy. Charakter 

provozu motorových vozidel na PK rozlišuje především její kategorie a třídy: 

D – dálnice, silnice I. třídy (rychlostní silnice); 

E – silnice I. třídy (statut mezinárodní silnice včetně průjezdních úseků těchto silnic); 

I – silnice I. třídy (bez statutu); 

II – silnice II. a III. třídy (včetně průjezdních úseků silnic); 

M – místní komunikace (bez průjezdních úseků silnic), účelové komunikace; 

Z – komunikace napojující parkoviště obchodních zařízení (většinou účelové 

komunikace). 

  

Silnice II. a III. třídy mají další podskupinu dělení podle podílu rekreační dopravy 

(příloha 1, tab. 1-1). Podíl je charakterizován jako nedělní faktor fNe. Jestliže nejsou 

k dispozici potřebné hodnoty intenzit dopravy, charakter provozu lze odhadnou podle hodnoty 

ukazatele ALFA, ten je určován při Celostátním sčítání dopravy (příloha 1, tab. 1-1). 

 

3.2.2  Doporučená doba průzkumu 

 U doby průzkumu se zohledňuje: 

 účel průzkumu, 

 potřebná přesnost výsledku, 

 charakter dopravy. 

 

Před samotným dopravním průzkumem je vhodné zjistit, zda během průzkumu nebude 

provoz na sledovaném úseku ovlivněn mimořádnými událostmi (dopravní uzavírky, omezení, 

kulturní nebo sportovní události). 

Zjištění RPDI se průzkum provádí v běžné pracovní dny v měsících duben, květen, 

červen, září a říjen. Doporučené doby pro provádění dopravního průzkumu jsou v časech: 

 14:00 – 16:00 nebo 15:00 – 17:00; 

 7:00 – 11:00; 

 13:00 – 17:00; 

 7:00 – 11:00 a 13:00 – 17:00; 

 5:00 – 21:00. 
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Pro určení padesátirázové hodinové intenzity se dopravní průzkum provádí v měsících 

duben – říjen, ve většině případů v pátek v dopravní špičce tzn. 14:00 – 18:00.  

Pro určení špičkové hodinové intenzity se průzkum provádí v měsících duben, květen, 

červen, září a říjen v běžný pracovní den v době dopravní špičky. 

 

3.2.3 Roční průměr denních intenzit 

 Jak už bylo uvedeno v kapitole 3.2.1, pro výpočet odhadu RPDI se musí přenásobit 

intenzity dopravy z DP přepočtovými koeficienty, které zohledňují různé variace intenzit 

dopravy v závislosti na druhu vozidla a charakteru provozu. 

 

Přepočet na denní intenzity dopravy v běžný pracovní den 

 Denní intenzita dopravy se určí pro jednotlivé druhy vozidel ze vztahu: 

𝐼𝑑 = 𝐼𝑚. 𝑘𝑚,𝑑        (1) 

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 [-]. 

Přepočtový koeficient 𝑘𝑚,𝑑 se liší podle druhu vozidla a charakteru provozu  

na pozemní komunikaci. Hodnoty se určí ze vztahu: 

𝑘𝑚,𝑑 =
100%

𝛴𝑝𝑖
𝑑         (2)  

kde     𝛴𝑝𝑖
𝑑 součet podílů hodinových intenzit dopravy za dobu průzkumu na denní 

intenzitě dopravy dne průzkumu [%]. 

Hodnoty 𝑝𝑖
𝑑 jsou uvedeny v TP 189 [3]. 

 

Přepočet na týdenní průměr denních intenzit 

 Týdenní intenzita dopravy se určí pro jednotlivé druhy vozidel ze vztahu: 

𝐼𝑡 = 𝐼𝑑. 𝑘𝑑,𝑡        (3) 

kde 𝐼𝑡  týdenní průměr denních intenzit [voz/den]; 

 𝐼𝑑  denní intenzita dopravy dne průzkumu [voz/den]; 

𝑘𝑑,𝑡 přepočtový koeficient intenzity dopravy v době průzkumu na týdenní 

průměr denních intenzit dopravy [-]. 

Přepočtový koeficient 𝑘𝑡,𝑑 se liší podle druhu vozidla a charakteru provozu  

na pozemní komunikaci. Hodnoty se určí ze vztahu: 
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𝑘𝑡,𝑑 =
100%

𝑝𝑖
𝑡         (4) 

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

   denních intenzit dopravy [%]. 

 Hodnoty 𝑝𝑖
𝑡 jsou uvedeny v TP 189 [14]. 

 

Přepočet na roční průměr denních intenzit 

 Roční průměr denních intenzit dopravy se určí pro jednotlivé druhy vozidel ze vztahu: 

𝑅𝑃𝐷𝐼𝑥 = 𝐼𝑡. 𝑘𝑡,𝑅𝑃𝐷𝐼       (5) 

kde 𝑅𝑃𝐷𝐼𝑥  odhad ročního průměru denních intenzit druhu vozidla x [voz/den]; 

𝐼𝑡  týdenní průměr denních intenzit [voz/den]; 

𝑘𝑡,𝑅𝑃𝐷𝐼 přepočtový koeficient týdenního průměru denních intenzit dopravy  

na roční průměr denních intenzit dopravy [-]. 

𝑘𝑡,𝑅𝑃𝐷𝐼 =
100%

𝑝𝑖
𝑟        (6) 

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

   intenzit dopravy [%]. 

 Hodnoty 𝑝𝑖
𝑟 jsou uvedeny v TP 189 [3]. 

 Výsledný odhad RPDI se rovná součtu odhadů RPDI jednotlivých druhů vozidel: 

𝑅𝑃𝐷𝐼 = ∑ 𝑅𝑃𝐷𝐼𝑥𝑥        (7) 

 

3.2.4 Intenzita dopravy špičkové hodiny 

 Jestliže jsou k dispozici údaje získané dopravním průzkumem v běžný pracovní den  

ve špičkové době, potom se odhad intenzity špičkové hodiny určí jako maximální hodinová 

intenzita za dobu průzkumu: 

𝐼šℎ = 𝑚𝑎𝑥{𝐼ℎ}       (8) 

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

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

 

3.2.5 Padesátirázová hodinová intenzita dopravy 

Odhad z údajů získaných průzkumem v běžný pracovní den 

 Jestliže jsou k dispozici údaje získané dopravním průzkumem v běžný dopravní den  

ve špičkové době, potom se odhad padesátirázové hodinové intenzity určí podle vztahu: 
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𝐼50 = 𝐼šℎ. 𝑘𝐵𝑃𝐷,50       (9) 

kde 𝐼50  padesátirázová hodinová intenzita dopravy [voz/h]; 

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

𝑘𝐵𝑃𝐷,50 přepočtový koeficient špičkové hodiny intenzity dopravy v běžný 

pracovní den na padesátirázovou hodinovou intenzitu dopravy [-]. 

Hodnota přepočtového koeficientu 𝑘𝐵𝑃𝐷,50 je 1,13 a platí pro všechny typy pozemních 

komunikací.  

Výpočet se provádí pro vozidla celkem (skupina S) a skladba dopravního proudu  

je uvažovaná stejně jako skladba zjištěná dopravním průzkumem. 

 

Odhad z hodnoty ročního průměru denních intenzit 

𝐼50 = 𝑅𝑃𝐷𝐼. 𝑘𝑅𝑃𝐷𝐼,50       (10) 

kde 𝐼50  padesátirázová hodinová intenzita dopravy [voz/h]; 

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

𝑘𝑅𝑃𝐷𝐼,50 přepočtový koeficient ročního průměru denních intenzit dopravy  

na padesátirázovou hodinovou intenzitu dopravy [-]. 

Hodnota přepočtového koeficientu 𝑘𝑅𝑃𝐷𝐼,50 se liší podle charakteru provozu  

na pozemní komunikaci, určí se podle tab. 1-2, v příloze 1. 

Výpočet se provádí pro vozidla celkem (skupina S) a skladba dopravního proudu  

je uvažovaná stejně jako skladba zjištěná pro RPDI. 
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4.  Prognózy intenzit dopravy 

 

Silnice se navrhují nebo posuzují na výhledovou 50-ti rázovou intenzitu v jednom 

jízdním směru, uvažovanou pro 20. rok po uvedení do provozu. Výhledové intenzity nemají 

překročit intenzity návrhové. 

Prognóza intenzit dopravy se stanovuje podle technických podmínek TP 225 [15],  

a to na dálnicích, silnicích a ve výjimečných případech na místních komunikacích a veřejně 

přístupných účelových komunikacích. Tato kapitola se zabývá určením prognózy dopravy 

pomocí metody jednotného součinitele růstu (MJSR). Veškeré vztahy pro výpočty jsou 

převzaty z TP 225 [15]. 

Předpokladem MJSR je stejný nárůst intenzit dopravy na všech komunikacích stejného 

typu. Výhledová intenzita dopravy se stanoví pomocí koeficientu prognózy intenzit dopravy. 

 

4.1 Vstupní údaje 

4.1.1 Výchozí intenzita dopravy 

 

 Prvním krokem je zjištění intenzit dopravy z dopravního průzkumu, kde se postupuje 

podle TP 189 [14]. Dle ČSN 73 6110 [4] + Z1 [5] se jako výchozí intenzita pro návrh  

a posouzení křižovatek uvažuje 50-ti rázová hodinová intenzita nebo intenzita špičkové 

hodiny. 

4.1.2 Skupiny vozidel 

  Při přepočtu na výhledové intenzity se používají koeficienty vývoje intenzit dopravy 

pro dvě skupiny vozidel: 

 L – lehká vozidla (motocykly, osobní automobily); 

 T – těžká vozidla (nákladní automobily, autobusy, nákladní soupravy) 

4.1.3 Typ komunikace 

 Rovněž při přepočtu na výhledové intenzity se používají různé koeficienty v závislosti 

na typu komunikace, ty jsou dány třídou a kategorií komunikace. Dělí se na: 

 D – dálnice, rychlostní silnice 

 I – silnice I. třídy (mimo rychlostní silnice) 

 II + III – silnice II. a III. třídy 

 Přiřazení dané komunikace do těchto typů se rozhoduje podle místních podmínek. 

MJSR se nedá použít u průjezdních úseků silnic, pokud zde převažuje místní doprava. 
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4.2 Výpočet výhledové intenzity dopravy 

 

Výhledová intenzita dopravy se stanoví jako násobek výchozí intenzity dopravy a 

koeficientu prognózy dopravy. Tyto koeficienty slouží k zohlednění předpokládaného vývoje 

intenzit dopravy jednotlivých skupin vozidel na jednotlivých typech komunikací (viz kapitola 

4.1). Výhledová intenzita dopravy se vypočte podle vztahu: 

𝐼𝑣𝑖 = 𝐼0𝑖 . 𝑘𝑝𝑖        (11) 

kde 𝐼𝑣𝑖 výhledová intenzita dopravy pro danou skupinu vozidel [voz/h]; 

 𝐼0𝑖 výchozí intenzita dopravy pro danou skupinu vozidel [voz/h]; 

 𝑘𝑝𝑖 koeficient prognózy intenzit dopravy pro danou skupinu vozidel [-]. 

 

 Koeficient prognózy intenzit dopravy pro danou skupinu vozidel se určí podle vztahu: 

  𝑘𝑝𝑖 =
𝑘𝑣𝑖

𝑘0𝑖
        (12) 

kde 𝑘𝑣𝑖 koeficient vývoje intenzit dopravy pro výhledový rok a pro danou skupinu 

 vozidel [-]; 

𝑘0𝑖 koeficient vývoje intenzit dopravy pro výchozí rok a pro danou skupinu 

vozidel [-]. 

Hodnoty koeficientů jsou uvedeny v TP 225 [15]. 

 

 Celková výhledová intenzita dopravy se určí jako suma výhledových intenzit dopravy 

jednotlivých skupin vozidel. 
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5. Kapacitní výpočet okružních křižovatek 

5.1 Podklady k posouzení kapacity okružních křižovatek 

5.1.1 Návrhové intenzity dopravních proudů 

 

 Současný stav křižovatky se analyzuje z intenzit dopravy zjištěné dopravním 

průzkumem. Návrh křižovatky je nutno kapacitně posoudit na výhledové intenzity dopravy, 

tyto údaje musí být v souladu s ČSN 73 6101 [1], ČSN 73 6102 [2] + Z1 [3], ČSN 73 6110 

[4] + Z1 [5] a TP 234 [16]. 

 Důležitým krokem je nutno provést přepočet na jednotková (ekvivalentní) vozidla. 

Počet osobních vozidel je roven počtu přepočtených vozidel (1 osobní vozidlo = 1,0 pvoz;  

1 nákladní vozidlo = 2,0 pvoz), přepočtené koeficienty ostatních druhů vozidel jsou uvedeny 

v tab. 1. Zatížení dopravních proudů jednotlivých vjezdů se získá z hodnot dopravního 

zatížení prostřednictvím dopravních průzkumů nebo dopravních prognóz [16]. 

Tab. 1: Přepočtové koeficienty skladby dopravního proudu pro okružní křižovatky [16] 

Typ 

křižovatky 
Jízdní kola Motocykly 

Osobní 

vozidla a) 

Nákladní 

vozidla, 

autobusy b) 

Nákladní 

soupravy, 

kloubové autobusy 

Okružní 

křižovatky 
0,5 pvoz 0,8 pvoz 1,0 pvoz 2,0 pvoz 3,0 pvoz 

a) Včetně nákladních vozidel do 3,5 t celkové hmotnosti. 

b) Nákladní vozidla nad 3,5 t celkové hmotnosti mimo nákladních souprav a 

autobusy mimo kloubové autobusy. 

 

5.1.2 Geometrické uspořádání 

 Pro použití této metodiky je nutná znalost geometrického uspořádání OK [16]: 

 Počet jízdních pruhů na vjezdu (ni) [-]; 

 Počet jízdních pruhů na výjezdu (ne) [-]; 

 Počet jízdních pruhů na okruhu (nk) [-]; 

 Vnější průměr okružní křižovatky (D) [m]; 

 Poloměr vjezdu (Ri) [m]; 

 Poloměr výjezdu (Re) [m]; 

 Vzdálenost mezi kolizními body (b) [m]; 

 Délka přechodu pro chodce na výjezdu z okružního pásu (dp) [m]; 

 Spojovací větev mezi sousedními paprsky. 
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5.2  Úroveň kvality dopravy 

 

 V závěru kapacitního posouzení křižovatky je nutné stanovit střední doby zdržení tw, 

aby se zjistilo, zda pro intenzitu na vjezdu není tato hodnota překročena, ta se určí  

dle následující podmínky [16]:  

  𝑡𝑤
𝑛 ≤ 𝑡𝑤,𝑙𝑖𝑚        (13) 

kde 𝑡𝑤
𝑛  je střední doba zdržení vozidel v dopravním proudu n [s]; 

𝑡𝑤,𝑙𝑖𝑚 nejvyšší přípustná střední doba zdržení vozidel dle požadovaného stupně  

UKD [s].  

Posouzení splnění podmínky o tom, že nebude hodnota překročena, se provede  

pro všechny vjezdy do okružní křižovatky. Pro celkové hodnocení křižovatky výsledným 

stupněm UKD bude nejméně příznivá hodnota, tudíž s nejvyšší střední dobou zdržení.  

Pro jednotlivé kategorie komunikací jsou požadované stupně kvality dopravy uvedeny  

v ČSN 73 6102 [2] + Z4 [3], v tab. 2. 

Tab. 2: Limitní hodnoty střední doby zdržení na vjezdu do okružní křižovatky [16] 

Úroveň kvality dopravy 
Střední doba zdržení [s] 

Označení Charakteristika doby zdržení 

A Doba zdržení velmi malá ≤ 10 

B Zdržení ještě bez front ≤ 20 

C Ojedinělé krátké fronty  ≤ 30 

D Stabilní stav s vysokými ztrátami  ≤ 45 

E Nestabilní stav  > 45 

F Překročená kapacita  - a) 
a) UKD na stupni F je dosaženo při hodnotě stupně vytížení av > 1 

 

5.3  Posouzení kapacity okružní křižovatky  

 

5.3.1 Základní předpoklady 

 Níže uvedené metody výpočtu platí pro tyto OK s předností v jízdě na okruhu [16]: 

 okružní křižovatky s jedním pruhem na okruhu; 

 okružní křižovatky se dvěma pruhy na okruhu; 

 miniokružní křižovatky; 

 spirálovité okružní křižovatky. 

Dostačující kapacita OK je tehdy, je-li kapacita všech vjezdů a výjezdů vyhovující 

příslušným kritériím úrovně kvality dopravy, tedy střední době zdržení  
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podle ČSN 73 6102 [2] pro příslušné kategorie komunikací. Předpokládá se dodržování 

platných právních předpisů, zejména pravidel provozu na pozemních komunikacích, všemi 

účastníky provozu. V případě umístění tramvajové dopravy na křižovatce místní komunikace, 

se tato křižovatka řeší individuálně podle místních poměrů. 

 

5.3.2 Posouzení kapacity vjezdu 

Kapacita vjezdu do okružní křižovatky je dána vztahem [16]: 

𝐶𝑖 = 3600 . (1 −
∆ .  𝐼𝑘

𝑛𝑘 .3600
)

𝑛𝑘

.
𝑛𝑖,𝑘𝑜𝑒𝑓

𝑡𝑓
 . 𝑒−

𝐼𝑘
3600

 .(𝑡𝑔−𝑡𝑓−∆)
  (14) 

kde 𝐶𝑖 je kapacita vjezdu [pvoz/h]; 

𝐼𝑘 intenzita dopravy na okruhu [pvoz/h]; 

𝑛𝑘 počet jízdních pruhů na okruhu [-]; 

𝑛𝑖,𝑘𝑜𝑒𝑓 koeficient zohledňující počet jízdních pruhů na vjezdu [-], 

 𝑛𝑖,𝑘𝑜𝑒𝑓 = 1,00 … pro jednopruhové vjezdy, 

 𝑛𝑖,𝑘𝑜𝑒𝑓 = 1,50 … pro dvoupruhové vjezdy; 

𝑡𝑔 kritický časový odstup [s]; 

𝑡𝑓 následný časový odstup [s]; 

 ∆ minimální časový odstup mezi vozidly jedoucími na okruhu za sebou [s]. 

 

Rezerva kapacity 

 Ze znalosti návrhové intenzity dopravních proudů a vypočtené kapacity pruhu  

se vypočte rezerva kapacity. Provádí se ještě před určením hodnoty tw vyjadřované 

v sekundách. Rezerva kapacity se vypočte ze vztahu: 

𝑅𝑒𝑧 = 𝐶𝑖 − 𝐼𝑖        (15) 

kde 𝐶𝑖 je kapacita vjezdu [pvoz/h]; 

 𝐼𝑖 intenzita dopravy na vjezdu [pvoz/h]. 

Stanovení střední doby zdržení  

 Střední doba zdržení závisí na kapacitě jízdního pruhu a její rezervě se určí  

podle obr. 1.  

Stupeň vytížení a délka fronty. 

Pro každý vjezd Ok je nutno vypočíst stupeň vytížení 𝑎𝑣 ze vztahu: 

𝑎𝑣 =
𝐼𝑛

𝐶𝑛
        (16) 

kde 𝑎𝑣 je stupeň vytížení [-]; 
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 𝐼𝑒 intenzita vozidel na výjezdu [voz/h]; 

 𝐶𝑒 kapacita výjezdu [voz/h]. 

 Pokud 𝑎𝑣  < 0,9 vjezd vyhovuje z hlediska kapacity, jestliže je 𝑎𝑣  ≥ 0,9 vjezd 

z hlediska kapacity nevyhovuje. V odůvodněných případech se doporučuje prověřit pomocí 

mikroskopické simulace vliv vzdutí vozidel do okružního pásu. 

Délka fronty se stanoví podle obr. 1, příloha 2 v závislosti na kapacitě křižovatky a stupni 

vytížení av. 

 

 

Obr. 1: Vztah střední doby zdržení na kapacitě a její rezervě [13] 

 

5.3.3 Posouzení kapacity výjezdu 

 Základní kapacita výjezdu z okružní křižovatky je dána vztahem [16]: 

𝐶𝑒 =
3600 .  𝑛𝑒,   𝑘𝑜𝑒𝑓

𝑡𝑓
        (17) 

kde 𝐶𝑒 je kapacita výjezdu [voz/h]; 

 𝑛𝑒,𝑘𝑜𝑒𝑓 koeficient zohledňující počet pruhů na výjezdu [-]; 

  𝑛𝑒,𝑘𝑜𝑒𝑓 = 1,00 … pro jednopruhové výjezdy 

𝑛𝑒,𝑘𝑜𝑒𝑓 = 1,50 … pro dvoupruhové výjezdy 

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

 

Posouzení kapacity 

Analyticky jako u posouzení kapacity vjezdu do okružní křižovatky se vypočte stupeň  

vytížení av. 
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6. Analýza dopravní nehodovosti 

  

 Účelem provádění analýzy dopravní nehodovosti je sběr dat o nehodách v dané 

lokalitě. Informace o nehodách lze získat z veřejné databáze Policie ČR, kde se uvádí veškeré 

podrobnosti k dané nehodě (místo, datum, čas, příčina, zranění, úmrtí atd.). Předejít dopravní 

nehodě lze vysledováním nebezpečných míst ve zkoumaném úseku pomocí videoanalýzy 

konfliktních situací. 

Podklady pro analýzy dopravních nehod jsou samotné informace o dopravních 

nehodách. Tato činnost představuje hodnocení funkčnosti dopravně inženýrských opatření 

budovaných za účelem zvýšení bezpečnosti silničního provozu a jejich ekonomických 

aspektů. Výsledek analýzy pak slouží jako podklad pro projektování a modernizaci sítě [16]. 

 

6.1 Dopravní nehoda 

 

 Dopravní nehoda je situace v silničním provozu, při níž dochází ke zranění  

či usmrcení osoby nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti s provozem vozidla. 

Dopravní nehodu lze taky charakterizovat jako 4. stupeň konfliktní situace, kdy se nedá 

zabránit střetu. 

 

Situace v silničním provozu, kdy dochází ke zranění nebo usmrcení osoby nebo ke škodě  

na majetku v přímé souvislosti s provozem vozidla [10]. 

 

6.1.1 Druhy dopravních nehod 

 Podle charakteru se dopravní nehody na silniční komunikaci dělí na [9]: 

 Srážky – střet dvou a více účastníků silničního provozu 

 Havárie – dopravní nehoda má pouze jednoho účastníka silničního provozu 

 Jiné nehody – nespadá do předchozích dvou kategorií 

 

Podle nehodového jednání: 

 Subjektivní – nepřiměřená rychlost, nedodržení bezpečnostního odstupu, nedodržená 

přednost, přítomnost drog či jiných návykových látek atd. 

 Objektivní – špatný stav pozemní komunikace, nepředvídatelná událost 
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Podle následku dopravní nehody: 

 Usmrcení (do 24 hod nebo 30 dnů od nehody) 

 Těžké zranění 

 Lehké zranění 

 Škoda na majetku 

 

6.1.2 Příčiny vzniku dopravních nehod 

 Dopravní nehody na pozemní komunikaci jsou většinou výsledek spolupůsobení tří 

faktorů – člověk, vozidlo a dopravní provoz. Z těchto tří faktorů je podle statistik dopravních 

nehod nejčastější příčinou člověk, tedy selhání lidského faktoru. Z hlediska porušení předpisů 

udávajících zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích jsou nejčetnější 

tyto příčiny nehod řidičů motorových vozidel [9]: 

 Řidič se plně nevěnoval řízení. 

 Nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem.   

 Nesprávné otáčení nebo couvání. 

 Nepřizpůsobení rychlosti jízdy stavu vozovky. 

 Nedání přednosti upravené dopravní značkou „Dej přednost v jízdě“. 

 Nezvládnutí řízení vozidla. 

 Nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky. 

 Vjetí do protisměru. 

 Vyhýbání bez dostatečného bočního odstupu. 

 Nedání přednosti při odbočení vlevo. 
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7. Videoanalýza konfliktních situací 

 

 Pojem videoanalýza konfliktních situací představuje rozbor neboli analýzu na základě 

pozorování chování účastníků dopravy pomocí video aparatury. Výsledkem je odvození míry 

nebezpečnosti na sledovaném úseku komunikace. Vlastní metodiku vytvořil Jan Folprecht, 

který se inspiroval předešlou méně rozvinutou metodou dvou pracovníků firmy General 

Motors Perkinse a Harrise. Tato metoda nepotřebuje znát údaje o dopravní nehodovosti,  

na nevhodné místo lze totiž upozornit dřív, než samotná nehoda vznikne. Dále pomáhá odhalit 

skryté faktory, jako je chybné chování účastníků silničního provozu [8]. 

  

7.1 Folprechtova videoanalýza konfliktních situací 

  

Postup pro metodu záznamu a hodnocení konfliktních situací je rozdělen do 

následujících kroků [8]: 

 Výběr z co nejvýše možného stanoviště odkud se pořídí videozáznam. Do záznamu  

je vhodné vložit časovou stopu s přesností na 0,1 sekundy, dále je vhodné využívat 

audiozáznam, tj. slovní komentář, který napomáhá při vyhodnocování. Délka záznamu 

by měla být min. 1 hodinu, z této délky lze již získat statisticky průkazný soubor 

konfliktních situací. 

 V další fázi probíhá vyhodnocení videozáznamu. Sledovat záznam by mělo více osob 

pro urychlení zpracování a pro souhlasný názor pro jednotlivé konfliktní situace. 

Jedna osoba může sledovat záznam maximálně 3 hodiny denně. Podstata této metody 

je, že při vyhodnocování se využívají funkce zastavit, zpomalit a opakovat obrazový 

záznam. Ze záznamu se získávají základní charakteristiky dopravního provozu 

(intenzita, složení dopravních proudů a konfliktní situace). 

 V poslední fázi se provádí analýza získaných dat a návrh opatření. Výsledné počty 

konfliktních situací se mohou sčítat v rámci jejich kategorií, čímž se určí jejich četnost 

a dále zakreslovat do půdorysného schématu, to dobře určí konfliktní místa. Z toho lze 

potom vyvodit možnosti následných opatřeních, které by zmiňovanému chování 

zabránily. 
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7.2 Konfliktní situace 

 

Konfliktní situace je situace a okamžik v silničním provozu, kdy pro některé účastníky 

může vznikat nebo vznikne větší míra nebezpečí. Před každou dopravní nehodou předchází 

konfliktní situace, souvislost konfliktních situací s dopravními nehodami je tedy zřejmá. 

Nejčastější místo konfliktních situací nastává v kolizních bodech [8]. 

 

7.2.1 Stupně závažnosti konfliktních situací 

 Konfliktní situace se rozlišují podle 3 stupňů závažnosti [8]: 

 1. stupeň – jsou tzv. potencionální konfliktní situace, kdy dochází k porušování 

dopravních předpisů osamoceným účastníkem dopravy (neohrožuje nikoho dalšího); 

 2. stupeň – situace, které vyvolají narušení plynulosti provozu a nenásilnou reakci 

dalších účastníků provozu; 

 3. stupeň – situace, které zabrání dopravní nehodě pouze prudkou úhybnou akcí (ostré 

brždění, vybočení ze směru). 

Jako 4. stupeň se dá klasifikovat dopravní nehoda, tedy situace kdy účastníci  

již nedokázali zabránit střetu. 

 

7.2.2. Značení konfliktních situací 

 Konfliktní situace jsou zaznamenávány trojmístným klasifikačním symbolem,  

který je složený z číslice (charakterizuje účastníky konfliktu), písmena (charakterizuje způsob 

konfliktu) a číslice (charakterizuje míru závažnosti konfliktu). V tab. 3, tab. 4 a tab. 5  

jsou uvedeny klasifikace trojmístných klasifikačních symbolů [8]. 

Tab. 3: Trojmístný klasifikační symbol – klasifikace podle účastníků [8] 

chodec 1 … … 

automobil 2 … … 

tramvaj 3 … … 

chodec - automobil 4 … … 

chodec - tramvaj 5 … … 

automobil - automobil 6 … … 

automobil - tramvaj 7 … … 

tramvaj - tramvaj 8 … … 

jiné 9 … … 
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Tab. 4: Trojmístný klasifikační symbol – klasifikace podle způsobu konfliktu [8] 

možnost střetu s příčně jedoucím … A … 

možnost střetu s protijedoucím … B … 

možnost střetu ve stykovém bodě … C … 

možnost střetu najetím zezadu … D … 

možnost střetu se souběžně jedoucím … E … 

možnost střetu vlivem parkovacího manévru … P … 

možnost střetu vlivem otáčení … O … 

vjezd (vstup) na červenou … č … 

zavinil chodec … ch … 

zavinilo vozidlo … v … 

nedání přednosti v jízdě … a … 

pasivita … p … 

vlivem fronty na křižovatce … f … 

pokyn … g … 

 

Tab. 5: Trojmístný klasifikační symbol – klasifikace podle závažnosti [8] 

konfliktní situace bez reakce … … 1 

konfliktní situace bez násilné reakce … … 2 

konfliktní situace s ostrou reakcí … … 3 

dopravní nehoda … … 4 

 

7.2.3 Typy konfliktních situací 

 Rozeznávají se dva typy konfliktních situací [8]: 

 Podle příslušnosti k místu konfliktu 

o Vlastní (O) – přímá souvislost s provozem na sledovaném úseku komunikace; 

o Nevlastní (X) – ovlivnění jinou událostí vzniklou mimo daný úsek 

komunikace. 

 Podle okamžiku vzniku: 

o Prvotní (1) – konfliktní situace vyvolaná vlastní událostí; 

o Následné (2) – konfliktní situace vyvolaná jinou událostí. 

 

 

Obr. 2: Příklad trojmístného klasifikačního symbolu s určením typu konfliktní situace 
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7.3 Určení relativní konfliktnosti 

 Tato veličina určí představu o míře bezpečnosti provozu na jednotlivých křižovatkách, 

udává počet konfliktních situacích na 100 vozidel (chodců). Ukazatel relativní konfliktnosti se 

určí ze vztahu [8]: 

𝑘𝑅 =
𝑃𝑘𝑠

𝐼
 . 100       (18) 

kde 𝑘𝑅 ukazatel relativní konfliktnosti [-]; 

𝑃𝑘𝑠 počet konfliktních situací za hodinu (započítávají se pouze konfliktní situace 

s prvním znakem vyšším nebo roven 4) [ks/100 voz]; 

𝐼  hodinová intenzita [pvoz/h]. 
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8. Okružní křižovatka Horní – Dr. Martínka 

8.1 Charakteristika okružní křižovatky 

 

 Okružní křižovatka se nachází v Ostravě v městském obvodu Hrabůvka (obr. 3). Jedná 

se o úrovňovou tříramennou okružní křižovatku s odlehčovacími pruhy vedenými mimo 

okružní pás, která byla v listopadu 2004 usměrněna dopravním značením z původně 

dvoupruhové okružní křižovatky s dvoupruhovými vjezdy a výjezdy oddělenými dělícími 

pásy. Usměrnění dopravním značením snížilo počet kolizních bodů, tedy mělo za úkol snížit 

nehodovost. Vnější průměr OK je 108 m. Okružní pás měl dva jízdní pruhy o celkové šířce 

cca 14 m. Přes všechny tři paprsky OK je na vyvýšeném pásu vedena tramvajová doprava. 

Tramvajová doprava projíždí OK v intervalu zhruba 4 minuty (určeno podle jízdního řádu). 

 

Obr. 3: Označení řešené lokality [7] 

 

 

Jak už bylo zmíněno, OK se skládá ze tří ramen, označení ramen je na obr. 4: 

 Rameno A – MK B, směr Zábřeh, čtyřpruhová směrově rozdělená komunikace 

s tramvajovým pásem. 

 Rameno B – MK B, směr Hrabůvka, čtyřpruhová směrově rozdělená komunikace 

s tramvajovým pásem. 

 Rameno C – MK B, směr Dubina, čtyřpruhová směrově rozdělená komunikace 

s tramvajovým pásem. 
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Obr. 4: Označení paprsků OK Horní – Dr. Martínka [7] 

 

 

OK je umístěna v zastavěné oblasti. V blízkosti křižovatky se nachází zastávky tramvajové 

dopravy. OK projíždí tramvajové linky č. 1; 3; 10; 12; 17; 18; 19 a autobusové linky 26; 27; 

41; 48; 50; 55; 62; 96. 

 

8.2 Dopravní průzkum 

 

 Pro stanovení intenzit dopravy byl proveden dopravní průzkum intenzit. Byl proveden 

krátkodobý průzkum čárkovací metodou, kdy v 15-ti minutových intervalech byly 

zaznamenávány počty a druhy vozidel do sčítačích archů (viz kapitola 3). 

 Dopravní průzkum intenzit proběhl v doporučené době, tedy v běžný pracovní den 

(úterý) dne 3. září 2013 v době 14:00 – 16:00, počasí bylo jasné a teplota byla 15°C. Provoz 

v době průzkumu nebyl ovlivněn ani omezen žádnými mimořádnými událostmi. 

 Na obr. 5 je podíl jednotlivých druhů vozidel na všech paprscích OK.   

 

Obr. 5: Podíl jednotlivých druhů vozidel [%] 

97,82 %

0,11 %
0,67 %1,4 %

Osobní automobily Motocykly Nákladní automobily Autobusy
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Na obr. 6 je zobrazen kartogram OK za dobu průzkumu (14:00 – 16:00) všech vozidel. Do 

průzkumu nevstupuje tramvajová doprava a pěší doprava. Odlehčovací pruhy neboli bypassy 

nejsou součástí OK, tudíž intenzita na těchto pásech se nezapočítává.  

 

 

Obr. 6: Kartogram všech vozidel za dobu průzkumu OK Horní – Dr. Martínka [voz/DP] 

   

8.3 Vyhodnocení dopravního průzkumu  

 

 Vyhodnocení dopravního průzkumu intenzit se provádí podle TP 189 [14]  

(kapitola 3). Do vyhodnocení nebude zasahovat tramvajová a pěší doprava. Cyklisté  

a kloubové nápravy rovněž nejsou v datech dopravního průzkumy uvedeny, neboť při době 

průzkumu byla intenzita těchto druhů vozidel nulová.  

 Označení paprsků OK je shodné jako na obr. 4. Naměřená data dopravního průzkumu 

intenzit jsou uvedeny v příloze 3 v  tab. 3-1 pro celou OK a v tab. 3-2, tab. 3-3 a tab. 3-4  

pro jednotlivé paprsky. 
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Výpočet ročního průměru denních intenzit 

 Pro jednotlivé paprsky OK je výpočet odhadu RPDI uveden v tab. 3-5, příloha 3. 

Celkový součet odhadu RPDI je 15 556 voz/den (jedná se o součet všech tří paprsků okružní 

křižovatky). Postup výpočtu je v příloze 3. 

 

Výpočet intenzity dopravy špičkové hodiny 

 V tab. 6 jsou uvedeny rozmezí špičkových hodin v době dopravního průzkumu,  

z této tabulky vyplývá, že špičková hodina nastala v čase 14:45 – 15:45, kdy intenzita 

dopravy OK byla 1546 voz/hod.  

 

Tab. 6: Určení špičkové hodinové intenzity na OK Horní – Dr. Martínka 

Špičková hodinová intenzita 

Doba I [voz/h] 

14:00 - 15:00 1160 

14:15 - 15:15 1284 

14:30 - 15:30 1372 

14:45 - 15:45 1479 

15:00 - 16:00 1546 

 

 Jednotlivé doby pro určení špičkové hodinové intenzity se stanoví součtem  

15-ti minutových intervalů. Příklad výpočtu v době 15:00 – 16:00: 

 𝐼𝐻
15:00−16:00 = +𝐼15:00−15:15 + 𝐼15:15−15:30 + 𝐼15:30−15:45 + 𝐼15:45−16:00 =

                           430 + 353 + 389 + 374 = 1546 𝑣𝑜𝑧/ℎ 

Výpočet padesátirázové hodinové intenzity 

 Odhad z údajů získaných průzkumem v běžný pracovní den 

Padesátirázová hodinová intenzita získaná z průzkumu v době špičkové hodiny je 1747 voz/h. 

Hodnoty jsou uvedeny v tab. 7 a výpočet v příloze 3. 
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Tab. 7: Padesátirázová hodinová intenzita OK Horní – Dr. Martínka z DP 

Směr kBPD,50 
L (O) 

[voz/h] 

L (M) 

[voz/h] 

T (LN) 

[voz/h] 

T (TN) 

[voz/h] 

T (B) 

[voz/h] 

S  

[voz/h] 

A - A 

1,13 

35 0 0 0 0 35 

701 

1747 

A - B 644 0 5 2 15 666 

A - C 0 0 0 0 0 0 

B - A 0 0 0 0 0 0 

763 B - B 24 0 0 0 3 27 

B - C 732 1 0 2 1 736 

C - A 264 0 0 0 0 264 

283 C - B 0 0 0 0 0 0 

C - C 19 0 0 0 0 19 

 

 Odhad z hodnoty ročního průměru denních intenzit 

Padesátirázová hodinová intenzita získaná z RPDI je 1338 voz/h. Hodnoty jsou uvedeny 

v tab. 8 a výpočet v příloze 3. 

 

Tab. 8: Padesátirázová hodinová intenzita OK Horní – Dr. Martínka z RPDI 

Směr kBPD,50 
L (O) 

[voz/h] 

L (M) 

[voz/h] 

T (LN) 

[voz/h] 

T (TN) 

[voz/h] 

T (B) 

[voz/h] 
S [voz/h] 

A - A 

0,086 

31 0 0 0 0 31 

544 

1338 

A - B 491 0 4 4 14 513 

A - C 0 0 0 0 0 0 

B - A 0 0 0 0 0 0 

555 B - B 23 0 0 0 4 27 

B - C 525 1 0 1 1 528 

C - A 226 0 0 0 0 226 

239 C - B 0 0 0 0 0 0 

C - C 13 0 0 0 0 13 

 

  

 Výsledné hodnoty výpočtu padesátirázové hodinové intenzity OK Horní –  

Dr. Martínka jsou u obou metod rozdílné. Za výslednou hodnotu se považuje méně vyhovující 

hodnota, tedy ta s vyšší padesátirázovou hodinovou intenzitou a to je hodnota 1747 voz/h.  

 

8.4 Prognóza intenzit dopravy  

 

 Pro výpočet výhledových intenzit dopravy se postupuje podle TP 225 [11]  

(kapitola 4).  
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 Při návrhu výhledových intenzit dopravy se bude vycházet z padesátirázové hodinové 

intenzity získané z dopravního průzkumu uvedené v tab. 7. Vozidla se rozdělily do dvou 

skupin podle kapitoly 4.1.2 na vozidla lehká a těžká. Typ komunikace se podle kapitoly 4.1.3 

zvolil II + III vzhledem k nejbližším hodnotám podílů jednotlivých druhů dopravy.  

 Výpočet výhledových intenzit dopravy na rok 2033 je uveden v příloze 4, tab. 4-1.  

Na obr. 7 je zobrazen kartogram současných a výhledových intenzit dopravy. 

 

 

Obr. 7: Kartogram všech vozidel současných a výhledových intenzit dopravy  

na OK Horní – Dr. Martínka 

 

8.5  Kapacitní výpočet a posouzení OK  

  

Výpočet a posouzení kapacit OK se bude provádět pro tři období. Prvním obdobím 

bude současný rok 2013, druhým období bude rok 2033, pro který byla vypočtena výhledová 

intenzita dopravy a třetím obdobím bude rok 2004, kdy OK byla před úpravou z dvoupruhové 

na jednopruhovou. 
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Výpočet a posouzení kapacity OK se provádí podle TP 234 [16] (kapitola 5).  

Podle přepočtových koeficientů uvedených v tab. 1 se přepočítají skutečná vozidla  

na vozidla přepočtená. Střední doby zdržení se určí podle obr. 1 a délka fronty se určí  

podle obr. 2-1 v příloze 2. Jelikož se jedná o místní komunikaci II. třídy, takže je požadovaný 

stupeň úrovně kvality dopravy D (stabilní stav s vysokými ztrátami, střední doba zdržení  

do 45 s). Postup výpočtu kapacity OK je uveden v příloze 5. 

 

8.5.1 Kapacitní výpočet a posouzení OK Horní – Dr. Martínka rok 2013 

 Jedná se o současný stav, tedy rok 2013. Okružní křižovatka je jednopruhová 

s odlehčovacími pruhy umístěnými mimo OK, ty do kapacity OK nezasahují. 

 Pro výpočet kapacity OK se používají padesátirázové hodinové intenzity z dopravního 

průzkumu uvedené v tab. 7. Přepočet skutečných vozidel na vozidla přepočtená je uveden  

v příloze 5, tab. 5-1.  

 Rameno A (směr Zábřeh) odpovídá stupni UKD A, kde střední doba zdržení tw byla 

určena 10 s, délka fronty 24 m. Rameno B (směr Hrabůvka) odpovídá stupni UKD A,  

kde střední doba zdržení tw byla určena 6 s, délka fronty 18 m. Rameno C (směr Dubina) 

odpovídá stupni UKD A, kde střední doba zdržení tw byla určena 6 s, délka fronty 10 m. 

Výjezdy na všech ramenech rovněž vyhovují. Celý výpočet a posouzení OK Horní –  

Dr. Martínka je v příloze 5, tab. 5-2. Výsledkem je, že stanovená úroveň kvality dopravy  

na vjezdech a výjezdech OK vyhovuje.  

 

8.5.2 Kapacitní výpočet a posouzení OK Horní – Dr. Martínka rok 2033 

 Jedná se o výhledový stav, rok 2033. Okružní křižovatka je jednopruhová 

s odlehčovacími pruhy umístěnými mimo OK, ty do kapacity OK nezasahují. 

 Pro výpočet kapacity OK se používají stanovené výhledové intenzity dopravy  

pro rok 2033 uvedené v tab. 4-1, příloha 4. Přepočet skutečných vozidel na vozidla 

přepočtená je uveden v příloze 5, tab. 5-3.  

 Rameno A (směr Zábřeh) odpovídá stupni UKD F, kde střední doba zdržení tw nebyla 

stanovena, délka fronty rovněž nebyla stanovena. Rameno B (směr Hrabůvka) odpovídá 

stupni UKD C, kde střední doba zdržení tw byla určena 24 s, délka fronty 108 m. Rameno C 

(směr Dubina) odpovídá stupni UKD A, kde střední doba zdržení tw byla určena 10 s, délka 

fronty 18 m. Výjezdy na všech ramenech vyhovují. Celý výpočet a posouzení OK Horní – Dr. 

Martínka pro rok 2033 je v příloze 5, tab. 5-4. Výsledkem je, že stanovená úroveň kvality 

dopravy na vjezdech nevyhovuje.  
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8.5.3 Kapacitní výpočet a posouzení OK Horní – Dr. Martínka rok 2004 

 Jedná se o rok, kdy křižovatka byla před realizovanou úpravou. Okružní křižovatka  

je dvoupruhová s dvoupruhovými vjezdy i výjezdy.  

 Pro výpočet kapacity OK se použijí padesátirázové hodinové intenzity z dopravního 

průzkumu uvedené v tab. 7 ze současného roku 2013. Oproti kapacitnímu výpočtu pro rok 

2013 do tohoto výpočtu ještě vstupují hodnoty intenzit bypassů, jejich hodnoty jsou uvedené 

v příloze 5, tab. 5-5.   

Rameno A (směr Zábřeh) odpovídá stupni UKD A, kde střední doba zdržení tw byla 

určena 6 s, délka fronty 30 m. Rameno B (směr Hrabůvka) odpovídá stupni UKD A,  

kde střední doba zdržení tw byla určena 6 s, délka fronty 24 m. Rameno C (směr Dubina) 

odpovídá stupni UKD A, kde střední doba zdržení tw byla určena 6 s, délka fronty 12 m. 

Výjezdy na všech ramenech rovněž vyhovují. Celý výpočet a posouzení OK Horní –  

Dr. Martínka je v příloze 5, tab. 5-6. Výsledkem je, že stanovená úroveň kvality dopravy  

na vjezdech a výjezdech OK vyhovuje. 

 

8.6  Analýza dopravní nehodovosti  

 

Cílem této kapitoly je srovnat dvě období. Prvním obdobím jsou roky 2002 – 2004, kdy OK 

byla před úpravou. OK byla dvoupruhová se dvěma pruhy na vjezdu i na výjezdu. V listopadu 

2004 byla OK organizačně upravena na jednopruhovou s jedním pruhem na vjezdu  

i na výjezdu a s pomocnými odlehčovacími pruhy umístěnými mimo OK (bypassy). Druhým 

obdobím jsou roky 2005 – 2011, kdy je OK po výše zmiňovaných úpravách za účelem 

zvýšení bezpečnosti provozu na pozemní komunikaci. Na obr. 8 je zobrazen graf dopravních 

nehod za jednotlivé roky, z něhož jasně vyplývá, kdy byly provedeny realizace úprav. 

 

 

 Obr. 8: Graf dopravních nehod v jednotlivých letech 
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 Z obr. 8 je patrné, že koncem roku 2004 došlo k organizační úpravě na OK Horní – 

Dr. Martínka. Na obr. 9 jsou v grafu zobrazeny jednotlivé příčiny dopravních nehod 

rozdělené podle dvou období. V období 2002-2004 došlo na OK celkem k 68 dopravním 

nehodám, což odpovídá zhruba 23 DN za rok a v období 2005-2011 došlo na OK celkem 

k 42, což odpovídá 6 DN za rok.  

 

Obr. 9: Graf příčin dopravních nehod v období 2002-2004 a 2005-2011 

 

Ze srovnání nehod na obr. 9 je vidět, že počty nehod razantně klesly. Nicméně počty 

nehod jsou poměrně stále vysoké. Nejčastější dopravní nehody jsou zapříčiněné nedodržením 

bezpečnostního odstupu, kdy vozidlo přijíždějící na vjezd OK dává přednost vozidlům  

na hlavní komunikace, resp. vozidlům jedoucím po okružním pásu a vozidlo jedoucí  

za vozidlem dávající přednost již nezabrání střetu a střetne se s vozidlem zezadu. Další častou 

dopravní nehodou je chybný způsob jízdy, kdy se jedná o stejný případ jako předchozí příčina 

s rozdílem, že nedojde ke střetu s vozidlem, ale řidič opustí vozovku. Třetí nejčastější 

příčinou je opačná situace, kdy vozidlo přijíždějící na vjezd OK nedá vozidlu jedoucí po 

okružním pásu přednost.  

V dalších kapitolách této práce bude nalezení způsobu na eliminaci těchto, ale i jiných 

dopravních nehod. 
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8.7 Videoanalýza konfliktních situací 

 

Provádění a vyhodnocení videoanalýzy na OK Horní – Dr. Martínka se provádělo 

podle tzv. Folprechtové videoanalýzy konfliktních situací, která je popsána v kapitole 7.  

Jako stanoviště pro videozáznam posloužilo meziposchodí v panelovém domě u OK. 

Videozáznam byl pořízen dne 4. 9. 2013 v dobách 7:00 – 9:00 a 14:00 – 16:00, který poté 

sloužil jako podklad pro vyhodnocení videoanalýzy a zároveň pro stanovení intenzit dopravy. 

Na OK došlo k 84 (45; 39) konfliktním situacím během 2x2 hodinového záznamu. 

Všechny situace byly vlastní (nebyly ovlivněny provozem mimo OK). Prvotních KS bylo  

48 (25; 23) a následných 36 (20; 16). Četnosti vysledovaných konfliktních situací jsou 

zobrazeny v grafech na obr. 10. Kompletní výčet a popis KS je uveden v příloze 6. 

 

 

Obr. 10: Četnosti vysledovaných konfliktních situací na OK Horní – Dr. Martínka 

 

 Druhy konfliktních situací, ke kterým na OK Horní – Dr. Martínka během 

vyhodnocení došlo, jsou uvedeny v tab. 9. 

 

Tab. 9: Způsoby a popisy konfliktních situací 

Značení 

konfliktu Popis konfliktu 

… a … nedání přednosti v jízdě 

… D … možnost střetu najetím zezadu 

… fp … vlivem fronty vzniklé na přechodu pro chodce 

… ft … vlivem fronty vzniklé projíždějící tramvají přes OK 

… N … nesprávný způsob jízdy 

… v ... zavinilo vozidlo 

… z … zastavení vozidla 
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Konfliktní situace 2z1 

 Vozidlo jedoucí po okružním pásu zastavilo mezi výjezdem a vjezdem ramene C 

mimo jízdní pruh. Ve většině případů šlo o vysednutí/nasednutí spolujezdce, dalšími důvody 

bylo zásobování trafiky a zastavení automobilu pracovníků DPO. Tato KS nastala celkem 20x  

na rameni C. Na ostatních ramenech k této situaci nedošlo. Na obr. 11 je schéma KS. 

 

Obr. 11: Schéma konfliktní situace 2z1 

Konfliktní situace 4fp2 

 Na výjezdu ramene C se při přecházení chodců přes přechod vytvořila fronta vozidel, 

která zastavila provoz na okružním pásu, mnohdy zamezila vjetí do OK na vjezdu ramene A. 

Tato KS nastala celkem 8x na rameni C. Na ostatních ramenech k této situaci nedošlo.  

Na obr. 12 je schéma KS. 

 

Obr. 12: Schéma konfliktní situace 4fp2 
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Konfliktní situace 7ft2 

 Mezi vjezdy a výjezdy ramen se při přejíždění tramvaje okružním pásem vytvořila 

fronta vozidel, která zastavila provoz a zamezila vjetí do OK na vjezdu předchozího ramene. 

Tato KS nastala celkem 12x, z nichž 11x u ramene C a 1x u ramena A. U ramene B k této 

situaci nedošlo. Na obr. 13 je schéma KS. 

 

Obr. 13: Schéma konfliktní situace 7ft2 

Konfliktní situace 4v3 

 Vozidlo jedoucí po bypassu z ramene C do ramene B zabrzdilo v poslední chvíli před 

přecházejícím chodcem po přechodu. Díky úkroku chodce nedošlo ke střetnutí. K této KS 

došlo pouze 1x na rameni C. Na ostatních ramenech k této situaci nedošlo.  

 

Konfliktní situace 6a2, 6a3, 6D3 

 Vozidla na vjezdu do OK nedaly přednost vozidlům jedoucím po OK pásu. V jednom 

případě vozidlo na okružním pásu mírně snížilo rychlost, ve čtyřech případech vozidla  

na okružním pásu zabránila střetu prudkým bržděním a v jednom případě vozidlo  

na okružním pásu objelo mimo jízdní pruh vozidlo, které mu nedalo přednost. Došlo  

k 7 případům, z nichž 5x na vjezdu ramene A a 2x na vjezdu ramene C, přičemž jedna 

vyvolala KS 6D3, kdy do brzdícího vozidla málem narazilo vozidlo jedoucí za ním. Na 

rameni B k této situaci nedošlo. Na obr. 14 je schéma KS. 
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Obr. 14: Schéma konfliktní situace 6a3, 6D3 

 

Konfliktní situace 6N2 

 Tyto KS nastaly po prvotní KS 4fp2 a 7ft2, kdy vozidla objížděla vozidla stojící  

ve frontě zapříčiněnou projíždějící tramvají nebo chodci přecházející přechod na výjezdu 

z OK. Došlo k 35 případům, z nichž 2x objíždění fronty vlivem tramvaje na rameni B,  

20x objíždění fronty vlivem tramvaje na rameni C a 10x objíždění fronty vlivem přechodu pro 

chodce na rameni C. Na obr. 15 je schéma KS. 

 

 

Obr. 15: Schéma konfliktní situace 6N2 
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Ukazatel relativní konfliktnosti kR 

Výpočet ukazatele se provádí podle kapitoly 7.3. V tab. 10 jsou uvedeny jednak 

četnosti vysledovaný konfliktních situací a jednak její ukazatel relativní konfliktnosti (pro 

celkový počet vozidel 5412 voz/4h). 

 

Tab. 10: Četnosti KS a jejich ukazatel relativní konfliktnosti 

Typ KS 7:00 - 9:00 14:00 - 16:00 Celkem 
Ih 

[voz/4h] 

KR  

[KS/100 voz] 

2z1-O1 13 7 20 

5412 

- *) 

4fp2-O1 3 5 8 0,15 

4v3-O1 0 1 1 0,02 

6a2-O1 0 1 1 0,02 

6a3-O1 2 4 6 0,11 

6D3-O2 0 1 1 0,02 

6N2-O2 20 15 35 0,65 

7ft2-O1 7 5 12 0,22 

Celkem 45 39 84 5412 1,19 
*) KS 2z1 se do ukazatele relativní konfliktnosti nezapočítává 

Závěr 

 Na OK Horní – Dr. Martínka byla nejčetnější konfliktní situace 6N2. Tato situace byla 

vždy vyvolaná prvotní KS. První situace byla zapříčiněná frontou vzniklou při přejíždění 

tramvaje okružním pásem, kdy vozidla směřující z okružního pásu na výjezd ramene C 

objížděla tuto frontu v místě pro jeden jízdní pruh (přes šikmé rovnoběžné čáry – č. V13 a). 

Druhá situace byla zapříčiněná frontou vzniklou na přechodu pro chodce na výjezdu ramene 

C, kdy vozidla jedoucí po okružním pásu objížděla tuto frontu v místě pro jeden jízdní pruh 

(přes vodící čáru – č. V4). 

 Druhá nejčetnější KS byla 2z1. Vozidla zastavovala mezi vjezdem a výjezdem ramene 

C mimo jízdní pruh (na šikmých rovnoběžných čárách – č. V13 a). Většinou se jednalo  

o výstup/nástup spolujezdců.  

 Další četné KS byly 7ft2 a 4fp2. Při přejíždění tramvaje nebo přecházení chodců přes 

přechod pro chodce na výjezdu z OK docházelo k tvorbě kolon, které zastavovaly provoz na 

OK a v několika případech i zabránily vjetí vozidel do OK na předchozím vjezdu ramene. 

 Poslední KS, která se vyskytla vícekrát, byla 6a3. Vozidla na vjezdu do OK nedala 

přednost vozidlům pohybujícím se po okružním pásu, ty pak prudkým bržděním zabránily 

střetu. Zbývající konfliktní situace byly náhodné. 

 Celkový ukazatel relativní konfliktnosti kR je 1,19 KS na 100 projetých vozidel. 
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9. Simulace v PTV VISSIM 

9.1 Představení programu PTV VISSIM 

 

 Program PTV VISSIM společnosti PTV GROUP je software pro mikroskopické 

simulace individuální a veřejné hromadné dopravy. Program díky svému vysokému detailu 

zpracování dokáže přesně simulovat jak městský provoz včetně cyklistů a chodců, tak úseky 

dálnic včetně rozsáhlých mimoúrovňových křižovatek. Kromě simulování automobilové 

dopravy, lze provádět i interakce s chodci a cyklisty. Jedná se o činný nástroj pro dopravní 

plánování vozidel a optimalizaci dopravy a dopravních systémů, také lze vytvořit různé 

systémy řízení dopravy [6]. 

 VISSIM dokáže spojit dopravně inženýrské zkušenosti s možností prezentace v 3D 

animacích, které nemusí být použity pouze pro profesionály.  Program se v rostoucí míře 

používá pro prezentování dopravní účinnosti navrhovaných řešení.  

 

Výhody programu PTV VISSIM jsou: 

 Seskupení všech uživatelů uličního/silničního prostoru v jedné simulaci 

 Plná integrace pěší dopravy 

 Podrobná úroveň geometrie dopravní sítě 

 Řízení a management dopravy obsaženy v jednom nástroji s přímým interface  

do programů řízení signalizace 

 Prezentace výsledů – výstupy ve formě statistických dat, grafická prezentace a 3D 

výstup 

 

Pro vytvoření simulace dané lokality je možné v programu obkreslení výkresu 

z pozadí. Tvorba dopravní sítě není ničím omezena, je možné vytvořit řízené uzly, dopravní 

značení, zastávky MHD atd.  Do modelu je možné vkládat automobily, nákladní automobily, 

autobusy, tramvaje, cyklisty i pěší.  U infrastruktury lze nastavit veškeré parametry, rovněž  

u účastníků silničního provozu, kde se může taky nastavit jejich chování. Vytvořené simulace 

se mohou prezentovat ve 2D nebo 3D zobrazení. 
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9.2 Užití programu v diplomové práci 

 

 Díky poměrně rychlým a snadným postupům tvorby dopravních modelů, program 

v práci slouží k hledání nového návrhu úprav OK. Modely k diplomové práci jsou vytvořené 

ve studentské verzi VISSIM 5.40. 

 

9.2.1 Vstupní údaje 

 Podkladem pro tvorbu OK byl situační výkres zobrazen v pozadí softwaru, zároveň  

se z něj určily geometrické parametry. Do intenzit dopravy byla zadaná padesátirázová 

hodinová intenzita zjištěná z dopravního průzkumu a intenzita prognózy dopravy. Všechny 

modely se zkoušely na obě intenzity. 

 

9.2.2 Postup při vytváření modelu 

 Byla vytvořena simulace současného stavu. Pro tvorbu dalších variant se už pouze 

měnily intenzity, upravovaly proudy či přidávalo řízení provozu. Základní tvorba modelu  

se skládala z těchto kroků: 

 Vytvoření dopravní sítě 

 Složení dopravního proudu a intenzity vozidel 

 Definování tras a rozdělení intenzit do jednotlivých směrů 

 Vložení tramvajové dopravy a přechodů pro chodce 

 Nastavení kolizních ploch 

 Analyzování, vytvoření 3D animace 
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10. Návrh variant řešení 

 

10.1 Varianta 0 (stávající stav) 

 Nultá varianta představuje současný stav řešené lokality. Tato varianta sloužila 

především jako podklad pro vytvoření simulace provozu a z výkresu současného stavu  

se odvozovaly následné varianty. Stávající stav OK Horní – Dr. Martínka je na výkrese č. 1. 

 

10.2 Varianta 1 

 V první variantě řešení dochází ke změnám, které mají snížit nehodovost  

na OK.  Dochází zde ke změně SDZ a osazení betonových svodidel do OK. Varianta 1  

je zobrazena na výkrese č. 2. 

 Na všech třech ramenech ze zruší SDZ IP19 a nahradí se IP19 + C1 (řadící pruhy  

+ kruhový objezd). Kombinace těchto dvou SDZ objasní řidiči, kterým pruhem vjíždí do OK, 

a kterým pruhem odbočuje na sousední rameno pomocí bypassu. Na všech třech ramenech  

v místech šikmé rovnoběžné čáry (V13 a) mezi rameny OK a bypassy (od konce přechodu  

na vjezdu po začátek přechodu na výjezdu) se osadí betonové svodidla CITY BLOC 

s ocelovým pozinkovaným zábradlím. Tato svodidla zabrání přejíždění z okružního pásu  

do bypassu a naopak, zároveň neumožní předjíždění vozidel na okružním pásu v místech  

pro jeden jízdní pruh. Tyto změny by měly na OK Horní – Dr. Martínka snížit nehodovost. 

 

10.3 Varianta 2 

 Ve druhé variantě řešení dochází k rozšíření první varianty návrhu. K těmto změnám 

přibude řízení OK světelným signalizačním zařízením. Tyto změny mají snížit nehodovost  

a zvýšit plynulost provozu na OK. Varianta 2 je zobrazena na výkrese č. 3. 

 Na všech třech ramenech se kromě IP19 + C1 (řadící pruhy + kruhový objezd) osadí  

A 10 (světelné signály), které upozorní řidiče na SSZ. Jako v první variantě se zřídí betonová 

svodidla CITY BLOC s ocelovým pozinkovaným zábradlím. Na všech přechodech pro 

chodce na vjezdu do OK (včetně bypassu) budou zřízena návěstidla pro vozidla (tříbarevná 

soustava) s doplňkovou šipkou zelené a návěstidla pro chodce (dvoubarevná soustava).  

Na okružním pásu před každým křížením s tramvajovou dopravou se rovněž zřídí návěstidla 

pro vozidla (tříbarevná soustava). Na všech přechodech pro chodce na výjezdu z OK (včetně 

bypassu) budou zřízena návěstidla – přerušované žluté světlo ve tvaru přecházejícího chodce. 
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Podle TP 235 [19] bylo vytvořeno sestavení signálního plánu a posouzení kapacity, 

potřebné výpočty a signální plán je uveden v příloze 7. Signální plán byl sestaven pouze  

pro tři návěstidla na OK (VA, VB, VC). K těmto návěstidlům byly přiřazeny do fází ostatní 

návěstidla, které jsou v koordinaci (např. vozidlu jedoucímu z A – B nastane doba volna  

na VA v čase X, na okružním pásu dojede k návěstidlu VCO za dobu 14 s, kde nastane doba 

volna v čase X + 14 s). Pro chodce a tramvajovou dopravu byly stanovené minimální doby 

zelené opět v koordinaci s původními třemi návěstidly. Doplňkové zelené šipky určené  

pro bypassy mají signál stůj v době, kdy u daného přechodu pro chodce je signál volno.  

 

10.4 Další možné varianty 

 Další možné varianty nebyly zobrazeny ve výkresové formě, ale vytvořeny 

v programu PTV VISSIM, kde se otestovaly simulací provozu. Soubory programu 

s vytvořenými modely všech variant se nachází na DVD médiu přiloženém u práce. 

 Varianta, která byla řešena v softwaru, je úprava z jednopruhové okružní křižovatky 

s bypassy na řízenou spirálovou okružní křižovatku. Tento typ OK svým uspořádáním  

na vjezdech a okružním pásu zvyšuje kapacitu v porovnání s vícepruhovými OK s klasickým 

uspořádáním jízdních pruhů a díky řazení před vjezdem snižuje nehodovost (snížený počet 

kolizních bodů opět v porovnání s klasickou vícepruhovou OK). V PTV VISSIM byla OK 

zkonstruována, byl vytvořen signální plán a vypočtena kapacita pro rok 2033, kde UKD 

dosahuje stupně D. Výpočet je uveden v příloze 7. Vzhledem k výpočtům s odhady 

geometrického uspořádání OK, mohou být výpočty zkreslené.  

Posledním řešením je zrušení OK křižovatky a zřízení křižovatky vidlicové se SSZ. 

Ramena křižovatek tvoří jeden odbočný pruh vpravo (princip bypassu) a dva pruhy pro jízdu 

rovně (resp. vlevo). V softwaru byla křižovatka zkonstruována a byl vytvořen signální plán, 

z něhož byla spočítaná kapacity křižovatky, která dosahuje ÚKD stupně B. Výpočet je uveden 

v příloze 7. Vzhledem k výpočtům s odhady geometrického uspořádání křižovatky, mohou 

být výpočty zkreslené. 
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11.  Závěr 

 

 Cílem diplomové práce bylo porovnání stavů před a po realizovaných úpravách OK 

Horní – Dr. Martínka v Ostravě, provedení videoanalýzy současného stavu a návrhy řešení  

za účelem zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu. Pro splnění těchto úkolů byl proveden 

dopravní průzkum intenzit, stanovení výhledových intenzit dopravy, výpočet a posouzení 

kapacity jednotlivých stavů a pořízení videozáznamu pro vyhodnocení konfliktních situací. 

Další činností bylo porovnání dopravní nehodovosti před a po realizovaných úpravách OK  

a vytvoření návrhů variant řešení pomocí programu PTV VISSIM. 

 Z hlediska porovnání kapacit vyhověl jak rok 2004 před rekonstrukcí z dvoupruhové 

OK s dvěma pruhy na vjezdu i výjezdu, tak i současný rok 2013 po rekonstrukci  

na jednopruhovou s jedním pruhem na vjezdu i výjezdu a odlehčovacími jízdními pruhy 

umístěnými mimo OK. Posouzení kapacity bylo provedeno i pro výhledový rok 2033,  

kdy současný stav OK už nevyhoví. Z hlediska porovnání dopravní nehodovosti, počet nehod 

od rekonstrukce křižovatky rapidně klesl, ale i přesto je v současné době na OK nehodovost 

poměrně vysoká. 

 Výstupem této práce byly především návrhy řešení snižující nehodovost a zvyšující 

plynulost na OK. Vytvořeny byly dvě varianty opatřené výkresovou dokumentací a dvě 

varianty vytvořené v programu PTV VISSIM. 

 Varianta 1 představuje drobné úpravy svislého dopravní značení a fyzické oddělení 

okružních pásu od bypassů. Tato varianta především sníží dopravní nehodovost. Druhá 

varianta je pokračování první varianty, kde navíc dochází k řízení OK. Zde kromě snížení 

dopravní nehodovosti se zvýší plynulost provozu. Předposlední varianta představuje změnu 

typu OK na spirálovou okružní křižovatku, kde se především zvýší kapacita OK a stane  

se vyhovující i pro návrhové intenzity. Poslední variantou je zrušení OK křižovatky  

a vytvoření vidlicové řízení křižovatky, touto variantou se zajistí kapacita dopravy s rezervou 

i pro návrhový rok.   
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