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Anotace 

Bc. Kamil Drdlíček.  

Úprava křižovatky ulic Velkomeziříčská - Samešova v Třebíči.  

 

 Diplomová práce se zabývá posouzením stávajícího stavu křižovatky ulic 

Velkomeziříčská - Samešova v Třebíči.  Dále se zabývá následným řešením úprav křižovatky. 

Práce se dělí na tři hlavní části. V první části je hodnocen současný stav z nejpodstatnějších 

hledisek a dále nám popisuje stávající situaci. V další části práce nalezneme zpracování tří 

návrhů řešeni křižovatky. První návrhem je zachování typu křižovatky jako stykové 

s menšími stavebními úpravami, které zajistí lepší bezpečnost na křižovatce. Druhou a třetí je 

navržená přestavba na křižovatky okružní, s tím že třetí varianta je okružní křižovatka ve 

tvaru elipsy. Závěrem práce je pak porovnání všech variant, a vyhodnocení doporučené 

varianty. 

  

 

Annotation 

Bc. Kamil Drdlíček. 

Modification of Junction Velkomeziricska Street and Samesova Street in 

Trebic 

 

 This thesis deals with the assessment of the current state of street intersection 

Velkomeziříčská - Samešova in Trebic. It also deals with the subsequent solution changes the 

intersection. Work has three main parts. In first part we find the assessment of the current 

status of the most important aspects and describes our current situation. The next part is the 

drafting solutions junction in three variants. The first option is to maintain the type of 

intersection as liaison with minor changes that ensure better safety at the intersection. The 

second and the third is then draft circular intersection, with the third variant of the roundabout 

in the shape of an ellipse. The last part is the comparison of these alternatives, evaluation of 

the recommended options and the conclusion. 
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Seznam zkratek 

 

A  autobusy 
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DN   dopravní nehoda 

j.v.  jednotkové vozidlo 

K  nákladní soupravy 
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M  motocykl 

N  nákladní vozidla 

OK   okružní křižovatka 

RPDI  Roční průměr denních intenzit 

T  těžká vozidla 

TP  technické podmínky 

ÚKD  úroveň kvality dopravy 

voz  vozidlo 

MHD  městská hromadná doprava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

Seznam použitého značení 

 

Cn  kapacita jízdního pruhu n-tého proudu [j.v./hod] 

  kapacita společných pruhů [j.v./hod] 

Gn  základní kapacita pruhu n-tého proudu [j.v./hod] 

Id  denní intenzita dopravy dne průzkumu [voz/den] 

IH  rozhodující intenzita nadřazených proudů [j.v./hod] 

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

In  intenzita dopravy dopravního proudu n [j.v./hod] Iš   intenzita dopravy špičkové hodiny v běžný pracovní den [voz/den] 

It  týdenní intenzita dopravy [j.v./týden] N %  délka fronty vozidel [m] REZ   rezerva kapacity n-tého dopravního  proudu [j.v./hod] 

  stupeň vytížení pro n-tý proud [-] 

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

  intenzit dopravy [%] 

  pravděpodobnost současného nevzdutí nadřazeného proudu 1 a 7 [-] 

  pravděpodobnost současného nevzdutí proudů 1,7,5 nebo 1,7,11 [-] 

,   pravděpodobnost nevzdutí nadřazeného proudu n [-] 

,   přepočtový koeficient denní intenzity dopravy dne průzkumu na týdenní  

  průměr denních intenzit dopravy [-] 

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

  dopravy dne průzkumu [-] 

,   přepočtový koeficient týdenního průměru denních intenzit dopravy týdne 

  průzkumu na roční průměr denních intenzit [-] 

  délka úseku společného pruhu pro možnost zastavení v pruhu pro odbočení 

  nebo v rozšířeném [m] t   následný časový odstupu [s] t   kritický časový odstupu [s] 

  odchylka odhadu ročního průměru denních intenzit dopravy [%]
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1. Úvod 

 

Při budování nového sídliště s názvem Nové Město došlo k vybudování ulice Samešova. 

Ulice Samešova se napojuje na ulici Velkomeziříčská. Ulice Velkomeziříčská je hlavní 

komunikací propojující centrum města se sídlištěm Nové Dvory, které tvoří největší bytovou 

zástavbu v městě Třebíč. Dle dopravního značení je hlavní komunikací ulice 

Velkomeziříčská. Dle psychologické přednosti má ovšem řidič jedoucí s ulice Samešova do 

křižovatky pocit, že se nachází právě on na hlavní komunikaci. Dalším velice důležitým 

faktorem jsou chybějící přechody pro chodce. Tato práce se bude zabývat zlepšením 

bezpečnosti dané křižovatky. Práce bude řešit návrhy křižovatky v několika variantách, jejich 

kapacitní posouzení v následujících letech, finanční náročnost projektu, zlepšení bezpečnosti 

křižovatky a vizuální dojem hotového díla.  

 

 Práce je rozdělena do několika částí. První částí jsou analýzy současného stavu, dle 

kterých získáváme představu o daném místě umístění křižovatky, intenzitách dopravy, 

kritických prvcích a stavebních nedostatcích, jež je třeba při řešení eliminovat. Před 

započetím návrhu byl proveden dopravní výzkum intenzit dopravy a ten byl v této části 

zpracován. 

 

 Další části je vypočtena intenzita dopravy v následujících letech. Tato hodnota je 

stěžejní pro následný návrh variant nového řešení křižovatky. 

 

 Návrhy nových variant řešení křižovatky se nachází v třetí části. Možnosti řešení byly 

posuzovány z několika pohledů. Různé konstrukční řešení, zlepšení bezpečnosti křižovatky, 

finanční náročnost projektu.  

 

Poslední část vyhodnocuje všechny varianty řešení a výsledkem je doporučení vhodné 

varianty řešení k realizaci v praxi. 
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2. Popis stávající situace 

2.1. Popis území [17] 

Město Třebíč leží na řece Jihlavě, má rozlohu cca 56 km2 a dělí se na deset 

katastrálních území. Počet obyvatel ve městě se pohybuje kolem 38 tis. obyvatelů. Město 

Třebíč se svým půdorysem řadí k podunajskému typu měst. Třebíč se nachází ve střední části 

okresu Třebíč, který leží v jihovýchodní části kraje Vysočina. Od krajského města je Třebíč 

vzdálena 35 km jihovýchodním směrem a je po Jihlavě druhým největším městem v kraji. 

Druhým blízkým velkým městem je město Brno, vzdálené od Třebíče 56 km východním 

směrem. Nejbližším napojením města na dálniční síť, je napojení na dálnici D1 přes město 

Velké Meziříčí, které je vzdáleno 23 km severně od Třebíče. 

Centrum města leží v údolí řeky Jihlavy hlubokém šedesát metrů. Zbytek města se pak 

rozkládá po návrších, která jsou místy rozdělená údolími potoků, ty stékají do řeky 

Počátky založení města Třebíč se datují  k roku 1101. Město Třebíč se víceméně 

pozvolným tempem rozrůstalo postupně na obou březích řeky Jihlavy. Největší výstavba 

panelových domů se realizoval na přelomu 70. a 80. let. Největším sídlištěm, které vzniklo na 

přelomu 70. a 80. let bylo sídliště Nové Dvory. Důvodem této velké a rychlé výstavby bylo 

zahájení realizace jaderné elektrárny v nedalekých Dukovanech. Sídliště Nové Dvory je nyní 

nejlidnatější částí města Třebíč. Ve výstavbě panelových domů se dále pokračovalo v 80.  

letech, kdy vzniklo sídliště Týn a sídliště Borovina a dále v 90. letech, kdy vzniklo sídliště 

Nové Město. Viz obrázek číslo 1. 
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Obr. 1 Mapa města Třebíč 

 

Obr.2  Křižovatka ulic Velkomeziřičská - Samešova   
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VELKOMEZIŘIČSKÁ x SAMEŠOVA 
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2.2. Popis komunikací procházejících křižovatkou 

 

 Řešená křižovatka je umístěna ve východní části města Třebíč. Jedná se o stykovou 

křižovatku ulic Velkomeziříčská a Samešova. Rozdělení komunikací dle důležitosti je 

následující:  

 

• ul. Velkomeziříčská – MK B sběrná 

• ul. Samešova – MK B sběrná 

 

ul. Velkomeziříčská  

 

 Ulice Velkomeziříčská je velice důležitou komunikací ve městě Třebíč, tato 

komunikace propojuje centrum města s nejvíce zalidněným sídlištěm Nové Dvory, tato 

komunikace slouží také pro veřejnou autobusovou dopravu. Komunikace je vedena směrem 

z centra na sever v celé svojí délce ve stoupání ve stávající zástavbě rodinných domů a 

občanského vybavení. Z ulice Velkomeziříčská je možné se odbočením vlevo na ulici 

Jelínkova u hotelu Atom dostat k městskému krytému bazénu dále slouží ulice 

Velkomeziříčská jako příjezd k městskému atletickému stadionu. Ulice Velkomeziříčská 

sloužila ještě do 90. let jako jediné spojení s Velkým Meziříčím a tedy nejbližším spojením 

města Třebíč s dálnicí D1. Po dostavbě východního obchvatu města Třebíč tento význam tato 

komunikace poněkud ztratila. Nyní je s novým obchvatem propojena a to přes komunikaci 

Samešova a dále se přímo u městského atletického stadionu napojuje na obchvat města Třebíč 

tj. na ulici Rafaelova. Viz obrázek číslo 3. 

 

ul. Samešova 

 

 Ulice Samešova má za funkci propojení ulice Velkomeziříčské s východním 

obchvatem města Třebíč tj. ulice Rafaelova. Jejím dalším významem je spojení jižní části 

města Třebíč se sídlištěm Nové Město. Na ulice Samešova je taktéž zavedena městská 

hromadná autobusová doprava, která zajišťuje propojení centra se sídlištěm Nové Město. 

Ulice Samešova je vedena od napojení z ulice Velkomeziříčská směrem severovýchodně ve 

stoupání k okružní křižovatce, z které je zajištěno napojení na obchvat města Třebíč, dále je 
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možné se napojit na ulici Modřínovou, která je jedinou komunikací propojující sídliště Nové 

Město se zbytkem města Třebíč. Viz obrázek číslo 3. 

 

 

 

 

 

Obr. 3 Popis komunikací 
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3. Zhodnocení dopravní situace 

3.1. Zhodnocení z hlediska intenzity dopravy 

 

Sčítání bylo provedeno ve všední den 24. 4. 2013 (středa) do polních formulářů 

v pravidelných patnáctiminutových intervalech. Průzkum probíhal v době 07:00-11:00  

a 13:00-17:00 hod. Ze získaných údajů byla vyhodnocena špičková hodina, která vycházela 

v čase 14:45-15:45. Počasí bylo ideální, slunečno a teplota cca 19 °C. Průzkum byl proveden 

třemi osobami, přičemž každá osoba měla své vlastní rameno křižovatky. Rozlišováno bylo 

pět typů vozidel, viz obrázek číslo 4. Vlastní sčítání dopravy bylo provedeno dle TP 189  [14]. 

 

 

 

Obr. 4 Druhy vozidel rozlišovaných při sčítání dopravy 
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3.1.1. Vyhodnocení 

 

 Formulář ze směrového průzkumu intenzit dopravy je k dispozici v příloze A.1. 

V tabulce číslo 1 můžeme vidět jeho shrnutí. Obrázek číslo 5 znázorňuje číslování 

jednotlivých dopravních proudů ve smyslu značení použitého v TP 188 [13], pro stykovou 

křižovatku. Dle těchto technických podmínek byl proveden přepočet a následné vyhodnocení. 

 

 

Obr. 5 Značení ramen a označení proudů v křižovatce 
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Hlavní komunikace (ul. Velkomeziříčská) není vedena přímo, ale v oblouku. Ve směru 

na jih je zakázáno odbočení vlevo na vedlejší komunikaci (ul. Samešova). Díky této situaci se 

na křižovatce nevyskytuje dopravní proud třetího stupně podřazenosti. Pod druhý stupeň 

podřazenosti tak spadá jak proud 5 (přímý průjezd z vedlejší komunikace) a proud 6 (pravé 

odbočení z vedlejší komunikace). 

 

Intenzita dopravy v době průzkumu (24.4.2013 - 7:00-11:00+13:00-17:00) 

rameno proud O [voz/8h] N + A [voz/8h] M [voz/8h] 
A A→C 2523 88 18 

B 
B→C 563 87 11 
B→A 101 0 6 

C 
C→A 2959 129 53 
C→B 372 31 18 

 Tab. 1 Intenzita dopravy v době průzkumu  

 

3.1.2. Stanovení intenzit dopravy špičkové hodiny 

 

Určení špičkové hodiny bylo provedeno ze zdroje dat z vlastního sčítání a to 

výběrem čtyř po sobě jdoucích sčítaných úseků (patnáctiminutové intervaly) s nejvyšší 

intenzitou dopravy. Průzkum proběhl ve vhodný den (středa 24. 4. 2013), ve dvou časových 

úsecích (během zvýšeného provozu ráno a odpoledne), jedná se tedy o reprezentativní vzorek. 

Po prozkoumání výsledků vlastního průzkumu byla špičková hodina stanovena na 14:45-

15:45. Celková intenzita na vjezdech do křižovatky v této době dosáhla 1247 vozidel, viz 

tabulka 2. 

 

š = = 1247	 /ℎ      (1) 

 

kde: Iš  intenzita dopravy špičkové hodiny v běžný pracovní den [voz/den] 

 I  hodinové intenzity dopravy v době průzkumu [voz/den] 
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Intenzita dopravy v době průzkumu (24.4.2013 - 14:45-15:45) 

rameno proud O [voz/h] N + A [voz/h] M [voz/h] ∑ 

A A→C 474 13 4 491 

B 
B→C 99 12 1 112 

B→A 18 0 1 19 

C 
C→A 523 19 10 552 

C→B 65 4 4 73 

∑ 1179 48 20 1247 

 Tab. 2 Intenzita dopravy v době průzkumu (24. 4. 2013 – 14:45-15:45) 

 

 Tyto hodnoty lze zobrazit pro lepší přehlednost také graficky, a to v takzvaném 

pentlogramu. Každá pentle zde zastupuje jeden proud vozidel a její tloušťka odpovídá 

intenzitě v daném směru.  

 

 

 

 

Obr. 6 Pentlogram pro špičkovou hodinu (14:45-15:45) 
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3.2. Zhodnocení kapacity současného stavu 

 

 K výpočtu a posouzení z hlediska současného stavu bylo použito TP 188 [13] 

Výstupem tohoto zhodnocení jsou střední doby zdržení, délky front čekajících vozidel a 

úroveň kvality dopravy na jednotlivých ramenech křižovatky. V současném stavu je levé 

odbočení ze severního ramena ulice Velkomeziříčská zakázáno, a tudíž se v křižovatce 

vyskytují pouze druhé stupně podřazenosti. Výpočet byl proveden na základě intenzit 

špičkové hodiny určené v kapitole 3.1.2.  

 

3.2.1. Vlastní výpočet 

 

Stupně podřazenosti dopravních proudů  

 

Metodika výpočtu kapacity neřízené křižovatky rozlišuje čtyři stupně podřazenosti 

jednotlivých dopravních proudů na křižovatce. V tomto případě stykové křižovatky je 

vyloučen čtvrtý stupeň, který se na stykových křižovatkách nevyskytuje a třetí stupeň chybí 

díky zákazu levému odbočení z ulice Velkomeziříčské do ulice Samešova (z ramena A do 

ramena B). Na obrázku číslo 7 můžeme vidět grafické znázornění podřazenosti dopravních 

proudů. 

 

• V prvním stupni jsou zařazeny dopravní proudy, které jsou nad ostatními proudy 

nadřazeny. Vedle přímých proudů na hlavní komunikaci (8) se jedná o pravé odbočení 

z hlavní komunikace (3) a v našem případě zde patří i levé odbočení z hlavní 

komunikace (7). 

 

• Druhý stupeň podřazenosti představuje proudy, které dávají přednost v jízdě proudům 

1. Stupně. Jedná se o přímý průjezd z vedlejší komunikace (5) a pravé odbočení 

z vedlejších vjezdů (6). 
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 Obr. 7 Označení proudů a jejich stupeň podřazenosti 

 

Zohlednění skladby n-tého podřazeného proudu 

 

 Pro kapacitní posouzení křižovatky je třeba přenásobit hodnoty intenzit dopravy ze 

špičkové hodiny (tab. 2) koeficienty uvedenými spolu s výsledky v tabulce 3. Jednotkou 

tohoto přenásobení je přepočtené vozidlo za hodinu [pvoz/h]. 

 

Intenzity pro posouzení kapacity současného stavu 

rameno 
koeficient 1 1,5 0,8 

Ʃ  [voz/h] Ʃ  [pvoz/h] 
proud O [voz/h] N + A [voz/h] M [voz/h] 

A 3 A→C 474 13 4 491 --- 

B 
5 B→C 99 12 1 112 118 

6 B→A 18 0 1 19 19 

C 
7 C→A 523 19 10 552 --- 
8 C→B 65 4 4 73 --- 

  Tab. 3 Intenzita pro posouzení kapacity současného stavu 
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Rozhodující intenzity nadřazených proudů 

 

Rozhodující intenzita nadřazených proudů je základní proměnnou při výpočtu 

základní kapacity vedlejších dopravních proudů. Skladba nadřazených proudů má v porovnání 

se zohledněním skladby u podřazených proudů výrazně odlišný vliv na přesnost výpočtu. 

S ohledem na přesnost výpočtu je skladba nadřazených proudů zanedbávána. Hodnoty 

intenzity nadřazených proudů vstupuje do výpočtu ve skutečných číslech. [13] 

 

Pravé odbočení z vedlejší 

, = + 0,5 ∙ ) = 552 + 0,5 ∙ 73 = 589	 /ℎ    (2) 

 

Přímý průjezd z vedlejší 

, = + + 0,5 ∙ ) = 491 + 552 + 0,5 ∙ 73 = 1080	 /ℎ   (3) 

 

kde: ,  součet intenzit nadřazených proudů [voz/hod] 

 I  intenzita dopravy v n-tém proudu ve špičkové hodině [voz/hod] 

 ) pokud má dopravní proud 8 samostatný jízdní pruh  I = 0,	 
 

 

Stanovení kritických a následných časových odstupů 

 

 Střední hodnoty kritického časového odstupu se určují podle dopravního proudu  

a podle rychlosti % na hlavní komunikaci. Rychlost jízdy % je rychlost v km/h, kterou 

nepřekračuje 85 % vozidel. Střední hodnota kritického časového odstupu se značí  a pro 

rychlost jízdy na hlavní komunikaci 50 km/hod se určí dle tabulky 9 v TP 188. Střední 

hodnota následného časového odstupu  se rozlišuje podle druhu dopravního proudu a 

úpravy přednosti v jízdě na vedlejší komunikaci, kde přednost je upravena dopravní značkou  

P4 "Dej přednost v jízdě“ [13]. 

 

  tg [s] tf [s] 

proud 5 (B→C) 6,2 3,3 
proud 6 (B→A) 4,7 3,1 

Tab. 4 hodnoty kritického  a následného  časového odstupu 
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Základní kapacita  

 Jedná se o maximální počet vozidel z podřazeného dopravního proudu, která mohou 

projet křižovatkou v časové mezeře mezi vozidly nadřazených proudů. [13]. K výpočtu slouží 

vzorec 4. 

= ∙ ∙
      (4) 

 

kde: G  základní kapacita jízdního pruhu n-tého proudu [voz/hod] 

 I  součet intenzit nadřazených proudů [voz/hod] 

 t  následný časový odstupu [s] 

 t  kritický časový odstupu [s] 

 

Kapacita dopravních proudů 1. stupně  

 Tato kapacita odpovídá volně se pohybujícím vozidlům a není proto ničím omezena. 

Podle TP 188 je rovna  = 1800 pvoz/hod. [13] 

 = = = 1800	pvoz/hod 

 

Kapacita dopravních proudů 2. stupně  

 Základní kapacita je stejná jako kapacita jízdního proudu druhého stupně .  

 

= = ∙ , ∙ = , ∙ ∙ , , = 279	pvoz/hod   (4) 

= = ∙ ∙ = , ∙ ∙ , , = 694	pvoz/hod   (4) 
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Kapacita pruhu na hlavní komunikaci se společným řazením 

 Protože dopravní proud 7 nemá samostatný pruh, je třeba určit kapacitu pruhu se 

společným řazením, tzn. proudů 7 a 8.  

 

	 , = , ,1800 = 	 1800 = 	 1800 = 18001800 = 1800	 /ℎ  (5) 

 

kde: 	 ,  kapacita pruhů 7 a 8 se společným řazením [ /ℎ ]  

  intenzita dopravy dopravního proudu n [voz/hod] 

  stupeň vytížení pro n-tý proud [-] 

 

Kapacita pruhů na vedlejší komunikaci se společným řazením 

 Výjezdy z vedlejších paprsků mohou byt upraveny tak, aby se čekající vozidla 

dopravních proudů odbočujících vpravo nebo vlevo mohla zastavovat v místě rozhledu vedle 

sebe. Pak je nutné určit společnou kapacitu těchto proudů. [13] V řešeném případě se jedná o 

výjezdy z ulice Samešova. 

 

	 , = 	 1800 = 	
1800

     (6) 

	 , = 	 1800 = 	 3231800 = 323	 /ℎ       

 

 

kde: j  dopravní proud 5[-]  

   dopravní proud 6[-] ,  stupeň vytížení dopravního proudu j, k [-] 

   kapacita společného pruhu [pvoz/hod]  

 ,   návrhová intenzita dopravního proudu j, k [pvoz/hod] 

   délka úseku společného pruhu pro možnost zastavení v pruhu pro  

   odbočení nebo v rozšířeném [m] 
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Stanovení střední doby zdržení 

 Střední doba zdržení 	 je závislá na rezervě kapacity příslušného dopravního proudu, 

případně smíšených dopravních proudů, a jejich kapacitě. Pro určení hodnoty 	 je třeba 

nejprve stanovit rezervu kapacity podle vzorce 7. 

 = −       (7) 

 

kde: REZ  rezerva kapacity n-tého dopravního proudu [pvoz/hod] 

  kapacita jízdního pruhu n-tého dopravního proudu [pvoz/hod] 

  intenzita dopravy dopravního proudu n [pvoz/hod] 

 = 	 , − = 323 − 118 = 205	 /ℎ    (7) = 	 , 	− = 323 − 19 = 304	 /ℎ     (7) 

 

Výpočet samotné střední doby zdržení podle TP 188 je dlouhý a náročný. K výpočtu 

byl použit program Microsoft Excel 2013. Výsledné střední doby zdržení pro jednotlivé 

dopravních proudy obsahuje v tabulka 6. 

 

Stanovení délky fronty 

 Délka fronty neřízené křižovatky se navrhuje na 95 % pravděpodobnost uvažované 

délky fronty, tzn., že 95 % času během špičkové hodiny je fronta kratší než udává vypočtená 

hodnota %.[13]  

 

% = ∙ ∙ − 1 + 1 − ) + 3 ∙ ∙
     (8) 

 =        (9) 

 

kde: N % délka fronty vozidel [m] 

  kapacita jízdního pruhu n-tého dopravního proudu [pvoz/hod] 

  stupeň vytížení pro n-tý proud [-] I  intenzita dopravy dopravního proudu n [pvoz/hod] 

  kapacita jízdního pruhu n-tého dopravního proudu [pvoz/hod] 
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, = = = 0,3653       (9) 

 

, = = = 0,0588      (9) 

 

% = ∙ 	 , ∙ , − 1 + 1 − , + 3 ∙ ∙ ,      (8) 

%, = ∙ 323 ∙ 0,3653 − 1 + 1 − 0,3653) + 3 ∙ ∙ , = 10,2	      

 

 % = ∙ 	 , ∙ , − 1 + 1 − , + 3 ∙ ∙ ,      (8) 

%, = ∙ 323 ∙ 0,0588 − 1 + 1 − 0,0588) + 3 ∙ ∙ , = 1,1	       

 

Posouzení úrovně kvality dopravy křižovatky 

Kritériem pro posouzení úrovně kvality dopravy (dále jen ÚKD) je ztrátový čas. 

Tento ztrátový čas je vyjádřený střední dobou zdržení podřazených proudů, případně 

smíšených proudů. Kontroluje se, zda pro intenzitu dopravního proudu I  není překročena 

hodnota střední doba zdržení t . [13] 

 ≤        (10) 

 

kde:  střední doba zdržení vozidel v dopravním proudu n, případně smíšeného  

  proudu [s] 

  nejvyšší přípustná střední doba zdržení dle požadovaného stupně úrovně 

  kvality dopravy [s] 

 

Posouzení se provede pro všechny dopravní proudy v křižovatce. Konečná ÚKD, 

respektive její stupeň, celé křižovatky se určí z  nejméně vyhovujícího dopravního proudu. 

Limitní hodnoty střední doby zdržení odpovídající jednotlivým stupňům ÚKD zobrazuje 

tabulka 5. 
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. 

 

 

 

 

Tab. 5 Limitní hodnoty střední doby zdržení 

 

• Stupeň A Doba zdržení je velmi malá. 

• Stupeň B Podřazený dopravní proud je ovlivněný. Doba zdržení je malá. 

• Stupeň C Doba zdržení je citelná a vznikají ojediněle krátké fronty. 

• Stupeň D Fronta vozidel vyvolává výrazné časové ztráty. Dopravní situace je 

   však ještě stabilní.  

• Stupeň E  Tvoří se fronta, která se při existujícím zatížení již nesnižuje. 

• Stupeň F  Kapacita je již překročena. Fronta vozidel narůstá bez ohledu na 

dobu čekání. 

 

Jednotlivé vypočtené veličiny při posouzení křižovatky 

ramen
o 

prou
d 

In 
[voz/h] 

Gn 
[pvoz/h] 

Cn 
[pvoz/h] 

Ih  
[voz/h] 

av  [-] 
REZ 

[pvoz/h] 
tw  
[s] 

N95%  
[m] 

ÚK
D 

A 
3 

A→C 
491 1800 1800 - - - - - - 

B 

5 
B→C 

112 279 323 1080 
0,365

3 
205 17,5 10,2 B 

6 
B→A 

19 694 323 589 
0,058

8 
304 11,8 1,1 B 

C 

7 
C→A 

552 1800 1800 - - - - - - 

8 
C→B 

73 1800 1800 - - - - - - 

Tab. 6 Jednotlivé vypočtené veličiny 
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3.2.2. Přepočet na denní intenzitu v běžný pracovní den 

 

 Výpočet vychází z intenzity dopravy, která byla zjištěna krátkodobým průzkumem 

v terénu. Pomocí přepočtových koeficientů pro denní intenzitu dopravy přenásobením  

získáme denní intenzitu v běžný pracovní den. Koeficienty jsou závislé na druhu vozidla a 

charakteru provozu.  [14] 

 

Tab. 7 Skupiny vozidel pro stanovení přepočtového koeficientu 

 

Tab. 8 Skupiny komunikací podle charakteru provozu 

 

 Přepočtové koeficienty denních variací pro přepočet nalezneme v příloze 3 v TP189. 

V tabulce číslo 9 nalezneme výsledky vzniklé přenásobením současných intenzit 

přepočtovými koeficienty. Ukázkově je vypočteno pouze rameno A tj. ulice Velkomeziříčská 

ve směru hlavní komunikace, zbylá ramena jsou vypočítána obdobně.  
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 Koeficienty denních variací intenzit dopravy pro dobu průzkumu v čase 7:00-11:00 + 

13:00-17:00 jsou dle přílohy 3 v TP 189: 

 

• osobní vozidla O   , = 1,8  

• motocykly M    , = 1,86 

• nákladní a autobusy N+A  , = 1,92 

 

 Denní intenzita se vypočte dle vzorce 11 postupně pro všechny druhy vozidel. 

 = ∙ ,       (11) 

 

kde: I  denní intenzita dopravy dne průzkumu [voz/den] 

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

 k ,  přepočtový koeficient intenzity dopravy v době průzkumu na denní intenzitu 

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

 

Z ramena A do ramena C (proud 3) 

, = ∙ , = 2523 ∙ 1,8 = 4541	voz/den     (11) 

, = ∙ , = 18 ∙ 1,86 = 35	voz/den     (11) 

, = ∙ , = 88 ∙ 1,92 = 164	voz/den     (11) 

 

 

Denní intenzita dopravy v běžný pracovní den [voz/den] 

rameno proud O [voz/den] N + A [voz/den] M [voz/den] 

A A→C 4541 164 35 

B 
B→C 1013 162 21 

B→A 182 0 12 

C 
C→A 5326 240 102 

C→B 670 58 35 

 Tab. 9 Denní intenzita dopravy v běžný pracovní den [voz/den] 
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3.2.3. Přepočet na týdenní průměr denních intenzit 

 

 Týdenní průměr denních intenzit zjistíme přenásobením denních intenzit (tabulka č. 9) 

přepočtovým koeficientem. Ukázkově je vypočteno pouze rameno A tj. ulice 

Velkomeziříčská ve směru hlavní komunikace, zbylá ramena jsou vypočítána obdobně.  

 

 

, = %
        (12) 

 

 

kde:  podíl denní intenzity dopravy dne průzkumu i na týdenním průměru denních 

  intenzit dopravy [%] 

 ,  Přepočtový koeficient denní intenzity dopravy dne průzkumu na týdenní  

  průměr denních intenzit dopravy (zohlednění týdenních variací intenzit  

  dopravy) [-]   

 

 

 Hodnoty  jsou uvedeny v TP 189 příloha 4 (den průzkumu středa): 

 

• osobní vozidla O   = 106,3	%  

• motocykly M     = 99,5	% 

• nákladní a autobusy N+A  = 128,4	% 

 	
, = % = , = 0,941		 	 	 	 (12)	
, = % = , = 1,005     (12) 

, = % = , = 0,779      (12) 
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 Týdenní průměr denních intenzit dopravy se vypočte dle vzorce 13 postupně pro 

všechny druhy vozidel 

 = ∙ ,         (13) 

 

kde: I  týdenní průměr denních intenzit dopravy [voz/den] 

 I  denní intenzita dopravy dne průzkumu [voz/den] 

 k ,  přepočtový koeficient denní intenzit dopravy dne průzkumu na týdenní  

  průměr denních intenzit dopravy (zohlednění týdenních variací intenzit  

  dopravy) [-] 

 

Z ramena A do ramena C (proud 3) 

 , = , ∙ , = 4541 ∙ 0,941 = 4272	voz/den      (13) 

, = ∙ , = 35 ∙ 1,005 = 35	voz/den     (13) 

, = , ∙ , = 164 ∙ 0,779 = 128	voz/den    (13) 

 

 

Týdenní průměr denních intenzit dopravy [voz/den] 

rameno proud O [voz/den] N + A [voz/den] M [voz/den] 

A A→C 4272 128 35 

B 
B→C 953 126 21 

B→A 171 0 12 

C 
C→A 5010 187 103 

C→B 630 45 35 

 Tab. 10 Týdenní průměr denních intenzit dopravy [voz/den] 

 

 

3.2.4. Přepočet na roční průměr denních intenzit 

 

 Týdenní průměr denních intenzit zjistíme přenásobením týdenních průměrů denních 

intenzit (tabulka č. 10) přepočtovým koeficientem. Ukázkově je vypočteno pouze rameno A 

tj. ulice Velkomeziříčská ve směru hlavní komunikace, zbylá ramena jsou vypočítána 

obdobně.  
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 Přepočtový koeficient týdenního průměru denních intenzit dopravy týdne průzkumu 

na roční průměr denních intenzit se se vypočte dle vzorce 14 postupně pro všechny druhy 

vozidel. 

. 

 

, = %
      (14)  

 

kde:   podíl denní intenzity dopravy měsíce i v roce na ročním průměru  

   denních intenzit dopravy [%] 

 ,   přepočtový koeficient týdenního průměru denních intenzit dopravy 

   týdne průzkumu na roční průměr denních intenzit (zohlednění ročních 

   variací intenzit dopravy) [-]   

 

Hodnoty  jsou uvedeny v TP 189 příloha 5 (měsíc průzkumu březen) 

 

• osobní vozidla O   = 100,7	%  

• motocykly M    = 29,0	% 

• nákladní a autobusy N+A  = 95,25	% 

 

 

, = % = , = 0,993    (14) 

, = % = , = 3,448     (14) 

, = % = , = 1,050    (14) 

 

 

 Roční průměr denních intenzit dopravy se se se vypočte dle vzorce 15 postupně pro 

všechny druhy vozidel. 

 = ∙ ,       (15) 
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kde: RPDI  roční průměr denních intenzit dopravy (odhad) [voz/den] 

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

 ,   přepočtový koeficient týdenního průměru denních intenzit dopravy 

   týdne průzkumu na roční průměr denních intenzit (zohlednění ročních 

   variací intenzit dopravy) [-] 

 

Z ramena A do ramena C (proud 3) 

 = , ∙ , = 4272 ∙ 0,993 = 4242	voz/den    (15) 

 = , ∙ , = 35 ∙ 3,448 = 121	voz/den    (15) 

 = , ∙ , = 128 ∙ 1,050 = 134	voz/den    (15) 

 

Roční průměr denních intenzit dopravy [voz/den] 

rameno proud O [voz/den] N + A [voz/den] M [voz/den] 

A A→C 4242 134 121 

B 
B→C 946 132 72 

B→A 170 0 41 

C 
C→A 4975 196 355 

C→B 626 47 121 

Σ 10959 509 710 

Σ 12178 voz/den 

 Tab. 11 Roční průměr denních intenzit dopravy [voz/den] 

3.2.5. Přesnost výpočtu odhadu intenzity dopravy 

 

Jelikož zjištění hodnot RPDI průzkumem v terénu po celý rok není téměř možné a ani 

ekonomické, byla tato hodnota stanovena odhadem pomocí výpočtu. Výpočty jsou vždy 

zatíženy chybou z proměnlivosti dopravy v řešeném roce. Pro snížení této chyby je nutné volit 

průzkum v terénu a zohledněním charakteru provozu na řešených komunikacích. Velikost 

odchylky odhadu ročního průměru denních intenzit dopravy se vypočte vzorcem 16. 

 

= 0,95 ∙ ∙ 100 ,
      (16) 

 

kde:  odchylka odhadu ročního průměru denních intenzit dopravy [%] 

 I  intenzita dopravy v době průzkumu [voz/8hod] 

 RPDI roční průměr denních intenzit dopravy (odhad) [voz/den] 
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= 0,95 ∙ ∙ 100
,

0,95 ∙ ∙ 100
,

	1,33	%  (16) 

 

3.3. Zhodnocení z hlediska nehodovosti 

 

Zdrojové podklady k vypracování rozboru nehod na řešené křižovatce byly získány 

z veřejně dostupné online databáze Policie ČR [18] a obsahují záznamy z let 2007-2012. 

V příloze A.8 je uveden podrobný výpis nehod z této databáze. Z informací které obsahuje si 

lze odvodit důvody, jež vedly k dané nehodě či kdo byl viníkem a jaké byly následky. 

Analýza nehodovosti v této kapitole slouží především k nalezení hlavních příčin vedoucích 

k dopravním nehodám v řešené křižovatce. Závěrem této kapitoly by měl být návrh změn, jež 

povedou ke zvýšení bezpečnosti na křižovatce a nejlépe k úplné eliminaci veškerých nehod. 

 V rámci zhodnocení z hlediska bezpečnosti je vhodné probrat problematiku kolizních 

bodů. Na stykových křižovatkách rozeznáváme tři typy těchto bodů. Jsou to body, kde 

dochází k odbočování, křížení a připojování jednotlivých dopravních proudů. Kolizní body 

jsou místa, která jsou nejčastěji místem dopravní nehody. V námi řešené křižovatce se nachází 

křižný bod jen jeden a to díky tomu, že je zakázáno odbočení z ramena A do ramena B viz 

obrázek 8. 

 

 

 Obr. 8 Kolizní body na řešené křižovatce 
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Druh dopravní nehody

srážka s jedoucím
vozidlem

havárie

srážka s chodcem

srážka s pevnou
překážkou

Příčina dopravní nehody

proti příkazu dopravní
značky DEJ PŘEDNOST
bezpečná vzdálenost

vjetí do protisměru

řidič se plně nevěnoval
řízení vozidla
chodec

nepř. rychlosti stavu
vozovky

3.3.1. Zhodnocení nehod z databáze 

 

 Z databáze víme, že v letech 2007 až 2012 došlo v řešené křižovatce k devíti 

dopravním nehodám. Ve třetině případů došlo i ke zranění zúčastněných osob, nikdo nebyl 

usmrcen. Druh dopravních nehod a jejich příčina jsou znázorněny na obrázku číslo 9. 

V jednom případě zavinil nehodu chodec, který přecházel vozovku a byl sražen vozidlem na 

komunikaci. 

 

 Největší problém vzhledem k příčinám dopravní nehod je nedání přednosti v jízdě 

vozidlům na hlavní komunikaci. Je to pravděpodobně způsobeno tím, že se vedlejší 

komunikace nejeví přirozeně jako vedlejší a řidiči, kteří nevěnovali pozornost dopravnímu 

značení, jsou zmatení. Díky absenci chodeckých přechodů přecházejí chodci neorganizovaně 

přes křižovatku a jsou velkým rizikem pro bezpečnost provozu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9 Grafy znázorňující druhy a příčiny dopravních nehod na křižovatce 
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Obr. 10 Graficky znázorněné místa dopravních nehod 

 

3.4. Závěr analýz 

 

 Z pohledu intenzity dopravy je křižovatka zatížena průměrně 12 178 vozidly za 

den. Tato intenzita se v následujících letech bude zvyšovat s rostoucím stupněm 

automobilizace. Tuto skutečnost je třeba zohlednit v následujícím návrhu variant přestavby 

řešené křižovatky.  

 

 Při posouzení stykové křižovatky z hlediska kapacity při současných intenzitách byla 

zjištěna pro vjezd z ulice Samešova, která je vedena jako vedlejší úroveň kvality dopravy na 

stupni B což představuje situaci kdy podřazený dopravní proud je ovlivněný ale doba zdržení 

je malá. [13] Vedení hlavní komunikace odpovídá nejvytíženějším směrům dopravního 

proudu a pro následný návrh se doporučuje ponechat.  

 

 Z pohledu množství dopravních nehod z posledních třech let hodnotím křižovatku jako 

poměrně nebezpečnou. Největší problém spatřuji v dispozičním řešení a nedořešené otázky 

pohybu chodců. V návrzích je třeba tyto nedostatky zohlednit a zvýšit tím bezpečnost řešené 

křižovatky. 
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4. Prognózy   

 

4.1. Prognóza intenzit dopravy metodou jednotného součinitele růstu 

 

 Výhled intenzit dopravy byla určen podle TP 225 [15]. Tyto technické podmínky lze 

s jistým nadhledem použít i pro místní komunikace, i když se zabývají prognózu intenzit 

dopravy na silnicích a dálnicích.  

  

 Metoda jednotného součinitele růstu je použitelná na stávajících komunikacích tam, 

kde nedojde k podstatné změně: 

 

• v uspořádání komunikační sítě (výstavba nových komunikací, výrazné změny 

v organizaci dopravy apod.). 

• funkčního využití okolí posuzované komunikace (výstavba nové zástavby, otevření 

areálu s velkými nároky na dopravu apod.)  

 

 Výhledovou intenzitu dopravy lze určit na základě intenzity současné přenásobením 

koeficientem růstu intenzit dopravy. Koeficient vývoje intenzit dopravy je odvozen  

z dopravního výkonu automobilové dopravy na pozemních komunikacích v ČR. Je v něm 

zahrnuta závislost dopravních charakteristik na vývoji socioekonomických ukazatelů (počet 

obyvatel, hrubý domácí produkt atd.) [15]. 

 

Druh vozidel 

  

Pro výpočet je nutné rozdělit vozidla do dvou základních skupin dle tabulky 12. 

 

 

Tab. 12 Základní skupiny vozidel pro prognózu intenzit dopravy [15] 
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Typ komunikace 

 Různé koeficienty vývoje dopravy byly použity podle typu komunikace. Jelikož 

v našem případě se jedná o místní komunikace, vybere se z tabulky číslo 13 takový typ, který 

odpovídá nejlépe charakteru řešené komunikace. Výpočet byl proveden tedy pro typ II+III, 

jelikož nejlépe odpovídá. 

 

 

Tab. 13 Typy komunikace pro prognózu intenzit dopravy [15] 

  

4.1.1. Výpočet výhledové intenzity dopravy 

 

 Řešená křižovatka se nachází na místních komunikacích, tudíž se její návrh řídí 

intenzitou dopravy ve špičkové hodině. Výpočet byl proveden na základě intenzit dopravy 

v tabulce 14. Vstupními údaji pro výpočet jsou hodnoty z terénního průzkumu. Jelikož se 

křižovatky místních komunikací navrhují na období cca 20 let od uvedení do provozu [15], je 

za výhledový rok považován rok 2035, jelikož se nedá předpokládat dřívější realizace 

křižovatky než v roce 2015. Použité koeficienty pro jednotlivé skupiny vozidel jsou uvedeny 

v přílohách A.5 a A.6. 

 ∙        (17) 

 

kde:  výhledová intenzita dopravy pro danou skupinu vozidel [voz/hod] 

  výchozí intenzita dopravy pro danou skupinu vozidel [voz/hod] 

  koeficient prognózy intenzit dopravy pro danou skupinu vozidel [-] 
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Intenzita dopravy ve špičkové hodině (pro účely prognózy) 

rameno proud L [voz/h] T [voz/h] ∑ 

A A→C 478 13 491 

B 
B→C 100 12 112 

B→A 19 0 19 

C 
C→A 533 19 552 

C→B 69 4 73 

∑ 1199 48   

 Tab. 14 Intenzita špičkové hodiny – rozdělení pro potřeby prognózy 

 

 Koeficient prognózy intenzit dopravy se vypočítá podle vzorce 18 a to pro každou 

skupinu vozidel. 

 

       (18) 

 

kde:  koeficient prognózy intenzit dopravy pro danou skupinu vozidel [-] 

  koeficient vývoje intenzit dopravy pro výhledový rok (2035) a pro danou 

  skupinu vozidel [-] 

  koeficient vývoje intenzit dopravy pro výchozí rok (2013) a pro danou skupinu 

  vozidel [-] 

 

  

Koeficienty vývoje intenzit dopravy pro skupinu lehkých vozidel jsou: 1,54 = 1,04 

 

Koeficienty vývoje intenzit dopravy pro skupinu těžkých vozidel jsou: = 1,05 = 1,00 

 

 

 

 

 



 

39 
 

,, = 1,481     (18) 

= = ,, = 1,050      (18) 

 

 Ukázkově je vypočteno rameno A tj. pro ulice Velkomeziříčská ve směru hlavní 

komunikace, zbylá ramena jsou řešena obdobně a výsledek uvádí tabulka 15. 

 

Z ramena A do ramena C (proud 3) = ∙ = 	478 ∙ 1,481 = 708	voz/hod   (17) 

 = ∙ = 	13 ∙ 1,050 = 14	voz/hod   (17) 

 

Intenzity dopravy v roce 2035 

rameno proud L [voz/h] T [voz/h] ∑ 

A A→C 708 14 722 

B 
B→C 148 13 161 

B→A 28 0 28 

C 
C→A 789 20 809 

C→B 102 4 106 

∑ 1775 51   

 Tab. 15 Prognóza intenzit dopravy pro rok 2035 

 

 Výsledná výhledová intenzita dopravy v roce 2035 je 1826 voz/hod. Těžká vozidla 

zaujímají pouze 3%. 
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5. Návrhy úprav křižovatky 

 

 V této části práce seznamuje se třemi návrhy stavební úpravy křižovatky. Všechny 

varianty respektují okolní zástavbu, při stavebních úpravách budou využívány pouze pozemky 

města Třebíč, nepředpokládá se záborem pozemků, které jsou v soukromém vlastnictví. 

Všechny tři varianty dál respektují stávající městskou komunikační síť.   

 

5.1. Varianta A – stavební úprava stykové křižovatky 

 

 Cílem je navrhnout stavební úpravy, kterými by došlo ke zvýšení bezpečnosti provozu 

jak automobilové dopravy, tak chodců. Hlavním faktorem, vyplívajícím s nehodovosti na 

stávající křižovatce bylo nerespektování dopravní značky DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ. 

 

Proto v této variantě byla vytvořena stavební úprava pomocí změny směru 

komunikace ul. Samešova v napojení na ul. Velkomeziříčská, tak aby řidič jedoucí po vedlejší 

komunikaci neměl při vjezdu do křižovatky pocit, že se ocitá na hlavní komunikaci.  Dalším 

důležitým faktorem je zabezpečit bezpečný přechod chodců přes komunikace. 

 

5.1.1. Navržené stavební úpravy 

 

 Na ulici Velkomeziříčská jsou zachovány jízdní pruhy stejně široké jako ve stávajícím 

stavu. Směrové řešení hlavní komunikace je ponecháno stávající. Z důvodu respektování 

okolní zástavby a směrového vedení hlavní komunikace tj. ulice Velkomeziříčská chybí 

samostatný odbočovací pruh vlevo na hlavní komunikaci. Samostatný odbočovací pruh nelze 

do daného řešení umístit, ovšem odbočení vlevo z hlavní komunikace je umožněno, oproti 

stávajícímu stavu. 

 

Jízdní pruhy na vedlejší komunikaci tj. ulice Samešova jsou také ponechány ve 

stávající šířce. Vedlejší komunikace tj. ulice Samešova bude v napojení na hlavní komunikaci 

rozvětvena viz. výkres B.3. 

Dojde také k úpravě směrového řešení vedlejší komunikace, tak aby se docílilo 

zvýšení pozornosti řidičů, že vjíždějí do křižovatky z ulice vedlejší.   
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 Uprostřed nového řešení křižovatky je umístěn dělící dopravní ostrůvek s funkcí 

ochrannou. Ostrůvek je trojúhelníkového tvaru o stranách 7,15 m a straně 6,6 m, dopravní 

ostrůvek má vrcholy zaoblené poloměrem 0,5 m a 1,0 m. Dostatečná velká plocha umožnuje, 

aby byl postaven jako zvýšený se zatravněním. Zvýšené obruby v místě přechodu jsou ve 

výšce 20 mm nad úroveň stávající vozovky. Od vnějšího okraje jízdních pruhů je odsazen o 

0,5 m. Povrch dopravního ostrůvku bude částečně ze zámkové dlažby a z části zatravněný. 

Ostrůvek slouží jako plocha rozdělující křižovatku a umožňuje s nově zřízenými přechody 

bezpečné přecházení chodců přes komunikaci. Další stavební úpravou této varianty jsou nově 

zřízení chodníky, které jsou vedeny paralelně s novým směrovým řešením komunikace, a 

umožňují napojení stávajících chodníků na nově zřízené přechody pro chodce. 

 

Nově navržené přechody jsou v šířce 3,00 m. Délky přechodů jsou 7,0 m a 4,5 m.  

Přechody budou doplněny vodícími pásy pro slabozraké. U přechodu přes ulici 

Velkomeziříčská zasahuje rozhledové pole pro řidiče jedoucí z kopce do zahrady domu číslo 

7. V současném stavu má majitel plot, jež poskytuje dobrou viditelnost, to je ale třeba zajistit i 

do budoucna. 

 

Navržené chodníky šířkově plynule navazují na stávající. Byly navrženy s ohledem na 

nejčastější trasy chodců. 

 

5.1.2. Svislé a vodorovné dopravní značení 

 

 Po stavebních pracích bude nutnost nově vyznačit svislé i vodorovné dopravní 

značení. Všechny nově navržené změny a úpravy jsou znázorněny ve výkresu B 16.  

 

 Vodorovné dopravní značení bylo navrženo dle TP 133 [8]. Jde především  

o vyznačení vedení jízdních pruhu dopravních stínů a přechodů pro chodce. 

 

 Svislé dopravní značení bylo navrženo dle TP 169 [10]. Osazeny byly značky 

omezující rychlost, upravující přednost, přikázané směry objíždění a označení přechodu pro 

chodce. 
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5.1.3. Posouzení kapacity křižovatky po stavební úpravě 

 

Pro posouzení byl použit postup dle  TP 188. [13] Výstupem tohoto zhodnocení jsou 

střední doby zdržení, délky front čekajících vozidel a úroveň kvality dopravy na jednotlivých 

ramenech křižovatky. V současném stavu je levé odbočení ze severního ramena ulice 

Velkomeziříčská zakázáno, ale v nově navržené variantě stykové křižovatky zakázáno není. 

Z tohoto důvodu se ve výpočtu objevuje i třetí stupeň podřazenosti jinak je výpočet obdobný 

tomu z kapitoly 3.2. Jednotlivé stupně podřazenosti jdou vidět na obrázku 11. Nově vzniklý 

proud číslo 2 vnikl 5% podílem z celkového vjezdu do ramena A. podíl je takto nízký jelikož 

odbočení z ramena A do ramena B využijí převážně jen místní rezidenti a návštěvníci nově 

budované budovy v těsné blízkosti křižovatky (ani všichni protože přirozenější a snazší 

příjezd je rovnou z ulice Samešova). Rovněž je pro dodržení rozhledu počítáno s omezením 

rychlosti na rameni A na hodnotu 30 km/h a osazením dopravní značky P6 na vjezd z ul. 

Samešova. Všechny tyto skutečnosti se projeví v následujícím výpočtu kapacity.  

 

5.1.4. Vlastní výpočet 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11 Označení proudů a jejich stupeň podřazenosti 



 

43 
 

 

 

Zohlednění skladby n-tého podřazeného proudu 

 

 Pro kapacitní posouzení křižovatky je nutné hodnoty z predikované špičkové hodiny 

roku 2035 tabulka 15 přenásobit koeficienty uvedenými spolu s výsledky v tabulce 16. 

Jednotkou tohoto přenásobení je přepočtené vozidlo za hodinu [pvoz/h]. 

 

Intenzity pro posouzení kapacity predikované špičkové hodiny v roce 2035 

rameno 
koeficient 1 1,5 

Ʃ  [voz/h] Ʃ  [pvoz/h] 
proud L [voz/h] T [voz/h] 

A 
2 A→B 35 1 36 37 

3 A→C 673 13 686 --- 

B 
5 B→C 148 13 161 168 

6 B→A 28 0 28 28 

C 
7 C→A 789 20 809 --- 
8 C→B 102 4 106 --- 

  Tab. 16 Intenzity pro posouzení kapacity predikované špičkové hodiny v roce 2035 

 

Rozhodující intenzity nadřazených proudů 

 

Pravé odbočení z vedlejší 

, = + 0,5 ∙ ) = 809 + 0,5 ∙ 106 = 862	 /ℎ    (19) 

 

Přímý průjezd z vedlejší 

, = + + + 0,5 ∙ ) = 36 + 686 + 809 + 0,5 ∙ 106 = 1584	 /ℎ   (20) 

 

Odbočení vlevo z hlavní 

, = + = 106 + 809 = 915	 /ℎ     (21) 

 

 

kde: ,  součet intenzit nadřazených proudů [voz/hod] 

 I  intenzita dopravy v n-tém proudu ve špičkové hodině [voz/hod] 

 ) pokud má dopravní proud 8 samostatný jízdní pruh  I = 0,	 
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Stanovení kritických a následných časových odstupů 

 

 Střední hodnoty kritického časového odstupu se určují podle dopravního proudu  

a podle rychlosti % na hlavní komunikaci. Rychlost jízdy % je rychlost v km/h, kterou 

nepřekračuje 85 % vozidel. Střední hodnota kritického časového odstupu se značí  a pro 

rychlost jízdy na hlavní komunikaci 30 km/hod se určí dle tabulky 17 [13]. Střední hodnota 

následného časového odstupu  je různá podle druhu dopravního proudu a podle úpravy 

přednosti v jízdě z vedlejší komunikace, v našem případě je přednost zajištěna dopravní 

značkou  P6 "Stůj! Dej přednost v jízdě“ [13]. 

 

  tg [s] tf [s] 

proud 2 (A→B) 4,0 2,6 
proud 5 (B→C) 5,5 3,9 
proud 6 (B→A) 3,9 3,7 

 

Tab. 17 hodnoty kritického  a následného  časového odstupu 

 

Základní kapacita  

 Jedná se o maximální počet vozidel z podřazeného dopravního proudu, která mohou 

projet křižovatkou v časové mezeře mezi vozidly nadřazených proudů. [13]. K určení 

použijeme vzorec 4. 

∙ ∙
      (4) 

 

kde: G  základní kapacita jízdního pruhu n-tého proudu [pvoz/hod] 

 I  součet intenzit nadřazených proudů [voz/hod] 

 t  následný časový odstupu [s] 

 t  kritický časový odstupu [s] 
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Kapacita dopravních proudů 1. stupně  

 Tato kapacita odpovídá volně se pohybujícím vozidlům a není proto ničím omezena. 

Podle TP 188 je rovna  = 1800 pvoz/hod. 

 1800	pvoz/hod 

 

Kapacita dopravních proudů 2. stupně  

 Základní kapacita je shodná s kapacitou jízdního proudu druhého stupně a použijeme 

vzorec 4.  

 

= = ∙ , ∙ = , ∙ ∙ , = 697	pvoz/hod   (4) 

= = ∙ , ∙ = , ∙ ∙ , , = 596	pvoz/hod   (4) 

 

Kapacita dopravních proudů 3. stupně  

 Při výpočtu základní kapacity dopravního proudu 3. stupně je nutné posoudit 

pravděpodobnost nevzdutí nadřazených dopravních proudů. 

 

, = 1 −0      (22) 

 

kde: ,  pravděpodobnost nevzdutého stavu ve společném pruhu  

 I  intenzita dopravy dopravního proudu [pvoz/hod] 

 C  kapacita jízdního pruhu [pvoz/hod] 

 

 

, = 1 −0 = 1 −0 = 0,947   (22) 
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, ∙       (23) 

 

= , ∙ ∙ , ∙ = 0,948 ∙ , ∙ ∙ , , = 183	pvoz/hod	  (24) 

Kapacita pruhu na hlavní komunikaci se společným řazením 

 Protože chybí samostatný pruh pro dopravní proud 7 a 2, je třeba určit kapacitu pruhu 

se společným řazením, tzn. proudů 7,8 a 2,3.  

(25) 

, = 	 ++1800 = 	 37 + 686+1800 = 16521800 = 1665	 /ℎ  

(26) 

, = 	 ++1800 = 	 809 + 106+1800 = 18001800 = 1800	 /ℎ  

 

kde: 	 ,  kapacita pruhů n a m se společným řazením [ /ℎ ]  

  intenzita dopravy dopravního proudu n [ /ℎ ]  

  stupeň vytížení pro n-tý proud [-] 

 

 

Kapacita pruhů na vedlejší komunikaci se společným řazením 

 Výjezdy z vedlejších paprsků mohou byt upraveny tak, aby se čekající vozidla 

dopravních proudů odbočujících vpravo nebo vlevo mohla zastavovat v místě rozhledu vedle 

sebe. Pak je nutné určit společnou kapacitu těchto proudů. [13] V řešeném případě se jedná o 

výjezd z ulice Samešova. 

(27) 

	 , = 	 1800 = 	 1800 = 213	 /ℎ      

 

kde: j  dopravní proud 5[-]  

   dopravní proud 6[-] ,  stupeň vytížení dopravního proudu j, k [-] 
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   kapacita společného pruhu [pvoz/hod]  

 ,   návrhová intenzita dopravního proudu j, k [pvoz/hod] 

   délka úseku společného pruhu pro možnost zastavení v pruhu pro  

   odbočení nebo v rozšířeném [m] 

Stanovení střední doby zdržení 

 Střední doba zdržení 	 je závislá na rezervě kapacity příslušného dopravního proudu, 

případně smíšených dopravních proudů, a jejich kapacitě. Pro určení hodnoty 	 je třeba 

nejprve stanovit rezervu kapacity podle vzorce 7. 

 = −       (7) 

 

kde: REZ  rezerva kapacity n-tého dopravního proudu [pvoz/hod] 

  kapacita jízdního pruhu n-tého dopravního proudu [pvoz/hod] 

  intenzita dopravy dopravního proudu n [pvoz/hod] 

 = − = 697 − 37 = 660	 /ℎ    (7) = − = 183 − 168 = 45	 /ℎ    (7) = − = 596 − 28 = 185	 /ℎ     (7) 

 

Výpočet samotné střední doby zdržení podle TP 188 je zdlouhavé a náročné. 

K výpočtu byl použit program Microsoft Excel 2013. Výsledné střední doby zdržení pro 

jednotlivé dopravních proudy obsahuje v tabulka 18. 

 

 

Stanovení délky fronty 

 

 Délka fronty neřízené křižovatky se navrhuje na 95 % pravděpodobnost uvažované 

délky fronty, tzn., že 95 % času během špičkové hodiny je fronta kratší než udává vypočtená 

hodnota %.[13]  

 

 

% = ∙ ∙ − 1 + 1 − ) + 3 ∙ ∙
     (8) 
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       (9) 

 

 

kde: N % délka fronty vozidel [m] 

  kapacita jízdního pruhu n-tého dopravního proudu [pvoz/hod] 

  stupeň vytížení pro n-tý proud [-] 

I  intenzita dopravy dopravního proudu n [pvoz/hod] 

  kapacita jízdního pruhu n-tého dopravního proudu [pvoz/hod] 

 

, = = = 0,053       (9) 

 

, = = = 0,789       (9) 

 

, = = = 0,131      (9) 

 

% = ∙ ∙ , − 1 + 1 − , + 3 ∙ ∙ ,      (8) 

%, = ∙ 697 ∙ 0,053 − 1 + 1 − 0,053) + 3 ∙ ∙ , = 1	    

 

% = ∙ 	 , ∙ , − 1 + 1 − , + 3 ∙ ∙ ,	 ,      (8) 

%, = ∙ 213 ∙ 0,789 − 1 + 1 − 0,789) + 3 ∙ ∙ , = 49	      

 

 % = ∙ 	 , ∙ , − 1 + 1 − , + 3 ∙ ∙ ,	 ,      (8) 

%, = ∙ 213 ∙ 0,131 − 1 + 1 − 0,131) + 3 ∙ ∙ , = 3	       
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Posouzení úrovně kvality dopravy křižovatky 

Kritériem pro posouzení úrovně kvality dopravy (dále jen ÚKD) je ztrátový čas. 

Tento ztrátový čas je vyjádřený střední dobou zdržení podřazených proudů, případně 

smíšených proudů. Kontroluje se, zda pro intenzitu dopravního proudu I  není překročena 

hodnota střední doba zdržení t . [13] 

 

≤        (10) 

 

kde:  střední doba zdržení vozidel v dopravním proudu n, případně smíšeného  

  proudu [s] 

  nejvyšší přípustná střední doba zdržení dle požadovaného stupně úrovně 

  kvality dopravy [s] 

 

Posouzení se provede pro všechny dopravní proudy v křižovatce. Konečná ÚKD, 

respektive její stupeň, celé křižovatky se určí z  nejméně vyhovujícího dopravního proudu. 

Limitní hodnoty střední doby zdržení odpovídající jednotlivým stupňům ÚKD zobrazuje 

tabulka 5. 

 

. 

 

 

 

 

Tab. 5 Limitní hodnoty střední doby zdržení [13] 

 

• Stupeň A Doba zdržení je velmi malá. 

• Stupeň B Podřazený dopravní proud je ovlivněný. Doba zdržení je malá. 

• Stupeň C Doba zdržení je citelná a vznikají ojediněle krátké fronty. 

• Stupeň D Fronta vozidel vyvolává výrazné časové ztráty. Dopravní situace je 

  však ještě stabilní.  
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• Stupeň E  Tvoří se fronta, která se při existujícím zatížení již nesnižuje. 

• Stupeň F  Kapacita je již překročena. Fronta vozidel narůstá bez ohledu na 

dobu čekání. 

 

Jednotlivé vypočtené veličiny při posouzení křižovatky 

rameno proud In [voz/h] Cn [pvoz/h] Ih  [voz/h] av  [-] REZ  [pvoz/h] tw  [s] N95%  [m] ÚKD 

A 
2 A→B 37 697 915 0,053 660 5,5 1 A 
3 A→C 686 1800 - - - - - - 

B 
5 B→C 168 213 1584 0,789 45 70,0 49 E 
6 B→A 28 213 862 0,131 185 19,4 3 B 

C 
7 C→A 809 1800 - - - - - - 
8 C→B 106 1800 - - - - - - 

Tab. 18 Souhrn nejdůležitějších vypočtených veličin  

 

Závěr posouzení kapacity křižovatky po stavební úpravě 

 Stavebními úpravami křižovatky a navýšením intenzity vozidel v roce 2035 dojde 

v proudu vedoucím z vedlejší komunikace tj. ulice Samešova na komunikaci hlavní tj. ulice 

Velkomeziříčská směrem do centra města Třebíč ke snížení kvality dopravy na stupeň E. 

 

Dále nedojde ke snížení kvality dopravy ze stupně B v proudu odbočujícím z vedlejší 

komunikace tj. ulice Samešova na komunikaci hlavní tj. ulice Velkomeziříčská směrem na 

sídliště Nové Dvory. 

 

Celkově lze říci, že křižovatka kapacitně rok 2035 vyhoví a její kapacita nebude 

překročena, ovšem při špičkových hodinách bude na vedlejší komunikaci tj. ulice Samešova 

vznikat nestabilní provoz, který bude mít zdržení vozidel vetší než 45 s. 
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5.2. Varianta B – přestavba na okružní křižovatku 

 

Tato varianta řeší přestavbu stávající stykové křižovatky na okružní křižovatku 

s jedním jízdním pruhem na okruhu a jednopruhovými vjezdy i výjezdy Jedná se o tří 

ramennou křižovatku. Návrh se napojuje na stávající šířkové uspořádání komunikací.  

 

Středový ostrov okružní křižovatky je navržen o poloměru 4 m, v návrhu je uvažováno 

o zatravnění středového ostrovu. Prstenec, který bude sloužit jako ojediněle pojížděný, bude 

o šířce 1,5m a bude tvořen z betonu se strukturovaným povrchem ve sklonu 6%. Okružní 

jízdní pás je navržen v šířce 6,5m. V návrhu této variantě se počítá s cca 4,5 m vysokou a 40 

m dlouhou opěrnou zeď. Důvod je ten, že část okružní křižovatky bude realizována 

v násypu. Okolní terén je při jižním okraji hlavní komunikace svažitý, a proto je nutné 

využití opěrné zdi. Opěrnou zeď není nutné v této fázi dále řešit.  

 

V této variantě jsou dále navrženy dva nové úrovňové přechody pro chodce o délce 

7,0 m, dále je navrženo prodloužení chodníku lemujícího vnější část okružní křižovatky a 

ulici Velkomeziříčská. 

 

 

5.2.1. Prvky navržené okružní křižovatky 

 

Vjezdy: 

 Na okružní pás je průběžné komunikace napojena stykově. Vjezdové větve jsou 

vedeny jako vedlejší komunikace a okružní pás jako komunikace hlavní.  Šířkově se vjezdy 

pohybují v hodnotách 4,5 m a 5 m a obsahují vodící a odvodňovací proužek o šířce 0,5 m. 

Nejmenší poloměr vjezdové větve má hodnotu 8,0 m.   

 

Výjezdy: 

 Šířkově se výjezdy pohybují v hodnotách 4,5 m a 5 m a obsahují vodící a odvodňovací 

proužek o šířce 0,5 m. Nejmenší poloměr výjezdové větve má hodnotu 15,0 m. 
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Okružní pás: 

 Okružní jízdní pás má šířku 6,5 m. Jedná se o klasické mezikruží s vnitřním 

poloměrem 5,5 m a vnějším 12,0 m. Příčný sklon je 3,0 %. 

 

Středový ostrov: 

 Středový ostrov má kruhový tvar s poloměrem 4,0 m. Od prstence je středový ostrov 

oddělen obrubou. Povrch je nepojížděný a osazený nízko rostoucí zelení pro zachování 

rozhledu.  

 

Prstenec: 

 Prstenec je tvořen z betonu se strukturovaným povrchem v šíři 1,5 m. Proveden je 

v příčném sklonu 6% směrem k vozovce. Pojížděný betonový obrubník pak odděluje prstenec 

od okružního pásu. 

 

Komunikace pro pěší: 

Nově navržené přechody jsou v šířce 3,00 m. Délky přechodů jsou 7,0 m.  Přechody 

budou doplněny vodícími pásy pro slabozraké. Navržené chodníky šířkově plynule navazují 

na stávající. Byly navrženy s ohledem na nejčastější trasy chodců. V místech navazujících na 

přechody pro chodce je chodník opatřen varovným a signálním pásem a také sníženou 

obrubou na výšku 20 mm nad vozovku. 

 

 

5.2.2. Kapacitní posouzení křižovatky po přestavbě 

 

 Výpočet kapacity okružní křižovatky se provádí tehdy, překročí-li návrhová intenzita 

dopravy na křižovatce, zjištěná součtem všech vozidel vjíždějících do křižovatky, hodnotu 

vice než 15 000 voz/24 hod. [16]  
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5.2.3. Předpokládaná denní intenzita dopravy v roce 2035  

 

Pro zjištění předpokládané denní intenzity dopravy v roce 2035 použijeme stejně jako 

v kapitole 4.1.1 metodu jednotného součinitele růstu. Počáteční hodnoty budou tentokrát 

zjištěný RPDI z roku 2013 tj. 12 178 voz/den.  

 ∙        (17) 

 

kde:  výhledová intenzita dopravy pro danou skupinu vozidel [voz/hod] 

  výchozí intenzita dopravy pro danou skupinu vozidel [voz/hod] 

  koeficient prognózy intenzit dopravy pro danou skupinu vozidel [-] 

 

 Koeficient prognózy intenzit dopravy pro danou skupinu vozidel se určí dle vzorce 18. 

 =        (18) 

 

kde:  koeficient prognózy intenzit dopravy pro danou skupinu vozidel [-] 

  koeficient vývoje intenzit dopravy pro výhledový rok (2035) a pro danou 

  skupinu vozidel [-] 

  koeficient vývoje intenzit dopravy pro výchozí rok (2013) a pro danou skupinu 

  vozidel [-] 

 

  

Koeficienty vývoje intenzit dopravy pro všechna vozidla jsou: = 1,47 = 1,04 

 = = ,, = 1,413     (18) 
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Pak roční průměr denních intenzit pro rok 2035 bude: 

 ∙ = 12 178 ∙ 1,413 = 17 213 /     (17) 

 

Intenzita vozidel během dne překročí hranici 15 000 voz/den a je tedy nutné okružní 

křižovatky ve variantách B a C kapacitně posoudit. 

 

5.2.4. Vlastní kapacitní posouzení 

 

Posouzení kapacity okružní křižovatky je provedeno dle TP 234 Posuzování kapacity 

okružních křižovatek. Vstupní hodnoty uvádí tabulka číslo 19.  

 

Rameno In [pvoz/h] Ik [pvoz/hod] Ich [ch/hod] b [m] Ri [m] Re[m] 

A 736 873 55 11 24 15 

B 202 147 10 9,5 8 23 

C 939 857 0 9,5 50 24 

Tab. 19 Vstupní hodnoty pro výpočet kapacity 

 

Kapacita vjezdu  

  

= 3600 ∙ 1 − ∆∙
∙ ∙ , ∙ ∙ ∆

    (28) 

 

kde: C  kapacita vjezdu [pvoz/hod] 

 I  intenzita dopravy na okruhu [pvoz/hod] 

 počet jízdních pruhů na okruhu [-] 

,  koeficient zohledňující počet jízdních pruhů na vjezdu [-] 

, = 1,00 

 t  následný časový odstupu [s] 
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 t  kritický časový odstupu [s] 

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

Do vzorce (19) se zadávají tyto hodnoty kritických, následných a minimálních 
časových odstupů: 

 
 v závislosti na vzdálenosti mezi kolizními body b. 

 
< 11,0	     = 4,5 11,0	 ≤ ≤ 20,0	  = 5,6 − 0,1 ∙  > 20,0	    = 3,6	  

 
Kde:   vzdálenost mezi kolizními body na okruhu [m] 

  v závislosti na poloměru vjezdu. 

 < 8,0	     = 3,1 8,0	 ≤ ≤ 16,0	   = 3,6 − 0,0625 ∙  > 16,0	    = 2,6	  

 
Kde:   poloměr vjezdu [m] 

 ∆ jako konstantní hodnota: ∆= 2,1	   
 
 
Pak: 

Rameno  [s]  [s] ∆ [s] 

A 4,5  2,6 2,1 

B  4,5  3,1  2,1 

C  4,5  2,6 2,1  

 
Ukázkově pro rameno A: 
 = 3600 ∙ 1 − ∆∙∙ ∙ , ∙ ∙ ∆

   (28) 

= 3600 ∙ 1 − , ∙∙ ∙ , ∙ ∙ , , , = 1180	 /ℎ    (28) 

 

Rezerva kapacity REZ 

 = −       (29) 
 
Kde:   rezerva kapacity [pvoz/h] 
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  kapacita vjezdu [pvoz/h] 

  intenzita dopravy na vjezdu [pvoz/h] 

 
Ukázkově pro rameno A: 
  

− 1180 − 736 = 444	 /ℎ    (29) 
 

Stanovení střední doby zdržení 

Střední doba zdržení byla pro svou náročnost vypočtena v programu Microsoft Excel 
2013. Výsledky výpočtu uvádí následující tabulka. 

 
Rameno D E µ µo F G q qo T y 

A 3,109 1,917 0,328 0,444 531,057 6642,605 0,204 0,204 3600 0,571 

B 4,687 0,325 0,137 0,444 2072,986 38949,211 0,056 0,056 3600 5,480 

C 3,054 3,196 0,372 0,444 304,511 3757,680 0,261 0,261 3600 0,277 

Tab. 20 Hodnoty pro stanovení střední doby zdržení 
 

Použité vzorce: 
 = + +       (30) 

= ∙ √ + −       (31) 

= ∙ ∙ μ − ) ∙ + − +     (32) 

= ∙ ∙ ∙ − μ − ) ∙      (33) 

= ∙ )      (34) 

= 1 −      (35) 

 
Kde:   střední doba zdržení [s] 
  doba trvání požadovaného intervalu [s], T=3600 s μ kapacita pruhu podřazeného dopravního proudu v uvažovaném intervalu [pvoz/s], μ =  

 intenzita podřazeného dopravního proudu [pvoz/s], μ =  

 intenzita podřazeného dopravního proudu po špičkovém intervalu [pvoz/s], 
 =  μ  kapacita v čase po špičkovém intervalu [pvoz/s], μ = , ∙  

 

Ukázkově pro rameno A: 
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+ + 3,109 + 1,917 + , = 8,07	    (30) 

 

Stupeň vytížení =       (36) 

 
Kde:   stupeň vytížení [-] I  návrhová intenzita dopravního proudu n [pvoz/hod] 

  kapacita pruhu dopravního proudu n [pvoz/hod] 

 

Ukázkově pro rameno A: = = = 0,624     (36) 

 

 
Stanovení délky fronty 

Délka fronty na vjezdech do neřízené křižovatky se dimenzuje na 95% 
pravděpodobnost uvažované délky fronty vozidel [16]. 

 

% = ∙ ∙ − 1 + 1 − ) + 3 ∙ ∙
    (37) 

 
Kde:   stupeň vytížení [-] N % délka fronty [m] 

  kapacita pruhu dopravního proudu n [pvoz/hod] 

 

Ukázkově pro rameno A: 
 

% = ∙ ∙ − 1 + 1 − ) + 3 ∙ ∙
     (37) 

% = ∙ 1180 ∙ 0,624 − 1 + 1 − 0,624) + 3 ∙ ∙ , = 29	    (37) 

 

Následující tabulka uvádí všechny vypočtené hodnoty pro posouzení vjezdu okružní 

křižovatky.  

 

Vjezd Ci [pvoz/h] REZ [pvoz/h] tw [s] av [-] N95% [m] 

A 1180 444 8,08 0,624 29 

B 493 291 12,31 0,410 12 
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C 1340 401 8,94 0,701 41 

Tab. 21 Výsledné hodnoty pro posouzení vjezdu okružní křižovatky 
 

 

Základní kapacita výjezdu  ∙ ,       (38) 

 

Kde:   kapacita výjezdu [pvoz/hod] n ,   koeficient zohledňující počet pruhů na výjezdu [-] 

  n , = 1,0 

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

 

Hodnota  je dána vztahem: 

 

= 3,0 	 < 15	3,6 − 0,04 ∙ 	15 ≤ ≤ 302,4 	 > 30  

 

Kde:   poloměr výjezdu [m] 

 

Vliv přecházejících chodců  

Pokud přes výjezd z okružní křižovatky přecházejí chodci, dochází k ovlivňování 

kapacity výjezdu. V případě, že je intenzita přecházejících chodců  vyšší než 250 ch/hod a 

nebo součet intenzit přecházejících chodců a vyjíždějících vozidel + 	vyšší než 800 

(voz+ch)/hod, stanovuje se kapacita výjezdu podle vzorce číslo 39. V řešené křižovatce jsou 

intenzity chodců nízké, přesto však rameno A splňuje kritérium pro nutné posouzení vlivu 

přecházejících chodců.  

 

= ∙ , ∙ ∙
     (39) 

Kde:   kapacita výjezdu [pvoz/hod] n ,   koeficient zohledňující počet pruhů na výjezdu [-] 

  n , = 1,0 

 intenzita přecházejících chodců[ch/hod] 
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 následný časový odstup vozidel na výjezdu z okružní křižovatky[s] 

 kritický časový odstup [s], podle vzorce 40 

 

+ +      (40) 

 

Kde:   délka přechodu [m] 

v  rychlost chodce [m/s] 

 v 1,6	 /  

 délka vozidla[m] 

 d = 6,0	  

 rychlost vozidla [m/s] v = 5,56 								 		 	 ≤ 15	  

 bezpečnostní odstup vozidla a chodce [s] t = 1,7	  

 

Vzorově pro rameno A: 
 = + + = , + , + 1,7 = 7,15   (40) 

 

= ∙ , ∙ ∙ = ∙, ∙ ∙ , , = 1101	 /ℎ  (39) 

 

Vzorově pro rameno B: 
 = ∙ , = ∙, = 1343	 /ℎ     (38) 

 

Všechny vypočtené hodnoty pro posouzení výjezdu z okružní křižovatky obsahuje 

následující tabulka číslo 22. 

 

Výjezd Ce [pvoz/h] Ich [ch/h] tg [s] tf [s] 

A 1101 55 7 3,0 

B 1343 - - 2,7 
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C 1364 - - 2,6 
Tab. 22 Výsledné hodnoty pro posouzení výjezdu okružní křižovatky 

 

 

Výsledek kapacitního posouzení 

Z výpočtu je patrné, že okružní křižovatka z hlediska kapacity vyhoví. Kromě ramene 

B, které dosáhlo díky své střední době zdržení 12,3 vteřiny a tím se dostalo na úroveň kvality 

dopravy na stupeň B, zbylá dvě ramena jsou na stupni A, tedy nejlepším. 

 

5.3. Varianta C – přestavba na okružní křižovatku elipsovitého tvaru 

 

 Tato varianta řeší přestavbu stávající stykové křižovatky na okružní křižovatku 

s jedním jízdním pruhem na okruhu a jednopruhovými vjezdy i výjezdy Jedná se o tří 

ramennou křižovatku. Návrh vychází ze stávajícího šířkového uspořádání dotčených 

komunikací.  

 

Středový ostrov okružní křižovatky je navržen ve tvaru elipsy. Menší průměr elipsy je 

9 m, vetší průměr elipsy je 12 m. V návrhu je uvažováno o zatravnění středového ostrovu. 

Prstenec, který bude sloužit jako ojediněle pojížděný, bude mít proměnnou šířku a to od 1,5 m 

do 4 m. Pojížděný prstenec bude tvořen z betonu se strukturovaným povrchem. Okružní jízdní 

pás je navržen v šířce 6,0m. V návrhu této variantě se počítá s cca 4m vysokou a 40 m 

dlouhou opěrnou zeď. Důvod je ten, že část okružní křižovatky bude realizována v násypu. 

Okolní terén je při jižním okraji hlavní komunikace svažitý, a proto je nutné využití opěrné 

zdi. 

 

Opěrnou zeď není nutné v této fázi dále řešit. V této variantě jsou dále navrženy dva 

nové úrovňové přechody pro chodce, které jsou vedeny přes zvýšené ostrůvky. Dále je 

navrženo prodloužení chodníku lemujícího vnější část okružní křižovatky a ulici 

Velkomeziříčská. 

 

5.3.1. Prvky navržené okružní křižovatky 

 

Vjezdy: 
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 Na okružní pás je průběžné komunikace napojena stykově. Vjezdové větve jsou 

vedeny jako vedlejší komunikace a okružní pás jako komunikace hlavní.  Šířkově se vjezdy 

pohybují v hodnotách 4,5 m a 5 m a obsahují vodící a odvodňovací proužek o šířce 0,5 m. 

Nejmenší poloměr vjezdové větve má hodnotu 24,0 m.   

 

Výjezdy: 

 Šířkově se výjezdy pohybují v hodnotách 4,5 m a 5 m a obsahují vodící a odvodňovací 

proužek o šířce 0,5 m. Nejmenší poloměr výjezdové větve má hodnotu 15,0 m. 

 

Okružní pás: 

 Okružní jízdní pás je veden v elipse v konstantní šířce 6,0 m. Tvarově jde o elipsu 

vnitřním poloměru 5,75 m a 10 m a vnějším 11,75m a 16,0 m. Příčný sklon je 3,0 %. 

 

Středový ostrov: 

 Středový ostrov je rovněž elipsou o poloměru 4,25 m a 6 m. Od prstence je středový 

ostrov oddělen obrubou. Povrch je nepojížděný a osazený nízko rostoucí zelení pro zachování 

rozhledu.  

 

Prstenec: 

 Prstenec je tvořen povrchem z betonu se strukturovaným povrchem v proměnné šířce 

šíři 1,5 m - 4 m. Proveden je v příčném sklonu 6% směrem k vozovce. Pojížděný betonový 

obrubník pak odděluje prstenec od okružního pásu. 

 

Komunikace pro pěší: 

Nově navržené přechody jsou v šířce 3,00 m. Délky přechodů jsou 4,5m a 5,0 m.  

Přechody budou doplněny vodícími pásy pro slabozraké. Navržené chodníky šířkově plynule 

navazují na stávající. Byly navrženy s ohledem na nejčastější trasy chodců. V místech 

navazujících na přechody pro chodce je chodník opatřen varovným a signálním pásem a také 

sníženou obrubou na výšku 20 mm nad vozovku. 

 

Dopravní ostrůvky: 

 Dopravní ostrůvky a jejich umístění mezi vjezdy a výjezdy zajišťuje fyzické oddělení 

protisměrných jízdních pruhů. Jsou rovněž jako středový ostrov od jízdního pásu odděleny 

zvýšenou obrubou a zatravněny. Rovněž nabízejí ochranu pro chodce, jelikož jsou přes 
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ostrůvky vedeny přechody, v těchto místech je bezbariérovost zajištěna sníženou obrubou na 

20 mm nad vozovku a v místě ostrůvku je proveden signální a varovný pas pro slabozraké. 

5.3.2. Kapacitní posouzení křižovatky po přestavbě 

 

Posouzení varianty C je obdobné jako u varianty B. Jelikož byl postup řešen již 

v kapitole 5.2.4, obsahuje tato kapitola pouze tabulky se vstupními a výstupními daty 

k výpočtu.  

 

Rameno In [pvoz/h] Ik [pvoz/hod] Ich [ch/hod] b [m] Ri [m] Re[m] 

A 736 873 55 14,5 24 15 

B 202 147 10 9,5 25 35 

C 939 857 0 9,5 85 20 

Tab. 23 Vstupní hodnoty pro výpočet kapacity 

 
Střední doba zdržení byla pro svou náročnost vypočtena v programu Microsoft Excel 

2013. Výsledky výpočtu uvádí následující tabulka. 
 

Rameno D E µ µo F G q qo T y 

A 2,814 1,917 0,333 0,444 528,417 5979,037 0,204 0,204 3600 0,544 

B 3,356 0,325 0,154 0,444 2368,994 31848,877 0,056 0,056 3600 5,173 

C 3,054 3,196 0,372 0,444 304,511 3757,680 0,261 0,261 3600 0,277 

Tab. 24 Hodnoty pro stanovení střední doby zdržení 
 

 

Následující tabulka uvádí všechny vypočtené hodnoty pro posouzení vjezdu okružní 

křižovatky.  

 

Vjezd Ci [pvoz/h] REZ [pvoz/h] tw [s] av [-] N95% [m] 

A 1200 464 7,73 0,613 28 

B 555 353 10,17 0,364 10 

C 1340 401 8,94 0,701 41 
Tab. 25 Výsledné hodnoty pro posouzení vjezdu okružní křižovatky 
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Všechny vypočtené hodnoty pro posouzení výjezdu z okružní křižovatky obsahuje 

následující tabulka číslo 26. 

 

Výjezd Ce [pvoz/h] Ich [ch/h] tg [s] tf [s] 

A 1127 55 5,6 3,0 

B 1500 - - 2,4 

C 1286 - - 2,8 
Tab. 26 Výsledné hodnoty pro posouzení výjezdu okružní křižovatky 

 

Výsledek kapacitního posouzení 

Z výpočtu je patrné, že okružní křižovatka z hlediska kapacity vyhoví. Kromě ramene 

B, které dosáhlo díky své střední době zdržení 10,17 vteřiny a tím se jen těsně dostalo na 

úroveň kvality dopravy na stupeň B, zbylá dvě ramena jsou na stupni A, tedy nejlepším. 

6. Vyhodnocení navřených variant 

 

 V této kapitole jsou všechny navržené varianty porovnány z několika hledisek a 

výsledkem tohoto porovnání je pak varianta, která je nejvíce vhodná k realizaci.  

 

6.1. Vymezení problémů a určení cílů řešení 

Úrovňová křižovatka na ulici Velkomeziříčská a ulici Samešova je v tzv. tvaru – T.  

Hlavním problémem je směr hlavní komunikace tj. na ulici Velkomeziříčská, která se 

nachází v oblouku o poloměru 24 m, vedlejší komunikace tj. ulice Samešova se napojuje na 

ulici Velkomeziříčská v přímém směru. Proto se z psychologického hlediska řidiče může zdát, 

že ulice Samešova přecházející v ulici Velkomeziříčská je komunikací hlavní, viz obrázek 

číslo 12. 

Právě z důvodů nedání přednosti v jízdě se na této křižovatce stává většina dopravních 

nehod viz obrázek číslo 9. 
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Obr. 12 Psychologická přednost na křižovatce 

 

Druhým vážným problémem jsou chybějící přechody pro chodce. V současném 

stavu chodci přecházejí dost frekventovanou komunikaci ve středu směrového oblouku ulice 

Velkomeziříčská bez zajištěného rozhledu. 

Chodník na ulici Samešova vyúsťuje přímo do křižovatky, aniž by na něj navazoval 

přechod pro chodce. 

Tato trasa je chodci velice frekventovaná, protože je to nejrychlejší trasa pro chodce 

z části sídliště Nové Dvory a ze sídliště Nové Město. 

Na obrázku číslo 13 jsou znázorněné stávající chodníky, dále nezpevněná stezka a 

kritické místo, kde dochází k přechodu chodců přes hlavní komunikaci bez zajištěného 

rozhledu. 

 

Hlavní komunikace ul. Velkomeziřičská 

Vedlejší komunikace ul. Samešova 

DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ 
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Obr. 13 Pohyb chodců v oblasti křižovatky 

 

Třetím problémem je omezení odbočení vlevo z ulice Velkomeziříčská na ulici 

Samešova. Tomuto problému ovšem není nutné přikládat velký význam. Je to z důvodu toho, 

že zajištěním odbočení vlevo z hlavní ulice Velkomeziříčské má význam pouze pro 

návštěvníky nově budované administrativní budovy, ke které je ovšem zajištěn příjezd z ulice 

Samešova, viz. obrázek číslo 14. Ve všech navržených variantách se počítá s možným 

odbočením vlevo. 

 

STÁVAJÍCÍ CHODNÍKY      

 VYŠLAPANÁ STEZKA OD CHODCŮ 

NEJFREKVENTOVANĚJŠÍ TRASA CHODCŮ 

MÍSTO NEJČASTĚJŠÍHO PŘECHÁZENÍ HLAVNÍ KOMUNIKACE CHODCI 
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Obr. 14 Zakázané odbočení vlevo z hlavní komunikace 

 

 

 

6.2. Stupnice hodnocení jednotlivých kritérií 

Stupnice hodnocení přiřazuji každému hodnotícímu kritérii číslo od 1 do 10. Nejmenší 

důležitost hodnotícího kritéria má na stupnici číslo 1, čím je důležitost hodnotícího kritéria 

vyšší, tím stoupá číslo na stupnici hodnocení. Varianty řešení dané křižovatky budou 

hodnoceny dle stupnice pro každé kritérium zvlášť. Varianta, která získá nejvíce bodů, by 

měla být dle hodnocení nejlepší. 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavní komunikace  

ul. Velkomeziřičská 

Vedlejší komunikace  

ul. Samešova 

Místo nové 

administrativní budovy 
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Hodnotící kritéria 
Stupnice hodnocení pro dané 

kritérium 

Zakázané směry odbočení 1-5 

Zajištění přechodu pro chodce 1-10 

Realizace nových opěrných zdí 1-3 

Objemy nasypané zeminy 1-3 

Nové zpevněné plochy, komunikace a chodníky  1-3 

Plynulost jízdy po hlavní komunikaci a průjezdná 

rychlost křižovatkou 

1-3 

Investiční náklady 1-10 

Náklady na opravy a údržbu křižovatky 1-8 

Časové možnosti realizace 1-5 

Možnost etapové výstavby 1-3 

Doba trvání přeložení MHD 1-3 

Bezpečnost účastníků provozu 1-10 

Spotřeba pohonných hmot, dopravní hluk a exhalace 1-3 

Zábory pozemků 1-3 

Hodnocení kapacity pro výhledové období  1-10 

Tab. 18 Stupnice hodnocení pro daná kritéria 

 

6.3. Zhodnocení variant dle hodnotících kritérií 

 

6.3.1. Zakázané směry odbočení 

 

Ve všech variantách není navrženo žádné zakázané odbočení. 

Proto jsou všechny varianty (A, B, C) hodnoceny 5 b. 

6.3.2. Zajištění přechodu pro chodce 

 

Varianta A – stavební úprava stykové křižovatky 

Ve variantě A je navržen uprostřed nového řešení křižovatky dělící dopravní ostrůvek 

s funkcí ochrannou, který propojuje nově navržené přechody pro chodce se stávajícími či 
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novými chodníky. Nově navržené přechody jsou v šířce 3,00 m. Délky přechodů jsou 7,0 m a 

4,5 m.  Přechody budou doplněny vodícími pásy pro slabozraké. 

 

Ve variantě A jsou navrženy celkem tři nové přechody, které budou bezpečně sloužit 

chodcům, za toto hodnotící kritérium je varianta A tedy hodnocena 10 b. 

 

Varianta B – přestavba stykové křižovatky na okružní křižovatku 

Ve variantě B jsou navrženy dva nové přechody pro chodce, které propojí stávající a 

nové chodníky. Nově navržené přechody jsou v šířce 3,00 m. Délky přechodů jsou 7,0 m.  

Přechody budou doplněny vodícími pásy pro slabozraké. 

 

Ve variantě B jsou navrženy celkem dva nové přechody, které budou bezpečně sloužit 

chodcům, za toto hodnotící kritérium je varianta B tedy hodnocena 10 b. 

 

Varianta C – přestavba stykové křižovatky na okružní křižovatku ve tvaru elipsy 

Ve variantě C jsou navrženy dva dopravní ostrůvky s funkcí dělící a ochrannou, přes 

které nově navržené přechody propojují stávající či nové chodníky. Nově navržené přechody 

jsou v šířce 3,00 m. Délky přechodů jsou 4,5 m.  Přechody budou doplněny vodícími pásy pro 

slabozraké. 

 

Ve variantě C jsou navrženy celkem dva nové přechody, které budou bezpečně sloužit 

chodcům, za toto hodnotící kritérium je varianta C tedy hodnocena 10 b. 

 

6.3.3. Realizace nových opěrných zdí 

 

Varianta A – stavební úprava stykové křižovatky 

Ve variantě A není nutné realizovat novou opěrnou zeď, hlavní komunikace je ve 

variantě A vedena ve stejném směrovém řešení jako ve stávajícím stavu, vedlejší komunikace 

je v napojení na hlavní komunikaci rozdvojena, je změněno její směrové řešení. Důvod je 

zvýšení pozornosti řidiče, že vjíždí do křižovatky z vedlejší komunikace. 

 

V této variantě nebude nutné rozšiřovat křižovatku, proto nejsou nutné opěrné zdi,  

za toto hodnotící kritérium je varianta A tedy hodnocena 3 b. 
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Varianta B – přestavba stykové křižovatky na okružní křižovatku 

 Ve variantě B je nutné, z důvodů rozšíření křižovatky směrem k svahu realizovat 

opěrnou zeď, která bude sloužit pro zadržení zeminy a vytvoření nutné plochy pro realizaci 

okružní křižovatky. 

 

Opěrná zeď není v projektu řešena, pouze se uvažuje, že by v této variantě bylo nutné 

opěrnou zeď realizovat. Předběžné rozměry opěrné zdi jsou následující, výška zdi cca 4,5 m, a 

délka zdi 40 m. Za toto hodnotící kritérium je varianta B tedy hodnocena 1 b. 

 

Varianta C – přestavba stykové křižovatky na okružní křižovatku ve tvaru elipsy 

 Varianta C je obdobná jako varianta B, nutnost realizace opěrné zdi je nevyhnutelná. 

Předběžné rozměry opěrné zdi jsou následující, výška zdi cca 4,5 m, a délka zdi 40 m. 

Za toto hodnotící kritérium je varianta C tedy hodnocena 1 b. 

 

6.3.4. Objemy násypů 

 

Varianta A – stavební úprava stykové křižovatky 

 Ve variantě A se nepočítá s navážením nového materiálu, za toto hodnotící kritérium 

je varianta A tedy hodnocena 3 b. 

 

Varianta B – přestavba stykové křižovatky na okružní křižovatku 

 Ve variantě B je nutné pro rozšíření plochy pro realizaci okružní křižovatky dovézt na 

stavbu cca 2000 m3 nové zeminy.  

Za toto hodnotící kritérium je varianta B tedy hodnocena 1 b. 

 

Varianta C – přestavba stykové křižovatky na okružní křižovatku ve tvaru elipsy 

Ve variantě C je nutné pro rozšíření plochy pro realizaci okružní křižovatky dovézt na 

stavbu cca 2300 m3 nové zeminy.  

Za toto hodnotící kritérium je varianta C tedy hodnocena 1 b. 
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6.3.5. Nové zpevněné plochy, komunikace a chodníky 

 

Varianta A – stavební úprava stykové křižovatky 

 Ve variantě A se počítá s menšími úpravami, hlavní komunikace je ponechána ve 

stávajícím směrovém řešení. Ke změně směrového řešení dochází na vedlejší komunikaci. 

Dále jsou v návrhu nové chodníky pro chodce a středový dopravní ostrůvek. Nová 

odhadovaná zpevněná plocha, která by při realizaci varianty A byla nutná udělat je cca 675 

m2. 

Za toto hodnotící kritérium je varianta A tedy hodnocena 3 b. 

 

Varianta B – přestavba stykové křižovatky na okružní křižovatku 

Ve variantě B se počítá s úpravami stykové křižovatky na okružní křižovatku a nová 

odhadovaná zpevněná plocha, která by při realizaci varianty B byla nutná udělat je cca 

1085m2. 

Za toto hodnotící kritérium je varianta A tedy hodnocena 2 b. 

 

Varianta C – přestavba stykové křižovatky na okružní křižovatku ve tvaru elipsy 

Ve variantě C se počítá s úpravami stykové křižovatky na okružní křižovatku ve tvaru 

elipsy a nová odhadovaná zpevněná plocha, která by při realizaci varianty C byla nutná udělat 

je cca 1415m2. 

Za toto hodnotící kritérium je varianta A tedy hodnocena 1 b. 

6.3.6. Plynulost jízdy po hlavní komunikaci a průjezdná rychlost 

křižovatkou 

 

Nejlepší plynulosti jízdy bude dosáhnuto ve variantě A, neboť ve variantách B a C, 

které jsou řešeny jako okružní křižovatky, je řidič nucen, objíždět celou okružní křižovatku 

směrem z centra města na sídliště Nové Dvory. 

Proto za toto kritérium hodnotím variantu A 3 b., varianty B a C hodnotím 2 b. 
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6.3.7. Investiční náklady 

 

Dle náročnosti stavebních úprav hodnotím variantu A z hlediska finanční náročnosti 

jako nejlepší. Výhodami z finančního hlediska varianty A oproti variantám B a C jsou menší 

zábory pozemků, menší množství nově navážené zeminy, menší množství nových 

zpevněných ploch, dále se ve variantě A nemusí realizovat opěrná zeď. Dle návrhů variant 

není možné vyrobit položkový rozpočet, proto náklady na výstavbu jednotlivých variant jsou 

hodnoceny bodově. 

Variantu A hodnotím nejlépe a to 10 b., variantu B hodnotím 5 b. a variantu C 

hodnotím 4 b.  

 

6.3.8. Náklady na opravy a údržbu křižovatky 

 

Dle náročnosti na opravy a údržbu opět volím jako nejlepší variantu A. výhodami jsou 

menší plochy vodorovného dopravního značení, dále odpadá možná rekonstrukce opěrné zdi, 

nebo svodidla na opěrné zdi. 

Proto variantu A hodnotím nejlépe a to 8 b., variantu B a C hodnotím 6 b.  

 

6.3.9. Časové možnosti realizace 

 

Jedná se o předpokládanou dobu výstavby nového řešení úrovňové křižovatky. Dle 

časové náročnosti na stavební úpravy křižovatky je varianta A nejméně náročná, hlavním 

faktorem je realizace opěrné zdi ve variantách B a C. 

Proto variantu A hodnotím nejlépe a to 5 b., variantu B a C hodnotím 3 b. 

 

6.3.10. Možnost etapové výstavby 

 

Jelikož ul. Velkomeziříčská je hlavním spojením centra města se sídlištěm Nové 

Dvory a Nové Město, byla by ve všech třech variantách etapová výstavba nutná. Časové 

délky etap výstavby by se odvíjeli od jejich náročnosti. 

Nejméně náročnou variantou je varianta A, proto ji hodnotím 3 b., variantu B a C 

hodnotím 2 b. 
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6.3.11. Doba trvání přeložení MHD  

 

Ve variantě A se počítá s nejkratší dobou realizace stavebních úprav dané křižovatky 

proto i přeložení MHD by bylo na kratší dobu než ve dvou dalších variantách B a C. 

Proto hodnotím variantu A 3 b., variantu B a C hodnotím 2 b. 

 

6.3.12. Bezpečnost účastníků provozu 

 

Rozhledové poměry jsou ve všech variantách splněny viz. přílohy č. B4, B7, B10.  

Okružní křižovatka je ovšem z hlediska bezpečnosti brána jako lepší než styková 

křižovatka, z důvodů výskytu křižných bodů ve stykové křižovatce. 

Ve variantě A se nachází jeden křižný bod. 

Bezpečnost chodců je zajištěna ve všech třech variantách pomocí SDZ a VDZ, 

dopravních ostrůvků. 

Z hlediska bezpečnosti tedy hodnotím variantu A 8 b., variantu B a C hodnotím 10 b. 

  

6.3.13. Zábory pozemků 

 

Ve variantě A není nutné dělat nové zábory pozemků, stavební úpravy se odehrávají 

na stávající křižovatce a křižovatku nijak nerozšiřují. Ve variantě B a C je nutné udělat zábor 

pozemek č. 1340/20, který je ve vlastnictví města Třebíč, druh pozemku je veden jako ostatní 

plocha.  

Z hlediska záboru pozemků tedy hodnotím variantu A 3 b., variantu B a C hodnotím 

2b. 

 

6.3.14. Spotřeba pohonných hmot, dopravní hluk a exhalace 

 

Dle tohoto kritéria nevidím v navržených variantách žádný velký rozdíl, proto 

hodnotím všechny varianty (A, B, C) 3 b. 
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6.3.15. Kapacitní posouzení křižovatek pro výhledové období 

 

Dle tohoto kritéria jsou lepšími variantami okružní křižovatky, které mají obecně větší 

kapacitu než neřízená styková křižovatka. Jelikož denní intenzita přesáhla 15 000 voz/den 

musely se okružní křižovatky kapacitně posoudit. Obě vyhověly s nejhorším výsledkem na 

rameni B, kde nastal stupeň B, co se týká úrovně kvality dopravy.  

Ve variantě A nastal při posouzení problém se směrem, který vede dopravu z vedlejší 

komunikace tj. ul. Samešova, na hlavní komunikace tj. ul. Velkomeziříčská směrem do centra 

města. Tento směr dle kapacitního posouzení vychází podle ÚKD do stupně E, tedy 

nestabilní. 

Dle kapacitního posouzení pro výhledové období, vychází lépe varianty B a C, které 

hodnotím 10 b., variantu A hodnotím 3 b.  
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6.4. Souhrnná tabulka zhodnocení variant 

 

Pro hodnocení variant nového řešení úrovňové křižovatky na ulici Velkomeziříčská a 

ulici Samešova jsou tedy nejdůležitějšími faktory, bezpečnost provozu na křižovatce, zajištění 

přechodu chodců v oblasti křižovatky, investiční náklady, náklady na opravy a údržbu 

křižovatky a splnění kapacity křižovatky pro výhledové období. 

 

Hodnotící kritéria 

Stupnice 

hodnocení 

pro dané 

kritérium 

VARIANTY 

NÁVRHU 

 

A 

 

B 

 

C 

Zakázané směry odbočení 1-5 5 5 5 

Zajištění přechodu pro chodce 1-10 10 10 10 

Realizace nových opěrných zdí 1-3 3 1 1 

Objemy nasypané zeminy 1-3 3 1 1 

Nové zpevněné plochy, komunikace a chodníky  1-3 3 2 1 

Plynulost jízdy po hlavní komunikaci a 

průjezdná rychlost křižovatkou 

1-3 3 2 2 

Investiční náklady 1-10 10 5 4 

Náklady na opravy a údržbu křižovatky 1-8 8 6 6 

Časové možnosti realizace 1-5 5 3 3 

Možnost etapové výstavby 1-3 3 2 2 

Doba trvání přeložení MHD 1-3 3 2 2 

Bezpečnost účastníků provozu 1-10 8 10 10 

Spotřeba pohonných hmot, dopravní hluk a 

exhalace 

1-3 3 3 3 

Zábory pozemků 1-3 3 2 2 

Hodnocení kapacity pro výhledové období  1-10 4 10 10 

Σ 72 64 62 

Tab. 19 Souhrnná tabulka zhodnocení variant 
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6.5. Doporučená varianta 

 

 Při výběru varianty, která je nejvíce vhodná, je potřeba brát ohled na provedené 

posouzení variant. Každá varianta má ovšem své výhody a naopak nevýhody. Dle faktoru 

bezpečnosti na tom jsou lépe varianty řešené jako okružní křižovatky, to jsou varianty B a C. 

Varianta A zase co nejméně zasahuje do okolního terénu a kopíruje stávající stav křižovatky. 

Stavební úpravy jsou ve variantě A minimální, a proto v hodnocení varianta A vede i 

z hlediska rychlosti realizace. Kapacitně ovšem varianta A pro výhledové období vychází pro 

vedlejší komunikaci ve směru do centra jako nestabilní ve špičkových hodinách. Z 

ekonomického hlediska je pouze odhadem nejvýhodnější varianta A.  

 

 Variantu A bych doporučil jako nejvhodnější k samotné realizaci. Nabízí přijatelnou 

bezpečnost provozu za minimální náklady na výstavbu oproti variantám B a C. S tím, že ve 

výhledovém období by mohla být realizována varianta B. Hlavním faktorem rozhodujícím, 

jaká varianta úpravy křižovatky by byla realizována, je investor stavby a tím je město Třebíč. 

Při realizaci přestavby křižovatky je nutné, aby investor stavby smluvně zajistil s majiteli 

okolních pozemků rozhledové poměry. U přechodu přes ulici Velkomeziříčská zasahuje 

rozhledové pole pro řidiče jedoucí z kopce do zahrady domu číslo 7.  

7. Závěr 

 

 Cílem práce bylo navrhnout a vzájemně porovnat varianty nevyhovující křižovatky 

ulic Velkomeziříčská a Samešova v Třebíči s ohledem na zvýšení bezpečnosti a zajištění 

plynulosti provozu. Provedené analýzy ukázaly stav křižovatky v současném stavu a 

upozornili na problémy. Současný stav je z kapacitního hlediska dobrý, ovšem z hlediska 

bezpečnosti obsahuje křižovatka určité nedostatky. Následný přepočet kapacity pro návrhové 

období dvaceti let (rok 2035), ukázal, že se zvyšující se intenzitou by nynější styková 

křižovatka byla s ohledem na připojení z vedlejší komunikace tj. ulice Samešova brána dle 

ÚKD jako nestabilní pro špičkovou hodinu. Celkem byly navrženy tři varianty přestavby 

křižovatky, tak, aby řešily a odstranily nalezené nedostatky. Tato diplomová práce nabízí 

investorovi porovnání variant a možnost vybrat si právě takovou, která splní jeho požadavky a 

možnosti. Po následném zhodnocení variant byla doporučená varianta A. 
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8. Seznam použitých pramenu 

 

Seznam norem  

[1]  ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, Praha: ČNI, 2006  
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[3]  ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích Ed. 2, ČNI, 2013  

[4] ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic, ČNI, 2004  

[5]  ČSN 73 6101 - Z1 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích - ZMĚNA 

Z1,Úrad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2009  

[6]  ČSN 73 6101 – Z2 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích - ZMĚNA 

Z2, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2013  

Seznam technických podmínek  

[7]  TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, MD ČR, 2013  

[8]  TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích, MD 

ČR, 2013  

[9]  TP 135 Projektování okružních křižovatek na silnicích a místních komunikacích, 

Ostrava: MD ČR, 2005  

[10]  TP 169 Zásady pro označování dopravních situací na pozemních komunikacích, MD 
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[11]  TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací, MD ČR, 2004  

[12]  TP 171 Vlečné křivky pro ověřování průjezdnosti směrových prvku pozemních 

komunikací, MD ČR, 2005  

[13]  TP 188 Posuzování kapacity neřízených úrovňových křižovatek, MD ČR., 2008  

[14]  TP 189 Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích II. vydání, MD ČR, 

2012  

[15] TP 225 Prognóza intenzit automobilové dopravy II. vydání, MD ČR, 2012 

[16] TP 234 Posuzování kapacity okružních křižovatek, EDIP s.r.o, 2011 

Internetové odkazy 

[17]  Informace o městě Třebíč, dostupné z: http:// http://www.trebic.cz/ 
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[18]  Jednotná dopravní vektorová mapa, geografický informační systém MD, dostupné z:  
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10. Seznam příloh 

10.1. Příloha A – textová část 
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A.2  Koeficienty denních variací intenzit dopravy pro doporučené doby průzkumu 

 

A) Osobní vozidla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) motocykly  
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C) Nákladní vozidla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D) Autobusy 
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A.3  Podíl denní intenzity daného dne na týdenním průměru denních intenzit 

 

A) Osobní vozidla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) motocykly  

 

 

 

C) autobusy 
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D) nákladní vozidla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.4  Podíl denní intenzity daného měsíce i na ročním průměru denních intenzit 

 

A) Osobní vozidla 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) motocykly  
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C) nákladní vozidla 

 

 

 

 

 

 

 

 

D) autobusy 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.5  Koeficienty vývoje intenzit dopravy pro skupinu lehkých vozidel – L 
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A.6  Koeficienty vývoje intenzit dopravy pro skupinu těžkých vozidel – T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.7  Koeficienty vývoje intenzit dopravy pro všechna vozidla 
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A.8  Grafikon výhledových a současných intenzit 
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A.8 Dopravní nehodovost křižovatky 
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10.2. Příloha B: Výkresová část 

 

B.1  Celková situace, M 1:5000 

B.2  Stávající stav, M 1:500 

B.3  Varianta A – přestavba stykové křižovatky, M 1:500 

B.4  Varianta A – rozhledové poměry, M 1:500 

B.5 Varianta A – výkres průjezdnosti návrhovým vozidlem, M 1:1000 

B.6  Varianta A – charakteristický řez M 1:100 

B.7  Varianta B – přestavba na okružní křižovatku, M 1:500 

B.8  Varianta B – rozhledové poměry, M 1:500 

B.9 Varianta B – výkres průjezdnosti návrhovým vozidlem, M 1:1000 

B.10  Varianta B – charakteristický řez M 1:150 

B.11 Varianta C – přestavba na okružní křižovatku elipsovitého tvaru, M 1:500 

B.12  Varianta C – rozhledové poměry, M 1:500 

B.13 Varianta C – výkres průjezdnosti návrhovým vozidlem, M 1:1000 

B.14  Varianta C – charakteristický řez M 1:150 

 

Doporučená varianta: 

B.15  Varianta A – stavební úprava stykové křižovatky, M 1:250 

B.16  Varianta A - výkres SDZ a VDZ, M 1:500+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


