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Anotace 

JURÍKOVÁ, Kateřina. Interakce okružních křižovatek. Ostrava, 2013. 70 s. 

Diplomová práce. VŠB - TU Ostrava. 

 Diplomová práce se zabývá dvojicemi blízkých okružních 

křižovatek s vysokými intenzitami provozu ve špičkových časech. Pro účely 

zpracování této diplomové práce byly vybrány dvě dvojice okružních křižovatek, a to 

ve městech Nový Jičín a Valašské Meziříčí. Diplomová práce je členěna do oddílů 

podle příslušných měst. Tyto oddíly obsahují popis křižovatek, dopravní průzkumy, 

kapacitní výpočty ad. Dále jsou zde popsány návrhy úprav jednotlivých 

křižovatek a stručný postup práce v programu PTV Vissim. Cílem této práce je 

provést posouzení na vzájemné ovlivňování dvou okružních křižovatek pomocí 

simulací ve výše uvedeném programu při navyšování intenzit provozu.  

Klíčová slova: dvojice okružních křižovatek,  kapacitní výpočty, videoanalýza 

konfliktních situací, analýza nehodovosti, simulace dopravního proudu , PTV Vissim. 

 

Anotation 

JURÍKOVÁ, Kateřina. Interaction of Roundabouts. Ostrava, 2013. 70 s. Diploma 

thesis. VŠB - TU Ostrava. 

This thesis deals with a pair of close roundabouts with high traffic intensity 

in top times. For the purpose of this diploma thesis has been selected two pairs 

of roundabouts in Nový Jičín and Valašské Meziříčí. The thesis is divided 

into sections according to their respective cities. These sections contain a description 

of intersections, traffic surveys, capacity calculations etc. It further describes 

the proposals for amendments to individual intersections and brief procedure works 

in the PTV VISSIM. The aim of this thesis is to assess the interaction of two 

roundabouts by simulations in the above program in increasing traffic volumes.  

Keywords: two roundabouts, capacity calculations, video analysis of collision 

situations, accident analysis, simulation of traffic flow, PTV VISSIM. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A ZNAČENÍ 

Zkratka    Význam 

A     Autobus 

C     Cyklista 

ČSN     Česká technická norma 

IAD     Individuální automobilová doprava  

K     Nákladní souprava 

KS     Konfliktní situace 

LV     Lehká vozidla 

M     Motocykl 

MJ     Měrná jednotka 

MK     Místní komunikace 

N     Nákladní vozidlo 

NJ     Nový Jičín 

O     Osobní automobil 

OK     Okružní křižovatka 

pvoz     Přepočtené vozidlo 

ŘSD     Ředitelství silnic a dálnic 

S     Silnice 

SS     Stávající stav 

S1     Označení okružní křižovatky podle čísla stanoviště  

při provádění dopravního průzkumu 

S2     Označení okružní křižovatky podle čísla stanoviště  

při provádění dopravního průzkumu  

SV     Všechna vozidla 

TV     Těžká vozidla 

TNV     Těžká nákladní vozidla 

TP     Technické podmínky 

ÚKD     Úroveň kvality dopravy 

VHD     Veřejná hromadná doprava 

VM     Valašské Meziříčí 

voz     Vozidlo 
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Symbol Význam Jednotka 

av stupeň vytížení [-] 

b vzdálenost mezi kolizními body na výjezdu z okružního  

pásu a vjezdem na okružní jízdní pás [m] 

Ce kapacita výjezdu [pvoz/hod] 

Ci kapacita vjezdu [pvoz/hod] 

D vnější průměr okružní křižovatky [m] 

dp délka přechodu pro chodce na výjezdu [m] 

I hodinová intenzita dopravy [voz/hod] 

Id denní intenzita dopravy dne průzkumu  [voz/den] 

Ik,rok návrhová intenzita dopravy na jednotlivých ramenech [pvoz/hod] 

Im intenzita dopravy v době průzkumu [voz/průz.] 

In intenzita jízdního pruhu n-tého proudu [pvoz/hod] 

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

It týdenní průměr denních intenzit  [voz/den] 

Id intenzita dopravy za 1 den [pvoz/den] 

I50 padesátirázová hodinová intenzita dopravy  [voz/hod] 

Iv  výhledová intenzita vozidel v roce 2033 [voz/hod] 

kd,t přepočtový koeficient týdenního průměru denních 

intenzit dopravy [-] 

km,d přepočtový koeficient intenzity dopravy v době průzkumu 

na denní intenzitu dopravy dne průzkumu [-] 

k0,i koeficient vývoje intenzit dopravy pro rok 2011  

a danou skupinu vozidel [-] 

kp,i koeficient prognózy intenzit dopravy pro danou  
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kt,RPDI přepočtový koeficient ročního průměru 

denních intenzit dopravy [-] 

kv,i koeficient vývoje intenzit dopravy pro rok 2033 

a danou skupinu vozidel [-] 

N95% stanovení délky front vozidel [m] 

ne počet pruhů na výjezdu [-] 

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

ni počet pruhů na vjezdu [-] 

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

nk počet jízdních pruhů na okruhu [-] 

pi
d
 podíl hodinových intenzit dopravy za dobu 

průzkumu na denní intenzitě dopravy [%] 

pi
r
 podíl denní intenzity dopravy v měsíci i roce na 

ročním průměru denních intenzit dopravy [%] 

pi
t
 podíl denních intenzit dopravy dne průzkumu i 

na týdenním průměru denních intenzit dopravy [%] 

pks počet KS za hodinu [KS/hod] 

Rez rezerva kapacity jízdního pruhu [voz/hod] 

Re poloměr výjezdu [m] 

Ri poloměr vjezdu [m] 

RPDI roční průměr denních intenzit [voz/den] 

tg kritický časový odstup  [s] 

tf následný časový odstup [s] 

∆ minimální časový odstup mezi vozidly jedoucími  

na okruhu za sebou [s] 

tw střední doba zdržení [s] 

v rychlost [m/s] 
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1. ÚVOD 

Rozvoj automobilismu v Čechách má neustále stoupající vývoj. První velký 

nárůst proběhl v 60. a 70. letech a po útlumu v letech 80. se počet osobních vozidel 

opět zvyšoval. V dnešní době tento proces již není tak zřetelný, nicméně stále 

probíhá se stoupající tendencí. Zvyšující se počet automobilů a nákladních 

vozidel na pozemních komunikacích vyžaduje nejen výstavbu nových pozemních 

komunikací, ale především časté změny komunikací stávajících. Spolu 

se zpřísňujícími se normami má tato tendence vliv na použité materiály, návrh 

vhodných konstrukcí pozemních komunikací,  a především na uplatňování vhodné 

organizace dopravy.  

Toto je nutné především v zastavěném území, kde dochází ke kumulaci 

vozidel a přibývá dalších účastníků silničního provozu, jako jsou chodci, 

cyklisté a městská hromadná doprava.  Je nutné provoz ve městech vhodným 

způsobem řídit tak, aby nedocházelo k  negativním vlivům mezi jednotlivými 

účastníky, a právě to je úkolem dopravních projektantů  a inženýrů.  

Řešené křižovatky se nachází ve městech, která jsou velmi zatížena tranzitní 

dopravou, a organizace dopravy na hlavním průtahu těmito městy probíhá právě 

pomocí okružních křižovatek. To ovlivňuje návrh dalších úprav, které budou 

navrženy v souladu se zachováním současné organizace dopravy v řešených územích. 

V této diplomové práci je řešeno posouzení vzájemného ovlivňování dvou 

okružních křižovatek a jejich navržených úprav, což bude provedeno pomocí 

simulací v programu PTV Vissim a výstupy z tohoto programu. Jako předchozí kroky 

posuzování byly provedeny dopravní průzkumy, jejich vyhodnocení  a následující 

kapacitní výpočty pro současný a návrhový stav. Pro doplňkové posouzení účinnosti 

organizace dopravy pomocí okružních křižovatek byly provedeny videoanalýzy 

konfliktních situací a analýzy nehodovosti na řešených křižovatkách.  
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2. OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY VE MĚSTĚ NOVÝ JIČÍN 

2.1 Popis oblasti 

 Město Nový Jičín se nachází v Moravskoslezském kraji cca 40 km od Ostravy. 

Nový Jičín má cca 27 tisíc obyvatel a rozlohu 4 478 ha. Má strategickou polohu 

poblíž mezinárodního železničního koridoru  a silnice I/48. Městem prochází silnice 

I/57 jako hlavní tah Valašské Meziříčí - Ostrava, což znamená výrazné zatížení města 

tranzitní dopravou. [1] 

 Nejstarší písemná zpráva o Novém Jičíně je zakládací listina města od Jana 

Lucemburského, která se do dnešní doby nedochovala. Tato listina udělovala právo 

vybírat clo a mýto, což městu umístěnému na křižovatkách obchodních cest pomohlo 

k výraznému rozvoji. [2] V průběhu staletí zde byly budovány významné 

architektonické památky, díky nimž byl v roce 1967 střed města vyhlášen městskou 

památkovou rezervací a v letech 2008 - 2009 prošel rozsáhlou rekonstrukcí . [1] 

 

Obr. 2.1.1 - Poloha křižovatek [3]   



13 

 

2.2 Popis řešených křižovatek 

Vybrané okružní křižovatky se nachází  na průtahu silnice I/57 městem Nový 

Jičín a ve směru od obce Šenov u Nového Jičína jsou označeny čísly 2  a 3. Okružní 

křižovatka č. 2 (ve výpočtech značena jako S2) je křížením ulic Přemyslovců, 

Palackého a Sokolovská. Jedná se o tříramennou křižovatku  s jedním 

pruhem na vjezdu a výjezdu a jedním pruhem na okruhu. Přechody pro chodce jsou 

umístěny na všech třech ramenech a jsou doplněny dělícími ostrůvky pro bezpečnější 

přecházení.  

Okružní křižovatka č. 3 (ve výpočtech značena jako S1) má čtyři 

ramena s názvy ulic Sokolovská, Msgr. Šrámka  a Štefánikova a má jeden 

pruh na každém vjezdu, výjezdu a na okruhu. Přechody pro chodce jsou na ramenech 

B1, C1 a D1 (viz obr. č. 2.2.1). Dělící ostrůvky jsou jen na rameni B1 a C1.  

 

Obr. 2.2.1 – Popis ramen křižovatek, vyznačení  směru převládajícího dopr.  zatížení [4] 

Přes tyto křižovatky vede silný dopravní proud  v přímém směru (viz obr. č. 

2.2.1). To znesnadňuje plynulost provozu na vedlejších ramenech a celkové řešení 

křižovatek. Složení dopravního proudu je různorodé, převažuje individuální  

automobilová doprava, nicméně významnou složkou je také nákladní doprava  a kvůli 

blízkému umístění autobusového nádraží doprava autobusová. 



14 

 

Obě křižovatky byly postaveny v letech 2000 – 2002. Na místě čtyřramenné 

OK se nacházela světelně řízená křižovatka, tříramenná křižovatka OK byla 

vybudována kvůli potřebnému dopravnímu propojení  v místě bez původní 

křižovatky. Vzdálenost mezi okružními křižovatkami je cca 140 m (od středu OK ke 

středu OK). 

V dotčené oblasti se nachází supermarket Lidl, nicméně nebyl zaznamenán 

zvýšený počet chodců a tak lze předpokládat, že toto má vliv spíše  na zvýšení IAD. 

Cyklistická doprava v oblasti není vysoká, problémem je ale chování samotných 

cyklistů. Bylo zaznamenáno více případů kombinací jízdy  po chodníku a silniční 

komunikaci, přičemž jako vhodný sjezd cyklisté volili právě oblast přechodů 

pro chodce. Vzhledem k nízkému počtu cyklistů jedoucích přes okružní křižovatky 

podle pravidel silničního provozu a kvůli vysokým intenzitám dopravy by bylo 

vhodné vybudovat stezky pro chodce a cyklisty na místě současných chodníků.  

Tab. 2.2.1 – Přehled orientačních rozměrů  křižovatek 

  A1 B1 C1 D1 A2 B2 C2 

ni,ne,nk [-] 1 1 1 1 1 1 1 

D [m] 38 38 38 38 40 40 40 

Ri [m] 30 22 12 10 21 15 18 

Re [m] 25 18 22 12 18 22 13 

b [m] 27,06 21,75 22,92 18,95 18,06 19,87 17,24 

dp [m] - 6 4,8 4,8 4,8 4,5 4,8 
 

 

Obr. 2.2.2- Pohled na OK S2 (v dálce OK S1)  
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2.3 Analýza dopravní nehodovosti 

2.3.1 Folprechtova videoanalýza konfliktních situací 

Používá se pro vyhodnocení videozáznamu pořízeného  v době dopravního 

průzkumu. Konfliktní situace označuje okamžik v silničním provozu, kdy může dojít 

nebo dojde k dopravní nehodě. Klasifikace se provádí podle závažnosti konfliktní 

situace, viníka jejího vzniku a následků podle tabulek, které je možné si přizpůsobit 

pro konkrétní sledování. 

Videozáznamy byly pořízeny v pátek dne 31. 5. 2013 v době od 15 do 17 

hodin. V době provádění dopravního průzkumu nedošlo k žádné dopravní nehodě 

ani závažné konfliktní situaci. Podrobné tabulky pro klasifikaci konfliktních situací 

jsou obsaženy v příloze č. 1 Klasifikace konfliktních situací. Zde je uvedeno 

vyhodnocení konfliktních situací pro jednotlivé OK: 

Tab. 2.3.1 – S1 – Výpočet relativní konfliktnosti OK S1  

konfliktní situace 
pKS 

[KS/hod] 
kZ [-] 

I 

[voz/hod] 
kR 

[KS/100voz] 

2A1 6 1 

3738 

0,161 

2A2 1 2 0,054 

2C1 10 1 0,268 

2C2 5 2 0,268 

2a1 3 1 0,080 

2f2 26 2 1,391 

2o1 48 1 1,284 

2z1 6 1 0,161 

2z2 2 2 0,107 

6D1 4 1 0,107 

6D2 9 2 0,482 

9c1 4 1 0,107 
 



16 

 

 

Graf 2.3.1 – Přehled výskytu konfliktních situací na OK S1 po dobu 2 hodin  

 

Tab. 2.3.2 – S2 – Výpočet relativní konfliktnosti OK S2  

konfliktní situace pKS [KS/hod] kZ [-] 
I 

[voz/hod] 
kR 

[KS/100voz] 

2A1 5 1 

3515 

0,142 

2C1 6 1 0,171 

2C3 1 3 0,085 

2a1 3 1 0,085 

2f2 12 2 0,683 

2o1 12 1 0,341 

6D2 2 2 0,114 

 

Vysvětlivky: 

pKS [KS/hod]  počet KS 

kZ [-]   klasifikace závažnosti KS – stupeň 1, 2, 3, 4 

I [voz/hod]  celková intenzita dopravního proudu za dobu videozáznamu 

kR [KS/100voz] relativní konfliktnost, výpočet podle vzorce:  

   
   

 
                               /1/ 

2A   nedání přednosti 

2C   pomalý nájezd a průjezd OK 

2A1 

6 

5% 

2A2 

1 

1% 
2C1 

10 

8% 
2C2 

5 

4% 2a1 

3 

2% 

2f2 

26 

21% 

2o1 

48 

39% 

2z1 
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5% 
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2 

2% 

6D1 
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3% 

6D2 

9 

7% 

9c1 

4 

3% 
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2a   vliv agresivity 

2f   vliv fronty na křižovatce 

2o   otáčení se na OK 

2z   zpomalení provozu (především TNV)  

6D   možnost srážky dvou vozidel najetím zezadu  

9c   nedodržování pravidel silničního provozu cyklisty  

 

 

Graf 2.3.2 – Přehled výskytu konfliktních situací na OK S2 po dobu 2 hodin  

 

Zhodnocení videoanalýzy 

 Jako nejzávažnější se jeví opakovaný výskyt KS vznikající vlivem otáčení 

se na okružní křižovatce. Tento pohyb bývá často prováděn ve vyšší rychlosti, než je 

vhodné, a vzhledem k jeho nečekanosti pro ostatní řidiče představuje bezpečnostní 

riziko. Na této křižovatce bývá uskutečňován  za účelem získání parkovacího místa 

podél hlavní komunikace (mimo řešenou oblast), proto je možné mu částečně 

zabránit dostatkem parkovacích míst  v obou směrech a jejich vhodným značením. 

Pro zvýšení plynulosti tohoto pohybu je vhodné navrhovat OK  s větším poloměrem 

středového ostrova a okružního jízdního pásu.  

 Druhá nejčastější KS je způsobena vlivem vzniku fronty  v křižovatce. To je 

způsobeno především vysokou intenzitou provozu ve zkoumaném časovém 

úseku a vlivem přecházejících chodců. Zde je možným řešením snížení intenzit 

2A1 

5 

12% 2C1 

6 

15% 

2C3 

1 

3% 

2a1 

3 

7% 
2f2 

12 

29% 

2o1 

12 

29% 

6D2 

2 

5% 
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dopravních proudů (vzhledem k  tranzitní dopravě např. vybudování obchvatu města) 

nebo řešení pěších cest bez interakce s dalšími účastníky provozu. 

 

2.3.2 Analýza nehodovosti ze záznamů Policie ČR 

 Tato analýza byla provedena s pomocí webových stránek Jednotná dopravní 

vektorová mapa [5] se statistikou nehod Policie ČR zakreslených v mapě. Podrobný 

přehled nehod z let 2007 – 2013 je v příloze č. 2 Dopravní nehodovost Nový Jičín.  

 

Obr. 2.3.1 – Přehled výskytu dopravních nehod  v Novém Jičíně (2007-2013) 

 Vyhodnocení analýzy 

Celkový počet nehod z  let 2007 – 2013: 13 

charakter nehody - procentuelní podíl nehod pouze s hmotnou škodou: 92,31 % 

nejčastější příčina nehod – nedodržení bezpečné vzdálenosti  za vozidlem: 61,54 % 

denní doba, kdy se stalo nejvíce nehod – ve dne bez zhoršené viditelnosti: 76,92 % 

množství nehod se zraněním: 7,69 % 

 Z tohoto stručného přehledu vyplývá, že nejvíce nehod bylo způsobeno 

nepozorností řidičů vůči tomu, co se děje před nimi,  a vznikem 

krátkých a nečekaných front (např. před přechodem pro chodce). Toto je možné 

eliminovat odstraněním kolidujících pěších tras  a snížením dopravního zatížení.  
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2.4 Dopravní průzkum 

 Dopravní průzkum byl proveden dne 31. 5. 2013  v době od 15 do 17 hodin 

podle doporučení TP 189 [6] pomocí videozáznamů. Ty byly následně vyhodnoceny 

sčítací (čárkovací) metodou s rozlišením tras a typů jednotlivých vozidel do 15 -

 minutových intervalů. Bylo provedeno sčítání chodců a cyklistů a dále byla 

provedena videoanalýza konfliktních situací (kap. 2.3.1 , str. 15). Označení 

jednotlivých ramen je na obr. 2.2.1. (str. 13). Podrobné vyhodnocení dopravního 

průzkumu je v příloze č. 3 Dopravní průzkum Nový Jičín.  

 

2.5 Stanovení intenzit na okružní křižovatce S1 

2.5.1 Výpočty intenzit 

 Pro potřeby této diplomové práce nebylo nutné rozdělovat výpočty 

intenzit na denní a týdenní, proto byl proveden pouze výpočet ročního průměru 

denních intenzit RPDI. Jako výchozí podklad byla vytvořena tabulka intenzit  za dobu 

sčítání (2 hodiny). Z TP 189 [6] byly vybrány koeficienty podle druhu vozidel , 

charakteru provozu a podle dne a měsíce, kdy byl dopravní průzkum proveden. 

Vynásobením příslušných koeficientů a výchozí tabulky dostaneme tabulku ročního 

průměru denních intenzit. 

 Ramena OK S1 jsou zařazena do skupiny I (rameno A1, C1) a skupiny M 

(ramena B1, D1) podle tříd komunikací.   
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Tab. 2.5.1– S1 – Přehled intenzit v jednotlivých směrech za dobu průzkumu [voz/2hod] 

Rameno směr O N A K M Celkem 

A1 

B1 111 1 -  -  2 114 

C1 830 31 6 25 17 909 

D1 183 3 20 -  3 209 

A1 16 -  -  -  -  16 

CELKEM 1140 35 26 25 22 1248 

B1 

C1 185 1 -  -  1 187 

D1 121 -  -  -  -  121 

A1 57 -  -  -  -  57 

CELKEM 363 1 -  -  1 365 

C1 

D1 307 -  11 -  1 319 

A1 890 22 8 26 11 957 

B1 129 1 -  -  3 133 

C1 1 -  -  -  -  1 

CELKEM 1327 23 19 26 15 1410 

D1 

A1 236 4 15 -  -  255 

B1 115 -  -  -  2 117 

C1 242 1 36 -  1 280 

CELKEM 593 5 51 -  3 652 
 

 Dopravní průzkum proběhl v doporučených denních hodinách, proto byl 

součinitel km,d pro přepočet na denní intenzity provozu vybrán z  příloh č. 3.1, 3.2, 

3.3, 3.4, 3.5 a 3.6[6]. Měsíc provedení dopravního průzkumu byl květen, proto byly 

vybrány hodnoty pro jarní období.  Charakter provozu byl zvolen podle druhu 

komunikací- silnice I. třídy a místních komunikací na I a M. 

Tab. 2.5.2 – S1 – Přehled koeficientů pro přepočet  na denní intenzitu dopravy  [-][6] 

 

O N A K M Celkem 

I 6,49 8,74 
7,71 

8,33 
5,52 

6,92 

M 6,19 8 8,38 6,45 
 

Koeficient pro přepočet na týdenní intenzity dopravy se vypočítá podle 

vzorce: 

      
       

  
                     /2/ 

Podíl denní variace intenzity daného dne na týdenním průměru denních 

intenzit pi
t
 se určuje podle ročního období  a dne měření (pátek). Byly vybrány 

z příloh č. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 a 4.6[6]. 
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Tab. 2.5.3 – S1 – Přehled podílů denních variací intenzit  na týdenním průměru denních 

intenzit [-][6] 

 
O N A K M Celkem 

I 117,7 123,8 
124,70 

121,6 
103,90 

118,1 

M 121,1 124,6 127,9 121,4 
 

Tab. 2.5.4 – S1 – Přehled koeficientů pro týdenní průměr denních intenzit  [-][6] 

 
O N A K M Celkem 

I 0,85 0,81 
0,80 

0,82 
0,96 

0,85 

M 0,83 0,80 0,78 0,82 

           

Zjištění koeficientu podílu týdenního průměru denních intenzit  na ročním 

průměru denních intenzit pi
r
 proběhlo také podle TP 189[6], z příloh č . 5.1, 5.2, 5.3, 

5.4, 5.5 a 5.6 a následně byl vypočten přepočtový koeficient týdenního průměru 

denních intenzit dopravy v týdnu průzkumu na roční průměr denních intenzit dopravy 

kt,RPDI. 

         
       

  
                     /3/ 

Tab. 2.5.5 – S1 – Přehled podílů denních intenzit daného měsíce pro výpočet ročního 

průměru denních intenzit [-] 

 
O N A K M Celkem 

I 103,5 109,1 
115,00 

109,1 
150,90 

104,1 

M 105,6 105,6 105,6 105,6 
 

Tab. 2.5.6 – S1 – Přehled koeficientů pro roční průměr  denních intenzit [-] 

 
O N A K M Celkem 

I 0,97 0,92 
0,87 

0,92 
0,66 

0,96 

M 0,95 0,95 0,95 0,95 
 

Výpočet RPDI byl proveden podle vzorce: 

                                        /4/  
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Tab. 2.5.7 – S1 – Výpočet ročního průměru denních intenzit [voz/hod]  

Rameno směr O N A K M Celkem 

A1 

B1 591 6 -  -  7 642 

C1 4422 201 32 157 60 5116 

D1 975 19 108 -  11 1176 

A1 85 -  -  -  -  90 

CELKEM 6073 226 140 157 77 7025 

B1 

C1 895 6 -  -  4 941 

D1 586 -  -  -  -  609 

A1 276 -  -  -  -  287 

CELKEM 1757 6 -  -  4 1836 

C1 

D1 1636 -  59 -  4 1796 

A1 4742 142 43 163 39 5387 

B1 687 6 -  -  11 749 

C1 5 -  -  -  -  6 

CELKEM 7070 149 102 163 53 7936 

D1 

A1 1142 24 81 -  -  1283 

B1 557 -  -  -  7 589 

C1 1171 6 194 -  4 1409 

CELKEM 2870 30 274 -  11 3280 

 

2.5.2 Výpočet padesátirázové hodinové intenzity dopravy  

Dopravní průzkum byl proveden v doporučenou dobu provádění (pátek, 15-17 

hodin), proto se padesátirázová hodinová intenzita dopravy určí podle  TP 189 [6] 

jako maximální hodinová intenzita za dobu průzkumu. Zde je uvedeno zjištění 

maximálních hodinových intenzit dopravy za dobu průzkumu a následně zpracovaná 

tabulka padesátirázových hodinových intenzit dopravy podle směrů  a druhu vozidel. 

Tab. 2.5.8 – S1 – Zjištění max. hodinových intenzit [voz/hod]  

15:00 530 18 20 9 2 11 590 

15:15 457 4 25 6 6 14 512 

15:30 460 5 6 5 5 7 488 

15:45 425 9 10 1 2 5 452 

 
     

  2042 

15:15 457 4 25 6 6 14 512 

15:30 460 5 6 5 5 7 488 

15:45 425 9 10 1 2 5 452 

16:00 407 13 5 9 7 3 444 

 
     

  1896 
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15:30 460 5 6 5 5 7 488 

15:45 425 9 10 1 2 5 452 

16:00 407 13 5 9 7 3 444 

16:15 363 5 3 8 6 10 395 

 
     

  1779 

15:45 425 9 10 1 2 5 452 

16:00 407 13 5 9 7 3 444 

16:15 363 5 3 8 6 10 395 

16:30 394 4 18 5 7 5 433 

 
     

  1724 

16:00 407 13 5 9 7 3 444 

16:15 363 5 3 8 6 10 395 

16:30 394 4 18 5 7 5 433 

16:45 387 6 9 8 6 8 424 

 
     

  1696 
 

Tab. 2.5.9 – S1 – Hodnoty padesátirázové hodinové intenzity [voz/hod]  

Rameno směr O N A K M Celkem 

A1 

B1 58 -  -  -  2 60 

C1 464 19 3 10 6 502 

D1 103 -  12 -  1 116 

A1 11 -  -  -  -  11 

CELKEM 636 19 15 10 9 689 

B1 

C1 112 1 -  -  -  113 

D1 70 -  -  -  -  70 

A1 26 -  -  -  -  26 

CELKEM 208 1 -  -  -  209 

C1 

D1 162 -  6 -  -  168 

A1 445 11 5 11 3 475 

B1 73 -  -  -  1 74 

CELKEM 680 11 11 11 4 717 

D1 

A1 141 4 11 -  -  156 

B1 70 -  -  -  2 72 

C1 137 1 24 -  -  162 

CELKEM 348 5 35 -  2 390 
 

 Jako špičková hodina byla určena doba od 15 do 16 hodin.  
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2.5.3 Výpočet padesátirázové hodinové intenzity chodců 

Jak bylo popsáno dříve, do počtu chodců byly započteny počty cyklistů kvůli 

své časté jízdě po chodnících a přechodech pro chodce. Zde je uveden výpočet 

intenzit pro pěší dopravu pouze pro denní intenzity v současné době – výhledově se 

pěší doprava neposuzuje.  

Tab. 2.5.10 - Intenzity chodců a cyklistů za dobu průzkumu (ch/2 hod., c/2 hod.) 

  B1 (ch) C1 (ch) D1 (ch) B1 (c) C1 (c) 

15:00 27 29 14 3 8 

15:15 20 27 14 5 5 

15:30 9 16 18 -  3 

15:45 9 12 15 2 7 

16:00 6 10 7 -  2 

16:15 9 14 8 2 -  

16:30 6 30 6 1 5 

16:45 8 7 5 -  -  

celkem 94 145 87 13 30 
 

Z TP 189 [6] byly vybrány koeficienty pro přepočet na denní intenzity dopravy 

podle doby průzkumu (15- 17 hodin). Druh cyklistického provozu byl určen jako 

dopravní. 

Pro oba druhy dopravy byl použit následující vzorec pro výpočet koeficientu 

pro výpočet denních intenzit km,d: 

      
       

   
                     /5/ 

Tab. 2.5.11- Určení koeficientu pěší dopravy pro výpočet denních intenzit[-] 

p
d

i km,d 

10,3+9,7 5,00 
 

Tab. 2.5.12 - Určení koeficientu cyklistické  dopravy pro výpočet denních intenzit[-] 

p
d

i km,d 

9,2+9,3 5,41 
  

 Výpočet denních intenzit se provádí podle vzorce  (viz tab. 2.5.13, str. 25): 

                                   /6/ 
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Hodnota padesátirázové intenzity pěší  a cyklistické dopravy je součtem intenzit 

ve špičkové hodině (viz tab. 2.5.13 , str. 25). 

Tab. 2.5.13 - Vypočtené intenzity pěší  a cyklistické dopravy 

  B1 C1 D1 

chodci[ch/2hod] 94 145 87 

Im,d[ch/den] 470 725 435 

cyklisté[c/2hod] 13 30 -  

Im,d[c/den] 70 162 -  

I50[ch+c/hod] 75 107 61 

 

2.6 Stanovení intenzit na okružní křižovatce S2 

2.6.1 Výpočty intenzit 

Podle postupu uvedeného v kap. 2.5.1 (str. 19) byly určeny koeficienty a roční 

průměrové hodinové intenzity dopravy na druhé okružní křižovatce s označením S2. 

Ramena OK S2 jsou zařazena do skupin podle tříd komunikací (skupina I - ramena 

A2, B2, skupina M - rameno C2). Zde je uveden přehled intenzit za dobu 

průzkumu a tabulka RPDI (koeficienty jsou shodné s uvedenými v kap. č. 2.5.1, str. 

19 - 22): 

 Tab. 2.6.1 – S2 – Přehled intenzit v jednotlivých směrech za dobu průzkumu [voz/2hod]  

Rameno směr O N A K M Celkem 

A2 

B2 986 33 39 23 13 1094 

C2 276 -  4 1 6 287 

A2 1 -  -  -  -  1 

CELKEM 1263 33 43 24 19 1382 

B2 

C2 271 6 30 4 3 314 

A2 977 21 11 25 10 1044 

B2 4 -  -  -  -  4 

CELKEM 1252 27 41 29 13 1362 

C2 

A2 349 2 8 1 5 365 

B2 355 5 4 4 5 373 

C2 1 1 2 - 1 5 

CELKEM 705 8 14 5 11 743 
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Tab. 2.6.2 – S2 – Výpočet ročního průměru denních intenzit [voz/hod]  

Rameno směr O N A K M Celkem 

A2 

B2 5253 214 210 144 46 6158 

C2 1470 -  22 6 21 1615 

A2 5 -  -  -  -  6 

CELKEM 6729 214 231 151 67 7779 

B2 

C2 1444 39 161 25 11 1767 

A2 5205 136 59 157 35 5876 

B2 21 -  -  -  -  23 

CELKEM 6670 175 220 182 46 7666 

C2 

A2 1689 12 43 6 18 1836 

B2 1718 30 22 25 18 1877 

C2 5 6 11 - 4 25 

CELKEM 604 604 604 604 604 3738 
 

2.6.2 Výpočet padesátirázové hodinové intenzity dopravy  

Určení špičkové hodiny a následně hodnoty padesátirázové hodinové intenzity 

dopravy bylo provedeno podle postupu použitého v kap. 2.5.2 (str. 22). Zde jsou 

uvedeny příslušné tabulky: 

Tab. 2.6.3 – S2 – Zjištění max. hodinových intenzit [voz/hod]  

15:00 495 14 21 10 4 4 548 
15:15 449 10 20 7 6 8 500 
15:30 438 6 10 6 2 1 463 

15:45 385 10 10 1 2 5 413 

       
1924 

15:15 449 10 20 7 6 8 500 
15:30 438 6 10 6 2 1 463 

15:45 385 10 10 1 2 5 413 
16:00 359 10 10 12 9 1 401 

       
1777 

15:30 438 6 10 6 2 1 463 
15:45 385 10 10 1 2 5 413 

16:00 359 10 10 12 9 1 401 
16:15 357 7 4 7 5 6 386 

       
1663 

15:45 385 10 10 1 2 5 413 

16:00 359 10 10 12 9 1 401 

16:15 357 7 4 7 5 6 386 
16:30 358 5 14 6 8 1 392 

       
1592 

16:00 359 10 10 12 9 1 401 
16:15 357 7 4 7 5 6 386 
16:30 358 5 14 6 8 1 392 

16:45 379 8 9 9 7 5 417 

       
1596 
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Tab. 2.6.4 – S2 – Hodnoty padesátirázové hodinové intenzity [voz/hod]  

Rameno směr O N A K M Celkem 

A2 
B2 542 21 24 10 4 601 

C2 171 -  3 -  2 176 

CELKEM 713 21 27 10 6 777 

B2 

C2 177 4 21 1 1 204 

A2 489 10 6 10 3 518 

B2 2 2 -  -  -  4 

CELKEM 668 16 27 11 4 726 

C2 
A2 191 1 5 1 1 199 

B2 195 2 2 2 3 204 

CELKEM 386 3 7 3 4 403 
 

Špičková hodina na této OK je shodná s  předchozí (kap. 2.5.2, str. 22), a to od 

15 do 16 hodin. 

 

2.6.3 Výpočet padesátirázové hodinové intenzity chodců  

Stejným způsobem jako v kap. 2.5.3 (str. 23) byly určeny intenzity 

chodců v době průzkumu, potřebné koeficienty a denní intenzity chodců. 

Padesátirázová hodinová intenzita chodců byla určena součtem intenzit ve špičkové 

hodině za dobu průzkumu. 

Tab. 2.6.5 - Intenzity chodců a cyklistů za dobu průzkumu [ch/2 hod., c/2 hod.] 

  A2(ch) B2(ch) C2(ch) A2(c) 

15:00 26 23 15 5 

15:15 13 25 13 11 

15:30 18 16 10 8 

15:45 12 12 8 9 

16:00 11 22 12 7 

16:15 9 11 6 3 

16:30 13 10 7 1 

16:45 7 9 5 3 

celkem 109 128 76 47 
 

Tab. 2.6.6 - Určení koeficientu pěší dopravy pro výpočet denních intenzit[ -] 

p
d

i km,d 

10,3+9,7 5,00 
 

Tab. 2.6.7 - Určení koeficientu cyklistické  dopravy pro výpočet denních intenzit[-] 

p
d

i km,d 

9,2+9,3 5,41 
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Tab. 2.6.8 - Vypočtené intenzity pěší  a cyklistické dopravy 

  A2 B2 C2 

chodci[ch/2hod] 109 128 76 

Im,d[ch/den] 545 640 380 

cyklisté[c/2hod] 47 -  -  

Im,d[c/den] 254 -  -  

I50[ch+c/hod] 102 76 46 
 

2.7 Výpočet kapacity okružní křižovatky S1 

Posuzování kapacity okružních křižovatek se provádí podle stejnojmenných 

Technických podmínek č. 234 [7]. Výsledné posouzení kapacity OK se vztahuje 

ke střední době zdržení vozidel v křižovatce, podle které se určí příslušná úroveň 

kvality dopravy. V normě ČSN 73 6102 [8] jsou v bodu 4.4.2.3.5 uvedeny 

požadované úrovně stupně kvality pro křižovatky. V Novém Jičíně byl návrh 

přizpůsoben pro minimální požadovanou úroveň kvality na silnicích I. třídy – stupeň 

C, a na místních komunikacích – stupeň E. 

Vzhledem k nízkým počtům a nedodržování silničních předpisů většinou 

cyklistů byli tito ve výpočtech zohledněni jako účastníci pěšího provozu.  

 Podle TP 234 [7] se nově posuzují okružní křižovatky  na kapacitu 

vjezdu a výjezdu. Výpočet kapacity vjezdu závisí především  na geometrickém 

provedení křižovatky (poloměr vjezdu,  vzdálenost mezi kolizními body na výjezdu 

z okružního jízdního pásu a vjezdem na okružní jízdní pás). Výpočet kapacity 

výjezdu zahrnuje kromě skutečných intenzit provozu na výjezdu také vliv chodců, 

podle toho, zda součet vozidel a chodců překročí hranici 800 (voz+ch)/hod nebo je 

pěší proud silnější než 250 ch/hod.  v tomto případě do výpočtu vstupuje také délka 

přechodu, bezpečnostní odstup zastavujícího vozidla, rychlost chůze 

chodce a rychlost vozidla. Pokud je součet nižší než 800 (voz+ch)/hod nebo se zde 

vyskytuje méně než 250 ch/hod, není vliv chodců brán v potaz. 

Vzhledem k obsáhlosti výpočtů provedených v této diplomové práci je 

podrobný postup výpočtů kapacit okružních křižovatek pro veškeré posuzované 

intenzity obsažen v přílohách, v tomto případě v příloze č. 4 Výpočet kapacity 

okružní křižovatky S1 Nový Jičín. Zde je uvedena závěrečná vyhodnocovací tabulka  

pro kapacitu vjezdu pro současnou intenzitu provozu: 
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Tab. 2.7.1 – S1 – Vyhodnocení kapacit vjezdů 

vjezd 
kapacita 

vjezdu Ci 

[pvoz/hod] 
Intenzita na vjezdu 

Ii [pvoz/hod] 

rezerva 

kapacity Rez 

[pvoz/hod] 

rezerva 

kapacity Rez 

[%] 

Střední doba 

zdržení tw 

[s] 

Stupeň 

vytížení        

av [-] 
ÚKD 

A1 1096 741 355 32 10 0,68 A 

B1 651 210 441 68 8 0,32 A 

C1 1085 760 325 30 11 0,70 B 

D1 755 430 325 43 11 0,57 B 
 

Posouzení výjezdu se provádí podle stupně vytížení výjezdu, jehož hodnota 

musí být nižší než 0,9. V tomto případě všechny výjezdy vyhověly (podrobnosti viz 

příloha č. 4). 

Tab. 2.7.2 - S1 - Posouzení kapacit výjezdů 

  A1 B1 C1 D1   

tg - - 5,42 - s 

tf 2,6 2,88 2,72 3 s 

Ce 1385 1250 1173 1200 pvoz/h 

Ie 720 205 844 372 pvoz/h 

av 0,52 0,16 0,72 0,31 <0,9 
 

2.8 Výpočet kapacity okružní křižovatky S2 

Pro výpočet kapacit této okružní křižovatky byl použit stejný postup 

jako v kap. 2.7 (str. 28). Tento postup je podrobně popsán  v příloze č. 4 a TP 234 [7]. 

Tabulky s podrobnými výpočty kapacit okružní křižovatky S2  na posouzení 

současných intenzit dopravy jsou v příloze č. 5 Výpočet kapacity okružní křižovatky 

S2 Nový Jičín. Zde jsou uvedeny vyhodnocovací tabulky vjezdů  a výjezdů: 

Tab. 2.8.1 - S2 - Posouzení kapacit vjezdů 

vjezd 
kapacita 

vjezdu Ci 

[pvoz/hod] 
intenzita na vjezdu 

Ii [pvoz/hod] 

rezerva 

kapacity Rez 

[pvoz/hod] 

rezerva 

kapacity 

Rez [%] 

střední 

doba 

zdržení tw 

[s] 

stupeň 

vytížení        

av [-] 

ÚKD 

A2 1181 844 337 29 11 0,71 B 

B2 1200 790 410 34 9 0,66 A 

C2 866 418 448 52 8 0,48 A 
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Tab. 2.8.2 - S2 - Posouzení kapacit výjezdů 

  A2 B2 C2   

tg 5,78 5,59 - s 

tf 2,88 2,72 3 s 

Ce 1105 1210 1200 pvoz/h 

Ie 760 883 409 pvoz/h 

av 0,69 0,73 0,34 <0,9 
 

2.9 Posouzení kapacit obou křižovatek na výhledovou 

intenzitu 

Stejně jako v předchozích dvou kapitolách byl proveden výpočet kapacitního 

posouzení pro výhledové hodnoty intenzity dopravy na obou okružních křižovatkách. 

Bylo zjištěno, že za výhledovou dobu 20 let, tj. v roce 2033, intenzity dopravy 

překročí únosný stupeň kvality dopravy na obou křižovatkách (požadovaný stupeň 

kvality dopravy na silnicích I. třídy je stupeň C, na místních komunikacích stupeň E).  

Úroveň kvality dopravy v roce 2033 dosáhla stupně F na jednom a více vjezdech, 

tzn. okružní křižovatka celkově nevyhovuje.  Pro cíle této diplomové práce nebylo 

potřeba se dále výhledovou intenzitou zabývat,  na její hodnoty byl pouze proveden 

vhodný návrh úprav, který byl dále posuzován v programu PTV Vissim (viz kap. 

2.12, str. 33).  

Ve výpočtech posouzení kapacit výjezdů nebyl zohledněn vliv chodců, jelikož 

se intenzita chodců výhledově neurčuje[6]. 

Tabulky s hodnotami vypočtenými podle postupu z  přílohy č. 4 jsou 

uvedeny v příloze č. 6 Výpočet kapacit okružních křižovatek pro výhledovou 

intenzitu v roce 2033, Nový Jičín. Zde jsou uvedeny přehledné 

tabulky s vyhodnocením kapacity vjezdů a výjezdů pro jednotlivé křižovatky:  

Tab. 2.9.1 - Posouzení kapacity vjezdů na OK S1 

vjezd 
kapacita 

vjezdu Ci 

[pvoz/hod] 
intenzita na vjezdu 

Ii [pvoz/hod] 

rezerva 

kapacity Rez 

[pvoz/hod] 

rezerva 

kapacity Rez 

[%] 

střední 

doba 

zdržení tw 

[s] 

stupeň 

vytížení        

av [-] 

ÚKD 

A1 987 1026 -39 -4 134 1,04 F 

B1 387 291 96 25 36 0,75 D 

C1 1017 1053 -36 -4 127 1,04 F 

D1 584 595 -11 -2 125 1,02 F 
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Tab. 2.9.2 - Posouzení kapacity vjezdů na OK S2 

vjezd 
kapacita 

vjezdu Ci 

[pvoz/hod] 
intenzita na vjezdu 

Ii [pvoz/hod] 

rezerva 

kapacity Rez 

[pvoz/hod] 

rezerva 

kapacity Rez 

[%] 

střední 

doba 

zdržení tw 

[s] 

stupeň 

vytížení        

av [-] 

ÚKD 

A2 1104 1168 -64 -6 165 1,06 F 

B2 1143 1094 49 4 49 0,96 E 

C2 685 579 106 15 31 0,85 D 
 

Tab. 2.9.3 - Posouzení kapacity výjezdů  na OK S1 

  A1 B1 C1 D1   

tf 2,6 2,88 2,72 3 s 

Ce 1385 1250 1324 1200 pvoz/h 

Ie 997 284 1168 515 pvoz/h 

av 0,72 0,23 0,88 0,43 <0,9 
 

Tab. 2.9.4 - Posouzení kapacity výjezdů  na OK S2 

  A2 B2 C2   

tf 2,88 2,72 3,08 s 

Ce 1250 1324 1169 pvoz/h 

Ie 1053 1222 567 pvoz/h 

av 0,84 0,92 0,48 <0,9 
 

 Jak je patrné z tabulek uvedených výše, kapacity výjezdů (až na jeden) 

vyhovují i pro hodnoty výhledové intenzity dopravy. Je nutné ale vést  v patrnosti, že 

tato posouzení jsou spíše doplňková a nezohledňují parametry okružní křižovatky, 

jako je tomu v případě posuzování kapacity vjezdu. Dále je nutné si uvědomit, že 

pokud kapacitně nevyhovuje jeden vjezd/výjezd, dotkne se to celé 

křižovatky, a i proto jsou posouzení kapacity vjezdu brána jako důležitější kritérium.  

 

2.10 Návrh úprav na okružních křižovatkách 

Vzhledem k využitelnosti území, do kterého řešené křižovatky spadají,  a jejich 

krátké vzdálenosti – cca 140 m, není současný stav řešitelný pomocí žádných 

možných úprav. Přesto byly vytvořeny návrhy pro potřeby posouzení dalších modelů 

vytvořených v programu PTV Vissim, ačkoliv nerespektují územní plán ani okolí 

křižovatek. Kvůli tématu této diplomové práce (Interakce okružních křižovatek), 

stávající celkové organizaci dopravy ve městě Nový Jičín pomocí okružních 
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křižovatek a zachování této organizace dopravy byl vytvořen návrh spirálovité  

okružní křižovatky jako náhrada čtyřramenné stávající OK (S1) a doplnění 

spojovacích větví na křižovatce tříramenné (S2). Tyto návrhy byly 

posouzeny na výhledovou intenzitu dopravy, na kterou kapacitně vyhovují, a splňují 

požadavky TP 135 [9]. Tyto úpravy byly vykresleny ve schematickém výkrese 

(příloha č. 7 Schéma navržených úprav  na OK), který byl použit jako podklad pro 

simulace v PTV Vissim. 

 Ve výpočtech nebyl posuzován vliv chodců, jelikož intenzita chodců 

se výhledově pro tyto případy neurčuje.  V návrhu pro potřeby simulací a k možnosti 

posouzení nicméně byly vytvořeny dva posuzované stavy,  a sice se zahrnutými 

pěšími proudy a bez nich. Intenzita pěšího proudu byla brána jako stávající. Dalším i 

důvody pro toto rozdělení bylo stávající uspořádání , ve kterém jsou přechody 

pro chodce obsaženy, a na druhou stranu nevhodnost umísťování přechodů 

pro chodce na čtyřpruhovou komunikaci, především z  bezpečnostního hlediska.  

Spirálová okružní křižovatka v místě OK S1 byla navržena s průměrem 62 m, 

dvěma pruhy na vjezdu, vjezdu a okružním jízdním pásu (v místě napojení vjezdu). 

Poloměry vjezdových a výjezdových větví jsou shodně 20 m, středový ostrov byl 

navržen s průměrem 40 m. Jízdní pruhy mají shodnou šířku 3,25 m s  rozšířením 

v místě vjezdu a výjezdu. 

Okružní křižovatka se spojovacími větvemi byla navržena s průměrem 56 m 

jako jednopruhová a s průměrem středového ostrova 30 m. Na rameni A2 a C2 byly 

navrženy vjezdové poloměry o hodnotě 20 m, na vjezdu ramene B2 15 m. Výjezdové 

poloměry na rameni A2 a B2 byly navrženy v  hodnotě 20 m, na rameni C2 15 m. 

Šířka jízdních pruhů je zachována s  OK S1 (3,25 m). 

Spojovací větve byly navrženy v šířkách 6 a 7,5 m kvůli průjezdnosti TNV, 

což bylo ověřeno vlečnými křivkami v  programu AutoTurn. 

Úsek mezi oběma křižovatkami byl navržen jako čtyřpruhový, s  průpletovým 

úsekem vyznačeným vodorovným dopravním značením v  délce 45 m. 

Posouzení kapacit vjezdu a výjezdu těchto OK na výhledovou intenzitu 

dopravy je obsaženo v příloze č. 8 Výpočet kapacit navržených OK na výhledovou 

intenzitu dopravy, Nový Jičín.  
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2.11 Určení dalších posuzovaných intenzit dopravy 

Pro potřebu dalších simulací v programu PTV Vissim byly vypočteny 

výhledové intenzity dopravy v letech 2018, 2023 a 2028. Toto rozmezí bylo 

ovlivněno možnostmi srovnávání s modelem současného stavu při stejných 

intenzitách, jelikož za období 15 let – rok 2028 - již stávající stav dosahuje nejnižší 

možné úrovně kvality dopravy na stupni E. 

Tyto intenzity není nutné posuzovat pro geometrické parametry návrhu, 

jelikož návrhový stav splňuje kapacitní požadavky pro rok 2033, ani pro současné 

geometrické uspořádání, jelikož toto kapacitně vyhovuje až do roku 2028. V příloze 

č. 9 Posouzení kapacity stávajícího stavu pro výhledovou intenzitu roku 2028 , Nový 

Jičín je proto posouzen jen stávající stav  s intenzitami v roce 2028. 

Hodnoty výhledových intenzit včetně určení koeficientů prognózy dopravy 

jsou v příloze č. 10 Další posuzované intenzity dopravy, Nový Jičín. 

 

2.12 Simulace v programu PTV Vissim 

Stěžejním bodem této diplomové práce je posuzování dopravních proudů 

pomocí programu PTV Vissim. Jedná se o simulační program, vhodný především pro 

modelování provozu na křižovatkách. Bohužel, není možné v něm provést chování 

dopravních proudů, které by naprosto odpovídalo jejich skutečnému chování,  a to 

především kvůli nedostatečné možnosti přesného vykreslení geometrického 

uspořádání křižovatek a kvůli nutnosti zadat veškeré přednosti v jízdě pro správný 

průběh simulace. V případě posuzovaných modelů se jedná konkrétně o úsek dvou 

pruhů mezi křižovatkami, vedenými stejným směrem, mezi kterými je navržen 

průpletový úsek. Vozidla v běžném provozu si přednost dávají navzájem  a dopravní 

tok v obou pruzích je plynulý,  v programu je nutné zadat přednost pro přejíždění 

z jednoho pruhu do druhého, jinak se při simulaci stává, že vozidla sebou při 

přejíždění z pruhu do pruhu projíždí. Takto v simulaci vznikají kolony v jednom 

pruhu, kdy vozidlo čeká na vyklizení druhého pruhu a možnost 

přejetí do něj, zatímco se za ním vytváří fronta dalších vozidel .  

I přes své nedostatky tento program má svůj význam, především pro možnost 

představy chování dopravních proudů,  a také pro možnost získání různých dat.  
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Jak bylo popsáno dříve, pro srovnání bylo použito více modelů dopravního 

zatížení. Pro dvojici okružních křižovatek ve městě Nový Jičín to bylo konkrétně 

šestnáct modelů, podle rozdělení  na modelování situace současného a návrhového 

stavu, pro čtyři různé intenzity dopravního proudu  v časové závislosti – pro intenzity 

získané v době provedení dopravního průzkumu  a intenzity výhledové 

pro období za 5, 10 a 15 let. Jak již bylo řečeno dříve, toto rozmezí se vztahuje 

k dosažení minimálního požadovaného stupně úrovně kvality dopravy (E  na MK), 

kterého dosáhnou řešené OK při stávajících geometrických vlastnostech  za 15 let. 

Dále byly provedené simulace rozděleny podle toho, zda zde byl zahrnut vliv pěšího 

proudu nebo ne (přechody pro chodce).  

Pro získání potřebných dat byly v programu umístěny detektory za hranicemi 

OK. Ve směru hlavního dopravního zatížení (směr A1 -B2) je délka tohoto měřeného 

úseku cca 500 m, na ostatních větvích OK záleží na trase jednotlivých vozidel. 

Z provedených simulací byly získány výpisy dob průjezdu a dob zdržení. Tyto 

výpisy byly zpracovány do tabulkové podoby, která je ale příliš obsáhlá, proto jsou 

samotné výpisy přiloženy pouze ve formě elektronické. Z těchto výpisů byly posléze 

určeny maximální a průměrné hodnoty doby průjezdu a doby zdržení. 

Tab. 2.12.1 - Stávající stav, s vlivem pěšího proudu 

  nyní 5 let 10 let 15 let 

max. doba průjezdu[min] 10,94 14,00 13,01 11,77 

průměrná doba průjezdu[min] 3,66 3,67 3,66 3,66 

max. doba zdržení[min] 10,16 13,13 12,22 11,02 

průměrná doba zdržení[min] 2,78 2,78 2,78 2,78 
 

Tab. 2.12.2 - Stávající stav, bez vlivu pěšího proudu  

  nyní 5 let 10 let 15 let 

max. doba průjezdu[min] 11,69 13,09 11,81 14,40 

průměrná doba průjezdu[min] 3,37 3,36 3,37 3,42 

max. doba zdržení[min] 10,85 12,23 11,17 13,54 

průměrná doba zdržení[min] 2,49 2,48 2,49 2,54 
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Graf 2.12.1 - Srovnání dob průjezdu a zdržení  stávajícího stavu 

 

Tab. 2.12.3 - Návrhový stav, s vlivem pěšího proudu 

  nyní 5 let 10 let 15 let 

max. doba průjezdu[min] 7,68 10,01 10,19 8,19 

průměrná doba průjezdu[min] 1,60 1,77 1,77 1,73 

max. doba zdržení[min] 5,94 8,88 9,06 6,99 

průměrná doba zdržení[min] 0,82 1,00 1,01 0,98 
 

Tab. 2.12.4 - Návrhový stav, bez vlivu pěšího proudu  

  nyní 5 let 10 let 15 let 

max. doba průjezdu[min] 6,85 8,14 6,58 9,13 

průměrná doba průjezdu[min] 1,39 1,70 1,49 1,62 

max. doba zdržení[min] 5,18 7,04 5,50 7,68 

průměrná doba zdržení[min] 0,61 0,93 0,73 0,86 
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Graf 2.12.2- Srovnání dob průjezdu a zdržení navrhovaného stavu 

 

 Jak je možné vyčíst z  těchto grafů, při současném geometrickém uspořádání 

okružních křižovatek s jedním jízdním pruhem na vjezdu, výjezdu a okruhu je 

průměrná doba průjezdu úseku s hranicemi za těmito křižovatkami necelé čtyři 

minuty. Při průjezdu navrhovanými okružními křižovatkami – spirálová, doplněná 

spojovacími větvemi - je dosažena průměrná doba průjezdu toho samého 

úseku za necelé dvě minuty. Významného snížení doby průjezdu je dosaženo také 

absencí přechodů pro chodce, jejichž umisťování  na čtyřpruhovou komunikaci 

nepatří mezi bezpečnostně vhodná řešení.  
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3. OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY VE MĚSTĚ VALAŠSKÉ 

MEZIŘÍČÍ 

3.1 Popis oblasti 

Město Valašské Meziříčí vzniklo v roce 1924 spojením obcí 

Meziříčí a Krásno. Zatímco v Meziříčí vznikaly především školy,  v Krásně 

nad Bečvou byly zakládány průmyslové podniky, sklárny, výrobny kůží, textilu 

aj. Po druhé světové válce se město stalo jedním z  center chemického a sklářského 

průmyslu. [11] 

Náměstí s přilehlými ulicemi bylo ohraničeno dnes již neexistujícími 

hradbami a jako pozůstatky někdejšího středověkého města bylo  v roce 1992 

vyhlášeno městskou památkovou zónou.  [11] 

Svým umístěním je Valašské Meziříčí pasováno na významný dopravní uzel 

železniční i silniční dopravy. Městem prochází silnice mezinárodního významu I/35 

ve směru Hradec Králové – Žilina a silnice I/57 ve směru Polsko – Slovensko. Díky 

tomu je Valašské Meziříčí výrazně zatíženo tranzitní dopravou.  

 

Obr. 3.1.1- Poloha křižovatek [3]  
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3.2 Popis řešených křižovatek 

Vybrané křižovatky se nachází na silnici I/35 a I/57. Stejně jako 

u posuzovaných křižovatek v Novém Jičíně se jedná o jednu čtyřramennou  a jednu 

tříramennou okružní křižovatku. Obě byly postaveny v letech 2000- 2002, v místě 

čtyřramenné OK se nacházela světelně řízená křižovatka, tříramenná OK byla 

postavena jako propojení parkoviště u obchodního domu Tesco se silniční sítí 

Valašského Meziříčí. Vzdálenost mezi středy OK je 143,5 m.  

 

Obr. 3.2.1- Popis ramen OK 

Okružní křižovatka čtyřramenná se nachází  u čerpací stanice pohonných hmot 

SHELL. Ve výpočtech je značena jako S1.  Na rameni A1 jsou navrženy dva průběžné 

jízdní pruhy, které se před touto OK sbíhají  v jeden vjezdový a výjezdový pruh. 

Ostatní vjezdy a výjezdy jsou také navrženy s jedním pruhem, stejně jako okružní 

jízdní pás. Přechody pro chodce na této OK se nachází na rameni B1 a C1. Na všech 

čtyřech ramenech jsou použity dělící ostrůvky pro zvýšení bezpečnosti  a přehlednosti 

OK. Tato OK má průměr 31 m se šířkou okružního jízdního pásu 8 m, šířkou 

prstence 1,5 m a průměrem středového ostrova 11 m.  

Tříramenná okružní křižovatka je umístěna jako poslední OK ve Valašském 

Meziříčí směrem na Hranice. Ve výpočtech je značena jako S2. Všechny 

vjezdy a výjezdy včetně okružního jízdního pásu jsou jednopruhové. Tato OK má 

průměr 36 m se šířkou okružního jízdního pásu 6,5 m, šířkou prstence 
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3 m a průměrem středového ostrova 17 m.  Přechod pro chodce je na této OK 

umístěn na rameni C2 a je spojen s přejezdem pro cyklisty. Na všech ramenech jsou 

osazeny dělící ostrůvky.  

Na parkovišti u obchodního centra, které bezprostředně navazuje na řešenou 

OK S2, je umístěna další okružní křižovatka. Její využití spočívá především 

ve vhodném usměrňování dopravy po parkovištní ploše, proto při výpočtech ani 

následných simulacích nebyla brána v  potaz. 

Úsek mezi těmito křižovatkami je směrově rozdělený s jedním pruhem pro 

každý jízdní směr. V obou směrech je umístěn záliv s autobusovou zastávkou. 

Na jedné straně je navržena komunikace pro pěší a cyklisty, která je hojně využívána 

k dopravě zaměstnanců do blízkého areálu firem zvaného Deza.  

Tyto okružní křižovatky jsou výrazně zatíženy dopravou a ve špičkových 

hodinách zde doprava takříkajíc kolabuje. To je způsobeno především vysokým 

podílem tranzitní dopravy, umístěním obchodního centra a koncem pracovní doby 

firem, sídlících v areálu Deza. Počet těchto firem a jejich zaměstnanců není 

zanedbatelný a významně ovlivňuje dopravní proud a jeho intenzitu  ve špičkových 

hodinách.  

Velkou výhodou oblasti řešených křižovatek je stezka pro pěší a cyklisty, díky 

které z hlavních komunikací mizí cyklisté jakožto jedni z nejzranitelnějších 

účastníků provozu. Dalším vhodným řešením je umístění přechodů pro chodce, kdy 

úsek mezi řešenými křižovatkami narušuje pouze jeden. Díky tomu není dopravní 

proud omezován a rozmělňován více než je nutné.  

Tab. 3.2.1 - Přehled geometrických rozměrů OK 

  A1 B1 C1 D1 A2 B2 C2 

ni,ne,nk [-] 1 1 1 1 1 1 1 

D [m] 31 31 31 31 36 36 36 

Ri [m] 12 28 13,43 12,5 12 12 12 

Re [m] 12,5 12 28 13,43 15 15 15 

b [m] 14,83 21,79 16,04 14,51 18,07 17,36 14,57 

dp [m] - 5 6 - - - 4,5 
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Obr. 3.2.2 - Pohled na OK S1 (kolona ze směru od OK S2) 

 

3.3 Analýza dopravní nehodovosti 

3.3.1 Folprechtova videoanalýza konfliktních situací 

Podrobný postup zhodnocení konfliktních situací je uveden v kap. 2.3.1 (str. 

15) a příloze č. 1 Klasifikace konfliktních situací. Zde je uvedena vyhodnocovací 

tabulka a graf: 

Tab. 3.3.1 - Výpočet relativní konfliktnosti  na OK S1 

konfliktní situace 
pKS 

[KS/hod] 
kZ [-] 

I 

[voz/hod] 
kR 

[KS/100voz] 

2A1 5 1 

3968 

0,126 

2A2 3 2 0,151 

2A3 1 3 0,076 

2C1 14 1 0,353 

2C2 16 2 0,806 

2a1 6 1 0,151 

2f2 3 2 0,151 

2m1 4 1 0,101 

2o1 7 1 0,176 

2z1 4 1 0,101 

2z2 32 2 1,613 

6D2 7 2 0,353 

9c1 5 1 0,126 
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Graf 3.3.1– Přehled výskytu konfliktních situací na OK S1 po dobu 2 hodin  

 

Tab. 3.3.2 - Výpočet relativní konfliktnosti na OK S2  

konfliktní situace 
pKS 

[KS/hod] 
kZ [-] 

I 

[voz/hod] 
kR 

[KS/100voz] 

2A1 5 1 

3343 

0,150 

2C1 4 1 0,120 

2C2 1 2 0,060 

2f2 34 2 2,034 

2m1 1 1 0,030 

2o1 5 1 0,150 

2z1 8 1 0,239 

2z2 5 2 0,299 

6D2 5 2 0,299 

9c1 6 1 0,179 
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Graf 3.3.2– Přehled výskytu konfliktních situací na OK S2 po dobu 2 hodin  

 

Zhodnocení videoanalýzy  

Na OK S1 se nejvíce vyskytovaly konfliktní situace vlivem zpomalování 

provozu. Takto byly označovány konfliktní situace vznikající vlivem pomalého 

průjezdu těžkých nákladních vozidel po  okružním jízdním pásu, díky nimž docházelo 

ke zpomalení následujících TNV a celkovému zpomalení provozu , vzniku kolon 

na okruhu a možným střetům najetím zezadu. Jako druhé nejčastější a zároveň 

nejzávažnější byly vyhodnoceny konfliktní situace ve stykovém bodě. Tyto KS 

vznikaly především nedodržováním přednosti v  jízdě a agresivitou řidičů.  

Na OK S2 bylo zaznamenáno téměř 50 % veškerých konfliktních situací 

vlivem kolony na okružním jízdním pásu ve směru B2  - A2. Toto se dělo především 

kvůli vytvořené frontě v celém sledovaném mezikřižovatkovém úseku a doplněno 

o častý případ dávání přednosti vozidlům na rameni C2 tento typ KS rapidně 

zvyšoval možnost střetu zezadu.  
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3.3.2 Analýza nehodovosti ze záznamů Policie ČR 

Podle záznamů uvedených v Jednotné dopravní vektorové mapě [5] byla 

provedena analýza nehodovosti. Podrobný přehled nehod z let 2007 - 2013 je uveden 

v příloze č. 11 Dopravní nehodovost Valašské Meziříčí . 

 

 Vyhodnocení analýzy 

Celkový počet nehod z  let 2007 – 2013: 20 

charakter nehody - procentuelní podíl nehod pouze s hmotnou škodou: 85,00 % 

nejčastější příčina nehod – nevěnování se řízení: 35,00 % 

denní doba, kdy se stalo nejvíce nehod – v noci bez zhoršené viditelnosti: 55,00  % 

množství nehod se zraněním: 10,00 % 

Z tohoto stručného přehledu vyplývá, že nejvíce nehod bylo způsobeno 

nepozorností řidičů. Množství nehod se zraněním značí dvě nehody z  celkových 

dvaceti, z toho jedna nehoda byla s těžkým zraněním. Od roku 2009, kdy se změnily 

podmínky hlášení dopravních nehod Policii ČR, byly nahlášeny a v  tomto přehledu 

zaznamenány pouze dvě nehody.  

 

Obr. 3.3.1 - Přehled výskytu nehod ve Valašském Meziříčí (2007-2013) 
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3.4 Dopravní průzkum 

Dopravní průzkum byl proveden dne 21. 6. 2013 v době od 14 do 16 hodin 

podle místních podmínek a doporučení TP 189  [6] pomocí videozáznamů. Ty byly 

následně vyhodnoceny čárkovací metodou podle tras  a typů jednotlivých vozidel 

do 15- minutových intervalů. Bylo provedeno sčítání chodců a cyklistů využívajících 

přechody pro chodce a přejezd pro cyklisty. Videozáznamy dále posloužily 

pro vyhodnocení konfliktních situací (kap. 3.3.1, str.  40). Označení ramen použité 

ve výpočtech je na obr. č. 3.2.1 (str. 38). Podrobné vyhodnocení dopravního 

průzkumu je v příloze č. 12 Dopravní průzkum Valašské Meziříčí.  

 

3.5 Stanovení intenzit na okružní křižovatce S1 

3.5.1 Výpočty intenzit 

Stejně jako v kap. 2.5.1 (str. 19) byly určeny koeficienty pro přepočet intenzit 

v době průzkumu na denní, týdenní a roční průměrné hodnoty intenzity dopravy. 

Vzhledem k mezinárodnímu významu komunikace I/35 byly tyto koeficienty určeny 

pro skupinu značenou jako E, nikoliv jako I. Hodnoty podílů  denních variací 

intenzity daného dne na týdenním průměru denních intenzit p i
t
 a podílů týdenního 

průměru denních intenzit na ročním průměru denních intenzit p i
r
 byly vybrány 

z příslušných příloh z TP 189 [6] podle doporučené doby provedeného průzkumu 

(od 14 do 16 hodin, pátek, měsíc červen) a následně podle toho to byly vypočteny 

přepočtové koeficienty nutné pro výpočet RPDI (vzorce a postup výpočtu viz kap. 

2.5.1, str. 19). 

 Ramena křižovatky byla označena podle příslušné třídy komunikace na E 

(ramena A1, C1), I (rameno B1) a M (rameno D1) a následně podle tohoto  byly 

určeny potřebné koeficienty.  
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Tab. 3.5.1 – S1 – Přehled intenzit v jednotlivých směrech za dobu průzkumu [voz/2hod] 

Rameno směr O N A K M Celkem 

A1 

B1 198 21 3 31 2 255 

C1 957 42 16 38 21 1074 

D1 107 19 3 7 2 138 

A1 1 -  -  -  -  1 

CELKEM 1263 82 22 76 25 1468 

B1 

C1 141 3 -  3 8 155 

D1 60 5 -  8 2 75 

A1 202 14 -  28 3 247 

B1 1 -  -  -  -  1 

CELKEM 404 22 -  39 13 478 

C1 

D1 140 3 -  2 2 147 

A1 1173 45 16 43 32 1309 

B1 153 5 -  6 6 170 

C1 5 -  -  -  -  5 

CELKEM 1471 53 16 51 40 1631 

D1 

A1 134 12 2 9 2 159 

B1 88 6 -  2 3 99 

C1 112 4 -  1 3 120 

CELKEM 334 22 2 12 8 378 
 

Tab. 3.5.2 – S1 – Přehled koeficientů pro přepočet na denní intenzitu dopravy [-][6] 

 

O N A K M Celkem 

E 6,76 7,81 

7,26 

8,14 

5,98 

7,07 

I 6,49 7,59 7,65 6,76 

M 6,19 7,34 7,72 6,46 
 

Tab. 3.5.3 – S1 – Přehled podílů denních variací intenzit na týdenním průměru denních 

intenzit [-][6] 

 
O N A K M Celkem 

E 121,4 125,8 

124,7 

120,4 

103,9 

120 

I 117,7 123,8 121,6 118,1 

M 121,1 124,6 127,9 121,4 
 

Tab. 3.5.4 – S1 – Přehled koeficientů pro týdenní průměr denních intenzit [-][6] 

 
O N A K M Celkem 

E 0,82 0,79 

0,80 

0,83 

0,96 

0,83 

I 0,85 0,81 0,82 0,85 

M 0,83 0,80 0,78 0,82 
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Tab. 3.5.5 – S1 – Přehled podílů denních intenzit daného měsíce pro výpočet ročního 

průměru denních intenzit [-] 

 
O N A K M Celkem 

E 105,3 105 

111,8 

103 

150,2 

105,3 

I 104,3 105,5 106,9 105,2 

M 100,6 100,6 100,6 100,6 
 

Tab. 3.5.6 – S1 – Přehled koeficientů pro roční průměr denních intenzit [ -] 

 
O N A K M Celkem 

E 0,95 0,95 

0,89 

0,97 

0,67 

0,95 

I 0,96 0,95 0,94 0,95 

M 0,99 0,99 0,99 0,99 

 

Tab. 3.5.7 – S1 – Výpočet ročního průměru denních intenzit [voz/hod]  

Rameno směr O N A K M Celkem 

A1 

B1 1047 124 16 203 8 1427 

C1 5061 248 83 249 80 6009 

D1 566 112 16 46 8 772 

A1 5 -  -  -  -  6 

CELKEM 6679 485 115 499 96 8214 

B1 

C1 745 17 -  18 44 843 

D1 317 29 -  47 11 408 

A1 1068 81 -  165 16 1344 

B1 5 -  -  -  -  5 

CELKEM 2136 128 -  230 71 2601 

C1 

D1 740 18 -  13 8 822 

A1 6203 266 83 282 123 7324 

B1 809 30 -  39 23 951 

C1 26 -  -  -  -  28 

CELKEM 7779 313 83 335 153 9126 

D1 

A1 681 70 10 54 8 841 

B1 447 35 -  12 11 524 

C1 569 23 -  6 11 635 

CELKEM 1697 129 10 72 31 1999 
 

3.5.2 Výpočet padesátirázové hodinové intenzity dopravy  

Vzhledem k době provedení průzkumu (14 - 16 hodin, pátek) shodné 

s doporučenou dobou provádění dopravního průzkumu podle TP 189 [6]  

se padesátirázová hodinová intenzita určí jako maximální součet intenzit v  době 

průzkumu, rozdělených do 15 – minutových intervalů. 
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Tab. 3.5.8 – S1 – Zjištění max. hodinových intenzit [voz/hod]  

14:00 469 28 9 26 11 543 
14:15 442 22 3 28 3 498 
14:30 412 22 11 25 12 482 
14:45 445 25 4 28 6 508 

      
2031 

14:15 442 22 3 28 3 498 
14:30 412 22 11 25 12 482 
14:45 445 25 4 28 6 508 
15:00 455 27 5 20 11 518 

 
     

2006 
14:30 412 22 11 25 12 482 
14:45 445 25 4 28 6 508 
15:00 455 27 5 20 11 518 
15:15 397 24 4 21 16 462 

 
     

1970 
 14:45 445 25 4 28 6 508 
15:00 455 27 5 20 11 518 
15:15 397 24 4 21 16 462 
15:30 438 19 2 16 16 491 

 
     

1979 
15:00 455 27 5 20 11 518 
15:15 397 24 4 21 16 462 
15:30 438 19 2 16 16 491 
15:45 414 12 2 14 11 453 

 
     

1924 
 

Tab. 3.5.9 – S1 – Hodnoty padesátirázové hodinové intenzity [voz/hod]  

Rameno směr O N A K M Celkem 

A1 

B1 93 12 3 18 1 127 

C1 484 23 9 28 8 552 

D1 56 10 2 4 1 73 

A1 1 -  -  -  -  1 

CELKEM 634 45 14 50 10 753 

B1 

C1 64 1 -  -  4 69 

D1 25 4 -  6 -  35 

A1 97 9 -  15 2 123 

B1 1 -  -  -  -  1 

CELKEM 187 14 -  21 6 228 

C1 

D1 89 2 -  2 -  93 

A1 606 21 12 24 8 671 

B1 67 2 -  4 5 78 

C1 2 -  -  -  -  2 

CELKEM 764 25 12 30 13 844 

D1 

A1 74 6 1 5 1 87 

B1 54 4 -  -  1 59 

C1 55 3 -  1 1 60 

CELKEM 183 13 1 6 3 206 
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Jako špičková hodina s nejvyššími sečtenými intenzitami byla určena doba od 

14 do 15 hodin. 

 

3.5.3 Výpočet padesátirázové hodinové intenzity chodců  

Pro potřeby dalších výpočtů byla cyklistická doprava  zahrnuta k dopravě pěší, 

jelikož v dotčené oblasti je řešena pomocí stezky pro chodce a cyklisty a přejezdu 

pro cyklisty. Pěší a cyklistická doprava se výhledově neurčuje, proto jsou zde 

uvedeny pouze denní intenzity a intenzity v  době dopravního průzkumu. 

Tab. 3.5.10 - Intenzity chodců a cyklistů za dobu průzkumu (ch/2 hod., c/2 hod.)  

  B1 (ch) C1 (ch) B1 (c) C1 (c) 

14:00 2 1 - 2 

14:15 4 4 10 3 

14:30 4 5 7 - 

14:45 5 2 3 1 

15:00 7 3 2 1 

15:15 1 - - 1 

15:30 3 2 6 2 

15:45 3 - 2 - 

celkem 29 17 30 10 
 

Koeficienty pro přepočet na denní intenzitu dopravy byly vybrány z  TP 189 

[6] pro denní dobu od 14 do 16 hodin , vzorce pro výpočet jsou uvedeny v kap. 2.5.3 

(str. 24). 

Druh cyklistického provozu byl určen jako dopravní. 

Tab. 3.5.11 - Určení koeficientu pěší dopravy pro výpočet denních intenzit[ -] 

p
d

i km,d 

9,9+10,3 4,95 
 

Tab. 3.5.12 – Určení koeficientu cyklistické dopravy pro výpočet denních intenzit[ -] 

p
d

i km,d 

7,9+9,2 5,85 
  

Hodnota padesátirázové hodinové intenzity dopravy byla určena součtem 

intenzit pěší a cyklistické dopravy ve špičkovou hodinu  (viz tab. 3.5.13, str. 49). 
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Tab. 3.5.13 - Vypočtené intenzity pěší a cyklistické dopravy  

  B1 C1 

chodci[ch/2hod] 29 17 

Im,d[ch/den] 144 84 

cyklisté[c/2hod] 30 10 

Im,d[c/den] 175 58 

I50[ch+c/hod] 35 18 
 

3.6 Stanovení intenzit na okružní křižovatce S2 

3.6.1 Výpočty intenzit 

Jako v předchozích kapitolách (2.5.1, 2.6.1 a 3.5.1) byl proveden výpočet 

ročního průměru denních intenzit a určení příslušných součinitelů. Na této okružní 

křižovatce byly rozlišeny třídy komunikací na E (rameno A2, B2) a M, resp. Z 

(rameno C2). Pro skupinu připojení parkovištních ploch značenou jako Z  nejsou v TP 

189 [6] (až na jednu, vyznačenou v tabulce 3.6.3, str. 50) uvedeny potřebné hodnoty, 

proto byly převzaty hodnoty pro skupinu místních komunikací.  

Tab. 3.6.1 – S2 – Přehled intenzit v jednotlivých směrech za dobu průzkumu [voz/2hod]  

Rameno směr O N A K M Celkem 

A2 

B2 790 49 16 40 24 919 

C2 423 -  -  1 8 432 

A2 2 -  -  1 -  3 

CELKEM 1215 49 16 42 32 1354 

B2 

C2 185 1 -  -  2 188 

A2 1026 51 16 50 34 1177 

B2 2 -  -  -  -  2 

CELKEM 1213 52 16 50 36 1367 

C2 
A2 443 2 -  -  6 451 

B2 159 -  -  1 1 161 

CELKEM 604 2 -  1 7 614 
 

Tab. 3.6.2 – S2 – Přehled koeficientů pro přepočet na denní intenzitu dopravy [ -][6] 

 

O N A K M Celkem 

E 6,76 7,81 
7,26 

8,14 
5,98 

7,07 

M (Z) 6,19 7,34 7,72 6,46 
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Tab. 3.6.3 – S2 – Přehled podílů denních variací intenzit na týdenním průměru denních 

intenzit [-][6] 

 

O N A K M Celkem 
E 121,4 125,8 

124,7 
120,4 

103,9 
120 

M (Z) 121,1 124,6 127,9 131 
 

Tab. 3.6.4 – S2 – Přehled koeficientů pro týdenní průměr denních intenzit [ -][6] 

 
O N A K M Celkem 

E 0,82 0,79 
0,80 

0,83 
0,96 

0,83 

M (Z) 0,83 0,80 0,78 0,76 
 

Tab. 3.6.5 – S2 – Přehled podílů týdenních denních intenzit pro výpočet ročního průměru 

denních intenzit [-] 

 

O N A K M Celkem 
E 105,3 105 

111,8 
103 

150,2 
105,3 

M (Z) 100,6 100,6 100,6 100,6 
 

Tab. 3.6.6 – S2 – Přehled koeficientů pro roční průměr denních intenzit [ -] 

 
O N A K M Celkem 

E 0,95 0,95 
0,89 

0,97 
0,67 

0,95 

M (Z) 0,99 0,99 0,99 0,99 
 

Tab. 3.6.7– S2 – Výpočet ročního průměru denních intenzit [voz/hod]  

Rameno směr O N A K M Celkem 

A2 

B2 4178 290 83 263 92 5142 

C2 2237 -  -  7 31 2417 

A2 11 -  -  7 -  17 

CELKEM 6425 290 83 276 123 7576 

B2 

C2 978 6 -  -  8 1052 

A2 5426 302 83 328 130 6585 

B2 11 -  -  -  -  11 

CELKEM 6414 307 83 328 138 7649 

C2 
A2 2251 12 -  -  23 2211 

B2 808 -  -  6 4 789 

CELKEM 3059 12 -  6 27 3000 
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3.6.2 Výpočet padesátirázové hodinové intenzity dopravy  

Tab. 3.6.8 – S2 – Zjištění max. hodinových intenzit [voz/hod]  

14:00 420 13 7 13 8 461 

14:15 374 18 3 20 3 418 

14:30 353 7 8 14 12 394 

14:45 385 14 3 13 4 419 

 
     

1692 

14:15 374 18 3 20 3 418 

14:30 353 7 8 14 12 394 

14:45 385 14 3 13 4 419 

15:00 419 14 5 10 9 457 

 
     

1688 

14:30 353 7 8 14 12 394 

14:45 385 14 3 13 4 419 

15:00 419 14 5 10 9 457 

15:15 373 16 3 8 14 414 

 
     

1684 

14:45 385 14 3 13 4 419 

15:00 419 14 5 10 9 457 

15:15 373 16 3 8 14 414 

15:30 350 14 2 7 13 386 

 
     

1676 

15:00 419 14 5 10 9 457 

15:15 373 16 3 8 14 414 

15:30 350 14 2 7 13 386 

15:45 356 7 1 8 12 384 

 
     

1641 
 

Tab. 3.6.9 – S2 – Hodnoty padesátirázové hodinové intenzity [voz/hod]  

Rameno směr O N A K M Celkem 

A2 
B2 401 27 9 28 10 475 

C2 204 -  -  1 3 208 

CELKEM 605 27 9 29 13 683 

B2 

C2 91 -  -  -  -  91 

A2 543 25 12 30 11 621 

B2 2 -  -  -  -  2 

CELKEM 636 25 12 30 11 714 

C2 
A2 221 -  -  -  2 223 

B2 70 -  -  1 1 72 

CELKEM 291 -  -  1 3 295 
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3.6.3 Výpočet padesátirázové hodinové intenzity chodců  

Tab. 3.6.10 - Intenzity chodců a cyklistů za dobu průzkumu (ch/2 hod., c/2 hod.)  

  C2 (ch) C2 (c) 

14:00 6 51 

14:15 8 22 

14:30 2 13 

14:45 1 9 

15:00 - 16 

15:15 2 7 

15:30 2 9 

15:45 1 7 

celkem 22 134 
 

Součinitelé pro přepočet na denní intenzitu dopravy jsou shodné jako 

v případě výpočtu pěší a cyklistické dopravy na OK S1 (tab. 3.5.11, 3.5.12 , str. 48). 

Zde jsou výsledné hodnoty pro výpočet denní intenzity pěší a cyklistické dopravy a 

určení padesátirázové hodinové intenzity.  

Tab. 3.6.11- Vypočtené intenzity pěší a cyklistické dopravy  

  C2 
chodci[ch/2hod] 22 

Im,d[ch/den] 109 
cyklisté[c/2hod] 134 

Im,d[c/den] 784 

I50[ch+c/hod] 112 
 

3.7 Výpočet kapacity okružní křižovatky S1 

Postup výpočtu je stejný jako v předchozích případech. Je podrobně popsán 

v příloze č. 4 a příloze č. 13 Výpočet kapacity okružní křižovatky S1 Valašské 

Meziříčí. Zde jsou uvedeny vyhodnocovací tabulky:  

Tab. 3.7.1 – S1 – Vyhodnocení kapacit vjezdů 

vjezd 
kapacita 

vjezdu Ci 

[pvoz/hod] 

intenzita na 

vjezdu Ii 

[pvoz/hod] 

rezerva 

kapacity Rez 

[pvoz/hod] 

rezerva 

kapacity 

Rez [%] 

střední doba 

zdržení tw [s] 

stupeň 

vytížení        

av [-] 
ÚKD 

A1 1064 910 154 14 22 0,86 C 

B1 707 283 424 60 8 0,40 A 

C1 1024 938 86 8 35 0,92 D 

D1 443 231 212 48 17 0,52 B 
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Požadovaná úroveň kvality dopravy na ramenech A1, B1 a C1 jakožto silnici 

I. třídy je stupeň C, na rameni D1 jako místní komunikaci stupeň E. Z  předchozí 

tabulky je patrné, že již v současné době ve špičkové hodině okružní křižovatka 

na rameni C1 nevyhovuje. 

Tab. 3.7.2 - S1 - Posouzení kapacit výjezdů 

  A1 B1 C1 D1   

tg 3 3 2,48 3 s 

tf 1200 1200 1452 1200 pvoz/h 

Ce 1017 329 774 243 pvoz/h 

Ie 0,85 0,27 0,53 0,20 <0,9 
 

Kapacity výjezdů na všech ramenech vyhovují požadovaným podmínkám.  

 

3.8 Výpočet kapacity okružní křižovatky S2 

Posouzení kapacity OK S2 bylo provedeno podle postupu uvedeného v příloze 

č. 4 a TP 234 [7]. Další tabulky ohledně výpočtu kapacity vjezdu a výjezdu na OK S2 

jsou obsaženy v příloze č. 14 Výpočet kapacity okružní křižovatky S2 Valašské 

Meziříčí. 

Tab. 3.8.1 – S2 – Vyhodnocení kapacit vjezdů 

vjezd 
kapacita 

vjezdu Ci 

[pvoz/hod] 

intenzita na 

vjezdu Ii 

[pvoz/hod] 

rezerva 

kapacity Rez 

[pvoz/hod] 

rezerva 

kapacity Rez 

[%] 

střední doba 

zdržení tw 

[s] 

stupeň 

vytížení        

av [-] 
ÚKD 

A 1201 774 426 35 8 0,65 A 

B 1087 809 278 26 13 0,74 B 

C 649 296 353 54 10 0,46 A 
 

Tab. 3.8.2 - S2 - Posouzení kapacit výjezdů 

  A2 B2 C2   

tg 3 3 3 s 

tf 1200 1200 1200 pvoz/h 

Ce 938 641 300 pvoz/h 

Ie 0,78 0,53 0,25 <0,9 
  

 Všechny vjezdy a výjezdy kapacitně vyhovují.  
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3.9 Posouzení kapacit obou křižovatek na výhledovou 

intenzitu 

Při posuzování kapacit pro současné intenzity dopravních proudů bylo 

zjištěno, že vjezd C1 na čtyřramenné okružní křižovatce S1, který vede dopravní 

proud od okružní křižovatky S2 směrem do centra Valašského Meziříčí, kapacitně 

nevyhovuje ve špičkových hodinách již nyní. Pro názornější ukázku nicméně byla 

i tato okružní křižovatka posouzena na výhledovou intenzitu dopravy v  roce 2033. 

Zde jsou uvedeny hlavní vyhodnocovací tabulky, v  příloze č. 15 Výpočet kapacit 

okružních křižovatek pro výhledovou intenzitu v  roce 2033, Valašské Meziříčí jsou 

obsaženy podrobnější výpočty.  

Tab. 3.9.1- Posouzení kapacity vjezdů na OK S1 

vjezd 
kapacita 

vjezdu Ci 

[pvoz/hod] 

intenzita na 

vjezdu Ii 

[pvoz/hod] 

rezerva 

kapacity Rez 

[pvoz/hod] 

rezerva 

kapacity Rez 

[%] 

střední doba 

zdržení tw [s] 

stupeň 

vytížení        

av [-] 
ÚKD 

A1 991 1260 -269 -27 719 1,27 F 

B1 462 392 70 15 45 0,85 D 

C1 922 1299 -377 -41 1206 1,41 F 

D1 189 320 -131 -69 847 1,69 F 
 

Tab. 3.9.2- Posouzení kapacity vjezdů na OK S2 

vjezd 
kapacita 

vjezdu Ci 

[pvoz/hod] 

intenzita na 

vjezdu Ii 

[pvoz/hod] 

rezerva 

kapacity Rez 

[pvoz/hod] 

rezerva 

kapacity Rez 

[%] 

střední doba 

zdržení tw [s] 

stupeň 

vytížení        

av [-] 
ÚKD 

A2 1177 1072 104 9 30 0,91 C 

B2 1021 1120 -99 -10 233 1,10 F 

C2 448 410 37 8 69 0,92 E 
 

Tab. 3.9.3 - Posouzení kapacity výjezdů na OK S1  

  A1 B1 C1 D1   

tg 3 3 2,48 3 s 

tf 1200 1200 1452 1200 pvoz/h 

Ce 1408 455 1072 336 pvoz/h 

Ie 1,17 0,38 0,74 0,28 <0,9 
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Tab. 3.9.4- Posouzení kapacity výjezdů na OK S2  

  A2 B2 C2   
tg 3 3 3 s 
tf 1200 1200 1200 pvoz/h 
Ce 1299 887 416 pvoz/h 
Ie 1,08 0,74 0,35 <0,9 

 

Obě okružní křižovatky pro výhledovou intenzitu v  roce 2033 nevyhovují, 

a to jak pro kapacitní výpočty vjezdu, tak i výjezdu. 

 

3.10 Návrh úprav na okružních křižovatkách 

Stejně jako Nový Jičín je i Valašské Meziříčí známé tím, že na hlavním 

průtahu městem je provoz organizován převážně pomocí okružních křižovatek. Toto 

uspořádání je vhodné zejména kvůli vysokým intenzitám dopravy, které se zde 

vyskytují, a směru převládajících dopravních proudů, ale také pro zvýšení 

bezpečnosti provozu a odstranění větší části kolizních bodů v  křižovatkách.  

Vzhledem k současnému dopravnímu zatížení, které již nyní překračuje 

kapacitní požadavky na OK, byly provedeny návrhy úprav obou řešených křižovatek. 

Tyto úpravy nerespektují využití okolní plochy, jelikož se jedná o zachování principu 

řízení provozu pomocí okružních křižovatek, ať již z  pohledu celkové organizace 

města nebo tématu této diplomové práce.  

Navržené úpravy se týkají přestavby stávajících okružních křižovatek s  jedním 

pruhem na okružním jízdním pásu na křižovatky spirálovité. Zatímco v  Novém Jičíně 

bylo možné tříramennou křižovatku pouze doplnit spojovacími větvemi, zde již tato 

možnost kapacitně nevyhovuje. Osová vzdálenost těchto křižovatek byla pro 

porovnání se stávající situací téměř zachována, z  hodnoty osové vzdálenosti 143,5 m 

se zvýšila na 145,7 m. 

Spirálová okružní křižovatka na místě stávající okružní křižovatky značené 

jako S1 byla navržena s vnějším průměrem 62 m a průměrem středového ostrova 40 

m. Veškeré upravené jízdní pruhy mají shodnou šířku 3,25 m s rozšířením v oblasti 

vjezdů a výjezdů. Veškeré vjezdové a výjezdové poloměry byly shodně navrženy 

s poloměrem zaoblení 20 m. Počet pruhů na  vjezdu a výjezdu byl zvýšen 

ze stávajícího jednoho na dva, stejně tak okružní jízdní pás se skládá ze dvou, příp. 

tří jízdních pruhů. 



56 

 

Spirálová křižovatka S2 byla navržena se shodnými rozměry jako S1, a sice 

s vnějším průměrem 62 m, průměrem středového ostrova 40 m, veškerými 

vjezdovými a výjezdovými poloměry 20 m a  šířkou jízdních pruhů 3,25 m. Také zde 

se nachází dva jízdní pruhy na každém vjezdu a výjezdu, na okružním jízdním pásu 

se počet pruhů různí. Vzhledem ke stavebnímu uspořádání křižovatky jako 

tříramenné byl v polovině OK bez připojeného ramene navržen jeden okružní jízdní 

pruh průběžný a jeden ve smyslu spojovací větve  v přímém směru z ramene A2 do 

B2. V druhé polovině okružní křižovatky, do které zasahují všechny tři ramena, je 

okružní křižovatka uspořádána jako spirálová křižovatka se zachováním běžně 

užívaného řazení do jízdních pruhů.  

Popsané úpravy jsou znázorněny na schematickém výkrese obsaženém 

v příloze č. 16 Schéma navržených úprav na OK, Valašské Meziříčí.  

Navrhované úpravy splňují požadavky TP 135 [9] pro navrhování okružních 

křižovatek. Posouzení navržených úprav pro návrhovou intenzitu dopravy pro rok 

2033 je v příloze č. 17 Výpočet kapacit navržených OK na výhledovou intenzitu 

dopravy, Valašské Meziříčí. 

 

3.11 Určení dalších posuzovaných intenzit dopravy 

U posuzování okružních křižovatek ve Valašském Meziříčí nastal problém 

srovnání stávající situace a dopravního zatížení s možným návrhem, jelikož stávající 

stav v roce provedení dopravního průzkumu (2013) nesplňuje požadovanou úroveň 

kvality dopravy na OK S1 na rameni C1 – požadovaná ÚKD je stupeň C, kdežto 

podle kapacitních výpočtů ve špičkové hodině je na tomto rameni dosahován 

až stupeň D. Při provedení kapacitního posouzení stávajícího stavu pro dopravní 

zatížení v roce 2018 je na této OK na rameni A1 stupeň E,  na rameni C1 stupeň F. 

Posouzení kapacit obou okružních křižovatek pro rok 2018 je uvedeno v  příloze č. 18 

Posouzení kapacity stávajícího stavu pro výhledovou intenzitu roku 2018, Valašské 

Meziříčí. 

I přes nevyhovující úroveň kvality dopravy určenou výpočty byly provedeny 

modely stávajícího stavu na současné dopravní zatížení a pro výhledové intenzity 

v letech 2018, 2023 a 2028.  
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Při posouzení návrhu, který byl vytvořen v  souladu s požadovanou ÚKD 

v roce 2033, tento problém nevznikl, a pro možnost srovnání získaných  dat s daty 

z posuzování okružních křižovatek v  Novém Jičíně byly provedeny výpočty 

návrhových intenzit dopravy taktéž pro roky 2018, 2023 a 2028 (viz příloha č. 19  

Další posuzované intenzity dopravy, Valašské Meziříčí).  

 

3.12 Simulace v programu PTV Vissim 

Simulace pro posouzení okružních křižovatek ve Valašském Meziříčí by ly 

provedeny pro stávající stav a navrhované úpravy na návrhové intenzity v letech 

2013, 2018, 2023 a 2028. Celkem bylo vytvořeno 16 simulačních modelů v rozlišení 

stávajícího a návrhového stavu, dále podle použitých intenzit dopravy a podle 

zahrnutí či vypuštění vlivu chodců na dopravní proudy.  

 Detektory, měřící doby průjezdu a dobu zdržení jednotlivých vozidel v  dané 

oblasti, byly umístěny ve stejných počtech a vzdálenostech jako u křižovatek 

v Novém Jičíně, aby dostatečně pokryly posuzovanou oblast (stejně jako u OK 

v Novém Jičíně, ve směru převažujících dopravních proudů – rovně přes obě OK – 

úsek cca 500 m). 

 Výsledky získané z tohoto programu jsou přiloženy v  elektronické podobě 

kvůli své obsáhlosti. Zde je vyhodnocení těchto dat:  

Tab. 3.12.1 - Stávající stav, s vlivem pěšího proudu  

  nyní 5 let 10 let 15 let 

max. doba průjezdu[min] 14,21 13,11 12,55 11,79 

průměrná doba průjezdu[min] 2,90 2,91 3,13 3,29 

max. doba zdržení[min] 13,43 12,52 11,93 11,16 

průměrná doba zdržení[min] 2,06 2,07 2,30 2,46 
 

Tab. 3.12.2 - Stávající stav, bez vlivu pěšího proudu  

  nyní 5 let 10 let 15 let 

max. doba průjezdu[min] 13,59 13,63 13,10 12,61 

průměrná doba průjezdu[min] 2,83 2,86 2,94 3,10 

max. doba zdržení[min] 13,00 13,01 12,23 11,79 

průměrná doba zdržení[min] 2,00 2,03 2,11 2,27 
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Graf 3.12.1 - Srovnání dob průjezdu a zdržení  stávajícího stavu 

 

Tab. 3.12.3 - Návrhový stav, s vlivem pěšího proudu  

  nyní 5 let 10 let 15 let 

max. doba průjezdu[min] 11,61 14,85 16,02 11,78 

průměrná doba průjezdu[min] 2,04 2,12 2,10 2,14 

max. doba zdržení[min] 10,74 14,00 15,00 11,02 

průměrná doba zdržení[min] 1,15 1,23 1,23 1,27 
 

Tab. 3.12.4 - Návrhový stav, bez vlivu pěšího proudu  

  nyní 5 let 10 let 15 let 

max. doba průjezdu[min] 10,46 10,18 12,90 9,89 

průměrná doba průjezdu[min] 1,86 1,87 2,09 2,20 

max. doba zdržení[min] 9,52 9,24 11,97 8,88 

průměrná doba zdržení[min] 0,97 0,98 1,21 1,34 
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Graf 3.12.2- Srovnání dob průjezdu a zdržení navrhovaného stavu 

 

 Průměrná doba průjezdu řešeným úsekem se pohybuje u stávajícího stavu 

okolo tří minut, u navrhovaných přestaveb okolo dvou minut. Průměrná doba zdržení 

byla vyhodnocena u stávající situace mezi dvěma a třemi minutami, u navrhovaných 

úprav okolo minuty.  

 Ačkoliv u stávajícího stavu bylo výpočty ověřeno, že v  roce 2018 již bude 

na rameni C1 dosažen stupeň F, přesto byly pomocí programu PTV Vissim získány 

údaje o době průjezdu řešeným úsekem. Rameno C1 přitom představuje úsek mezi 

oběma řešenými křižovatkami (vede ze směru od OK S2 na OK S1), tedy 

ve skutečnosti by v případě dosažení stupně F na tomto rameni nebyl možný průjezd 

ani okružní křižovatkou S2. Při pozorování simulací ale k významnému snížení 

průjezdu sledovaného úseku nedošlo. Toto vypovídá o jistých nedokonalostech 

programu Vissim, který by podle tohoto závěru neměl sloužit jako významný 

podklad pro určování kapacity.  
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4. VYHODNOCENÍ DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ 

Z výsledků získaných z programu PTV Vissim byly určeny průměrné hodnoty 

dob průjezdů a zdržení v řešené oblasti. Tyto výsledky jsou uvedeny v  kap. 2.12 

a 3.12 (str. 33, str. 57). Dále bylo možné tyto výsledky zpracovat podle dob průjezdu 

a příslušné dopravní zátěže. Při tomto zpracování bylo zjištěno, že ačkoliv byly 

v Novém Jičíně dosaženy vyšší intenzity provozu, tento nebyl ve špičkových 

hodinách nevyhovující takovou měrou jako ve Valašském Meziříčí. Při porovnání 

sledovaných křižovatek bylo zjištěno, že řešené OK v  Novém Jičíně jsou navrženy 

s většími průměry (vnějším i průměrem středového ostrůvku) a většími poloměry 

zaoblení vjezdů a výjezdů (viz příslušné tabulky geometrických vlastností 

křižovatek).  

Kromě geometrického řešení má na tento výsledek vliv i složení dopravního 

proudu a jeho rozložení na jednotlivá ramena křižovatek. Při porovnání složení 

dopravní zátěže v obou městech bylo zjištěno, že Valašským Meziříčím projíždí 

o třetinu více nákladní dopravy (vč. malých nákladních vozidel a autobusů), přičemž 

celková intenzita je oproti intenzitě v Novém Jičíně o 5 % nižší.  

Tab. 3.12.1 - Přehled celkových padesátirázových hodinových intenzit dopravy [voz/hod]  

  NJ VM 

2013 3911 3723 

2018 4372 4147 

2023 4903 4635 

2028 5259 4961 
 

Tab. 3.12.2 - Rozdělení dopravy v roce 2013 

 
NJ VM 

lehká vozidla 3668 3359 

těžká vozidla 243 364 
 

S výše uvedenými zhodnoceními geometrických parametrů a dosahovaných 

intenzit provozu v obou městech souvisí také dosažená úroveň kvality dopravy. Jak 

již bylo zmíněno v kap. 3.11 a 3.12 (str. 56, str. 57), prvního překročení ÚKD 

ve Valašském Meziříčí bude dosaženo již v  roce 2018, zatímco v Novém Jičíně to 

bude v roce 2028.  
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Posouzení průměrné ÚKD dosahované v  celém sledovaném úseku bylo 

provedeno následovně: 

- jednotlivá písmena vyjadřující ÚKD  (viz příslušné vyhodnocovací tabulky 

kapacit vjezdů) byla nahrazena číslicemi od 1 do 6   

Tab. 3.12.3 - Nahrazení písmen vyjadřující ÚKD číslicemi  

A B C D E F 
1 2 3 4 5 6 

 

- číslice (písmena) přiřazená jednotlivým vjezdům byla sečtena a vydělena 

počtem vjezdů (7) 

Příklad výpočtu pro Nový Jičín, rok 2013:  

A+A+B+B+B+A+A=1+1+2+2+2+1+1=10:7= 1,4 → A 

Ostatní hodnoty byly vypočteny analogicky.  

Tab. 3.12.4 - Průměrné úrovně kvality dopravy pro celé posuzované oblasti  

 
NJ VM 

2013 A B 

2018 B C 

2023 C D 

2028 D E 
 

 Je nutné mít na paměti, že tento jednoduchý přehled zdaleka nevypovídá 

o skutečné situaci na řešených křižovatkách (již zmíněný stupeň F na rameni C1 

ve Valašském Meziříčí v roce 2018 zde není na první pohled patrný).  

 Při sledování simulací v programu Vissim bylo zjištěno, že není zcela vhodný 

pro simulování chování dopravy ve složitějších dopravních situacích, jako 

je průpletový úsek na čtyřpruhové komunikaci mezi navrhovanými okružními 

křižovatkami. Zatímco dopravní proud se chová takříkajíc organicky, každý řidič 

se rozhoduje sám za sebe a podle toho jsou jednotlivé průplety prováděny, 

v programu je nutné mít tuto situaci přesně nastavenou a díky tomu zde vznikaly 

velké fronty vozidel v pravém pruhu. Tento pruh je využíván jako připojovací 

a posléze odbočovací a jeho použití se takto nejeví jako příliš vhodné, ačkoliv 

skutečnost může být jiná.  
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Z výsledků získaných z programu PTV Vissim byly vytvořeny následující 

grafy: 

 

Graf 3.12.1 - Přehled průměrných dob průjezdu pro celkové hodnoty intenzity provozu 

v Novém Jičíně 

 

Graf 3.12.2 - Přehled průměrných dob průjezdu pro celkové hodnoty intenzity provozu ve 

Valašském Meziříčí 

Z těchto grafů je přehledně vidět průměrná doba průjezdu při současném stavu 

a navrhovaných úpravách.  Zatímco v Novém Jičíně se tyto hodnoty drží na přibližně 

stejné úrovni i přes vzrůstající dopravní zátěž, ve Valašském Meziříčí po roce 
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prvního překročení kapacity vjezdu tato doba skokově narůstá. Pro hodnoty průměrné 

doby zdržení je průběh grafů podobný:  

 

Graf 3.12.3 - Přehled průměrných dob zdržení  pro celkové hodnoty intenzity provozu v 

Novém Jičíně 

 

Graf 3.12.4 - Přehled průměrných dob zdržení  pro celkové hodnoty intenzity provozu ve 

Valašském Meziříčí 
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5. ZÁVĚR 

Tato práce se zabývala hodnocením dvojic okružních křižovatek a jejich 

interakcí. Získané výsledky uvedené v  kap. 4 (str. 60) dávají tušit, že si tato 

problematika zaslouží více zkoumání. Možnosti hodnocení jsou v  tomto případě 

příliš obsáhlé pro rozsah jediné diplomové práce – je možné měnit hodnoty 

dopravního zatížení, z hlediska ÚKD posuzovat okružní křižovatky s  různými 

geometrickými parametry atd. 

Navrhované úpravy vycházely především z potřeby zachovat organizaci 

dopravních proudů pomocí křižovatek, jejichž tvar je blízký kruhu. Zde navrhované 

spirálové okružní křižovatky splňují kapacitní požadavky, nicméně jejich reálné 

provedení by bylo přinejmenším diskutabilní kvůli využitelnosti okolních ploch a 

dalším faktorům. 

Jako slabé místo těchto návrhů se ukázal úsek mezi oběma křižovatkami, kde 

byly navrženy dva pruhy pro každý jízdní směr. Vzhledem ke směru převažující 

dopravní zátěže v simulacích docházelo k výskytu front v pravém jízdním pruhu, a to 

v obou směrech. Jak bylo zmíněno dříve, je možné, že při skutečném provozu by 

tento úsek požadavkům dopravy vyhovoval , a fronty se zde tvořily pouze kvůli 

nedostatečné možnosti simulace skutečnosti v programu Vissim.  

Cílem této práce bylo provést posouzení dvojic okružních křižovatek a jejich 

ovlivňování. Bylo zjištěno, že pro vzdálenosti křižovatek kolem 130 – 140 m jsou 

obecně okružní křižovatky vhodným způsobem řízení dopravy. Toto je bohužel 

omezeno vzrůstající intenzitou dopravy, která přesahuje kapacitní možnosti těchto 

křižovatek. Kvůli krátké vzdálenosti řešených křižovatek zde není vhodné umisťovat 

ani odbočovací pruhy, které by spolu se světelně signalizačním zařízením kapacitu 

křižovatek zvýšily.  

Vzhledem k prostorovému řešení samotných křižovatek a jejich okolí lze 

konstatovat, že v současném stavu není možné nalézt řešení pouze jejich úpravami. 

Jako vhodnější se jeví se zabývat možnostmi snížení vstupujících intenzit dopravy, 

např. obchvaty dotčených měst. 
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SEZNAM PŘÍLOH 

1 -  Klasifikace konfliktních situací 

2 -  Dopravní nehodovost Nový Jičín  

3 -  Dopravní průzkum Nový Jičín  

4 - Výpočet kapacity okružní křižovatky S1  Nový Jičín 

5 -  Výpočet kapacity okružní křižovatky S2 Nový Jičín 

6 – Výpočet kapacit okružních křižovatek pro výhledovou intenzitu  v roce 2033,  

      Nový Jičín 

7 – Schéma navržených úprav na OK, Nový Jičín 

8 - Výpočet kapacit navržených OK na výhledovou intenzitu dopravy, Nový Jičín 

9 - Posouzení kapacity stávajícího stavu pro výhledovou intenzitu roku 2028 , 

     Nový Jičín 

10 - Další posuzované intenzity dopravy, Nový Jičín 

11 - Dopravní nehodovost Valašské Meziříčí 

12 -  Dopravní průzkum Valašské Meziříčí 

13 - Výpočet kapacity okružní křižovatky S1  Valašské Meziříčí 

14 -  Výpočet kapacity okružní křižovatky S2 Valašské Meziříčí 

15 – Výpočet kapacit okružních křižovatek pro výhledovou intenzitu  v roce 2033,  

        Valašské Meziříčí 

16 – Schéma navržených úprav na OK, Valašské Meziříčí  

17 - Výpočet kapacit navržených OK na výhledovou intenzitu dopravy, Valašské  

       Meziříčí 

18 - Posouzení kapacity stávajícího stavu pro výhledovou intenzitu roku 2018, 

       Valašské Meziříčí 

19 - Další posuzované intenzity dopravy, Valašské Meziříčí  

 


