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ANOTÁCIA 

Surov�ík, Marek. Analýza bezpe�nosti cestnej premávky na križovatke Ostravská– Karvinská - 

T�šínská v obci T�rlicko. Ostrava, 2013. Bakalárska práca. VŠB – Technická univerzita Ostrava. 

Vedúci práce Ing. Vladislav K�ivda, Ph.D. 

 Obsahom tejto bakalárskej práce je analýza bezpe�nosti cestnej premávky na 

križovatke Ostravská – Karvinská – T�šínská v obci T�rlicko. V prvej �asti sa práca zaoberá 

posúdením sú�asného stavu, jeho popisom, prevedením dopravných prieskumov spolu s 

analýzou dopravnej nehodovosti a video analýzou konfliktných situácií. Druhá �as� práce sa 

zameriava sa návrh potrebných opatrení na zvýšenie plynulosti, bezpe�nosti a pre zlepšenie 

prejazdnosti križovatkou. Obsahuje kapacitné výpo�ty jednotlivých variant spolu s 

prevedením simulácie v programe PTV VISSIM. V poslednej �asti sú vyhodnotené všetky 

návrhy s odporu�ením najvhodnejšieho riešenia pre zvýšenie plynulosti a bezpe�nosti cestnej 

premávky.  

K�ú�ové slová: 

križovatka, PTV VISSIM, konfliktné situácie, dopravný prieskum, video analýza 

konfliktných situácií, kapacitné výpo�ty 

 

ANNOTATION 

Presented bachelors paper deals with traffic safety analysis of Ostravská – Karvinská – 

T�šínská crossroad in ��rlicko. First part of the paper is dedicated to current state review, 

traffic examination with accidents analysis and conflict situations video analysis. Next 

sections are focused on fluency and safety increasing arrangements as well as on crossroad 

passability improvements. Capacity calculations and PTV VISSIM simulations for each 

created design are provided. Designs evaluations along with recommendations for the most 

suitable solution of traffic fluency enhancing are discussed in the ending chapters.      

Keywords:  

crossroad, PTV VISSIM, conflict situation, traffic research, conflict situation video analysis, 

capacity calculations 
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ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK 

Zoznam skratiek 
 Typy vozidiel 

  A  autobusy  
  C   bicykle 
  K   prívesové a návesové nákladné súpravy 
  M  motocykli   
  N   �ahké, stredné a �ažké nákladné automobily, traktory, dodávky 
  O   osobné automobily (bez prívesu i s prívesom), mikrobusy 
  S   sú�et vozidiel skupín O+M+N+A+K 
 
 Skupiny komunikácií 

I   cesty I. triedy bez statusu medzinárodnej cesty 
II   cesty II. a III. triedy 
D   dia�nice, cesty I. triedy – rýchlostné cesty 
E   cesty I. triedy so statusom medzinárodnej cesty („E“) 
M   miestne komunikácie, ú�elové komunikácie 
Z   komunikácie napájajúce parkovisko obchodných zariadení 

 Nehodovos� 
  LZ   �ahké zranenie 
  TZ   �ažké zranenie 
  U   usmrtenie 

 Konfliktné situácie 

 A   možnos� stretu s prie�ne idúcim  
C   možnos� stretu v stykovom bode 
p   pasivita 
v   zavinilo vozidlo 
 
 

�alšie skratky 

 DN   dopravní nehoda 
koef.   koeficient 
KS   konfliktní situácia 
P�R   Polícia �eskej republiky 
PTV   Planung Transport Verkehr  
RPDI   ro�ní priemer denných intenzít 
TP   technické podmienky 
ÚKD   úrove� kvality dopravy 

 

 

 

 

  



 

9 
 

Zoznam veli�ín 

 �  odchýlka odhadu ro�ného priemeru denných intenzít dopravy [%]  

I  hodinová intenzita križovatky [pvoz/h] 

 I50  padesatirázová hodinová intenzita dopravy [voz/h] 

 Išh  špi�ková hodinová intenzita dopravy v bežný pracovný de� [voz/h] 

 Išh,2043  výh�adová špi�ková hodina v roku 2043 [voz/de�] 

 Id  denná intenzita dopravy d�a prieskumu [voz/de�] 

 Ih  hodinové intenzity dopravy v dobe prieskumu [voz/h] 

 Im  intenzita dopravy v dobe prieskumu [voz/doba prieskumu] 

 It   týždenní priemer denných intenzít [voz/de�] 

 k2043  koeficient vývoja intenzít dopravy pre rok 2043 [-] 

 kBPD,50  prepo�tový koeficient špi�kovej hodinovej intenzity dopravy v bežný 

   pracovní de� na padesátirázovú hodinovú intenzitu dopravy [-] 

 kd,t  prepo�tový koef. dennej intenzity dopravy d�a prieskumu na týždenní 

   priemer denných intenzít dopravy (zoh�adnenie týždenných variácií 

   intenzít dopravy) [-] 

 km,d  prepo�tový koeficient intenzity dopravy v dobe prieskumu na dennú 

   intenzitu dopravy dne prieskumu (zoh�adnenie denných variácií  

   intenzity dopravy) [-] 

 KR   relatívna konfliktnos� [KS/100voz] 

 KRV   relatívna vážená konfliktnos� [KS/100voz] 

 kRPDI,50  prepo�tový koeficient ro�ného priemeru denných intenzít dopravy na 

   padesátirázovú hodinovú intenzitu dopravy [-] 

 kt,RPDI  prepo�tový koef. týždenného priemeru dennej intenzity dopravy na 

   ro�ný priemer  denných intenzít dopravy (zoh�adnenie ro�ných variácií 

   intenzít dopravy) [-] 

 kZ   koeficient závažnosti konfliktnej situácie [-] 

 N  celkový po�et nehôd v sledovanom období t 

 pi
r
  podiel dennej intenzity dopravy mesiaca i v roku na ro�nom priemeru 

   denných intenzít dopravy [%] 

 pi
t
  podiel denní intenzity dopravy dne prieskumu i na týždennom  

   priemeru denných intenzít dopravy [%] 

 PKS  po�et konfliktných situácií za hodinu 
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 R  relatívna nehodovos� [po�et DN/mil.voz.] 

 RPDI  ro�ný priemer denných intenzít dopravy [voz/de�] 

 RPDI2043 odhad ro�ného priemeru denných intenzít dopravy v roku 2043   

      [voz/de�] 

t  po�et dní sledovaného obdobia [dni] 

Szakl   základní saturovaný tok vjazde [pvoz/h]  

S   saturovaný tok vjazdu [pvoz/h]  

kskl   koeficient pozd�žneho sklonu vjazdu [-]  

kobl   koeficient oblúku [-]  

a   pozd�žny sklon vjazdu [%]  

R   polomer smerového oblúku pri odbo�ovaní [m]  

f   podiel odbo�ujúcich vozidiel z celkovej intenzity na vjazde [-]  

C   kapacita vjazdu [pvoz/h]  

z‘   d�žka efektívnej zelenej [s]  

tc   d�žka cyklu [s]  

z   d�žka signálu vo�no [s]  

Rez   rezerva kapacity vjazdu [%]  

Iv   návrhová intenzita dopravy na vjazdu [pvoz/h] 
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ÚVOD 

Bezpe�nos� dopravy na pozemných komunikáciách je v sú�asnosti stále aktuálnou 

témou a jej zaisteniu je venovaná zvýšená pozornos�. Presadzuje sa myšlienka, že 

komunikácie majú by� vysvet�ujúce a odpúš�ajúce. To znamená, že vodi� má ma� možnos� 

�ahko a správne pochopi� usporiadanie komunikácií i križovatiek a má by� zaistená 

minimalizácia následkov prípadného �udského faktoru.  

Cestná premávka prináša �udskej spolo�nosti na jednej strane radu výhod, ale strane 

druhej radu problémov. Jedným zo zásadných problémov v cestnej premávke je mnoho kedy 

pochybné, sporné, neisté �i inak problematické chovanie ú�astníkov cestnej premávky. 

Takéto chovanie môže nakoniec spôsobi� dopravnú nehodu a je potom otázkou, �i sa tejto 

dopravnej nehode dalo �i nedalo zabráni�. K nehode môže dôjs� jednak nepozornos�ou šoféra 

(ú�astníka premávky) a jednak „chybnou infraštruktúrou“ (napr. nevhodne navrhnutá 

pozemná komunikácia, križovatka, prechod pre chodcov atp.), ktorá zaprí�iní nevhodné 

chovanie šoféra a následný problém, tj. napríklad konfliktná situácia (skoro nehoda) alebo 

priamo dopravnú nehodu.  

Cie�om mojej bakalárskej práce je analyzova� cestnú premávku a zlepši� bezpe�nos� 

na križovatke Ostravská – Karvinská – T�šínská v obci T�rlicko. Navrhnú� opatrenia na 

zlepšenie plynulosti a bezpe�nosti v križovatke. 
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1 ANALÝZA SÚ�ASNÉHO STAVU 

1.1 Širšie vz�ahy 

Obec T�rlicko leží približne na spojnici miest Haví�ov a �eský T�šín kam tiež 

prevažne smeruje dochádzka za prácou, vyššou ob�ianskou vybavenos�ou, tj. zariadeniami 

školstva, špecializovanými zariadeniami zdravotníctva a sociálnej starostlivosti, kultúrnymi 

zariadeniami apod. 

Centrum Haví�ova je vzdialené od súvislej zástavby a centra T�rlicka cca 5 km, 

centrum �eského T�šína je vzdialené od centra T�rlicka cca 12 km. 

	alej smeruje dochádzka za prácou a vyššou ob�ianskou vybavenos�ou na Ostravu 

(cca 20 km), Karvinou (12 km) apod. 

Z uvedených údajov vyplýva, že obec T�rlicko v atraktívnej prímestskej polohe 

v priamej väzbe na mesto Haví�ov a so širšími väzbami na Karvinsko a Ostravsko. Jedná sa 

o celkovo najatraktívnejšie podmienky pre bývanie v okrese Karviná, s priamym rekrea�ným 

zázemím vodnej nádrže a blízkym rekrea�ným zázemím Beskýd (Komorní Lhotka, 
eka, 

Tyra, Dobratice). 

Obec s rozšírenou pôsobnos�ou a poverený obecný úrad je pre T�rlicko Haví�ov, �alej 

je v Haví�ove finan�ný a katastrálny úrad. Okresný súd a pozemkový a colný úrad je pre 

obyvate�ov T�rlicka v Karvinej. Stavebný a matri�ný úrad je priamo na Obecnom úrade 

v T�rlicku.  

Z dopravného h�adiska je pre automobilovú dopravu najvýznamnejšou prístupovou 

cestou cesta I/11, ktorú je však pod�a ÚPN VÚC Ostrava – Karviná navrhnuté preloži� mimo 

hlavnú zástavbu T�rlicka a Haví�ova do obchvatovej polohy cez k.ú. Prost�ední Suchá, Horní 

Suchá, Životice a Albrechtice do �eského T�šína teda úplne mimo správne územie obce 

T�rlicko.  

	alšími významnými komunikáciami v riešenom území je cesta II/474, ktorá 

prechádza T�rlicko v severojužnom smere a jeho centrálna �as� je vedená v peáži s cestou 

I/11 a cestou III/4741 vedená južnou �as�ou T�rlicka smerom na Ko�ákov a Mist�ovice.  

V rámci ÚPN VÚC Ostrava – Karviná je cez územie T�rlicko navrhnutý rýchlostný 

cestný �ah ozna�ený R67 spojujúci dia�nicu D47 (D1) z uzlu Vrbice cez k.ú. Rychvaldu, 

Orlovej, Haví�ova, Prost�ední Suché, Horní Suché, Životic a T�anovic do uzlu rýchlostnej 
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cesty R48 a preložky �ahu I/11. Trasa R67 však nie je ešte úplne územne stabilizovaná. 

Definitívnu polohu trasy ur�ia až podrobnejšie dopravné štúdie na podklade zameraného 

územia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Charakteristika dotknutých komunikácií 

Križovatku Ostravská – Karvinská – T�šínská tvoria dve komunikácie a to cesta I/11 

a cesta II/474.  

 

Cesta I/11 

Je druhou najdlhšou cestou prvej triedy v �eskej Republike spojujúca mestá Hradec 

Králové, Šumperk, Opava, Ostrava pokra�ujúca na Slovensko. V úseku �eský T�šín – Mosty 

u Jablunkova je sú�as�ou európskej cesty E75. V úseku Praha – Hradec Králov je po dostavbe 

súbežnej dia�nice D11 pôvodná trase pre kategorizovaná  na cestu druhej triedy pod �íslo 

II/611. 

Cesta II/474 

Je cestou druhej triedy v Moravskoslezkom kraji spojujúca Mosty u Jablunkova 

a Hrádek a v druhej �asti Hnojník a D�tmarovice. 

Obrázok 1 – Trasa ciest I/11 a II/474 (Zdroj: mapy.cz)-upravené 
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Prvá �as� cesty tvorí úseky, ktoré pôvodne patrili ceste I/11, avšak po vybudovaní 

obchvatov Mostov u Jablunkova a Jablunkova a nového prie�ahu Hrádkem boli pre 

kategorizované  na cestu druhej triedy. Cesta za�ína tesne za hrani�ným priechodom so 

Slovenskom odbo�ením z I/11, vedie cez centrum Mostov u Jablunkova, Jablunkova, Návsí 

a Hrádku, kde sa znovu napojuje na I/11. 

Druhá �as� za�ína na križovatke s I/68 v Hnojníku, vedie na sever cez T�anovice 

(križovatka s II/648), T�rlicko (križovatka s I/11), Horní Suchou (križovatka s II/475), 

Karvinou – Doly, Orlovou (križovatka s I/59) a kon�í v D�tmaroviciach na križovatke s I/67. 

Po dobudovaní preložiek ciest I/11 a I/68 by sa sú�as�ou II/474 mali sta� úseky týchto 

ciest medzi Byst�icí a T�anovicemi.  

Obrázok 2 - Letecká fotografia riešenej križovatky(Zdroj: google.com)-upravené 
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2 DOPRAVNÉ PRIESKUMY 

Dopravný prieskum môžeme charakterizova� ako súhrn �inností, ktorými zis�ujeme 

informácie o cestnej, železni�nej, resp. o inom druhu dopravy a o dopravných zariadeniach. 

Pre vypracovanie mojej bakalárskej práce som previedol dopravno – inžiniersky 

prieskum �iže s�ítanie dopravy. 

2.1 Stru�ný popis dopravného prieskumu 

Dopravný prieskum bol uskuto�nený 17.10.2012 v stredu na križovatke ciest I/11 a II/474 

v obci T�rlicko ako 2 – hodinový v �ase od 14:00 do 16:00 a to nato�ením cestnej premávky 

na križovatke v období doporu�enom pod�a TP 189 Stanovenie intenzít dopravy na 

pozemných komunikáciách ( II. vydanie ) [3] 

Prieskum, ktorý som previedol pomocou videokamery som  následne vyhodnotil. 

Výhodou oproti �iarkovanej metódy je ten, že vylú�ime chybovos� a zaistíme presnos� 

s�ítania dopravy. 

2.2 Schéma a ozna�enie ramien križovatky 

Ozna�ovanie ramien, dopravných prúdov a výpo�et kapacity sú�asného stavu som 

previedol  z TP 188 Posudzovanie kapacity neriadených úrov�ových križovatiek [2].  

 

 

Obrázok 3 - Schéma ozna�enia dopravných prúdov a ramien križovatky 
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2.3 S�ítanie dopravy 

S�ítanie dopravy nám poskytuje informácie o intenzitách automobilovej dopravy 

všetkých ciest a dia�nic na celom území krajiny.  

Pre moju bakalársku prácu som s�ítanie previedol z videozáznamu. �asovou 

jednotkou boli 15 minútové intervaly a sledovaním intenzít jednotlivých dopravných prúdov 

a ich zloženie som rozlišoval na nasledujúce druhy vozidiel:  

  O – osobné automobily (bez prívesu aj s prívesom), mikrobusy  

N – �ahké, stredné a �ažké nákladné automobily, traktory, dodávkové 

automobily 

  K – prívesové a návesové nákladné súpravy 

  A – autobusy 

  M – jednostopové motorové vozidlá 

  C – bicykle   

2.3.1 Intenzita dopravy 

Intenzitu dopravy môžeme chápa� ako množstvo dopravných prostriedkov, ktoré 

prejdú ur�itým úsekom za danú jednotku �asu. V rámci celoštátneho s�ítania dopravy sa 

zis�uje po�et vozidiel, ktoré prejdú daným kontrolným bodom za hodinu, z �oho sa potom 

vypo�ítavá celodenný priemer. [2] 

Výsledkom tohto s�ítania je spomínaná intenzita dopravy, ktorá slúži pre rôzne ú�ely, 

ako je napr. za�aženos� komunikácií, potreba �alšej výstavby cestnej siete aj. V mojom 

prípade slúži ako podklad pre analýzu cestnej premávky a pre návrh potrebných opatrení na 

zvýšenie plynulosti a bezpe�nosti. 

Základom pre �alšie moje výpo�ty je vyhodnotenie s�ítacieho listu, ktorým som získal 

intenzity za dobu prieskumu.  

Existujú 2 základné typy intenzity dopravy pre potrebu výpo�tu kapacity: 

• Ro�ný priemer denných intenzít (RPDI) 

• Hodinové intenzity 
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Zoh�adnenie skladby n – tého podradeného prúdu 

Zoh�adnenie skladby podradených prúdov sa pre ú�ely kapacitného výpo�tu prevedie 

prenásobením koeficientmi pod�a tabu�ky 1. Na tzv. prepo�tové vozidlá. 

Tabu�ka 1 – Doporu�ené prepo�tové koeficienty skladby dopravného prúdu [2] 

Typ 
križovatky 

Bicykle Motocykli 
Osobné 
vozidlá 

Nákladné 
vozidlá, 

autobusy 

Nákladné 
súpravy, 
k�bové 

autobusy 

Priese�né a 
stykové 

0,5 0,8 1,0 1,5 2,0 

 

Zoh�adnenie skladby podradených prúdov je nezbytné pre výpo�et základnej kapacity. 

Prepo�tové koeficienty uvedené v tabu�ke 1 sú doporu�ené zhodne pre zoh�adnenie intenzít 

podradených prúdov stykových i priese�ných úrov�ových križovatiek. 

2.3.2 Ro�ný priemer denných intenzít (RPDI) 

Ro�ný priemer denných intenzít je hodnota, slúžiaca k stanoveniu dennej intenzity na 

komunikácií. Túto hodnotu stanovíme z TP 189 Stanovenie intenzít dopravy na pozemných 

komunikáciách [3] prepo�tom intenzít dopravy získané behom prieskumu pomocou 

prepo�tových koeficientov, ktoré zoh�ad�ujú dennú, týždennú a ro�nú variáciu intenzít 

dopravy. Tieto prepo�tové koeficienty sú stanovené pod�a druhu vozidla a charakteru cestnej 

premávky. 

Výpo�et sa vykoná oddelene pre každý druh vozidiel v týchto krokoch: 

• Stanovenie odhadu dennej intenzity v de� prieskumu – zoh�adnenie denných variácií – 

prepo�et intenzity zistenej za dobu prieskumu na hodnotu dennej intenzity v de� 

prieskumu 

• Stanovenie odhadu týždenného priemeru denných intenzít – zoh�adnenie týždenných 

variácií – prepo�et dennej intenzity v de� prieskumu na hodnotu týždenného priemeru 

denných intenzít 

• Stanovenie odhadu ro�ného priemeru denných intenzít – prepo�et týždenného 

priemeru denných intenzít na ro�ný priemer denných intenzít (RPDI) [3] 
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Stanovenie RPDI sa vykoná pre každý druh vozidla x: 

 

 RPDIttddmmx kkkIRPDI .,, ⋅⋅⋅=        (1) 

 

kde: 

Im intenzita dopravy daného druhu vozidla zistená v dobe prieskumu  

[voz/doba prieskumu] 

km,d prepo�tový koeficient intenzity dopravy v dobe prieskumu na dennú intenzitu 

dopravy  d�a prieskumu (zoh�adnenie denných variácií intenzity dopravy) [-] 

kd,t prepo�tový koeficient dennej intenzity dopravy d�a prieskumu na týždenný 

priemer denných intenzít dopravy (zoh�adnenie týždenných variácií intenzít 

dopravy) [-] 

kt,RPDI prepo�tový koeficient týždenného priemeru denných intenzít dopravy na 

ro�ný priemer denných intenzít dopravy (zoh�adnenie ro�ných variácií 

intenzít dopravy) [-] 

 

Charakter premávky na komunikácií 

Charakter premávky je daný jej kategóriou a triedou. V tabu�ke 2 sú stanovené 

skupiny. 

 

 
Tabu�ka 2 - Skupiny komunikácií pod�a charakteru premávky [3] 

Skupina komunikácií - 
charakter premávky 

Kategória a trieda komunikácie 

D 
dia�nice 

cesty I. triedy - rýchlostné komunikácie 

E 
cesty I. triedy so statusom medzinárodnej cesty (,,E") (vrátane 
prejazdných úsekov týchto ciest) 

I 
cesty I. triedy bez statusu medzinárodnej cesty (vrátane prejazdných 
úsekov týchto ciest) 

II cesty II. a III. triedy (vrátane prejazdných úsekov ciest) 

M 
miestne komunikácie (tj. bez prejazdných úsekov ciest) 
ú�elové komunikácie 

Z 
komunikácie napojujúce parkovisko obchodných zariadení (obvykle 
komunikácie ú�elové) 
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Komunikácie sledovanej križovatky som zaradil do skupiny charakteru premávky I – 

cesty I. triedy bez statusu medzinárodnej cesty. 

Výpo�et sa prevádza po�ítaním so skuto�nými vozidlami (bez cyklistickej dopravy). 

Sledované vozidlá sú zaradené do skupín pod�a tabu�ky 3. 

 
Tabu�ka 3 - Zaradenie vozidiel do skupín [3] 

Skupina Druh 

O 
O 
M 

N 
N 
A 

K K 

Sú�et O+M+N+A+K 

 

Prepo�et na dennú intenzitu v bežný pracovný de� Id [3] 

 

dmmd kII ,⋅=           (2) 

kde: 

Id  denná intenzita dopravy v de� prieskumu [voz/de�] 

Im  intenzita dopravy v dobe prieskumu [voz/doba prieskumu] 

Km,d prepo�tový koeficient intenzity dopravy v dobe prieskumu na dennú 

intenzitu dopravy v de� prieskumu (zoh�adnenie denných variácií 

intenzít dopravy) [-] 

Hodnoty intenzít v dobe prieskumu sú uvedené v tabu�ke 4.  

 

Tabu�ka 4 - Intenzita dopravy v dobre prieskumu (17.10.2012, 14:00 – 16:00) 

Rameno Smer 
I m 

O [voz/2h] 
N 

[voz/2h] 
K 

[voz/2h] 
S [voz/2h] 

A 
B 2 814 69 4 887 

1121 

2918 

C 3 209 22 3 234 

B 
A 8 798 66 5 869 

1132 
C 7 236 27 0 263 

C 
A 4 304 31 3 338 

665 
B 6 288 34 5 327 
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Koeficient km,d je stanovený v závislosti na druhu vozidla, charakteru premávky na 

komunikácií a obdobia roku pod�a TP 189 [3]. 

Hodnoty prepo�tových koeficientov km,d pre �ubovo�ne zvolenú dobu prieskumu sa 

ur�í pomocou vz�ahu: 

 
i

dmd
p

k
�

=
%100

         (3) 

kde:  

�pd
i  sú�et podielu hodinových intenzít dopravy za dobu prieskumu na 

dennej intenzite dopravy [%] 

 

Tabu�ka 5 - Prepo�tový koeficient  na dennú intenzitu [3] 
Charakter Hodnoty sú�inite�u km,d 

I O N K 
14:00 -16:00 6,42 6,90 7,61 

 

Výsledné hodnoty denných intenzít Id sú uvedené v tabu�ke 6. 

 

Tabu�ka 6 - Denná intenzita dopravy vypo�ítaná z prieskumu 17.10.2012, 14:00 – 16:00 

Rameno Smer 
Id 

O 
[voz/de�] 

N 
[voz/de� 

K 
[voz/de�] 

S [voz/de�] 

A 
B 2 5226 476 30 5732 

7249 

18877 

C 3 1342 152 23 1516 

B 
A 8 5123 455 38 5617 

7318 
C 7 1515 186 0 1701 

C 
A 4 1952 214 23 2188 

4310 
B 6 1849 235 38 2122 

 

Prepo�et na týždenný priemer denných intenzít dopravy [3] 

Týždenný priemer denných intenzít dopravy sa ur�í pre jednotlivé druhy vozidiel 

pod�a vzorca: 

 tddt kII ,⋅=          (4) 

kde: 

It   týždenný priemer denných intenzít [voz/de�] 

Id   denná intenzita dopravy d�a prieskumu [voz/de�] 
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kd,t prepo�tový koeficient dennej intenzity dopravy d�a prieskumu na 

týždenný priemer denných intenzít dopravy (zoh�adnenie týždenných 

variácií intenzity dopravy) [-] 

 

Hodnoty prepo�tových koeficientov kd,t sa vypo�ítajú pomocou vz�ahu: 

i
ttd

p
k

%100
, =           (5) 

kde: 

pt
i podiel dennej intenzity dopravy v de� prieskumu i k týždennému 

priemeru denných intenzít dopravy [%] 

 

Tabu�ka 7 - Hodnoty sú�inite�ov pt
i [3] 

Charakter 
premávky 

Obdobie De� Hodnoty sú�inite�u pt
i 

I jesenné streda 
O N K 

103,5 125,0 129,0 
 

Tabu�ka 8 - Hodnoty sú�inite�ov kd,t [3] 

Charakter premávky De� Hodnoty sú�inite�ov kd,t 

I streda 
O N K 

0,966 0,800 0,775 
 

Výsledné hodnoty týždenných priemerov denných intenzít It sú v tabu�ke 9. 

 

Tabu�ka 9 - Týždenná intenzita dopravy vypo�ítaná z prieskumu 17.10.2012, 14:00 -16:00 

Rameno Smer 
It 

O 
[voz/de�] 

N 
[voz/de�] 

K 
[voz/de�] 

S [voz/de�] 

A 
B 2 5049 381 24 5454 

6889 

17924 

C 3 1296 121 18 1436 

B 
A 8 4950 364 29 5344 

6957 
C 7 1464 149 0 1613 

C 
A 4 1886 171 18 2074 

4078 
B 6 1786 188 29 2004 
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Prepo�et na ro�ný priemer denných intenzít (RPDI) [3] 

Ro�ný priemer denných intenzít dopravy (RPDI) sa ur�í pre jednotlivé druhy vozidiel 

pod�a vzorca: 

RPDItt kIRPDI ,⋅=         (6) 

kde: 

RPDI   ro�ný priemer denných intenzít dopravy [voz/de�] 

It týždenný priemer denných intenzít dopravy v týždni prieskumu 

[voz/de�] 

kt,RPDI prepo�tový koeficient týždenného priemeru denných intenzít dopravy 

v týždni prieskumu na ro�ný priemer denných intenzít dopravy [-] 

Hodnoty prepo�tových koeficientov kt,RPDI sa vypo�ítajú pomocou vz�ahu: 

 
i

rRPDIt
p

k
%100

, =         (7) 

kde: 

pr
i podiel dennej intenzity dopravy mesiaca i v roku ku ro�nému priemeru 

denných intenzít dopravy [%] 

 

Tabu�ka 10 - Hodnoty sú�inite�ov pr
i [3] 

Charakter premávky Doba Hodnoty sú�inite�ov pr
i 

I Október 
O N K 

103,5 105,9 106,0 
 

Tabu�ka 11 - Hodnoty sú�inite�ov kt,RPDI [3] 
Charakter 
premávky 

Doba Hodnoty sú�inite�ov kt,RPDI 

I Október 
O N K 

0,966 0,944 0,943 
 

Výsledné hodnoty ro�ných priemerov denných intenzít RPDI sú v tabu�ke 12. 
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Tabu�ka 12 - RPDI vypo�ítaný z prieskumu 17.10.2012, 14:00 – 16:00 

Rameno Smer 
RPDI 

O 
[voz/de�] 

N 
[voz/de�] 

K 
[voz/de�] 

S [voz/de�] 

A 
B 2 4878 360 22 5260 

6644 

17285 

C 3 1253 115 17 1384 

B 
A 8 4783 344 28 5154 

6709 
C 7 1414 141 0 1555 

C 
A 4 1822 162 17 2000 

3931 
B 6 1726 177 28 1931 

 

2.3.3 Stanovenie hodinovej intenzity dopravy 

Posudzovanie kapacity pozemných komunikácií sa vykonáva na hodinovú intenzitu 

dopravy. Tá je definovaná pre: 

cesty, dia�nice a verejne prístupné ú�elové komunikácie vo vo�nej krajine (viz. �SN 73 6101 

[6]) a pre prejazdné úseky ciest I. triedy v zastavanom území obcí ako padesatirázová 

intenzita cestnej premávky, pre miestne komunikácie a verejne prístupné ú�elové 

komunikácie v zastavanom i nezastavanom území obcí a pre prejazdné úseky ciest II. a III. 

triedy v zastavanom území obcí (viz. �SN 73 6110 [7]) ako intenzita špi�kovej hodiny 

stanovenej prepo�tom pod�a denného rozdelenia intenzít dopravy. [3] 

 

Intenzita špi�kovej hodiny Išh 

Z dopravného prieskumu 17.10.2012 od 14:00 do 16:00 som vyhodnotil, že 

k maximálnej intenzite v križovatke došlo od 14:30 do 15:30 a to sú�tom 4 po sebe idúcich 

základných �asových jednotiek.  

Tabu�ka 13 – Ur�enie intenzity špi�kovej hodiny 

Špi�ková hodina [voz/h] 

14:00 - 15:00 1497 

14:15 - 15:15 1515 

14:30 - 15:30 1587 

14:45 - 15:45 1532 

15:00 - 16:00 1507 
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Výpo�et intenzity za dobu prieskumu [3] 

 { }hšh II max=         (8) 

kde: 

Išh  intenzita dopravy špi�kovej hodiny v bežný pracovný de� [voz/h] 

Ih  hodinové intenzity dopravy v dobe prieskumu [voz/h] 

 

Tabu�ka 14 – Intenzita špi�kovej hodiny 

Rameno Smer 
I šh 

O [voz/h] N [voz/h] K [voz/h] S [voz/h] 

A 
B 2 457 38 3 498 

622 

1587 

C 3 108 15 1 124 

B 
A    8 439 39 3 481 

623 
C 7 123 19 0 142 

C 
A 4 155 18 0 173 

342 
B 6 147 20 2 169 

 

Padesatirázová intenzita dopravy I50 

 Takáto intenzita nie je v priebehu celého roka prekro�ená viac než pä�desiatkrát.  

Výpo�et ide previes� dvoma spôsobmi: 

• Odhadom z údajov získaných prieskumom v bežný pracovný de� [3] 

Výpo�et sa prevedie prepo�tom intenzít špi�kovej hodiny: 

 50,50 BPDšh kII ⋅=         (9) 

kde: 

50I   padesatirázová hodinová intenzita dopravy [voz/h] 

šhI   špi�ková hodinová intenzita dopravy v bežný pracovný de� [voz/h] 

50,BPDk  prepo�tový koeficient špi�kovej hodinovej intenzity dopravy v bežný 

pracovný de� na padesátirázovú hodinovú intenzitu dopravy [-] 
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Hodnota koeficientu 50,BPDk je stanovená jednotne pre všetky druhy komunikácií ako 

hodnota 1,13. Výsledné hodnoty 50I  sa stanovujú len pre všetky vozidlá v sú�te dohromady. 

Hodnoty sú uvedené v tabu�ke 15: 

Tabu�ka 15 – Padesatirázová intenzita odhadom z dopravného prieskumu v bežný pracovný 
de� 

Rameno Smer 
I50 

S [voz/de�] 

A 
B 2 563 

703 

1793 

C 3 140 

B 
A 8 544 

704 
C 7 160 

C 
A 4 195 

386 
B 6 191 

 

• Odhadom z hodnoty ro�ného priemeru denných intenzít [3] 

Výpo�et sa prevedie prepo�tom ro�ného priemeru denných intenzít: 

 50,50 RPDIkRPDII ⋅=         (10) 

kde: 

50I   padesatirázová hodinová intenzita dopravy [voz/h] 

RPDI   ro�ný priemer denných intenzít [voz/de�] 

50,RPDIk  prepo�tový koeficient ro�ného priemeru denných intenzít dopravy na 

padesátirázovú hodinovú intenzitu dopravy [-] 

 

Hodnota koeficientu 50,RPDIk  je stanovená pre komunikácie s charakterom premávky 

E,I pod�a TP 189[3] na hodnotu 0,101. Výsledné hodnoty 50I  sa stanovujú pre všetky vozidlá 

dohromady. Výsledné hodnoty sú uvedené v tabu�ke 16: 
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Tabu�ka 16 – Padesatirázová intenzita odhadom z RPDI 

Rameno Smer 
I50 

S [voz/h] 

A 
B 2 531 

671 

1746 

C 3 140 

B 
A 8 521 

678 
C 7 157 

C 
A 4 202 

397 
B 6 195 

 

2.3.4 Presnos� odhadu výpo�tu intenzít dopravy 

Pre to, aby som získal hodnoty RPDI by som musel previes� prieskum intenzít 

dopravy každý de� v priebehu celého roka �o je však �ažko uskuto�nite�né. Z krátkodobého 

prieskumu, ktorý som previedol je však za�ažený štatistickou chybou vyplývajúcou 

z premenlivosti dopravy. 

 Ve�kos� odchýlky ide približne vypo�íta� zo vz�ahu: [3] 

 
60,0

10095,0
−

�
�

�
�
�

�
⋅⋅=

RPDI

Imδ          (11) 

kde: 

 δ   odchýlka odhadu ro�ného priemeru denných intenzít dopravy [%] 

 mI   intenzita dopravy v dobe prieskumu [voz/dobu prieskumu] 

 RPDI  odhad ro�ného priemeru denných intenzít dopravy [voz/de�] 

 

Po dosadení zistíme výsledok: %4,17100
17258

2918
95,0

60,0

=�
�

�
�
�

�
⋅⋅=

−

δ  

 Odchýlka platí pre celú križovatku. Výsledná odchýlka 17,4 % korešponduje 

s hodnotami pod�a TP 189 [3]. Pod�a TP 189 sa pre dvojhodinový záznam uvažuje odchýlka 

cca e %20± . 
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2.3.5 Kapacitný výpo�et sú�asného stavu 

Kapacitný výpo�et sú�asného stavu som previedol pod�a TP 188 [2]. Pre posúdenie 

úrovne kvality dopravy na križovatke bez riadenia svetelnou signalizáciou je kritériom 

stratový �as vyjadrený strednou dobou zdržania jednotlivých podradených prúdov, prípadne 

zmiešaných prúdov. Pre celkové hodnotenie križovatky výsledným stup�om ÚKD je 

rozhodujúce najmenej priaznivé hodnotenie s najvä�šou strednou dobou zdržania. 

Tabu�ka 17 – Limitné hodnoty strednej doby zdržania na vjazdu do neriadenej križovatky [2] 
Úrove� kvality dopravy Stredná doba zdržania 

v sekundách Ozna�enie Charakteristika doby zdržania 
A Doba zdržania ve�mi malá ≤ 10 
B Zdržanie ešte bez front ≤ 20 
C Ojedinele krátke fronty ≤ 30 
D Stabilný stav s vysokými stratami ≤ 45 
E Nestabilný stav ≥ 45 
F Prekro�ená kapacita -1) 

1)UKD na stupni F je dosiahnuté pri hodnote stup�a vy�aženia 1�va  

 

Vstupné údaje pre výpo�et ÚKD pre neriadenú križovatke sú uvedené v tabu�ke 18. Podrobný 

výpo�et je uvedený v prílohe �.4. 

Tabu�ka 18 – Stanovenie úrovne kvality dopravy 

Dopravný prúd 
Kapacita C    

[pvoz/h] 
Rezerva kapacity 

REZ [pvoz/h] 
Stredná doba 
zdržania tw [s] 

ÚKD 

2 1800 1280 3,34 A 
3 1800 1667 2,29 A 
8 1800 1296 1,20 A 
7 1210 1058 3,33 A 
4 716 534 6,66 A 
6 992 811 4,35 A 

 

2.3.6 Výh�adová intenzita dopravy pre rok 2032 

Komunikácie a križovatky sa z kapacitného h�adiska navrhujú na výh�adové obdobie 

20 až 30 rokov. Pre komunikácie, kde sa nepredpokladá výrazná zmena zdrojov a cie�ov 

dopravy ide použi� prepo�et rastovými koeficientmi, ktoré sú uvedené v TP 225 prognóza 

intenzít automobilovej dopravy (II. vydanie)[8]. Sú�initele sa rozde�ujú pre dve skupiny 

vozidiel – pre �ahkú a pre �ažkú dopravu a pre rôzne triedy komunikácií. Ako referen�ná 
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hodnota je uvažovaný rok 2010. Pre rok prieskumu 2012 tak musia by� rastové koeficienty 

prepo�ítané (viz. tabu�ka 19 a 20). 

Tabu�ka 19 – Rastové koeficienty pre �ahkú dopravu [8] 
ahká doprava 

��

Typ I 
2010 1,00 
2012 1,03 

1,29 
2032 1,55 

 
 

Tabu�ka 20 – rastové koeficienty pre �ažkú dopravu [8] 
 

 

 

 

Ro�ný priemer denných intenzít pre rok 2032 – RPDI2032 [8] 

 Prepo�et na výh�adové intenzity RPDI získame sú�inom RPDI a rastového koeficientu 

pod�a vz�ahu: 

20322032 kRPDIRPDI ⋅=         (12) 

kde: 

RPDI2032 odhad ro�ného priemeru denných intenzít dopravy v roku 2032 

[voz/de�] 

RPDI predvolený ro�ný priemer denných intenzít dopravy v roku 2012 

[voz/de�]  

2032k  koeficient vývoja intenzít dopravy pre rok 2032 [-] 

 

Výsledné hodnoty sú uvedené v tabu�ke 21. 

 

 

 

�ažká doprava 

��

Typ I 
2010 1,00 
2012 1,01 

1,07 
2032 1,13 
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Tabu�ka 21 – Odhad ro�ného priemeru denných intenzít v roku 2032 

Rameno Smer 
RPDI2032 

O 
[voz/de�] 

N 
[voz/de�] 

K 
[voz/de�] 

S [voz/de�] 

A 
B 2 6293 385 24 6702 

8458 

21988 

C 3 1616 123 18 1756 

B 
A 8 6169 368 30 6567 

8542 
C 7 1825 151 0 1975 

C 
A 4 2350 173 18 2541 

4987 
B 6 2227 190 30 2446 

 

Špi�ková hodina v roku 2032 [8] 

 Rovnakým spôsobom ako sme vypo�ítali ro�ný priemer denných intenzít pre rok 2032 

získame odhadované hodnoty intenzít špi�kovej hodiny vo výh�adovom roku 2032. 

Vz�ah pre výpo�et výh�adovej špi�kovej hodiny je vyjadrený vzorcom: 

 20322032, kII šhšh ⋅=          (13) 

kde: 

 2032,šhI   výh�adová špi�ková hodina v roku 2032 [voz/de�] 

 šhI   špi�ková hodinová intenzita dopravy v bežný pracovný de� [voz/de�] 

 2032k   koeficient vývoja intenzít dopravy pre rok 2032 [-] 

Výsledné hodnoty výh�adovej špi�kovej hodiny v roku 2032 pre jednotlivé dopravné prúdy sú 

zobrazené v tabu�ke 22. 

Tabu�ka 22 – Špi�ková hodina v roku 2032 

Rameno Smer 
Išh,2032 

O [voz/h] N [voz/h] K [voz/h] S [voz/h] 

A 
B 1 590 41 3 633 

790 

2013 

C 2 139 16 1 156 

B 
A 3 566 42 3 611 

791 
C 4 159 20 1 180 

C 
A 5 200 19 0 219 

432 
B 6 190 21 2 213 
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3 DOPRAVNÁ NEHODOVOS� 

Sú�as�ou tejto kapitoly je analyzova� dopravnú nehodovos�. Cie�om bude stanovi� 

základne štatistiky, prí�iny dopravných nehôd v križovatke, ich závažnos� a koeficienty 

nehodovosti. 

3.1 Analýza dopravných nehôd 

K analýze dopravných nehôd (�alej len DN) bola použitým zdrojom Polícia �eskej 

Republiky a pod�a ich záznamov, ktoré sú uvedené v Jednotnej dopravnej vektorovej mape 

(viz. obr. 4), kde na riešenej križovatke Ostravská – Karvinská – T�šinská v obci T�rlicko od 

1.1.2007 do 31.12.2012  bolo evidovaných 11 dopravných nehôd. Vzorový protokol 

o evidovaných dopravných nehodách je zobrazený v prílohe �. 3. 

 

 

Táto mapa zobrazuje DN s podrobným popisom, ako aj ich charakterom. V roku 2007 

došlo k trom DN, v roku 2008 k dvom DN, v roku 2009 k trom DN, v roku 2010 nedošlo 

k žiadnej DN, v roku 2011 k jednej DN a v roku 2012 k dvom DN. Všetky nehody sú 

klasifikované ako zrážka s idúcim neko�ajovým vozidlom. Takmer vo všetkých prípadoch 

(10DN), okrem jedného došlo k hmotnej škode. V štyroch prípadoch s následkom na živote, 

Obrázok 4 – Zaznamenané nehody v križovatke [13] 
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alebo zdraví. Hlavným dôvodom nehôd je nerešpektovanie zvislej dopravnej zna�ky P4 „Daj 

prednos� v jazde“ a to v po�te tri. V jednom prípade sa k DN podpísali dôvody ako stoj daj 

prednos� v jazde, nesprávne otá�anie, alebo cúvanie, nedodržanie bezpe�nej vzdialenosti, 

nezvládnutie riadenia vozidla, bezdôvodné zníženie rýchlosti jazdy a nepredvídanie rýchlosti 

dopravne technickému stavu vozovky.  

 

Obrázok 5 – Graf vývoja evidovaných dopravných nehôd za posledných šes� rokov 
 
Podrobné zhrnutie evidovaných dopravných nehôd je uvedené v tabu�ke 23. Kde hodnota 

škoda na vozidle predstavuje sumu 0 K� je evidované, že vodi� z miesta nehody ušiel. 

Tabu�ka 23 – Evidované dopravné nehody v období od 1.1.2007 do 31.12.2012 
�íslo �as Symbol

1. 14:34:28 6D2
2. 14:36:01 1ch1
3. 14:41:09 6a2
4. 14:41:57 6D2
5. 14:44:17 1ch1
6. 14:47:22 4ch2
7. 14:48:02 6B2
8. 14:51:31 6a2
9. 14:55:12 6D2

10. 14:55:24 6B2
11. 14:57:06 6a2
12. 15:01:29 6B2
13. 15:04:36 4ch2
14. 15:06:11 6B2
15. 15:07:55 6D2
16. 15:11:26 6B2
17. 15:14:14 1ch1
18. 15:14:57 6D2
19. 15:15:39 6a2
20. 15:17:26 6D2
21. 15:18:18 6D2
22. 15:22:33 6B2
23. 15:27:49 6D2

Stru�ný popis konfliktnej situácie
na ramene B takmer nabehnutie vozidla zozadu
chodec mimo prechodu z ramena C do ramena B
agresivita vodi�a z ramena B do ramena C
na ramene B takmer nabehnutie vozidla zozadu
chodec mimo prechodu z ramena C do ramena B
chodec vošiel na prechod bez rozhliadnutia sa
nedanie prednosti pri odbo�ovaní - takmer stret s protiidúcim
agresivita vodi�a z ramena B do ramena C
na ramene B takmer nabehnutie vozidla zozadu

na ramene B takmer nabehnutie vozidla zozadu
nedanie prednosti pri odbo�ovaní - takmer stret s protiidúcim
chodec mimo prechodu z ramena C do ramena B
na ramene B takmer nabehnutie vozidla zozadu

nedanie prednosti pri odbo�ovaní - takmer stret s protiidúcim
agresivita vodi�a z ramena B do ramena C
nedanie prednosti pri odbo�ovaní - takmer stret s protiidúcim
chodec vošiel na prechod bez rozhliadnutia sa
nedanie prednosti pri odbo�ovaní - takmer stret s protiidúcim

agresivita vodi�a z ramena B do ramena C
na ramene B takmer nabehnutie vozidla zozadu
na ramene B takmer nabehnutie vozidla zozadu
nedanie prednosti pri odbo�ovaní - takmer stret s protiidúcim
na ramene B takmer nabehnutie vozidla zozadu  
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3.2 Relatívna nehodovos�  

Najvyššiu vypovedajúcu hodnotu o nehodovosti križovatky má ukazovate� relatívnej 

nehodovosti. Ide o závislos� celkového po�tu dopravných nehôd na po�te vozidiel 

prechádzajúcich križovatkou. Je vyjadrená vz�ahom: [9] 

 610⋅
⋅

=
tRPDI

N
R          (14) 

kde: 

 R  relatívna nehodovos� [po�et DN/mil.voz.] 

 N  celkový po�et nehôd v sledovanom období t 

 RPDI  ro�ný priemer denných intenzít [pvoz/de�] 

 t  po�et dní sledovaného obdobia [dni] 

Výsledné hodnoty relatívnej nehodovosti sú uvedené v tabu�ke 24: 

Tabu�ka 24 – Relatívna nehodovos� v roku 2007 až 2012 
���� ��� �����	
�������

����� �� �����

����� �� �����

����� �� �����

����� �� ��

����� �� �����

����� �� �����

 

Za obvyklú hodnotu R sa považuje hodnota v rozsahu od 0,1 do 0,9. Pokia� je vä�ší než 1,6 

znamená to, že na križovatke je ur�itý zásadný bezpe�nostný nedostatok. 
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4 VIDEO ANALÝZA KONFLIKTNÝCH SITUÁCIÍ 

Konfliktnými situáciami sa rozumejú také okamžiky a situácie v cestnej premávke, kedy 

vzniká (alebo môže vzniknú�) pre niektorých jeho ú�astníkov vä�šiu než obvyklú mieru 

nebezpe�ia. Každej dopravnej nehode predchádza konfliktná situácia. Dopravná nehoda je 

vlastne dôsledok takej konfliktnej situácie, kedy sa nepodarilo mieru nebezpe�ia stretu 

vozidla s okolím odvráti�. Konfliktné situácie sú teda potencionálne nehodové situácie.[11] 

Konfliktné situácie, ktoré sú sledované z hodinového videozáznamu, sú popísané 

trojmiestnym klasifika�ným symbolom, ktorý je zložený z �íslice (udáva ú�astníkov 

konfliktnej situácie), písmenom (resp. písmen – udáva spôsob vzniku konfliktnej situácie) 

a opä� �íslice (udáva závažnos� konfliktnej situácie).[11] 

 

Prvý znak trojmiestneho klasifika�ného symbolu obsahuje tieto kategórie: 

Tabu�ka 25 – Klasifikácia pod�a ú�astníkov [11] 
1 chodec 1 ... ... 
2 automobil 2 ... ... 
3 elektri�ka 3 ... ... 
4 chodec x automobil 4 ... ... 
5 chodec x elektri�ka 5 ... ... 
6 automobil x automobil 6 ... ... 
7 automobil x elektri�ka 7 ... ... 
8 elektri�ka x elektri�ka 8 ... ... 
9 iné (cyklista, ...) 9 ... ... 

 

Druhý znak klasifika�ného symbolu môže obsahova� jeden alebo viac znakov a to 

pod�a potreby �o najpodrobnejšie popísa� spôsob vzniku konfliktnej situácie. Obsah tohto 

symbolu sa stále vyvíja resp. môže by� doplnený pod�a potreby. Ako príklad sú uvedené tieto 

znaky (viz. tabu�ka 26) : [11] 
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Tabu�ka 26 -  Klasifikácie pod�a spôsobu konfliktu [11] 
možnos� stretu nájazdu zo zadu ... D ... 
zavinil chodec ... ch ... 
zavinilo vozidlo (jeho vodi�) ... v ... 
zavinil cyklista ... c ... 
zavinil motocykel (jeho vodi� ... m ... 
vplyvom fronty na križovatke ... fk... 
vplyvom fronty pred prechodom pre chodcov ... fp ... 
nedanie prednosti v jazde ... n ... 
poskytnutie prednosti v jazde ... g ... 
porušenie zákazu zastavenia resp. chybné 
zastavenie 

... z ... 

zlý spôsob jazdy ... j ... 
zlý spôsob jazdy - v tesnej blízkosti obrubníka ... j0 ... 

 

(tri bodky znamenajú �alší znak daného symbolu) 

Tretí znak klasifika�ného symbolu ozna�uje závažnos� konfliktu : 

1. najnižší stupe� – situácie, ktoré ide považova� za potencionálnu konfliktnú situáciu, tj. ke� 

ide o porušovanie dopravných predpisov v tej chvíli osamoteným ú�astníkom dopravy (tzn. 

Bez prítomnosti iných, ktoré by mohla takáto akcia ohrozi�), 

2. stupe� – situácia, kedy ide pozorova� narušenie plynulosti premávky, tzn. anomálie ktoré 

nevyvolávajú násilnú reakciu, ale váhanie, agresivita �i prosté chybné jednanie je zrejmé a má 

za následok reakciu �alších ú�astníkov, 

3. najvyšší stupe� – situácia, kedy jedine prudkou uhybnou akciou (ostré brzdenie alebo náhle 

vybo�enie) zabráni stretu, 

V ostatných prípadoch už dôjde k dopravnej nehode, �o je mnohokrát ozna�ované ako 4. 

stupe� závažnosti. [11] 

 

Obrázok 6 – Popis klasifika�ného symbolu (Zdroj: kds.vsb.cz) 
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4.1 Výsledky video analýzy konfliktných situácií 

Konfliktné situácie, ku ktorým došlo po�as hodinového záznamu d�a 17.10.2012 od 

14:30 do 15:30 som vyhodnotil do tabu�ky 27. V nasledujúcej kapitole budú tieto konfliktné 

situácie popísané bližšie viz. kapitola 4.1.1 

Tabu�ka 27 – Konfliktné situácie d�a 17.10.2012 od 14:30 do 15:30 

Symbol Po�et 1.znak 2.znak 3.znak 
1ch1 3 chodec zavinil chodec závažnos� konfliktu 1 

6D2 8 automobil x automobil 
možnos� stretu nájazdu 

zo zadu 
závažnos� konfliktu 2 

6B2 6 automobil x automobil 
možnos� stretu s 

protiidúcim 
závažnos� konfliktu 2 

4ch2 2 chodec x automobil zavinil chodec závažnos� konfliktu 1 
6a2 4 automobil x automobil agresivita závažnos� konfliktu 2 

 

4.1.1 Popis konfliktných situácií 

Naj�astejšia konfliktná situácia na tejto križovatke týkajúca sa chodcov, bola situácia 

1ch1, kedy chodci z ramena D (ul. P�ehradní) do ramena B (ul. Ostravská) prebiehali cez 

komunikáciu ramena C (ul. Karvinská)  a následne cez trávnatú plochu k ramenu B. Po 

rozhliadnutí sa chodec neváhal prebehnú� cez všetky jazdné pruhy na chodník. K tejto situácií 

došlo 3x po�as záznamu. V každom prípade šlo o chodca vo veku do 15 rokov.  

Dôvodom tejto konfliktnej situácie je, že v križovatke sa nachádza len jeden prechod 

pre chodcov a to na ramene A (ul. T�šínská). Celá situácia je na obrázku 7.  

Aby nedochádzalo k takýmto nebezpe�ným situáciám a tým k nebezpe�iu vzniku 

dopravnej nehody s ujmou na zdraví prípadne usmrtením je istým riešením dobudova� 

prechody pre chodcov a taktiež chodníky, aby si chodec nemal potrebu skracova� cestu skrz 

križovatkou. 
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Obrázok 7 – Schéme konfliktnej situácie s ozna�ením 1ch1 
 

	alšou významnou konfliktnou situáciou bola situácia 6D2, kde vodi�i odbo�ujúci 

z hlavnej komunikácie z ramena B (ul. Ostravská) do ramena E (ul. Dlouhá) prispôsobujú 

svoju jazdu k bezpe�nému odbo�eniu doprava a tým, že spoma�ujú nútia vodi�ov idúcich za 

nimi prudšie brzdi�. Za daždivého po�asia by mohlo dôjs� k dopravnej nehode. Dôvodom 

prudšieho brzdenia je pravdepodobne relatívne vysoká rýchlos� týchto vozidiel a vzh�adom 

k tvaru križovatky aj nie dobrým rozh�adovým pomerom. Po�as záznamu došlo k tejto 

konfliktnej situácií 8 krát. Odbo�ujúcimi vozidlami boli v 5 prípadoch autobusy, ke�že na 

ramene E (ul. Dlouhá) sa nachádza zastávka. Situácia je zobrazená na obrázku 8. 

 

 

Obrázok 8 – Schéma konfliktnej situácie 6D2 
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	alší problém nastal, ke� auto odbo�ujúce z hlavnej komunikácie z ramena A (ul. 

T�šínská) do ramena E (ul. Dlouhá) opä� kvôli rozh�adovým pomerom spôsobuje konfliktnú 

situáciu tento krát s ozna�ením 6B2.  

 

 

Obrázok 9 – Schéma konfliktnej situácie 6B2 
 
 

Po�as záznamu k tejto situácií došlo 6 krát. Táto konfliktná situácia je ve�mi 

nebezpe�ná, ke�že na ramene A sa nachádza prechod pre chodcov.  

Takže nie vždy sa môže sta�, že konfliktu predchádzajú len vodi�i áut, ale aj chodci, 

ktorý môžu ís� v tom �ase cez prechod. �o je v tomto prípade ve�mi pravdepodobné kvôli 

autobusovej zastávke, ktorá sa nachádza blízko prechodu. Situácia je zobrazená na obrázku 9. 

	alšou konfliktnou situáciou je situácia 4ch2, kde na jedinom prechode pre chodcov 

v križovatke na ramene A (ul. T�šínská) na poslednú chví�u chodci prebiehajú cez prechod. 

Neohrozujú tým len samých seba, ale aj vodi�ov. Behom hodinového záznamu došlo k tejto 

situácií 2 krát. V prvom prípade si chodec nevšimol už rozbehnuté auto, ktoré vychádzalo 

z ramena E (ul. Dlouhá). I ke� nie moc rozbehnuté auto stihlo zabrzdi� v�as. V druhom 

prípade chodec, ktorý chcel rýchlo prebehnú� cez prechod popred auto idúce z ramena A (ul.  

T�šínská) do ramena C (ul. Karvinská) opä� ohrozil sám seba aj ke� vodi� osobného 

automobilu nemusel až tak prudko brzdi�. Konflikty sú zobrazené na obrázku 10. 
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Obrázok 10 – Situácia konfliktnej situácie 4ch2 
 

Ani križovatka v obci T�rlicko sa nevyhne mnoho šoférom, ktorý pod�ahnú 

psychologicko – sociologickému po�atiu správania tzv. agresivite, ktorá sa podpísala pod 

�alšiu konfliktnú situáciu s ozna�ením 6a2. Vodi�i odbo�ujúci z ramena B (ul. Ostravská) do 

ramena C (ul. Karvinská) agresívnym spôsobom. Po�as záznamu k tejto situácií došli 4 krát. 

V troch prípadoch vodi�i ohrozili svojím agresívnym správaním ohrozili vozidlá z ramena 

A (ul. T�šínská) a v jednom prípade vodi�a idúceho z ramena C (ul. Karvinská). Konfliktné 

situácie sú zobrazené na obrázku 11. 

 

Obrázok 11 – Situácia konfliktnej situácie 6a2 
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4.1.2 Relatívna konfliktnos� 

Relatívna konfliktnos� nám dáva ur�itú predstavu o miere bezpe�nosti premávky na 

sledovanej križovatke. V podstate ide o vyjadrenie po�tu konfliktných situácií na 100 

vozidiel.  Ukazovate� relatívnej konfliktnosti sa vypo�íta pod�a vz�ahu: [11] 

 [ ]vozidielKS
I

P
K KS

R 100/100.=
      (15) 

kde:
 

KR  relatívna konfliktnos� [ ]vozidielKS 100/  

PKS po�et konfliktných situácií za hodinu (len konfliktné situácie, ktoré 

nastanú medzi dvoma ú�astníkmi, tj. situácia, ktorej prvý znak má 

hodnotu 4 až 9) 

I  hodinová intenzita križovatky v jednotkových vozidlách [ ]hpvoz /  

 

Vážená relatívna konfliktnos� zoh�ad�uje i závažnos� konfliktných situácií. Vz�ah pre 

výpo�et váženej relatívnej konfliktnosti sa vypo�íta pod�a vz�ahu: [11] 

 [ ]vozidielKS
I

KP
K ZKS

RV 100/100.
.

=      (16) 

KRV  relatívna vážená konfliktnos� [ ]vozidielKS 100/  

PKS po�et konfliktných situácií za hodinu (len konfliktné situácie, ktoré 

nastanú medzi dvoma ú�astníkmi, tj. situácia, ktorej prvý znak má 

hodnotu 4 až 9) 

I  hodinová intenzita križovatky v jednotkových vozidlách [ ]hpvoz /  

KZ závažnos� konfliktnej situácie (koeficient závažnosti konfliktnej 

situácie) 

Vážená relatívna konfliktnos� vychádza z prepo�tového koeficientu závažnosti  pod�a 

následnej tabu�ky: 
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Tabu�ka 28 – Koeficienty závažnosti [11] 

Konfliktná situácia Prepo�tový koeficient KZ 

1-ho stup�a závažnosti 1 
2-ho stup�a závažnosti 3 
3-ho stup�a závažnosti 6 

 

Po dosadení do vzorcov získame výsledky: 

vozidielKSKR 100/24,0100.
1672

4
==  

vozidielKSKRV 100/72,0100.
1672

3.4
==  

Zhrnutie všetkých konfliktných situácií je v tabu�ke 29. 

Tabu�ka 29 – Konfliktné situácie z d�a 17.10.2012 od 14:30 do 15:30 
�íslo �as Symbol

1. 14:34:28 6D2
2. 14:36:01 1ch1
3. 14:41:09 6a2
4. 14:41:57 6D2
5. 14:44:17 1ch1
6. 14:47:22 4ch2
7. 14:48:02 6B2
8. 14:51:31 6a2
9. 14:55:12 6D2

10. 14:55:24 6B2
11. 14:57:06 6a2
12. 15:01:29 6B2
13. 15:04:36 4ch2
14. 15:06:11 6B2
15. 15:07:55 6D2
16. 15:11:26 6B2
17. 15:14:14 1ch1
18. 15:14:57 6D2
19. 15:15:39 6a2
20. 15:17:26 6D2
21. 15:18:18 6D2
22. 15:22:33 6B2
23. 15:27:49 6D2

agresivita vodi�a z ramena B do ramena C
na ramene B takmer nabehnutie vozidla zozadu
na ramene B takmer nabehnutie vozidla zozadu
nedanie prednosti pri odbo�ovaní - takmer stret s protiidúcim
na ramene B takmer nabehnutie vozidla zozadu

chodec mimo prechodu z ramena C do ramena B
na ramene B takmer nabehnutie vozidla zozadu

nedanie prednosti pri odbo�ovaní - takmer stret s protiidúcim
agresivita vodi�a z ramena B do ramena C
nedanie prednosti pri odbo�ovaní - takmer stret s protiidúcim
chodec vošiel na prechod bez rozhliadnutia sa
nedanie prednosti pri odbo�ovaní - takmer stret s protiidúcim

nedanie prednosti pri odbo�ovaní - takmer stret s protiidúcim
agresivita vodi�a z ramena B do ramena C
na ramene B takmer nabehnutie vozidla zozadu

na ramene B takmer nabehnutie vozidla zozadu
nedanie prednosti pri odbo�ovaní - takmer stret s protiidúcim

chodec mimo prechodu z ramena C do ramena B
agresivita vodi�a z ramena B do ramena C
na ramene B takmer nabehnutie vozidla zozadu
chodec mimo prechodu z ramena C do ramena B
chodec vošiel na prechod bez rozhliadnutia sa

Stru�ný popis konfliktnej situácie
na ramene B takmer nabehnutie vozidla zozadu
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5 NÁVRH ÚPRAV 

5.1 Návrh �. 1 – okružná križovatka 

Okružná križovatka je zvláštny typ križovatky , ktorý je obvykle budovaný, aby sa 

zvýšila bezpe�nos� dopravy. Rozde�uje križovatku na nieko�ko jednoduchších križovatiek 

s kruhom v strede, �ím sa zjednodušia pravidlá prejazdu. V�aka jednoduchosti, s ktorou sa 

cez okružnú križovatku prechádza, je priepustnos� okružnej križovatky vä�šia ako pri 

klasickej križovatke. Každá okružná križovatka má ale svoju kapacitu, ktorá ak sa prekro�í, 

tak sa kruhový objazd zahltí. Okružné križovatky sú stavané hlavne z dôvodu bezpe�nosti, 

pretože stredový kruh tvorí prirodzenú prekážku v jazde, okolo ktorej vodi�i prechádzajú 

pomalšie, a preto nehody majú menšie následky. Vodi�i na okružnej križovatke sa zvä�ša 

zrazia v ostrom uhle, �ím sú menšie následky ako pri zrážke v uhle pravom, �i dokonca pri 

�elnej zrážke. 

Tento návrh rieši všetky doteraz zistené problémy sú�asnej križovatky – plynulos� 

premávky, rozh�adové pomery, d�žku strednej doby �akania a pod. . Ve�kou nevýhodou je 

finan�ná stránka návrhu, ktorá oproti iným možným návrhom nie je zanedbate�ná.  

Výhody: 

• plynulos� premávky 

• spomalenie všetkých dopravných prúdov pri prejazde križovatkou 

• preh�adnos� križovatky 

• bezpe�nos� – zníženie kolíznych bodov 

• bezpe�nos� chodcov – pridaním prechodu pre chodcov do križovatky 

Nevýhody: 

• obmedzenie cestnej premávky v dobe výstavby 

• zníženie komfortnosti prejazdu pre rozmernejšie vozidlá 

• zabratie ve�kej plochy 

• celkové náklady na výstavbu 
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5.1.1 Návrh geometrie 

Rozmery 

Návrh okružnej križovatky rešpektuje stávajúci stav a snaží sa tak minimalizova� finan�né 

náklady na výstavbu (viz. príloha �. 9 – výkres návrhu okružnej križovatky). Kruh vpísaný do 

stávajúceho stavu križovatky má priemer 50,0 m – vonkajší priemer križovatky. Priemer 

stredového ostrov�eka je 37,0 m. Jazdný pás je šírky 5,0 m a pre rozmernejšie vozidlá je tento 

pás rozšírený o pojazdný prstenec z dlažobných kociek o šírke 1,5 m. Dohromady pojazdná 

šírka jazdného pásu je 6,5 m. 

Výkres návrhu okružnej križovatky so zakótovanými dôležitými rozmermi je uvedený 

v prílohe �. 10. Výkres návrhu dopravného zna�enia je potom uvedený v prílohe �. 11. 

Rameno A: 

 Šírka pruhu na vjazde je 4,0 m a na výjazde 4,0 m. Obidve šírky sú doplnené o vodiaci 

prúžok 0,25 m. Polomer na vjazde je 33,0 m a na výjazde 49,0 m. Z ramena A do ramena D 

vedie by-pass, ktorý má šírku 5,0 m a polomer oblúku 22,0 m. Deliaci ostrov�ek šírky 5,0 m 

má plochu 55 m2 a je prie�ne rozdelený prechodom pre chodcov šírky 3,3 m. 

Rameno B: 

 Šírka pruhu na vjazde je 4,5 m a na výjazde 4,0 m. Obidve šírky sú doplnené o vodiaci 

prúžok šírky 0,25 m. Polomer vjazdu je 32,0 m a na výjazde 54,0 m. Deliaci ostrov�ek šírky 

5,0 m má plochu 55 m2 a je prie�ne rozdelený prechodom pre chodcov šírky 3,3 m. 

Rameno C: 

 Šírka pruhu na vjazde je 4,5 m a na výjazde 4,0 m. Obidve šírky sú doplnené o vodiaci 

prúžok 0,25 m. Polomer vjazdu je 32,0 m a na výjazde 37,0 m. Z ramena C do Ramena B 

vedie by-pass, ktorý má šírku 4,0 m a polomer oblúku 70,0 m. Deliaci ostrov�ek šírky 5,0 m 

má plochu 55 m2 a je prie�ne rozdelený prechodom pre chodcov šírky 3,3 m. 

Rameno D: 

Šírka pruhu na vjazde je 3,5 m a na výjazde 4,5 m. Obidve šírky sú doplnené o vodiaci 

prúžok 0,25 m. Polomer vjazdu 26,0 m a na výjazde 46,0 m. Deliaci ostrov�ek šírky 5,0 m. 

Na tomto ramene ako jedinom nie je prechod pre chodcov z toho dôvodu, že komunikácia na 

ramene D je ozna�ená zvislým dopravným zna�ením „IP 26a Obytná zóna“ a ke� že  

v obytnej zóne smie ís� vodi� rýchlos�ou 20 [ ]hkm /  a pritom musí dba� zvýšenej 



 

43 
 

oh�aduplnosti chodcom, ktorých nesmie ohrozi�. 	alším dôvodom je ve�mi nízka intenzita 

vozidiel. 

5.1.2 Kapacitný výpo�et okružnej križovatky 

Základné predpoklady 

Výpo�tová metóda platí pre tieto okružné križovatky s prednos�ou v jazde na okruhu: 

[5] 

• okružné križovatky s jedným pruhom na okruhu 

• okružné križovatky s dvoma pruhmi na okruhu 

• mini okružné križovatky 

• špirálovité okružné križovatky 

Kapacita okružnej križovatky je dostato�ná, pokia� kapacita všetkých vjazdov 

a všetkých výjazdov spl�uje príslušné kritéria úrovne kvality dopravy (stredná doba zdržania) 

pod�a �SN 73 6102 [1] pre príslušné kategórie komunikácií. Vhodným doplnkom 

posudzovania kapacity okružných križovatiek je mikrosimulácia. Tá však nie je nástrojom, 

ktorý kapacitný výpo�et nahradzuje. [5] 

Posúdenie kapacity vjazdu 

Výpo�et kapacity vjazdu do okružnej križovatky sa prevádza len vtedy, ak prekro�í 

návrhová intenzita dopravy na križovatke zistená sú�tom všetkých vozidiel vchádzajúcich  do 

križovatky hodnotu [5]: 

• viac než 10 000 voz/de� u mini okružných križovatiek 

• viac než 15 000 voz/de� u ostatných tipov okružných križovatiek 

Stanovenie kapacity vjazdu 

Kapacita vjazdu do okružnej križovatky je daná vz�ahom: [5] 
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Kde: 

 iC   je kapacita vjazdu [pvoz/h] 

 kl   intenzita dopravy na okruhu [pvoz/h] 

 kn   po�et jazdných pruhov na okruhu [-] 

 koefin ,   koeficient zoh�ad�ujúci po�et jazdných pruhov na vjazdu [-] 

  00,1, =koefin .........pre jednopruhové vjazdy 

  50,1, =koefin .........pre dvojpruhové vjazdy 

 gt   kritický �asový odstup [s] 

 ft   následný �asový odstup [s] 

 ∆   minimálny �asový odstup medzi vozidlami idúcimi na okruhu 

za sebou [s]. 

Okružná križovatka s jedným pruhom na okruhu 

gt v závislosti na vzdialenosti medzi kolíznymi bodmi b: [5] 

 mb 00,11	       stg 5,4=  

 00,2000,11 ≤≤ b   btg ⋅−= 1,06,5  

 mb 00,20�       stg 6,3= , 

kde: b  je vzdialenos� medzi kolíznymi bodmi na okruhu [m] 

ft  v závislosti na polomere vjazdu: [5] 

 mRi 00,8	   st f 1,3=  

 00,1600,8 ≤≤ iR  if Rt ⋅−= 0625,06,3  

mRi 00,16�   st f 6,2= , 

kde iR  je polomer vjazdu [m] 

∆  ako konštantná hodnota: s1,2=∆  
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Rezerva kapacity 

Pred stanovením hodnoty tw vyjadrovanej v sekundách sa zo znalosti návrhovej 

intenzity dopravných prúdov a vypo�ítanej kapacity pruhu stanoví rezerva kapacity pod�a 

vz�ahu: [5] 

ii ICz −=Re           (18) 

kde: 

 iC   kapacita vjazdu [pvoz/h] 

 iI   intenzita dopravy na vjazdu [pvoz/h] 

Stanovenie strednej doby zdržania 

Stredná doba zdržania je odvodená z rovníc Kimber/Hollis odvodených z teórie front, 

závisí na kapacite jazdného pruhu a jej rezerve pod�a vz�ahu: [5] 
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kde: 

 wt   je stredná doba zdržania [s] 

 T   doba trvania požadovaného intervalu [s], T=3 600s 
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µ  kapacita pruhu podradeného dopravného prúdu v uvažovanom intervale 

[pvoz/s],  3600
nC

=µ
 

q   intenzita podradeného dopravného prúdu [pvoz/s],        3600
nI

q =
 

oµ   kapacita v �ase po špi�kovom intervale [pvoz/s], 3600

1600
, ⋅= koefio nµ

 

oq  intenzita podradeného dopravného prúdu po špi�kovom intervale 

[pvoz/s] qq =0 . 

Stanovenie d�žky fronty 

D�žka fronty na vjazdoch do neriadenej križovatky sa dimenzuje na 95% 

pravdepodobnos� uvažovanej d�žky fronty. 

Stupe� vy�aženia je daný nasledujúcim vz�ahom: [5] 

n

n

v
C

I
a =

         (20) 

kde: 

 va   stupe� vy�aženia [-] 

 nI   návrhová intenzita dopravného prúdu n [pvoz/h] 

 nC   kapacita pruhu dopravného prúdu n [pvoz/h] 

D�žka fronty N95% je daná vz�ahom: [5] 
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kde: 

 %95N   d�žka fronty [m] 

 va   stupe� vy�aženia [-] 

 nC   kapacita pruhu dopravného prúdu n [pvoz/h] 
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Posúdenie kapacity výjazdu 

Základná kapacita výjazdu z okružnej križovatky je daná vz�ahom: [5] 

f

koefe

e
t

n
C

,3600 ⋅
=          (22) 

kde: eC  je kapacita výjazdu [voz/h] 

 koefen ,  koeficient zoh�ad�ujúci po�et pruhov na výjazdu [-] 

  00,1, =koefen ......pre jednoprúdové výjazdy 

  50,1, =koefen ......pre dvojprúdové výjazdy 

 ft  následný �asový odstup vozidiel na výjazdu z okružnej križovatky [s]. 

Hodnota ft je daná vz�ahom:  [tp234] 
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kde  eR  je polomer výjazdu [m]. 

Posúdenie kapacity 

Pre každý výjazd okružnej križovatky sa vypo�íta stupe� vy�aženia va : [5] 

 
e

e

v
C

I
a =          (23) 

kde: va   stupe� vy�aženia [-] 

 eI   intenzita vozidiel na výjazde [voz/h] 

 eC   kapacita výjazdu [voz/h] 

Pokia� je 9,0	va  výjazd kapacite vyhovuje, pre 9,0≥va  výjazd kapacite nevyhovuje. 

Vplyv vzdutia vozidiel do okružného pásu sa odporú�a v odôvodnených prípadoch poveri� 

pomocou mikroskopickej simulácie.  
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Preh�adné výsledky posúdenia kapacity okružnej križovatky sú uvedené v tabu�ke 

Celý výpo�et a stanovenie ÚKD je uvedený v prílohe �. 5. 

Tabu�ka 30 – Výsledné hodnoty kapacity okružnej križovatky 

Rameno 
Kapacita C    

[pvoz/h] 
Rezerva kapacity 

REZ [pvoz/h] 
Stredná doba 
zdržania tw [s] 

ÚKD 

A 
vj

az
du

 C
i  

 
988,58 146,58 22,56 C 

B 986,56 125,56 29,02 C 
C 1176,72 938,72 3,84 A 
D 1362,53 1337,53 2,68 A 
A 

vý
ja

zd
u 

C
e 1500 

      
B 1500 
C �����

D �����

5.1.3 Overenie prejazdnosti nadmerných nákladných vozidiel 

Prejazdnos� okružnou križovatkou som previedol nadmernými nákladnými vozidlami 

v súlade s TP 171 Vle�né krivky pre overenie prejazdnosti smerových prvkov pozemných 

komunikácií [10]. Vle�né krivky pri sú�asnom zachovaní komfortu jazdy pre nadmerné 

nákladné vozidlá vyhoveli tak, že križovatkou je možné prejs� rýchlos�ou 15 [ ]hkm / . Vle�né 

krivky sú uvedené v prílohe �. 12. 

5.2 Návrh �.2 – križovatka riadená svetelným signaliza�ným 

zariadením 

Svetelné signaliza�né zariadenie (�alej len SSZ) je obvyklý odborný názov pre 

sústavu zariadení ur�ených k riadeniu premávky na pozemných komunikáciách pomocou 

svetelných signálov. Obecne sa vidite�ným �astiam zariadení ur�eným k zobrazovaniu 

signálov (návestidlám SSZ) obvykle hovorí semafory. SSZ sa používajú najmä 

na križovatkách pozemných komunikácií, alebo elektri�kových dráh a v miestach ich 

vzájomného styku (prejazd, vyústenie, odbo�enie), v miestach prechodu pre chodcov, 

alebo prejazdov pre cyklistov cez pozemnú komunikáciu, alebo elektri�kovú dráhu, v 

zúžených miestach, alebo jazdných pruhoch zo striedavou premávkou, k vytváraniu �asového 

ostrov�eka, ale i v iných miestach. 
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5.2.1 Stavebné usporiadanie križovatky 

Jazdné pruhy 

Riešená križovatka je styková no do križovatky zasahujú ešte �alšie ramená, ktoré bolo 

treba pri návrhu SSZ zoh�adni�. Z troch ramien nám vzniklo ramien pä� a to sú: 

• Rameno A (ul. T�šínská) 

• Rameno B (ul. Ostravská) 

• Rameno C (ul. Karvinská) 

• Rameno D (ul. P�ehradní) 

• Rameno E (ul. Dlouhá) 

Rameno A tvorí jeden zora�ovací pruh pre jazdu priamo a jazdu vpravo. Šírka pruhu je 

3,50 m a lemované vodiacim prúžkom šírky 0,25 m. Rameno B tvoria dva zora�ovacie pruhy, 

pruh pre jazdu priamo a pruh pre odbo�enie v�avo. Šírka jazdných pruhov je 3,5 m. Rameno 

C má taktiež jeden zora�ovací pruh pre jazdu priamo a jazdu v�avo. Pred vstupom do 

križovatky je na ramene C samostatný pruh pre odbo�enie vpravo. Šírka jazdného pruhu je 

3,5 m. Rameno D má jeden zora�ovací pruh pre odbo�enie v�avo aj vpravo. Rameno E som 

zjednosmernil, tým pádom z neho nebudú vchádza� autá do križovatky a zvýši sa bezpe�nos�. 

Prechody pre chodcov 

Prechody pre chodcov sú navrhnuté vo všetkých smeroch opatrené príslušnou 

dopravnou zna�kou. Všetky prechody sú riadené svetelným signaliza�ným zariadením. 

SSZ 

Návestidlá sú umiest�ované vo vzdialenosti 3,5 m od stop �iary. Stožiar svetelnej 

signalizácie je umiestnený optimálne vo vzdialenosti 0,50 m od vodiaceho prúžku príslušného 

jazdného pruhu. Stožiare SSZ sú umiestnené v ose prechodu pre chodcov. 

5.2.2 Návrh signálneho plánu 

Signálny plán je program riadenia svetelného signaliza�ného zariadenia, ktorý ur�uje 

poradie a d�žku signálov vo�no jednotlivých signálnych skupín. Spracováva sa graficky a 

znázor�uje signálne obrazy jednotlivých signálnych skupín pre všetkých ú�astníkov 

premávky. Návrh signálneho plánu má nieko�ko krokov, ktoré spolu vzájomne súvisia, 
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ovplyv�ujú sa a musia sa teda spracováva� vo vzájomnom súlade (schéma fáz, d�žka cyklu 

riadenia, doby jednotlivých fáz). 

Signálny plán je navrhnutý metódou saturovaného toku (Websterova metóda), ktorej 

princípom je stanovenie d�žky cyklu a signálu vo�no v závislosti na stupni saturácie vjazdov v 

jednotlivých fázach [9]. 

Rozdelenie prúdov do jednotlivých fáz som vykonal na základe vlastného dopravného 

prieskumu. Najvä�šiu intenzitu majú dopravné prúdy v priamom smere VA a VB1. 

Najsilnejšími prúdmi odbo�ujúcimi v�avo sú VB2. Na základe vypo�ítaných medzi�asov sa 

stanovil rozhodujúci medzi�as medzi jednotlivými fázami. Zvolil som optimálne poradie fáz 

tak, aby sa dosiahol najkratší sú�tový medzi�as. 

 

Pre návrh SSZ je potrebné pozna� intenzity jednotlivých prúdov. Ako smerodatné 

intenzity som použil výh�adové intenzity v roku 2032 prepo�ítané na prepo�tové vozidlá. Viz. 

tabu�ka 31. 

Tabu�ka 31 – Intenzita vozidiel na vjazdoch v roku 2032 
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Výpo�et medzi�asov 

Medzi�as je �asový interval od konca signálu vo�no signálnej skupiny po za�iatok 

signálu vo�no kolíznej skupiny. V tejto dobe musí posledné (vyprázd�ujúce) vozidlo 
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prechádzajúce v kon�iacej dobe signálu vo�no bezpe�ne opusti� kolíznu plochu skôr, ako 

prvé (vstupujúce) vozidlo idúce v dobe signálu vo�no v kolíznom smere tejto plochy [9].  

Pre výpo�et medzi�asov je nutné pozna� d�žku dráhy vyprázd�ujúceho a vstupujúceho 

vozidla od stop �iary po za�iatok respektíve koniec kolíznej plochy. V prílohe �. 14 sú 

znázornené vzorové výkresy kolíznych bodov. 

Výsledné medzi�asy sú uvedené v tabu�ke �. 32 

Tabu�ka 32 – Výsledné medzi�asy 

tm [s] 

Vchádza 

VA 
priamo 

VA 
vpravo VB1 VB2 VC 

priamo 
VC 

v�avo 
VD 

vpravo 
VD 

v�avo 
P
A 

P
B 

P
C 

P
D 

P
E 

V
yc

há
dz

a 

VA 
priamo X - - 9 - - - 9 7 0 - - - 

VA 
vpravo - X - 6 - - 0 0 7 - 0 0 - 

VB1 - - X - - - - 9 0 8 - - 0 
VB2 9 6 - X 5 8 - - - 8 1 1 - 
VC 

priamo - - - 5 X 3 - 2 0 - 8 - 0 
VC  v�avo - - - 8 - X - 4 - - 8 2 0 

VD 
vpravo - 0 - - - - X - - - 3 8 - 

VD v�avo 9 0 9 - 2 4 - X 0 - - 8 0 
PA 7 7 0 - 0 - - 0 X - - - - 
PB 0 - 8 8 - - - - - X - - - 
PC - 0 - 1 8 8 3 - - - X - - 
PD - 0 - 1 - 2 8 8 - - - X - 
PE - - 0 - 0 - - 0 - - - - X 

 

Základným aspektom pre zvolenie štvorfázovej schémy bola ve�ká intenzita vozidiel 

na vjazdoch. Rozdelenie prúdov do jednotlivých fáz som vykonal na základe vlastného 

dopravného prieskumu. Fázová schéma je na obrázku 12. 

 

Obrázok 12 – Fázová schéma 
 

 



 

52 
 

Metóda saturovaného toku – postup výpo�tu  

Pri výpo�te som postupoval pod�a technických podmienok TP 81 „Zásady pro 

navrhování sv�telných signaliza�ních za�ízení na pozemních komunikacích II. vydání“ [9]. 

Výpo�et signálneho plánu a stanovenie stredných dôb zdržania pre jednotlivé 

dopravné prúdy je zostavený v preh�adnej tabu�ke a grafické znázornenie signálneho plánu je 

sú�as�ou prílohy �. 6. 

5.2.3 Kapacitný výpo�et SSZ 

Kapacitný výpo�et SSZ a ÚKD som previedol pod�a TP 235 [10].  Pre posúdenie 

úrovne kvality dopravy je kritériom stratový �as vyjadrený strednou dobou zdržania na 

jednotlivých vjazdoch do svetelne riadenej križovatky. Medzné hodnoty strednej doby 

zdržania sú uvedené v tabu�ke 33. 

Tabu�ka 33 - Medzne hodnoty strednej doby zdržania tw na vjazde do svetelne riadenej 
križovatky pre jednotlivé úrovne kvality[10| 

Úrove� kvality dopravy Stredná doba zdraženia tw 
[s] Ozna�ení Charakteristika kvality dopravy 

A Ve�mi dobrá �20 
B Dobrá �35 
C Uspokojivá �50 
D Dostato�ná �70 
E Nestabilný stav ›70 
F Prekro�ená kapacita - 1) 

1) UKD na stupni F je dosiahnuté pri rezerve kapacity vjazdu Rez� 0 
 

Výsledné hodnoty kapacity bežného vjazdu Cv, rezervy kapacity vjazdu REZ, d�žky fronty 

v radiacom pruhu do svetelne riadenej križovatky LF1 a stredé doby zdržania na vjazde tw sú 

uvedené v tabu�ke 34: 

Tabu�ka 34 – Hodnoty kapacitného výpo�tu 
���� � 4�� �56� 7(�� %8� ÚKD 
�� +���	&� 9� 
� .� - 

�-� �������� ����� ������ ���� 5�

�2�� �������� ������ ������ ��� 2�

�2�� �������� ����� ������ ���� 5�

�4� �������� ����� ������ ���� 5�

��� ������� ������ ����� ��� 4�
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5.2.4 Vyhodnotenie návrhu 

Na základe výpo�tu signálneho plánu som zistil, že prúdy VA,VB2 a VC dosahujú 

ÚKD stup�a E. Prúd VB1 dosahuje ÚKD stup�a B, to znamená strednú dobu zdržania do 35 

sekúnd. Prúd VD dosahuje ÚKD stup�a C i ke� nebola dodržaná minimálna d�žka cyklu 5s. 

Pre malé intenzity na ramene D som navrhol výnimo�ne d�žku cyklu 3s. Výpo�tom som 

stanovil, že d�žka jedného cyklu bude trva� 83 s. Vzh�adom k vypo�ítaným hodnotám 

strednej doby zdržania usudzujem, že tento návrh nie je až tak vhodný.  
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6 VIZUALIZÁCIA V PROGRAME PTV VISSIM 

VISSIM je špi�kový softvér pre mikroskopické simulácie individuálnej i verejnej 

hromadnej dopravy. V�aka jeho vysokému detailu spracovania podrobností VISSIM dokáže 

presne simulova� ako mestskú prevádzku vrátane cyklistov a peších, tak úseky dia�nic 

vrátane rozsiahlych mimoúrov�ových križovatiek. 

Vo VISSIMe možno simulova� nielen automobilovú dopravu, ale aj interakcie s 

chodcami a cyklistami. Novo vyvinutý modul VISSIM Pedestrians dotvára celý systém, kde 

teraz môžete sledova� interakciu chodcov a vozidiel, alebo sa úplne sústredi� na zobrazovanie 

peších tokov. 

Rozsiahle analytické nástroje zhromaždené vo VISSIMe z neho robí ú�inný nástroj 

pre dopravné plánovanie a optimalizáciu dopravy a dopravných systémov, rovnako tak aj 

množstvo interface pre rôzne systémy riadenia dopravy. 

VISSIM spája dopravné inžinierske skúsenosti s možnosti prezentácie v 3D 

animáciách, ktoré nemusia by� použité len pre profesionálov v oblasti dopravy. VISSIM je 

stále viac používaný pre prezentovanie dopravnej ú�innosti navrhovaných riešení napr. 

zástupcom samosprávy. VISSIM - inteligentné technológie pre realistické simulácie. [16] 

Nevýhodou VISSIMU je nemožnos� zadáva� model siete aj prostredníctvom oblúkov 

a kriviek, �o komplikuje modelovanie napr. okružných križovatiek, nižšia intuitívnos� v 

porovnaní s ostatnými podobnými mikrosimula�nými nástrojmi a vysoká obstarávacia 

cena.[17] 

6.1 Využitie softwaru PTV VISSIM pre vizualizáciu návrhu 

V programe PTV VISSIM som namodeloval pôvodný stav stykovej križovatky. Potom 

som takisto previedol simuláciu mojich návrhov – návrh �. 1 – okružná križovatka a návrh 

�íslo 2. – križovatka riadená svetelným signaliza�ným zariadením. 

Snímky zo simulácií sú uvedené v prílohe �. 7. Je na nich zrete�né vidie� rozdiel medzi 

sú�asným stavom a zlepšeným stavom pri návrhoch. 
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6.2 Vyhodnotenie programom PTV VISSIM 

Sú�asný stav 

Pre vyhodnotenie v programe PTV VISSIM som si nastavil, aké informácie chcem, 

aby mi program vyhodnotil. Nastavenie som previedol kliknutím na záložku 

Evaluation/Windows/Vehicle Information a vybral parametre, ktoré mi program vyhodnotí. 

Vyhodnotenie som previedol na troch typoch automobilov. Prvým bol osobný automobil, 

druhým bol nákladný automobil a tretím bol autobus. Výstupy vyhodnotenia z programu PTV 

VISSIM sú zobrazené na obrázku 13. 

   

Obrázok 13 – Vyhodnotenie programom PTV VISSIM – sú�asný stav 
 
 

Návrh �. 1 – Okružná križovatka   

Pre návrh �. 1 okružnú križovatku som previedol ten istý postup pre vyhodnotenie. 

Taktiež som vybral tri automobily ako pri vyhodnotení sú�asného stavu. Výstupy 

vyhodnotenia pre návrh �. 1 okružnú križovatku sú zobrazené na obrázku 14. 

   

Obrázok 14 - Vyhodnotenie programom PTV VISSIM – okružná križovatka 
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Návrh �. 2 – Križovatka riadená SSZ 

Opä� tým istým spôsobom som previedol vyhodnotenie aj pre návrh �. 2 . Výstupy 

vyhodnotenia pre návrh �. 2 sú zobrazené na obrázku 15. 

   

Obrázok 15 - Vyhodnotenie programom PTV VISSIM – križovatka riadená SSZ 
 
 
	alšími vyhodnoteniami pre návrh �.2 sú: 

• Po�et vozidiel zastavujúcich na �ervený signál (ikona – Queue Counters) 

Výsledkom tohto vyhodnocovania sú: 

o Time = interval 

o Avg. = priemerná d�žka fronty v intervale v metroch 

o Max = maximálna d�žka fronty v intervale v metroch 

o  Stop = po�et zastavení vo fronte 

• Cestovný �as (ikona – Travel Time Sections) 

Výsledkom tohto vyhodnocovania sú: 

o  Time = �as prejazdu 

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

o  Trav = cestovný �as v sekundách 
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• Zdržanie (ikona – Travel Time Sections) 

Výsledkom tohto vyhodnocovania sú: 

o  Time = �as prejazdu 

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

o  Delay = zdržanie v sekundách 

�íselné vyhodnotenia týchto kritérií sú v prílohe �. 15 na DVD. 
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ZÁVER 

V sú�asnosti je najvä�ší problém v križovatke bezpe�nos� cestnej premávky, ktorý sa 

netýka len automobilovej dopravy, ale aj chodcov. Na križovatke sa nachádza jeden prechod 

pre chodcov na ramene A (ul. T�šínská). Úrove� kvality dopravy sú�asného stavu križovatky 

je vyhovujúci, dosahuje stup�a A. Aj napriek ve�mi dobrej úrovne kvality dopravy dochádza 

v križovatke k ve�a konfliktným situáciám. Po�as hodinového záznamu došlo k 23 

konfliktným situáciám. Najvä�šiu pozornos� u m�a vyvolala konfliktná situácia 1ch1, kde 

chodci idúci z ramena D (ul. P�ehradní) do ramena B (ul. Ostravská) prechádzajú cez trávnatú 

plochu skrz križovatkou mimo prechodu pre chodcov. Neohrozujú tým len samých seba, ale 

aj vodi�ov automobilov. V�aka týmto problém som spracoval dve varianty návrhu. 

Prvým návrhom je okružná križovatke o vonkajšom priemer D = 50 m. Rieši ve�mi 

dobre bezpe�nos� nie len automobilovej dopravy, ale aj chodcov, ke� že na každom ramene 

okružnej križovatky je navrhnutý prechod pre chodcov. Rozmiestnenie prechodov som sa 

snažil tak, aby si chodci nemali potrebu skracova� skrz križovatkou. �o sa týka úrovne 

kvality dopravy, okružná križovatka vyhovuje. ÚKD na vjazdoch A a B pre výh�adové 

intenzity na rok 2032 dosahuje stup�a C a vjazdy C a D dosahujú ÚKD stup�a A. Návrh som 

posúdil aj prejazdom nadrozmerných nákladných vozidiel v programe AutoTURN. 

Druhým návrhom je križovatka riadená svetelným signaliza�ným zariadením. Zostavil 

som signálny plán, ktorý má 4. fázy a d�žku cyklu 83 sekúnd. V tomto návrhu som taktiež 

dbal na bezpe�nos� chodcov. Na každé rameno v križovatke som navrhol prechod, ktorý je 

riadený SSZ. Z h�adiska úrovne kvality dopravy tento návrh vyhovie no ÚKD v križovatke je 

na stupni E.  

Z týchto dvoch návrhov je lepšou variantnou, návrh �. 1 – okružná križovatka. 

Z ekonomického h�adiska síce nie je moc výhodná. No na druhej strane sa výrazne zvýši 

bezpe�nos� nielen u automobilovej dopravy, ale aj u chodcov. 
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