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Anotace 

 ŽITNÍKOVÁ, Kateřina. Křižovatka silnice I/35 – Nádražní – 5. května ve městě 

Rožnov pod Radhoštěm. Ostrava 2014. 77 s. Bakalářská práce. VŠB – Technická univerzita 

Ostrava, vedoucí práce Ing. Jan Petrů. 

 

Tématem této bakalářské práce je zhodnotit stávající stav světelně řízené křižovatky 

ulic Meziříčská – Nádražní – nábřeží Dukelských hrdinů – 5. května ve městě Rožnov  

pod Radhoštěm a na základě těchto poznatků poté navrhnout a zhodnotit nový stav. 

Z uskutečněného dopravního průzkumu jsem provedla výpočty intenzit, složení 

dopravních proudů, kapacitní výpočet a zhodnotila dopravní nehodovost a konfliktní situace. 

Na základě těchto získaných údajů jsem poté, dle platných předpisů, navrhla dvě nové 

varianty této křižovatky. Tyto varianty jsou podloženy kapacitními výpočty.  

Výkresová dokumentace obsahuje situační výkresy stávající i nových stavů 

křižovatky, přičemž jsem u nových návrhů ověřila průjezdnost vlečnými křivkami  

pomocí programu AutoTURN. 

Na závěr jsem provedla vizualizaci nově navržených stavů v programu PTV Vissim. 

 

Klíčová slova: 

Dopravní průzkum, intenzita dopravy, posouzení kapacity, nehodovost, konfliktní situace, 

AutoTURN, okružní křižovatka, PTV Vissim. 

  



Annotation 

 The topic of this Bachelor thesis is to assess the existing condition of the light 

controlled intersection Meziricska – Nadrazni – nabrezi Dukelskych hrdinu – 5. kvetna  

in Roznov pod Radhostem and on the bases of this findings I have to make a suggestion  

of new condition. 

 From realized traffic research I made the calculation of the traffic intensity,  

the composition of traffic flows, the calculation of capacity and I made a suggestion of traffic 

accident rates and conflict situations. Based on these obtained datas I made two new variants 

of this intersection, according to current regulations. These variants are supported by capacity 

calculations.  

 The plan documentation contains drawings of existing condition and new conditions 

and I veryfied the traffic flow in the AutoTURN programme.  

 At the end I made a visualization of new proposed conditions in the PTV Vissim 

programme.  

  

Keywords: 

Traffic research, traffic intensity, evaluation of capacity, accident rate, conflict situations, 

AutoTURN, roundabout, PTV Vissim. 
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SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ 

E silnice I. třídy se statutem mezinárodní silnice 

I silnice I. třídy 

III silnice III. třídy 

M  místní komunikace 

SSZ  světelné signalizační zařízení 

M motocykly 

O osobní automobily 

N nákladní automobily 

A  autobusy 

K  nákladní soupravy 

C jízdní kola 

S  suma všech druhů vozidel (M, O, N, A, K) 

RPDI roční průměr denních intenzit 

ÚKD úroveň kvality dopravy 

LZ lehká zranění 

TZ těžká zranění 

TP technické podmínky 

Koef. koeficient 
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SEZNAM VELIČIN 

∑pd
i součet podílů hodinových intenzit dopravy za dobu průzkumu na denní 

intenzitě dopravy [%] 

b vzdálenost mezi kolizními body [m] 

C kapacita křižovatky [pvoz/h] 

D vnější průměr okružní křižovatky [m] 

f  součinitel příčného tření [-] 

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

I50 padesátirázová hodinová intenzita dopravy [voz/h] 

Id  denní intenzita dopravy v den průzkumu [voz/den], [cykl/den] 

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

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

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

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

Ivi  výhledová intenzita dopravy pro danou skupinu vozidel [voz/den], [voz/h] 

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

[-] 

kBPD,50 přepočtový koeficient špičkové hodinové intenzity dopravy v běžný pracovní 

den na padesátifázovou hodinovou intenzitu dopravy [-] 

kd,t přepočtový koeficient denní intenzity dopravy dne průzkumu na týdenní 

průměr denních intenzit dopravy (zohlednění týdenních variací intenzit 

dopravy) [-] 

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

dopravy dne průzkumu (zohlednění denních variací intenzit dopravy) [-] 
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kRPDI,50 přepočtový koeficient ročního průměru denních intenzit dopravy  

na padesátifázovou hodinovou intenzitu dopravy [-] 

kt,RPDI přepočtový koeficient týdenního průměru denních intenzit dopravy v týdnu 

průzkumu na roční průměr denních intenzit dopravy (zohlednění ročních 

variací intenzit dopravy) [-] 

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

vozidel [-] 

N celkový počet nehod ve sledovaném období t [-] 

nx počet jízdních pruhů [-] 

p  příčný sklon komunikace [%] 

pd
i součet podílů hodinových intenzit dopravy za dobu průzkumu na denní 

intenzitě dopravy [%] 

pr
i podíl denní intenzity dopravy měsíce i v roce ku ročnímu průměru denních 

intenzit dopravy [%] 

pt
i podíl denní intenzity dopravy v den průzkumu i ku týdennímu průměru denních 

intenzit dopravy [%] 

R  relativní nehodovost [počet DN/mil.voz.] 

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

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

Rx  poloměry [m] 

t počet dní sledovaného období [den] 

v  rychlost vozidla [km/h] 

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

Tématem této bakalářské práce je řešení křižovatky ulic Meziříčská – Nádražní – nábřeží 

Dukelských hrdinů – 5. května v Rožnově pod Radhoštěm. Tato křižovatka je v tomto městě 

asi nejkritičtějším místem. Hlavním zdrojem problémů je vysoká intenzita dopravy, tudíž zde 

v ranních a odpoledních špičkách vznikají i několikakilometrové dopravní kongesce. Ovšem 

s každoročně se zvyšující intenzitou dopravy přestává křižovatka vyhovovat i kapacitně. 

Nevhodně jsou rovněž navrženy odbočovací pruhy, které jsou příliš krátké, a světelné 

signalizační zařízení s nevyhovujícím signálním plánem. Taktéž špatná propustnost 

křižovatky zatěžuje i okolní trasy, čímž ve městě vzniká dopravní kolaps. Proto je nutno 

navrhnout nové – vhodnější a bezpečnější – řešení této křižovatky. 

První část této práce se zaměřuje na umístění křižovatky, popis stávajícího stavu a jejího 

blízkého okolí, složení dopravního proudu a na zjištěné nedostatky a problémy, které omezují 

plynulost provozu touto lokalitou a jež je nutno odstranit. 

Ve druhé části nalezneme výsledky zpracovaného dopravního průzkumu, výpočet intenzit, 

RPDI a výhledových intenzit, které jsou nutné pro kapacitní posouzení stávajícího stavu 

křižovatky a následní navržení nových variant. 

Třetí část bakalářské práce navazuje na druhou část. Zde nalezneme samotné kapacitní 

posouzení stávajícího stavu ve špičkové hodině i posouzení na výhledový rok 2033. 

Čtvrtá část se zabývá dopravní nehodovostí a videoanalýzou konfliktních situací, 

zjištěných v době provádění dopravního průzkumu. 

Pátá část obsahuje popis nových návrhů řešení křižovatky dle platných předpisů  

a norem, doplněný o kapacitní posouzení, výpočet nákladů, zhodnocení výhod a nevýhod a 

následný popis vizualizace těchto variant. 

Závěr obsahuje kompletní porovnání stávajícího stavu s novými variantami a doporučení 

nejvhodnější varianty pro zvýšení kapacity a bezpečnosti této křižovatky. 
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2. POPIS KŘIŽOVATKY A JEJÍHO OKOLÍ 

Zvolená křižovatka se nachází v intravilánu města Rožnov pod Radhoštěm. Rožnov  

pod Radhoštěm je město ležící ve Zlínském kraji, přesněji v okrese Vsetín. Rozkládá se  

na úpatí Vsetínských vrchů a na obou březích Rožnovské Bečvy. Jeho rozloha činí 39,47 km  

a je domovem pro téměř 17 000 obyvatel. V současné době je Rožnov lákadlem pro mnoho 

turistů hlavně díky lidovým stavbám ve Valašském muzeu v přírodě, ale taktéž díky jeho 

lázeňské minulosti a pivovarské tradici. 

 

Zvolená křižovatka (zvaná také křižovatka „U Janíka“, dle přilehlého restauračního zařízení) 

je křižovatkou ulic Meziříčská – Nádražní – nábřeží Dukelských hrdinů – 5. května, má tedy 4 

větve a také 2 odbočovací pruhy. Jedná se o křižovatku světelně řízenou, průsečnou s úhlem 

křížení přibližně 80°. V nočních hodinách je ovšem řízení světelně signalizačními zařízeními 

přerušeno, proto je křižovatka také opatřena svislým dopravním značením upravujícím 

přednost v jízdě. 

Hlavní pozemní komunikací je zde silnice I. třídy I/35, tedy ulice Meziříčská a nábřeží 

Dukelských hrdinů. Tato silnice je součástí evropské silnice E442, která na našem území 

začíná v Karlových Varech a vede přes Rožnov až k česko-slovenským hranicím, kde dále 

 

Obrázek 1 - Umístění řešeného území v rámci ČR 
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pokračuje. Taktéž je silnice I/35 hlavním tahem přes město. Soustřeďuje se na ni největší 

objem vnitřní, vnější i tranzitní dopravy. Tato silnice je po celé své délce směrově 

nerozdělená, dvoupruhová a patří do funkční skupiny B – sběrná komunikace. V těsné 

blízkosti zvolené křižovatky se komunikace z obou směrů rozšiřuje o odbočovací pruh  

pro odbočení vlevo. Taktéž k této komunikaci přiléhají samostatné jízdní pásy pro odbočení 

vpravo, také z obou směrů.  Tyto odbočovací pásy slouží k hladšímu přejezdu z hlavní 

komunikace na vedlejší komunikace. 

Vedlejšími pozemními komunikacemi této křižovatky jsou komunikace ulic Nádražní  

a 5. května. Ulice Nádražní je komunikace III. třídy III/4867 a spojuje Rožnov s centrem  

a obcemi Vigantice, Hutisko – Solanec a Valašská Bystřice. Je zařazena do funkční skupiny C 

– obslužná komunikace a je po celé své délce směrově nerozdělená, dvoupruhová. Stejně  

jako hlavní pozemní komunikace, se i tato v blízkosti křižovatky rozšiřuje o odbočovací pruh  

pro odbočení vlevo. 

Ulice 5. května je místní komunikace III. třídy s funkcí obslužnou. Stejně jako ostatní 

komunikace je směrově nerozdělená, dvoupruhová s odbočovacím pruhem pro odbočení 

vlevo umístěným před křižovatkou. Umožňuje hlavně přístup k sídlištím na severní straně 

města a taktéž do městské části Dolní Paseky.  

 

Obrázek 2 - Poloha křižovatky v rámci města 
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Obrázek 3 - Letecký snímek stávající křižovatky a značení ramen 

 

2.1 Návěstidla 

Návěstidlo VA1 je návěstidlo o tříbarevných signálech se směrovými šipkami  

pro odbočení vpravo. Toto návěstidlo řídí provoz na odbočovacím pruhu z ramena A. 

Návěstidla VA2 a VA3 řídí provoz na rameni A. Jde o základní návěstidla o tříbarevném 

signálu se směrovými šipkami, kdy VA2 je pro přímý směr a VA3 pro směr pro odbočení 

vlevo. Na výložníku, délky přibližně 5 m, jsou umístěna opakovací návěstidla taktéž  

o tříbarevném signálu se směrovými šipkami, kdy VA4 je opakovací návěstidlo pro přímý 

směr a VA5 pro odbočení vlevo. 

VB1, VB2, VB3 a VB4 jsou návěstidla o tříbarevných plných kruhových signálech. 

Základním návěstidlem je VB2, opakovacími návěstidly jsou poté VB1, VB3 a VB4,  

kdy VB3 je umístěno na výložníku, délky přibližně 5 m. Taktéž je zde umístěn signál  

pro opuštění křižovatky s kontrastním rámem S6, který slouží vozidlům odbočujícím 

z ramena D do ramena A. 

Návěstidla VC2 a VC3 řídí provoz na rameni C. Jedná se o základní návěstidla o 

tříbarevném signálu se směrovými šipkami, kdy VC2 řídí přímý směr a VC3 řídí směr pro 

odbočení vlevo. Na výložníku, délky přibližně 5 m, jsou umístěna opakovací návěstidla taktéž 

A 

B C 

D 
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o tříbarevném signálu se směrovými šipkami, kdy VC4 je opakovací návěstidlo pro přímý 

směr a VC5 pro odbočení vlevo. 

VC1 je základní návěstidlo s tříbarevnými signály se směrovou šipkou pro odbočení 

vpravo, řídící průjezd vozidel odbočovacím pruhem z ramena C. 

VD1 je základní návěstidlo s tříbarevnými plnými kruhovými signály a řídí provoz  

na rameni D. Na výložníku je umístěno opakovací návěstidlo VD2, taktéž s tříbarevnými 

plnými kruhovými signály. Je zde také umístěno návěstidlo doplňkové zelené šipky S5, 

určené pro vozidla odbočující z ramena D vpravo. 

Návěstidla PA1 až PD2 jsou určena pro řízení pohybu chodců. Všechna tato návěstidla 

jsou dvoubarevná se signály pro chodce se znamením „Stůj!“ a „Volno“. 

Rozmístění jednotlivých návěstidel je k vidění ve výkresu 1.1. 

 

2.2 Problematika křižovatky 

Jak již bylo zmíněno v úvodu, tato křižovatka je problémovým a kritickým místem.  

Ve špičkových hodinách je zde intenzita tak vysoká, že vznikají kolony, které poté omezují 

celé město. Tyto kolony vznikají hlavně na větvi B a C, ojediněle na větvi D.  

Dalším problémem jsou příliš krátké odbočování pruhy. Pokud v tomto pruhu zastaví 

těžké nákladní vozidlo, další vozidla se za něj již nejsou schopna zařadit. Vzniká tedy situace, 

kdy vozidla stojí mimo odbočovací pruh a částečně zasahují do protisměrného jízdního pruhu, 

aby neomezily řidiče jedoucí přímým směrem. 

Křižovatka je velmi zatěžována jak osobními, tak lehkými i těžkými nákladními vozidly, 

čímž dochází k deformaci vozovky. Na hlavní pozemní komunikaci jsou po celé délce 

křižovatky vyjeté koleje. V některých místech, hlavně v místech stání, dosahuje hloubka 

kolejí až 6 cm. Vytlačením asfaltové směsi z jízdní stopy vozidel tak vznikají nepravidelné 

hrboly. Také zde dochází ke ztrátě mikrotextury a olamování okrajů vozovky. 

V neposlední řadě je zde problém se signálním plánem světelného signalizačního zařízení 

(dále jen SSZ) a délkou mezičasů v tomto plánu a s absencí jakýchkoliv bezbariérových 

úprav.  
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3. DOPRAVNĚ – INŽENÝRSKÝ PRŮZKUM 

Pro získání podkladů k výpočtům intenzit a kapacity bylo nutné provést sčítání dopravy 

neboli dopravně – inženýrský průzkum.  

 

3.1 Metodika dopravně – inženýrského průzkumu 

Dopravní průzkum proběhl ve středu 4.9.2013, a to v době od 6:00 – 8:00  

a 14:00 – 15:00 hodin, tedy v období doporučeném v TP 189 Stanovení intenzit dopravy  

na pozemních komunikacích [1]. Celková délka průzkumu je tedy 5 hodin.  

Počasí v době průzkumu bylo příhodné – polojasno, teplota ve stínu 15 – 20°C,  

téměř bezvětří. 

Celý průzkum byl zaznamenán na videokameru, která byla umístěna na střechu budovy 

starých uhelných skladů, stojící v těsné blízkosti křižovatky. Videokamera tedy snímala 

kompletně celou křižovatku z vhodného úhlu. 

 

3.2 Značení ramen křižovatky, dopravních proudů a přechodů 

pro chodce 

Z důvodu přehlednosti a lepší orientace při dalších výpočtech a popisu křižovatky byla 

jednotlivá ramena označena písmeny A, B, C a D. Dopravní proudy jsou označeny číslicemi  

1 – 12. Toto označení je schematicky zobrazeno na obrázku 4. Přechody pro chodce jsou 

označeny P1 – P6 a jsou zobrazeny na obrázku 5. 
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Obrázek 4 - Označení ramen a dopravních proudů 
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Obrázek 5 - Označení přechodů pro chodce 

 

3.3 Vyhodnocení dopravně – inženýrského průzkumu 

Dopravně – inženýrský průzkum byl vyhodnocován do sčítacích formulářů. Základní 

časovou jednotkou bylo 15 minut. Každý formulář byl rozdělen podle ramen a dopravních 

proudů a byly zaznamenávány tyto druhy vozidel: 

 M – motocykly – jednostopá motorová vozidla bez přívěsů i s přívěsy, 

 O – osobní automobily – bez přívěsů i s přívěsy, dodávkové automobily, 

N – nákladní automobily – lehké, střední a těžké nákladní automobily, traktory, 

speciální nákladní automobily, 
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A – autobusy – vozidla určená pro přepravu osob a jejich zavazadel, která mají víc  

než 9 míst (včetně kloubových autobusů a autobusů s přívěsy), 

 K – nákladní soupravy – přívěsové a návěsové soupravy nákladních vozidel      

 C – jízdní kola 

Výsledky sčítání jsou uvedeny v příloze č. 2. Tyto výsledky poskytly podklad k dalším 

výpočtům. 

Taktéž bylo provedeno sčítání chodců přecházejících přechody pro chodce. Výsledky 

sčítání chodců jsou uvedeny v příloze č. 3. Tyto výsledky nejsou ovšem zahrnuty do výpočtů 

vztahujících se ke stávajícímu stavu, ale jsou zohledněny ve výpočtech pro nové stavy. 

 

3.3.1 Intenzity dopravy 

Intenzita dopravy je množství dopravních prostředků, které projede určitým úsekem  

za danou jednotku času.  

Existují různé způsoby průzkumu: 

• ruční – výhodou je přesnější rozlišení druhu vozidel, nevýhodou je lidský faktor  

a nevhodnost pro dlouhodobé průzkumy 

• pomocí technických zařízení – vhodný pro dlouhodobé průzkumy, ovšem je potřebná 

jeho instalace. Jedná se o detektory zabudované ve vozovce, radarové detektory, 

infračervené detektory 

• kombinované – ruční vyhodnocení za pomocí technických zařízení 

Pro potřeby kapacitních výpočtů a porovnání výsledků ze sčítání dopravy jsou stanoveny 

2 základní typy intenzit dopravy: 

• Roční průměr denních intenzit (voz/den) 

• Hodinové intenzity (voz/h) 
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3.3.2 Roční průměr denních intenzit 

Roční průměr denních intenzit (dále jen RPDI) je jedním ze základních výsledků 

dopravního průzkumu. Stanovení odhadu RPDI probíhá v souladu s TP 189 Stanovení intenzit 

dopravy na pozemních komunikacích [1]. 

Výpočet se provádí za pomoci přepočtových koeficientů, zohledňujících denní, týdenní  

a roční variace intenzit dopravy. Tyto koeficienty se poté přenásobí s intenzitou dopravy 

získanou za dobu průzkumu. Celý výpočet je rozdělen do tří částí a to: 

• Stanovení denní intenzity dne průzkumu 

• Stanovení týdenní intenzity dne průzkumu 

• Stanovení RPDI 

 

=  ∙ , ∙ , ∙ ,          (1) 
 

=  ∑           (2) 

kde: 

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

Im  intenzita dopravy daného druhu vozidla zjištěná v době průzkumu [voz/doba 

průzkumu] 

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

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

kd,t přepočtový koeficient denní intenzity dopravy dne průzkumu na týdenní 

průměr denních intenzit dopravy (zohlednění týdenních variací intenzit 

dopravy) [-] 

kt,RPDI přepočtový koeficient týdenního průměru denních intenzit dopravy na roční 

průměr denních intenzit dopravy (zohlednění ročních variací intenzit dopravy) 

[-] 

RPDI výsledný roční průměr denních intenzit [voz/den]      
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Skupiny vozidel 

Stanovení hodnoty RPDI z výsledků krátkodobého průzkumu se provádí zvlášť pro každý 

druh vozidla. Výsledné RPDI je poté součet RPDI  každého druhu vozidla. V tomto případě 

se počítá s druhy vozidel M, O, N, A, K. Na závěr bylo spočítáno RPDI pro všechny druhy 

vozidel celkem (značeno S).    

 

Charakter provozu 

V přepočtových koeficientech se zohledňuje charakter provozu na pozemní komunikaci. 

Charakter provozu je dán především třídou a kategorií komunikace. V tabulce 2, TP 189 

Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích [1], jsou uvedeny skupiny 

komunikací dle charakteru provozu: 

Tabulka 1 - Skupiny komunikací podle charakteru provozu 

Skupina 

komunikací – 

charakter provozu 

Kategorie a třída komunikace 

D dálnice 

R silnice I. třídy – rychlostí silnice 

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

úseků těchto silnic) 

I 
silnice I. třídy bez statutu mezinárodní silnice (včetně průjezdních 

úseků těchto silnic) 

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

M 
místní komunikace (tj. bez průjezdních úseků silnic)    

účelové komunikace 

Z 
komunikace napojující parkoviště obchodních zařízení (obvykle 

komunikace účelové) 

 

Dle této tabulky byla ramena A a C zařazena do skupiny komunikací E, rameno B  

do skupiny komunikací II a rameno D do skupiny komunikací M. 
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Silnice II. a III. třídy (skupina II) se dále dělí dle podílu rekreační dopravy na další 

skupiny. Tento podíl je charakterizován nedělním faktorem fNe. Pro výpočet tohoto nedělního 

faktoru ovšem nebyly získány potřebné podklady, proto je možné určit charakter provozu 

z tabulky 3, TP 189 Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích [1].  

Tabulka 2 - Charakter provozu na silnicích II. a III. třídy 

Charakter 

provozu 
Popis fNe ALFA 

H – 

hospodářský 

Komunikace využívaná převážně pro pravidelné cesty  

do zaměstnání a škol, pro cesty v pracovní dny. O 

víkendech je provoz výrazně nižší 

<0,85 <0,90 

S – smíšený 

Komunikace využívaná jak pro pravidelné cesty 

v pracovní dny, tak pro cesty víkendové, provoz je 

rovnoměrný v průběhu celého týdne 

0,85 – 

1,20 

0,90 – 

1,40 

R - rekreační 

Komunikace využívaná převážně pro rekreační dopravu – 

komunikace vedoucí do oblastí rekreace. Zvýšený provoz 

v páteční odpolední hodiny (ve směru do rekreačních 

oblastí)  

a v neděli (pro cesty z rekreačních oblastí 

>1,20 >1,40 

 

V tomto případě byl zvolen charakter provozu smíšený, značen II-S. 

 

Období roku 

Pro zvolení vhodných přepočtových koeficientů pro denní a týdenní intenzity dne 

průzkumu je třeba zařadit průzkum do období roku dle tabulky 5, TP 189 Stanovení intenzit 

dopravy na pozemních komunikacích [1]. 
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Tabulka 3 - Označení ročních období 

Označení období roku Měsíc průzkunu 

Jarní duben, květen, červen 

Prázdninové červenec, srpen 

Podzimní září, říjen, listopad 

Zimní leden, únor, březen, prosinec 

 

Jelikož byl dopravní průzkum prováděn v měsíci září, jedná se o podzimní období roku. 

 

Stanovení denní intenzity dne průzkumu 

=  ∙ ,           (3) 

kde: 

Id  denní intenzita dopravy v den průzkumu [voz/den] 

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

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

dopravy v den průzkumu (zohlednění denních variací intenzit dopravy) [-] 

, =  %
∑            (4) 

kde: 

∑pd
i součet podílů hodinových intenzit dopravy za dobu průzkumu na denní 

intenzitě dopravy [%] 

Hodnoty intenzit jednotlivých druhů vozidel po dobu průzkumu jsou uvedeny v tabulce 

4. 
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Tabulka 4 - Intenzity po dobu průzkumu 

  
Im (voz/5h) 

  
M O N A K S 

A (E) 
1 2 438 15 1 3 459 

9685 

2 27 1264 59 36 94 1480 

3 14 337 21 2 1 375 

B (II) 

4 7 280 17 3 1 308 

5 27 865 15 4 1 912 

6 14 931 44 22 9 1020 

C (E) 
7 19 773 34 31 11 868 

8 21 1187 80 31 76 1395 

9 4 396 18 4 1 423 

D (M) 
10 9 534 15 9 0 567 

11 19 1134 17 3 1 1174 

12 6 681 15 1 1 704 
 

Výsledné hodnoty denních intenzit dopravy v den průzkumu společně s přepočtovými 

koeficienty km,d jsou uvedeny v tabulce 5. 

Tabulka 5 - Denní intenzity dne průzkumu 

Id (voz/den) 
M O N A K S 

km,d Id km,d Id km,d Id km,d Id km,d Id km,d Id 

A (E) 
1 

2,73 

5 
2,92 

1278 
3,26 

49 

2,87 

3 
3,53 

11 
3,02 

1388 

2 74 3688 192 103 331 4476 

3 38 983 68 6 4 1134 

B (II) 
4 19 

2,76 
773 

2,97 
51 9 

3,38 
3 

2,79 
861 

5 74 2389 45 11 3 2548 

6 38 2571 131 63 30 2850 

C (E) 
7 52 

2,92 
2256 

3,26 
111 89 

3,53 
39 

3,02 
2625 

8 57 3464 261 89 268 4218 

9 11 1156 59 11 4 1279 

D (M) 
10 25 

2,86 
1525 

3,00 
45 26 

3,29 
0 

2,89 
1641 

11 52 3238 51 9 3 3398 

12 16 1944 45 3 3 2037 
 

Stanovení týdenního průměru denních intenzit 

=  ∙ ,            (5) 
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kde: 

It  týdenní průměr denních intenzit [voz/den] 

Id  denní intenzita dopravy dne průzkumu [voz/den] 

kd,t přepočtový koeficient denní intenzity dopravy dne průzkumu na týdenní 

průměr denních intenzit dopravy (zohlednění týdenních variací intenzity 

dopravy) [-] 

, =  %
∑            (6) 

kde: 

pt
i podíl denní intenzity dopravy v den průzkumu i ku týdennímu průměru denních 

intenzit dopravy [%] 

Výsledné hodnoty týdenního průměru denních intenzit společně s přepočtovými 

koeficienty kd,t jsou uvedeny v tabulce 6. 

Tabulka 6 - Týdenní průměr denních intenzit 

It (voz/den) 

M O N A K S 

kd,t It kd,t It kd,t It kd,t It kd,t It kd,t It 

A (E) 
1 

1,06 

6 

1,00 

1273 

0,82 

40 

0,85 

2 

0,78 

8 

0,94 

1309 

2 78 3674 158 87 258 4220 

3 40 979 56 5 3 1069 

B (II) 
4 20 

0,98 

756 

0,83 

42 7 

0,79 

3 

0,95 

820 

5 78 2337 37 10 3 2428 

6 40 2515 109 53 24 2716 

C (E) 
7 55 

1,00 

2247 

0,82 

91 75 

0,78 

30 

0,94 

2475 

8 61 3450 215 75 208 3978 

9 12 1151 48 10 3 1206 

D (M) 
10 26 

0,91 

1393 

0,83 

38 22 

0,79 

0 

0,91 

1485 

11 55 2959 43 7 3 3075 

12 17 1777 38 2 3 1844 
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Stanovení ročního průměru denních intenzit (RPDI) 

=  ∙ ,           (7) 

kde: 

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

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

kt,RPDI přepočtový koeficient týdenního průměru denních intenzit dopravy v týdnu 

průzkumu na roční průměr denních intenzit dopravy (zohlednění ročních 

variací intenzit dopravy) [-] 

, =  %
∑           (8) 

kde: 

pr
i podíl denní intenzity dopravy měsíce i v roce ku ročnímu průměru denních 

intenzit dopravy [%] 

Výsledné hodnoty RPDI společně s přepočtovými koeficienty kt,RPDI jsou uvedeny 

v tabulce 7. 

Tabulka 7 - Roční průměr denních intenzit 

RPDI (voz/den) 

M O N A K S 

kt,RPDI RPDI kt,RPDI RPDI kt,RPDI RPDI kt,RPDI RPDI kt,RPDI RPDI kt,RPDI RPDI 

A (E) 

1 

0,60 

3 

0,94 

1204 

0,91 

37 

0,87 

2 

0,94 

8 

0,94 

1228 

25177 

2 47 3457 144 76 243 3959 

3 24 922 51 4 3 1003 

B (II) 

4 12 

0,94 

709 

0,93 

39 6 

0,95 

3 

0,95 

776 

5 47 2192 34 8 3 2297 

6 24 2359 101 47 23 2569 

C (E) 

7 33 

0,94 

2114 

0,91 

83 66 

0,94 

28 

0,94 

2322 

8 36 3246 195 66 196 3731 

9 7 1083 44 8 3 1131 

D (M) 

10 16 

0,96 

1341 

0,96 

36 19 

0,96 

0 

0,96 

1429 

11 33 2847 41 6 2 2958 

12 10 1710 36 2 2 1774 
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3.3.3 Hodinové intenzity 

Hodinová intenzita dopravy slouží k posouzení kapacity pozemních komunikací. Je 

definována jako:  

• padesátirázová intenzita silničního provozu – pro dálnice, silnice, veřejně přístupné 

komunikace v extravilánu a průjezdní úseky silnic I. třídy v intravilánu, 

• intenzita špičkové hodiny – pro místní komunikace a veřejně přístupné účelové 

komunikace v extravilánu i intravilánu a pro průjezdní úseky silnic II. a III. třídy 

v intravilánu 

 

Intenzita špičkové hodiny 

Odhad intenzity špičkové hodiny se určí jako nejvyšší intenzita dopravy za dobu 

dopravního průzkumu, tedy: 

š = max            (9) 

kde: 

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

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

Zjištění odhadu špičkové hodiny je uvedeno v tabulce 8. Jako špičková hodina byla 

vyhodnocena doba od 14:15 – 15:15. Výsledné intenzity špičkové hodiny jsou uvedeny 

v tabulce č. 9. 

Tabulka 8 - Odhad špičkové hodiny 

  

Špičková hodina 

6:00-7:00 1371 7:00-8:00 1939 14:00-15:00 2159 15:00-16:00 2128 16:00-17:00 2088 

 
6:15-7:15 1483 

  
14:15-15:15 2191 15:15-16:15 2114 

   

  
6:30-7:30 1646 

  
14:30-15:30 2185 15:30-16:30 2108 

  

   
6:45-7:45 1778 

  
14:45-15:45 2190 15:45-16:45 1963 
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Tabulka 9 - Intenzity špičkové hodiny 

Išh 14:15 - 15:15 

  
M O N A K Išh (voz/h) 

A 
1   81 2     83 

2191 

2 5 264 11 10 20 310 

3 6 91 6   1 104 

B 
4   57 3     60 

5 4 174 1 1   180 

6 4 197 10 5 2 218 

C 

7 4 190 6 10 1 211 

8 4 266 14 8 13 305 

9 1 92 2 2   97 

D 
10 3 109 7 2   121 

11 8 314       322 

12 3 173 3 1   180 
 

 

Padesátirázová intenzita silničního provozu 

Padesátirázová intenzita je padesátá nejvyšší hodinová intenzita ze všech hodinových 

intenzit roku. Lze ji stanovit dvěma způsoby: 

• Odhadem z údajů získaných průzkumem v běžný pracovní den [1] 

Určí se za pomocí intenzit špičkové hodiny. 

=  š ∙ ,           (10) 

kde: 

I50 padesátirázová hodinová intenzita dopravy [voz/h] 

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

kBPD,50 přepočtový koeficient špičkové hodinové intenzity dopravy v běžný pracovní 

den na padesátifázovou hodinovou intenzitu dopravy [-] 

Hodnota přepočtového koeficientu kBPD,5 jednotně stanovena 1,13. Výsledné hodnoty I50 

jsou uvedeny v tabulce 10. 
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Tabulka 10 - Určení padesátirázové intenzity dopravy 

Išh 14:15 - 15:15 
Padesátirázová 

intenzita 

  M O N A K Išh (voz/h) kBPD,50 I50 (voz/h) 

A 
1   81 2     83 

2191 1,13 

93,79 

2476 

2 5 264 11 10 20 310 350,3 

3 6 91 6   1 104 117,52 

B 
4   57 3     60 67,8 

5 4 174 1 1   180 203,4 

6 4 197 10 5 2 218 246,34 

C 

7 4 190 6 10 1 211 238,43 

8 4 266 14 8 13 305 344,65 

9 1 92 2 2   97 109,61 

D 
10 3 109 7 2   121 136,73 

11 8 314       322 363,86 

12 3 173 3 1   180 203,4 
 

• Výpočtem z hodnoty ročního průměru denních intenzit [1] 

Určí se z hodnoty RPDI. 

=  ∙ ,          (11) 

kde: 

I50 padesátirázová hodinová intenzita dopravy [voz/h] 

RPDI roční průměr denních intenzit [voz/den] 

kRPDI,50 přepočtový koeficient ročního průměru denních intenzit dopravy  

na padesátifázovou hodinovou intenzitu dopravy [-] 

Hodnoty koeficientu kRPDI,50 se určují dle charakteru provozu na pozemní komunikaci 

z tabulky 6, TP 189 Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích [1], zde označena 

jako tabulka 11. 
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Tabulka 11 - Hodnoty koeficientu kRPDI,50 

Charakter provozu kRPDI,50 

D 0,096 

R 0,098 

E, I 0,101 

II-H, II-S 0,122 

II-R 0,150 

M 0,104 

 

Pro rameno A a C byly vybrány koeficienty 0,101, pro rameno B 0,122 a pro rameno C 

0,104. 

Výsledné hodnoty I50 společně s přepočtovými koeficienty kRPDI,50 jsou uvedeny v tabulce 

12. 

Tabulka 12 - Určení padesátirázové intenzity dopravy 

RPDI I50 

S kRPDI,50 I50 (voz/h) 

A (E) 
1 1228 

25177 

0,101 

124 

2680 

2 3959 400 

3 1003 101 

B (II-S) 
4 776 

0,122 

95 

5 2297 280 

6 2569 313 

C (E) 
7 2322 

0,101 

235 

8 3731 377 

9 1131 114 

D (M) 
10 1429 

0,104 

149 

11 2958 308 

12 1774 184 
 

Výsledné hodnoty obou způsobů výpočtu jsou mírně odlišné. Jako výslednou hodnotu 

padesátirázové intenzity dopravy tedy budeme brát aritmetický průměr obou hodnot,  

tj. I50 = 2578 voz/h. 
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3.3.4 Stanovení intenzity cyklistické dopravy 

Intenzity cyklistické dopravy se uvádí obvykle jako denní intenzity v den průzkumu [1]. 

Vypočítají se za pomoci součinitele intenzit zjištěných v době průzkumu a sumou variačních 

koeficientů daných dobou průzkumu a charakterem cyklistické dopravy.  

=  ∙ ,           (12) 

kde: 

Id  denní intenzita cyklistické dopravy v den průzkumu [cykl/den] 

Im intenzita cyklistické dopravy za dobu průzkumu [cykl/doba průzkumu] 

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

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

, =  %
∑            (13) 

kde: 

pd
i součet podílů hodinových intenzit dopravy za dobu průzkumu na denní 

intenzitě dopravy [%] 

Charakter provozu cyklistické dopravy je smíšený. Hodnoty pd
i a km,d jsou uvedeny 

v tabulce 13. Výsledné hodnoty intenzit cyklistické dopravy jsou poté uvedeny v tabulce 14. 

Tabulka 13 - Hodnota přepočtového koeficientu km,d 

km,d 

pd
i km,d 

6:00-7:00 6,7 

2,674 

7:00-8:00 6,9 

14:00-15:00 7,6 

15:00-16:00 8,1 

16:00-17:00 8,1 

 

  



33 
 

Tabulka 14 - Intenzity cyklistické dopravy 

Id 

Im km,d 
Id 

(cykl/den) 

A 
1 7 

2,674 

19 

660 

2 15 40 
3 3 8 

B 

4 2 5 

5 64 171 

6 11 29 

C 

7 6 16 

8 11 29 

9 1 3 

D 

10 7 19 

11 114 305 

12 6 16 
 

 

3.3.5 Přesnost odhadu intenzity dopravy 

Pro zjištění skutečné hodnoty RPDI je potřeba provést nepřetržitý dopravní průzkum  

po celý rok. To je však nemožné. Proto se provádí krátkodobý dopravní průzkum a poté  

se výpočtem stanoví odhad hodnoty. Tento odhad je však zatížen odchylkou, která vyplývá 

z proměnlivosti intenzit dopravy. Výpočet odchylky je dán vztahem: 

= 0,95 ∙ ∙ 100
,

        (14) 

kde: 

δ odchylka odhadu ročního průměru denních intenzit dopravy [%] 

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

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

 

Po dosazení jsem dostala výsledek:  = 0,95 ∙ ∙ 100
,

= 0,10633 = , % 
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V tabulce 8, TP 189 Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích [1] není 

uvedena předpokládaná odchylka odhadu RPDI pro dopravní průzkum od 6:00 do 8:00  

a od 14:00 do 17:00 (celková doba průzkumu je tedy 5 hodin). Logicky jsem tedy vyvodila, 

že předpokládaná odchylka bude od ±10% do ±14%. Výsledná odchylka 10,633% tedy 

odpovídá předpokládané odchylce.  

 

3.3.6 Výhledové intenzity 

Z kapacitního hlediska se křižovatky a komunikace navrhují na návrhové období 20 let, 

proto je potřeba znát výhledovou intenzitu tohoto období. Dopravní průzkum proběhl v roce 

2013, tento rok tedy budu brát jako výchozí rok a výhledový rok bude tedy 2033. Pro výpočet 

byla použita metoda jednotného součinitele růstu uvedenou v TP 225 Prognóza intenzit 

automobilové dopravy [2]. Koeficienty vývoje intenzit dopravy jsou rozděleny do dvou 

skupin: 

• Skupina vozidel L – lehká motocykly, osobní automobily 

• Skupina vozidel T – těžká nákladní automobily, autobusy, nákladní 

soupravy 

Taktéž je výhledová intenzita závislá na typu komunikace. Rozdělení je uvedeno 

v tabulce 2, TP 225 Prognóza intenzit automobilové dopravy [2], zde označena jako tabulka 

15. 

Tabulka 15 - Typy komunikací pro prognózu intenzit dopravy 

Typ komunikace Kategorie a třída pozemní komunikace 

D dálnice, rychlostní silnice 

I silnice I. třídy (mimo rychlostních) 

II+III silnice II. třídy, silnice III. třídy 

 

Ramena A a C budou tedy zařazena do typu komunikace I. Rameno B do typu 

komunikace II+III, kde taktéž bude zařazeno rameno D. Rameno D je sice místní komunikací, 

ovšem ve výjimečných případech lze pro tuto komunikaci zvolit typ komunikace přiměřeně 

podle charakteru provozu.  
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Výpočet se provádí pro jednotlivé skupiny vozidel dle vzorce: 

=  ∙           (15) 

kde: 

Ivi  výhledová intenzita dopravy pro danou skupinu vozidel [voz/den], [voz/h] 

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

km,d koeficient prognózy intenzit dopravy pro danou skupinu vozidel [-] 

=             (16) 

kde: 

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

vozidel [-] 

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

[-] 

Byly tedy spočítány výhledové intenzity pro rok 2033 ve špičkové hodině. Hodnoty 

jednotlivých koeficientů a výsledné hodnoty jsou uvedeny v tabulce 16. 

Tabulka 16 - Výhledové intenzity 

Koef. - L Koef. - T Intenzity stávající a výhledové Celkem 

kvL (2033) 
koL 

(2013) 
kpL 

kvT 

(2033) 
koT 

(2013) 
kpT 

I0L 

(voz/h) 
IVL (voz/h) 

I0T 

(voz/h) 
IVT 

(voz/h) 
I0S 

(voz/h) 
IVS 

(voz/h) 

A (I) 

1 

1,56 1,05 1,486 1,13 1,01 1,119 

81 120 

664 

2 2 

56 

2191 3166 

2 269 400 41 46 

3 97 144 7 8 

B 
(II+III) 

4 

1,51 1,04 1,452 1,05 1,00 1,05 

57 83 

633 

3 3 

23 5 178 258 2 2 

6 201 292 17 18 

C (I) 

7 

1,56 1,05 1,486 1,13 1,01 1,119 

194 288 

828 

17 19 

63 8 270 401 35 39 

9 93 138 4 4 

D 
(II+III) 

10 

1,51 1,04 1,452 1,05 1,00 1,05 

112 163 

886 

9 9 

14 11 322 468 0 0 

12 176 256 4 4 
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Výsledky výchozího a výhledového roku jsou pro přehlednost ještě zobrazeny  

ve stužkových diagramech na obrázcích 6 a 7, zvaný také pentlogram, kdy každému 

dopravnímu proudu náleží jedna tzv. stužka/pentle. 

 

Obrázek 6 - Pentlogram špičkové hodiny roku 2013 

 

 

Obrázek 7 - Pentlogram špičkové hodiny roku 2033 
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4. POSOUZENÍ KAPACITY 

 

4.1 Kapacitní výpočet stávajícího stavu 

Křižovatka je světelně řízená, proto se celý kapacitní výpočet odvíjí od TP 235 

Posuzování kapacity světelně řízených křižovatek [3]. 

 

Návrhové intenzity dopravy 

Pro kapacitní posouzení křižovatky je třeba znát návrhové intenzity dopravy pro všechny 

dopravní proudy v rozlišení dle druhu vozidla. Zohlednění skladeb dopravních proudů se tedy 

provede za pomocí koeficientů, které se přenásobí s návrhovými intenzitami jednotlivých 

druhů vozidel. Tyto koeficienty jsou uvedeny v tabulce 1, TP 235 Posuzování kapacity 

světelně řízených křižovatek [3], zde označena jako tabulka 17. 

Tabulka 17 - Koeficienty skladby dopravního proudu 

Druh vozidel Koeficient 

Jízdní kola 0,5 

Motocykly 0,8 

Osobní vozidla (včetně nákladních do 3,5 t celkové hmotnosti) 1,0 

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

autobusy (mimo kloubových) 
1,7 

Nákladní soupravy, kloubové autobusy 2,5 

 

Výsledné hodnoty intenzit špičkové hodiny po přenásobení těmito koeficienty jsou 

uvedeny v tabulce 18. 
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Tabulka 18 - Návrhové intenzity dopravy 

Intenzita špičkové hodiny Iv (pvoz/šp.h.) 
M O N A K C 

 
Koeficienty 0,8 1,0 1,7 1,7 2,5 0,5  

1 voz/h   81 2     2 

1 pvoz/h 0 81 3,4 0 0 1 85 

2 voz/h 5 264 11 10 20 4 
 

2 pvoz/h 4 264 18,7 17 50 2 356 

3 voz/h 6 91 6   1 1 
 

3 pvoz/h 4,8 91 10,2 0 2,5 0,5 109 

4 voz/h   57 3     1 
 

4 pvoz/h 0 57 5,1 0 0 0,5 63 

247 5 voz/h 4 174 1 1   7 
 

5 pvoz/h 3,2 174 1,7 1,7 0 3,5 184 

6 voz/h 4 197 10 5 2 2 
 

6 pvoz/h 3,2 197 17 8,5 5 1 232 

7 voz/h 4 190 6 10 1 1 
 

7 pvoz/h 3,2 190 10,2 17 2,5 0,5 223 

8 voz/h 4 266 14 8 13 3 
 

8 pvoz/h 3,2 266 23,8 13,6 32,5 1,5 341 

9 voz/h 1 92 2 2     
 

9 pvoz/h 0,8 92 3,4 3,4 0 0 100 

10 voz/h 3 109 7 2     
 

10 pvoz/h 2,4 109 11,9 3,4 0 0 127 

463 11 voz/h 8 314       32 
 

11 pvoz/h 6,4 314 0 0 0 16 336 

12 voz/h 3 173 3 1   1 
 

12 pvoz/h 2,4 173 5,1 1,7 0 0,5 183 
 

Geometrické uspořádání křižovatky 

Pro kapacitní posouzení křižovatky je třeba také znát geometrické uspořádání dané 

křižovatky. Jedná se hlavně o počet a uspořádání ramen křižovatky, podélný sklon 

jednotlivých vjezdů, počet pruhů dopravních proudů a poloměry oblouků potřebné 

k odbočení. Všechny tyto hodnoty jsou uvedeny v tabulce 20. 
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Signální plán 

Předpokladem k výpočtu kapacity je znalost signálního plánu. Tento signální plán byl 

vyhodnocen z videozáznamu dopravně – inženýrského průzkumu. Z tohoto signálního plánu 

byly poté odečteny potřebné hodnoty mezičasů (tm), délky zelených signálů (z) a celková 

délku cyklu (tc). Z délky zeleného signálu (z) se poté spočítala délka efektivní zelené (z')  

za použití tabulky 2, TP 235 Posuzování kapacity světelně řízených křižovatek [3]. Bez všech 

těchto hodnot se při výpočtu kapacity světelně řízené křižovatky nelze obejít. Jsou uvedeny 

v tabulce 21. Signální plán je zobrazen na obrázku 6.   

 

Obrázek 8 - Signální plán 

. 

Úroveň kvality dopravy 

Úroveň kvality dopravy (dále jen ÚKD) je kvalita provozních podmínek na pozemních 

komunikacích. Značí se písmeny A – F, přičemž každé toto písmeno označuje jinou 

charakteristiku kvality dopravy. ÚKD je závislá na hodnotách střední době zdržení (tw), které 

jsou uvedeny v tabulce 3, TP 235 Posuzování kapacity světelně řízených křižovatek [3], zde 

označena jako tabulka 19. 
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Tabulka 19 - Mezní hodnoty střední doby zdržen na vjezdu do světelně řízené křižovatky 

Úroveň kvality dopravy 
Střední doba zdržení tw [s] 

Označení Charakteristika kvality dopravy 

A Velmi dobrá ≤ 20 

B Dobrá ≤ 35 

C Uspokojivá ≤ 50 

D Dostatečná ≤ 70 

E Nestabilní stav >  70 

F Překročená kapacity - 1) 

1) ÚKD na stupni F je dosaženo při rezervě kapacity vjezdu Rez ≤ 0 

 

Kapacitní výpočet 

Výsledné hodnoty i s hodnotami mezivýpočtů jsou uvedeny v tabulkách 20 a 21. 

Tabulka 20 - Kapacitní výpočet 2/1 

vjezd Iv 
počet 
pruhů 

Száklad. sklon 
koeficient 

a 
R f kskl kobl 

- pvoz/h - pvoz/h % - m - - - 
1 (→) 85 1 2000 0 0 22,82 1 1 0,94 
2 (↑) 356 1 2000 0 0 1000 0 1 1 

3 (←) 109 1 2000 0 0 12,01 1 1 0,89 
4 (→) 63 1 2000 -2 0 6 0,1315 1 0,97 
5 (↑) 184 1 2000 -2 0 1000 0 1 1 

6 (←) 232 1 2000 -2 0 16,27 1 1 0,92 
7 (→) 223 1 2000 2 2 36,9 1 0,96 0,96 
8 (↑) 341 1 2000 0 0 1000 0 1 1 

9 (←) 100 1 2000 0 0 16,83 1 1 0,92 
10 (→) 127 1 2000 0 0 25,48 0,1966 1 0,99 
11 (↑) 336 1 2000 0 0 1000 0 1 1 

12 (←) 183 1 2000 0 0 9,13 1 1 0,86 
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Tabulka 21 - Kapacitní výpočet 2/2 

vjezd Sv=(Si) tm tC z z´ Cv Rez Lpruhu tw ÚKD 
- pvoz/h s s s s pvoz/h % m s - 

1 (→) 1880 
6 

94 

28 28 
560,000 84,82 9,35 22,35834 B 

2 (↑) 2000 595,745 40,24 55,77 46,3379 C 

3 (←) 1780 5 10 10,5 198,830 45,18 15,17 45,44147 C 
4 (→) 1940 

5 16 16 
330,213 80,92 8,19 31,25976 B 

5 (↑) 2000 340,426 45,95 28,83 47,89762 C 
6 (←) 1840 313,191 25,92 36,35 57,08028 D 
7 (→) 1843,2 

7 28 28 
549,038 59,38 24,53 25,7415 B 

8 (↑) 2000 595,745 42,76 53,42 45,94002 C 
9 (←) 1840 7 10 10,5 205,532 51,35 13,92 42,76488 C 

10 (→) 1980 6 16 16 337,021 62,32 16,51 34,02841 B 

11 (↑) 2000 
6 16 16 

340,426 1,30 43,68 396,3056 E 

12 (←) 1720 292,766 37,49 28,67 51,52524 D 
 

Zhodnocení kapacitního výpočtu 

V ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic [4] jsou stanoveny požadované stupně ÚKD: 

• Pro dálnice     stupeň C 

• Pro rychlostní silnice a silnice I. třídy stupeň C 

• Pro silnice II. třídy    stupeň D 

• Pro silnice III. třídy    stupeň E 

Křižovatka tedy kapacitně vyhověla. 

 

4.2 Kapacitní výpočet křižovatky pro výhledový rok 2033 

Jelikož se pozemní komunikace a křižovatky navrhují na návrhové období 20 let, je třeba 

pro toto období přepočítat kapacitu stávajícího stavu. Předpokládám, že stávající stav 

křižovatky se nezmění a signální plán také zůstane stejný. 
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Návrhové intenzity dopravy 

Pro kapacitní výpočet křižovatky pro rok 2033 bylo využito vypočtených výhledových 

intenzit v kapitole 3.3.6.  

Tyto výhledové intenzity jsou rozděleny do dvou skupin – na lehká a těžká vozidla.  

Za pomocí koeficientů skladby dopravního proudu, uvedených v TP 235 Posuzování kapacity 

světelně řízených křižovatek [3], byl proveden přepočet na návrhovou intenzitu. Skupina 

lehkých vozidel je složena z motocyklů a osobních automobilů. V dopravních proudech měly 

hlavní zastoupení osobní automobily, proto byla tato skupina přenásobena koeficientem 

skladby dopravního proudu pro osobní automobily, tj. 1,0. Skupina těžkých vozidel je 

zastoupena nákladními automobily a soupravami a autobusy. Opět se vycházelo ze skladby 

dopravního proudu, kde největší zastoupení měly nákladní automobily a autobusy. V této 

skupině se tedy využilo koeficientu pro nákladní vozidla, tj. 1,7. Návrhové intenzity 

v přepočtených vozidlech jsou uvedeny v tabulce 22. 

Tabulka 22 - Návrhové intenzity pro rok 2033 

Návrhové intenzity (pvoz/h) 

IvL 
IvL 

(*1,0) 
IvT 

IvT 
(*1,7) 

Celkem  

A  
1 120 120 2 4 124 
2 400 400 46 78 478 
3 144 144 8 13 157 

B  
4 83 83 3 5 88 
5 258 258 2 4 262 
6 292 292 18 30 322 

C  
7 288 288 19 32 320 
8 401 401 39 67 468 
9 138 138 4 8 146 

D  
10 163 163 9 16 179 
11 468 468 0 0 468 
12 256 256 4 7 263 

 

 

Kapacitní výpočet 

Výsledné hodnoty i s hodnotami mezivýpočtů jsou uvedeny v tabulkách 23 a 24. 



43 
 

Tabulka 23 - Kapacitni výpočet pro rok 2033 2/1 

2033 

vjezd Iv 
počet 
pruhů 

Száklad. sklon koeficient a R f kskl kobl 

- pvoz/h - pvoz/h % - m - - - 

1 (→) 124 1 2000 0 0 22,82 1 1 0,94 
2 (↑) 478 1 2000 0 0 1000 0 1 1 

3 (←) 157 1 2000 0 0 12,01 1 1 0,89 

4 (→) 88 1 2000 -2 0 6 0,1315 1 0,97 

5 (↑) 262 1 2000 -2 0 1000 0 1 1 

6 (←) 322 1 2000 -2 0 16,27 1 1 0,92 
7 (→) 320 1 2000 2 2 36,9 1 0,96 0,96 
8 (↑) 468 1 2000 0 0 1000 0 1 1 

9 (←) 146 1 2000 0 0 16,83 1 1 0,92 

10 (→) 179 1 2000 0 0 25,48 0,1966 1 0,99 

11 (↑) 468 1 2000 0 0 1000 0 1 1 

12 (←) 263 1 2000 0 0 9,13 1 1 0,86 
 

Tabulka 24 - Kapacitní výpočet pro rok 2033 2/2 

vjezd Sv=(Si) tm tC z z´ Cv Rez Lpruhu tw ÚKD 

- pvoz/h s s s s pvoz/h % m s - 

1 (→) 1880 
6 

94 

28 28 
560,000 90,35 13,64 23,148 B 

2 (↑) 2000 595,745 19,76 52,58 -4,6644 F 

3 (←) 1780 5 10 10,5 198,830 45,21 21,85 55,049 D 

4 (→) 1940 
5 16 16 

330,213 73,35 11,44 -25,235 F 

5 (↑) 2000 340,426 43,87 34,06 61,389 D 

6 (←) 1840 313,191 -2,81 41,86 -196,09 F 

7 (→) 1843,2 
7 28 28 

549,038 41,72 35,20 -17,496 F 

8 (↑) 2000 595,745 21,44 51,48 -6,077 F 

9 (←) 1840 7 10 10,5 205,532 3,82 20,32 158,95 E 

10 (→) 1980 6 16 16 221,170 75,11 23,27 22,195 B 

11 (↑) 2000 
6 16 16 

340,426 -37,48 60,84 -22,695 F 

12 (←) 1720 292,766 8,57 34,19 -56,487 F 
 

Zhodnocení kapacitního výpočtu 

Dle požadovaných stupňů ÚKD, uvedených v ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic 

[4], křižovatka kapacitně nevyhověla. Je tedy nutné, aby křižovatka během příštích 20 let 

prošla rekonstrukcí, jinak hrozí dopravní kolaps. 
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5. DOPRAVNÍ NEHODOVOST A VIDEOANALÝZA 

KONFLIKTNÍCH SITUACÍ 

 

5.1 Dopravní nehodovost 

Dopravní nehoda je neplánovaná a nepředvídaná kolize na pozemní komunikaci, při níž 

dojde ke zranění, usmrcení osoby/osob nebo ke hmotné škodě na majetku. 

Jako podklad k analýze dopravních nehod bylo využito záznamů geografického 

informačního systému Ministerstva dopravy s názvem Jednotná dopravní vektorová mapa [5]. 

Zdrojem těchto záznamů je Policie ČR, která zde uvádí záznamy o dopravních nehodách  

od 1.1.2007. Na řešené křižovatce bylo od tohoto data zaznamenáno 28 dopravních nehod, 

které jsou zobrazeny na obrázku 7. 

 

Obrázek 9 - Jednotná dopravní vektorová mapa - dopravní nehody 

Většina těchto nehod se stala během roku 2007 a 2008, jelikož 1.1.2009 vyšla v platnost 

novela zákona o dopravních nehodách. Řidič je tedy povinen hlásit dopravní nehodu Policii 

ČR, pokud hmotná škoda přesáhne 100 000 Kč. Faktem tedy je, že nepoklesl počet 

dopravních nehod, pouze se snížil počet hlášení. Přesný výpis všech hlášených dopravních 

nehod od roku 2007 je uveden v příloze č. 4 (pozn. LZ/TZ – lehké/těžké zranění). 
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Z obrázku 9 je patrné, že většina nehod je situována v místě křížení pozemních 

komunikací. Ze všech 28 nehod nedošlo ani při jedné k usmrcení, pouze 7 účastníků 

dopravního provozu bylo lehce zraněno, jeden účastník těžce a vznikla materiální škoda.  

U pěti případů byl zjištěn alkohol v krvi.  

 

5.1.1 Relativní nehodovost 

Relativní nehodovost je veličina, určující pravděpodobnost vzniku dopravní nehody  

na určitém místě komunikace. Závisí na počtu dopravních nehod za sledované období  

a ročním průměru denních intenzit: 

=  ∙ ∙ 10           (17) 

kde: 

R  relativní nehodovost [počet DN/mil.voz.] 

N celkový počet nehod ve sledovaném období t [-] 

RPDI roční průměr denních intenzit [voz/den] 

t počet dní sledovaného období [den] 

Výsledné hodnoty relativní nehodovosti od roku 2007 do roku 2013 jsou uvedeny 

v tabulce 25. 

Tabulka 25 - Výsledná relativní nehodovost 

Relativní nehodovost 
Rok N RPDI t R 
2007 11 

25 177 365 

1,20 

2008 8 0,87 

2009 2 0,22 

2010 2 0,22 

2011 2 0,22 

2012 2 0,22 

2013 1 0,11 
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Za obvyklou hodnotu R se považuje hodnota v rozmezí od 0,1 do 0,9. Z tabulky 25 tedy 

můžeme vyčíst, že výsledné hodnoty relativní nehodovosti jsou v normálu. 

Dle mého názoru jsou rozhledové poměry dobré. Na křižovatku je upozorňováno 

v dostatečném předstihu a je dobře viditelná i z větší vzdálenosti. Řidiči by tedy měli svou 

jízdu přizpůsobit snížením rychlosti a zvýšením opatrnosti. Doba nehod je různá, příčinou 

nehod tedy nebude hustota provozu, spíše lidská hloupost. 

 

5.2 Konfliktní situace 

Konfliktní situace je moment a situace, kdy některému z účastníků silničního provozu 

hrozí vyšší míra nebezpečí než obvykle. Konfliktní situace vždy předchází dopravní nehodě, 

lze tedy chápat, že nehoda je důsledkem konfliktní situace. Na základě videoanalýzy  

a pozorování můžeme učinit vhodná opatření ke zvýšení bezpečnosti dopravního provozu  

a tím ke snížení počtu konfliktních situací. 

K analýze konfliktních situací byla zvolena Folprechtova metoda vyhodnocování. 

Pozorované konfliktní situace jsou zaznamenávány trojmístným klasifikačním symbolem. 

Tento symbol je složen ze dvou číslic a písmene, které popisují počet účastníků, způsob  

a závažnost konfliktu. Je zobrazen na obrázku 8. Klasifikace jednotlivých znaků jsou uvedeny 

v tabulce 26. Vyhodnocení proběhlo z pořízeného videozáznamu dopravně – inženýrského 

průzkumu. 

 

Obrázek 10 - Popis Folprechtova klasifikačního symbolu 
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Tabulka 26 - Klasifikační znaky Folprechtova symbolu 

1. znak (číslice) 2. znak (písmeno) 3. znak (číslice) 

Kategorie Znak Kategorie Znak Kategorie Znak 
Chodec 1 - - Možnost střetu s příčně jedoucím - A - Bez reakce - - 1 
Automobil 2 - - Možnost střetu s protijedoucím - B - Bez násilné reakce - - 2 
Autobus 3 - - Možnost střetu ve stykovém bodě - C - Ostrá reakce - - 3 
Chodec X automobil 4 - - Možnost střetu najetím zezadu - D - Dopravní nehoda - - 4 

Chodec X autobus 5 - - Možnost střetu se souběžně 
jedoucím - E - 

Automobil X 
automobil 6 - - Možnost střetu vlivem parkovacích 

manévrů - P - 

Automobil X autobus 7 - - Možnost střetu vlivem odbočování - O - 
Cyklista 8 - - Vjezd (vstup) na červenou - č - 
Cyklista X autobus 9 - - Zavinil chodec - ch - 
Cyklista x automobil 10 - -  Zavinilo vozidlo - v - 
Ostatní 11 - - Zavinil cyklista - c - 

Agresivita - a - 
Pasivita - p - 
Vlivem zastavení před přechodem 
pro chodce - s - 

Vlivem fronty na křižovatce - f - 
Vlivem blízké křižovatky se SSZ - x - 

 

Konfliktní situace, které byly vyhodnoceny z videozáznamu ze dne 4.9.2013, jsou shrnuty 

do tabulky 27. 

Tabulka 27 - Vyhodnocené konfliktní situace 

Čas Symbol Znak 1 Znak 2 Znak 3 

6:37:57 1ch1 Chodec  Zavinil chodec Bez reakce 
6:45:15 1ch1 Chodec  Zavinil chodec Bez reakce 
6:56:56 11O2 Ostatní – návěs Možnost střetu vlivem odbočování Bez násilné reakce 
7:12:30 10c3 Cyklista X automobil Zavinil cyklista Ostrá reakce 
7:33:00 1č1 Chodec Vjezd (vstup) na červenou Bez reakce 

14:01:45 1ch1 Chodec Zavinil chodec Bez reakce 
14:20:07 2E1 Automobil  Možnost střetu se souběžně jedoucím Bez reakce 
14:56:25 2v1 Automobil Zavinilo vozidlo Bez reakce 
15:16:08 1ch1 Chodec  Zavinil chodec Bez reakce 
15:23:05 2č1 Automobil Vjezd (vstup) na červenou Bez reakce 
15:41:25 2č2 Automobil Vjezd (vstup) na červenou Bez násilné reakce 
16:01:12 1ch1 Chodec   Zavinil chodec Bez reakce 
16:27:04 1ch1 Chodec  Zavinil chodec Bez reakce 
16:36:13 1ch1 Chodec  Zavinil chodec Bez reakce 
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5.2.1 Popis vyhodnocených konfliktních situací 

1ch1 – zavinil chodec přecházením komunikace mimo přechodu pro chodce 

Tato konfliktní situace byla nejčastější. Kvůli úspoře času přecházeli chodci vozovku 

mimo přechod pro chodce. Nejčastěji se tak stávalo na rameni A, kdy chodci přecházeli mimo 

přechod P1 rovnou přes odbočovací pruh. Tento případ se stal i na rameni C, kdy chodci 

taktéž nerespektovali přechod pro chodce. V jednom případě chodec vstoupil do vozovky  

už na rameni D a přešel přes křižovatku až na chodník u ramena B. 

Na křižovatce jsou sice umístěna zábradlí, aby se těmto případům zamezilo. Ovšem 

chodci tato zábradlí ignorují a tím se vystavují nebezpečí. Proto by bylo vhodné buď zábradlí 

prodloužit, nebo vyřešit přechody pro chodce jiným vhodnějším způsobem. 

 

Obrázek 11 - Konfliktní situace 1ch1 

 

11O2 – možnost střetu návěsu a automobilu vlivem odbočování 

Další konfliktní situace byla, když nákladní souprava chtěla odbočit z ramena B  

do ramena A. Poloměr nároží je ovšem tak malý, že vozidlo, stojící v odbočovacím pruhu 

1ch1 

1ch1 

1ch1 

1ch1 

1ch1 
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ramena A, muselo couvat, aby tato nákladní souprava mohla projet. Proto by bylo třeba toto 

nároží upravit tak, aby zde i větší dopravní prostředky měly umožněny bezproblémový 

průjezd. 

 

Obrázek 12 - Konfliktní situace 11O2 

 

Obrázek 13 - Konfliktní situace 11O2 z videozáznamu 

 

10c3 – zavinil cyklista, který vjel před rozjíždějící se automobil 

Automobilu, který stál v odbočovacím pruhu ramena A, se rozsvítil zelený signál.  

Při rozjíždění mu do cesty vjel neopatrný cyklista. Došlo tedy k malému střetu automobilu  

a cyklisty. Zde byla na vině neopatrnost cyklisty. 

11O2
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Obrázek 14 - Konfliktní situace 10c3 

 

 

1č1, 2č1, 2č2 – vjezd (vstup) vozidla či chodce na červenou 

V době pořizování videozáznamu došlo k případům, kdy vozidlo či chodce nerespektovali 

červený signál na návěstidle, přesto však vstoupili/vjeli do křižovatky. Tímto ohrozili další 

účastníky silničního provozu i sami sebe. 

10c3 

Obrázek 15 - Konfliktní situace 10c3 z videozáznamu 
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Obrázek 16 - Konfliktní situace 1č1, 2č1, 2č2 

 

2E1 – možnost střetu automobilu se souběžně jedoucím vozidlem 

Tuto konfliktní situaci zavinil řidič vozidla stojícího v odbočovacím pruhu ramena C, 

který si na poslední chvíli rozmyslel svou trasu a na poslední chvíli se zařadil za vozidlo 

jedoucí přímým směrem. Pokud by v tuto chvíli za tímto vozidlem jel další automobil, mohlo 

by dojít k boční srážce. 

1č1 

2č1 

2č2 
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Obrázek 17 - Konfliktní situace 2E1 

 

2v1 – zavinilo vozidlo předjížděním v křižovatce 

Vozidlo jedoucí z ramena D začalo předjíždět před sebou jedoucí automobil přímo 

v křižovatce. Došlo tedy k ohrožení bezpečnosti ostatních účastníků silničního provozu, 

ovšem tato situace se obešla bez reakce. 

 

Obrázek 18 - Konfliktní situace 2v1 

 

2v1 

2E1 
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6. NÁVRHY ÚPRAV 

 

6.1 Původní plán 

V původním plánu nového návrhu křižovatky bylo navržení ekonomické úpravy 

stávajícího stavu. Z důvodu vyřešení zásobování přilehlého restauračního zařízení by byl 

uzavřen samostatný odbočovací pás z ramena C, z něhož by se vybudovalo obratiště pro lehká 

nákladní vozidla. Odbočování směrem z ramena C do ramena B (dopravní proud č. 7) by bylo 

vyřešeno vybudováním odbočovacího pruhu pro odbočení vpravo. Chodníky a přechody  

pro chodce by byly doplněny o bezbariérové úpravy, dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb [7]. 

Tento návrh byl ovšem zamítnut. Vybudováním odbočovacího pruhu pro odbočení vpravo 

by se musel upravit stávající dopravní ostrůvek, tak aby bylo umožněno odbočování vpravo  

i těžkým nákladním vozidlům, popřípadě by celá křižovatka musela být odsunuta směrem 

k ulici 5. května. Taktéž by se muselo upravit umístění jednotlivých návěstidel, aby splňovaly 

požadavky na bezbariérovost. Celkově by tedy toto přebudování křižovatky vyšlo finančně 

daleko náročněji, než bylo předpokládáno. 

 

6.2 Varianta č. 1 – Okružní křižovatka s obratištěm 

Prvním návrhem na nové řešení křižovatky je okružní křižovatka s obratištěm. Okružní 

křižovatka byla vybrána z důvodu přehlednosti a jednoduchosti a plynulosti provozu. Taktéž 

by došlo k odstranění křižných kolizních bodů, čímž by se zvýšila bezpečnost provozu  

na křižovatce. Tento návrh by byl tedy efektivním řešením zjištěných problémů na stávající 

průsečné křižovatce. 

 

6.2.1 Popis a návrhové parametry 

Návrh okružní křižovatky vychází z původního tvaru průsečné křižovatky. Okružní 

křižovatka bude taktéž čtyřramenná, doplněna o dvě spojovací větve. Ramena křižovatky  
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co nejvíce kopírují stávající nároží, aby byl do stávajícího stavu co nejmenší stavební zásah  

a tím se minimalizovaly finanční náklady na stavbu. Spojovací větev z ramena A do ramena 

D bude taktéž zachována. Vybudována bude i spojovací větev z ramena C do ramena B, 

ovšem tak, aby se zde bylo možné umístit i obratiště zmíněné v kapitole 6.1. 

 

Rozměry jednotlivých parametrů: 

Vnější průměr okružní křižovatky  35 m 

Středový ostrůvek     21 m 

Šířka prstence     2 m 

Šířka okružního pásu    5 m 

Vnitřní průměr středového ostrůvku  25 m 

 

Větev A 

Šířka vjezdu na rameni A je 5,00 m. Šířka výjezdu je 6,00 m. Vjezd i výjezd jsou 

doplněny o vodící proužek, odsazen od obruby o 0,25 m. Taktéž jsou rozděleny směrovým 

dělícím ostrůvkem o šířce 5,50 m a délce 7,20 m. Celková plocha ostrůvku je 19,8 m2. 

Poloměr na vjezdu je 27,65 m, poloměr na výjezdu je 44,68 m. Z ramena A vede do ramene D 

spojovací větev (tzv. by-pass). 

Na větvi A se taktéž nachází přechod pro chodce odsazen od vnější strany okružního pásu 

o 33 m. Přechod má délku 7,00 m, šířku 4,00 m a je vybaven bezbariérovými prvky. Na tento 

přechod navazují po obou stranách ramena A chodníky, doplněny o ochranné zábradlí. 

Komunikace se v místě přechodu zužuje na již zmíněných 7,00 m.  

 

Větev B 

Šířka vjezdu na rameni B je 5,00 m. Šířka výjezdu je 6,00 m. Vjezd i výjezd jsou 

doplněny o vodící proužek, odsazen od obruby o 0,25 m. Taktéž jsou rozděleny směrovým 

dělícím ostrůvkem o šířce 5,30 m a délce 7,50 m. Celková plocha ostrůvku je tedy 19,9 m2. 
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Poloměr na vjezdu je 44,68 m, poloměr na výjezdu je 30,67 m. Do ramena B je zaústěna 

spojovací větev vedoucí z ramena C a taktéž obratiště. 

Na větvi B se nachází přechody pro chodce šířky 4,00 m. Tyto přechody jsou navedeny  

na směrový dělící ostrůvek. Délka přechodu na vjezdu je 5,00 m a na výjezdu 6,00 m. Oba 

jsou vybaveny bezbariérovými prvky.  

 

Větev C 

Šířka vjezdu na rameni B je 5,00 m. Šířka výjezdu je 6,00 m. Vjezd i výjezd jsou 

doplněny o vodící proužek, odsazen od obruby o 0,25 m. Stejně jako předchozí dvě větve jsou 

vjezd a výjezd rozděleny směrovým dělícím ostrůvkem o šířce 4,25 m a délce 4,85 m. 

Celková plocha ostrůvku je tedy 10,30 m2. Poloměr na vjezdu je 27,86 m, poloměr na výjezdu 

je 43,50 m. Z ramena C vede do ramena B spojovací větev. 

Na větvi C se nachází přechod pro chodce šířky 4,00 m a délky 7,00. V místě přechodu se 

komunikace zužuje. Přechod je vybaven bezbariérovými prvky a je na něj z obou stran 

komunikace naveden chodník.  

 

Větev D 

Šířka vjezdu na rameni B je 5,00 m. Šířka výjezdu je 6,00 m. Vjezd i výjezd jsou 

doplněny o vodící proužek, odsazen od obruby o 0,25 m. Vjezd a výjezd jsou rozděleny 

směrovým dělícím ostrůvkem o šířce 6,00 m a délce 8,90 m. Celková plocha ostrůvku je 

26,70 m2. Poloměr na vjezdu je 50,00 m, poloměr na výjezdu je 45,34 m. Do ramena D je 

zaústěna spojovací větev vedoucí z ramena A. 

I na větvi D se nachází přechod pro chodce šířky 4,00 m a délky 7,00. V místě přechodu 

se komunikace zužuje. Přechod je vybaven bezbariérovými prvky a je na něj z obou stran 

komunikace naveden chodník, opatřen ochranným zábradlím proti vniku chodců do vozovky. 
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Spojovací větev A - D 

Z ramena A vede do ramene D spojovací větev (tzv. by-pass) šířky 4,85 m. Taktéž je 

z každé strany doplněn o vodící proužek, odsazen od obruby o 0,25 m, tudíž se šířka 

spojovací větve zmenšila na 3,85 m. Tato šířka byla navržena dle tabulky 12, ČSN 73 6102 

Projektování křižovatek na pozemních komunikacích [8], kdy směrodatným vozidlem  

pro návrh bylo vozidlo N – velký nákladní automobil a automobil pro svoz odpadků  

a poloměr vnitřního okraje jízdního pruhu byl vybrán na 30 m. Spojovací větev je od okružní 

křižovatky oddělena směrovým dělícím ostrůvkem. 

 

Spojovací větev C - B 

Z ramena C vede do ramene B taktéž spojovací větev. Šířka je 4,60 m, po doplnění 

vodícího proužku se větev zúží na 3,60 m. Tato šířka byla také navržena dle tabulky 12, ČSN 

73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích [8], kdy směrodatným vozidlem 

pro návrh bylo opět vozidlo N – velký nákladní automobil a automobil pro svoz odpadků  

a poloměr vnitřního okraje jízdního pruhu byl vybrán na 40 m. Spojovací větev je od okružní 

křižovatky oddělena směrovým dělícím ostrůvkem.  

Na této větvi se nachází přechod pro chodce, šířky 4,00 m. Na tento přechod navazují 

přechody z větve B. Stejně jako všechny přechody je i tento opět vybaven bezbariérovými 

prvky. 

 

Obratiště 

Původní samostatný jízdní pruh byl zrušen a místo něj bylo vystaveno obratiště,  

které napomáhá zásobování přilehlé restauraci. Dle informací provozního restaurace zásobují 

toto zařízení pouze velké osobní automobily - dodávky, tudíž bylo toto obratiště navrženo  

pro tento druh vozidla. Vjezd, výjezd i otočení vozidla byly ověřeny vlečnými křivkami 

v programu AutoTURN. 
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Okružní jízdní pás, prstenec, středový ostrůvek 

Jízdní pás na okruhu je šířky 5,00 m a jeho dostředný příčný sklon je 2,5%. Na tento 

jízdní pás navazuje prstenec, šířky 2,00 m. Prstenec bude mít v příčném sklonu 6,00% a  

od jízdního pásu je oddělen vodícím proužkem. Vzhledem k vysoké intenzitě těžkých 

nákladních vozidel bude prstenec pojížděný. 

Středový ostrůvek bude lemován obrubou o výšce 0,20 m a uvnitř bude zatravněn. 

Průjezd okružní křižovatkou byl ověřen vlečnými křivkami těžkých nákladních vozidel 

v programu AutoTURN. 

 

 

Obrázek 19 - Návrh varianty č. 1 a popis jednotlivých částí 

8 
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D – vnější průměr 

d – vnitřní průměr 

1 – středový ostrůvek 

2 – prstenec 

3 – okružní pás 

4 – vjezd 

5 – výjezd 

6 – dělící směrovací ostrůvek 

7 – spojovací větev 

8 – obratiště  

 

6.2.2 Zajištění shody rychlostí 

K determinaci rychlosti okružní křižovatky je třeba sestrojit nejrychlejší trasu vozidla, 

kterou umožňuje geometrie křižovatky. Je to nejplynulejší, nejrychlejší trasa osobního vozidla 

při absenci jakékoli dopravy a ignoraci vodorovného dopravního značení. [9] 

Trasa vozidla byla zhotovena s odstupy 1,5 m od hrany vozovky, 1,5 m od osy vozovky  

a 1,0 m od hrany vodícího proužku. Tyto trasy jsou k vidění ve výkresové dokumentaci  

na výkresu 2.3. 

Vztah mezi rychlostí vozidla a jeho horizontálním vedením je dán: 

=  127 ∙ ∙ (0,01 ∙ + )        (18) 

kde: 

v  návrhová rychlost [km/h] 

R poloměr směrového oblouku [m] 

p příčný sklon [%] 

f koeficient příčného tření, závislý na rychlosti vozidla [-] 
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Tabulka 28- Výpočet návrhových rychlostí varianty č. 1 

R 
[m] 

p 
[%] 

vn 

[km/h] 
f v [km/h] 

R1 23,95 

2,5 50 

0,28 30,45822 

R2 20,7 0,3 29,22999 

R3 30,34 0,26 33,13844 

R4 13,96 0,32 24,73171 

R5 35,07 0,25 34,99742 

 

Zajištění rozdílu rychlostí při průjezdu vozidla 

• Přímý směr 

=  | − | = |30,46 − 29,23| = 1,23 /ℎ    (19) 
=  | − | = |29,23 − 33,14| = 3,91 /ℎ    (20) 

• Odbočení vpravo 
=  | − | = |35,00 − 30,46| = 4,54 /ℎ    (21) 

• Odbočení vlevo 
=  | − | = |30,46 − 29,23| = 1,23 /ℎ    (22) 
=  | − | = |23,23 − 24,73| = 4,50 /ℎ    (23) 

Rozdíly rychlostí nesmí přesahovat 20 km/h, v optimálním případě být do 10 km/h. 

Z výpočtů zajištění rychlostí vyšlo, že všechny rychlosti jsou v intervalu od 1 do 5 km/h. 

Okružní křižovatka je tedy vhodně navržena. 

 

6.2.3 Kapacitní výpočet 

K výpočtu kapacity okružní křižovatky bylo využito TP 234 Posuzování kapacity 

okružních křižovatek [10] a program Microsoft Excel. 

 

Návrhové intenzity dopravy 

Stejně jako v případě světelně řízené křižovatky, je třeba pro kapacitní posouzení okružní 

křižovatky znát návrhové intenzity dopravy pro všechny dopravní proudy v rozlišení  

dle druhu vozidla. To se tedy provede za pomocí koeficientů, uvedených v tabulce 1, TP 234 

Posuzování kapacity okružních křižovatek [10], zde označena jako tabulka 29, které se 

přenásobí s návrhovými intenzitami jednotlivých druhů vozidel.  
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Tabulka 29 - Přepočtové koeficienty skladby dopravního proudu pro okružní křižovatky 

Druh vozidel Koeficient 

Jízdní kola 0,5 

Motocykly 0,8 

Osobní vozidla (včetně nákladních do 3,5 t celkové hmotnosti) 1,0 

Nákladní vozidla (nad 3,5 t celkové hmotnosti), autobusy (mimo kloubových) 2,0 

Nákladní soupravy, kloubové autobusy 3,0 

 

Výsledné hodnoty návrhových intenzit pro kapacitní výpočet okružní křižovatky jsou 

uvedeny v tabulce 30. 

Tabulka 30 - Návrhové intenzity 

Intenzita špičkové hodiny Iv (pvoz/šp.h.) 

M O N A K C 
 

Koeficienty 0,8 1,0 2,0 2,0 3,0 0,5 
 

1   81 2     2 

1 pvoz/h 0 81 4 0 0 1 86 

2 5 264 11 10 20 4 
 

2 pvoz/h 4 264 22 20 60 2 372 

3 6 91 6   1 1 
 

3 pvoz/h 4,8 91 12 0 3 0,5 111 

4   57 3     1 
 

4 pvoz/h 0 57 6 0 0 0,5 64 

5 4 174 1 1   7 
 

5 pvoz/h 3,2 174 2 2 0 3,5 185 

6 4 197 10 5 2 2 
 

6 pvoz/h 3,2 197 20 10 6 1 237 

7 4 190 6 10 1 1 
 

7 pvoz/h 3,2 190 12 20 3 0,5 229 

8 4 266 14 8 13 3 
 

8 pvoz/h 3,2 266 28 16 39 1,5 354 

9 1 92 2 2     
 

9 pvoz/h 0,8 92 4 4 0 0 101 

10 3 109 7 2     
 

10 pvoz/h 2,4 109 14 4 0 0 129 

11 8 314       32 
 

11 pvoz/h 6,4 314 0 0 0 16 336 

12 3 173 3 1   1 
 

12 pvoz/h 2,4 173 6 2 0 0,5 184 
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Geometrické uspořádání křižovatky 

Ke kapacitnímu výpočtu patří také znalost geometrického uspořádání křižovatky. Jedná se 

hlavně o počty jízdních pruhů na vjezdech, výjezdech a okruhu, poloměry vjezdu a výjezdu, 

vzdálenosti mezi kolizními body a délky jednotlivých přechodů. Tyto prvky jsou uvedeny 

v tabulce 31. 

Tabulka 31 -Parametry okružní křižovatky č. 1 

  
Ii  

[pvoz/h] 
Ie  

[pvoz/h] 
Ik  

[pvoz/h] 
Ri [m] Re [m] b [m] 

Ich  
[ch/h] 

A 483 602 523 27,65 44,68 18,13 0 
B 486 447 639 44,68 30,67 18,67 12 
C 455 738 631 27,86 43,5 18,06 0 

D 649 286 620 50 45,34 18,14 0 
 

Kapacitní výpočet 

Samotný kapacitní výpočet se provádí jednotlivě pro každý vjezd i výjezd. Pro stanovení 

závěrů kapacitního posouzení na vjezdu se využívá úrovně kvality dopravy (dále jen ÚKD). 

Tato ÚKD závisí na střední době zdržení a je označena písmeny A – F. Pro vyhodnocení 

výpočtu kapacity na výjezdu se vypočte stupeň vytížení av, který nesmí přesahovat hodnotu 

0,9.  U posouzení kapacity výjezdu se taktéž zohledňuje intenzita chodců na přechodech. 

V této variantě se s chodci nepočítá, jelikož přechody jsou od křižovatky vzdáleny,  

tudíž neovlivňují kapacitu výjezdu. Výsledné hodnoty i s hodnotami mezivýpočtů jsou 

uvedeny v tabulkách 32 a 33. 

Tabulka 32 - Kapacitní výpočet jednotlivých vjezdů 

Vjezd 
nk 

[-] 
ni,koef 

[-] 
tg [s] tf [s] ∆  [s] 

Ci  
[pvoz/h] 

Rez 
[pvoz] 

tw [s] av [-] 
N95% 
[m] 

ÚKD 

A 1 1 3,787 2,6 2,1 909,59 426,59 < 10 s 0,531 20,066 A 
B 1 1 3,733 2,6 2,1 818,65 332,65 10 s 0,5937 25,639 A 
C 1 1 3,794 2,6 2,1 816,58 361,58 < 10 s 0,5572 22,197 A 

D 1 1 3,786 2,6 2,1 827 178 < 20 s 0,7848 59,09 B 
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Tabulka 33 - Kapacitní výpočet jednotlivých výjezdů 

Výjezd ne,koef [-] tf [s] 
Ce  

[pvoz/h] 
av [-] 

< 0,9 
Vyhoví 

A 1 2,4 1500 0,4013 
B 1 2,4 1500 0,298 

C 1 2,4 1500 0,492 

D 1 2,4 1500 0,1907 
 

 

Zhodnocení kapacitního výpočtu 

Z výpočtů je patrné, že celková ÚKD je B (= zdržení ještě bez front) a stupeň vytížení je 

vždy menší než hodnota 0,9. Křižovatka tedy kapacitně vyhověla. 

 
 

6.2.4 Kapacitní výpočet pro výhledový rok 2033 

Kapacitně křižovatka sice vyhověla, ovšem je třeba zjistit, zda vyhoví i na návrhové 

období 20 let. Je tedy třeba provést i kapacitní výpočet pro výhledový rok 2033. 

 

Návrhové intenzity dopravy 

Pro kapacitní výpočet křižovatky pro rok 2033 jsem využila vypočtených výhledových 

intenzit v kapitole 3.3.6.  

Tyto výhledové intenzity jsou rozděleny do dvou skupin – na lehká a těžká vozidla.  

Za pomocí koeficientů skladby dopravního proudu, uvedených v TP 234 Posuzování kapacity 

okružních křižovatek [10], jsem provedla přepočet na návrhovou intenzitu. Skupinu lehkých 

vozidel jsem přenásobila koeficientem 1,0, dle převládajícího zastoupení osobních 

automobilů. Koeficient pro přenásobení skupiny těžkých vozidel jsem taktéž vybrala  

dle hlavního zastoupení nákladních vozidel a autobusů, tedy 2,0. Návrhové intenzity 

v přepočtených vozidlech jsou uvedeny v tabulce 34. 
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Tabulka 34 - Návrhové intenzity okružní křižovatky pro rok 2033 

Návrhové intenzity (pvoz/h) 

IvL 
IvL 

(*1,0) 
IvT 

IvT 
(*2,0) 

Celkem  

A 

1 120 120 2 4 124 
2 400 400 46 92 492 
3 144 144 8 16 160 

B 

4 83 83 3 6 89 
5 258 258 2 4 262 
6 292 292 18 36 328 

C 

7 288 288 19 38 326 
8 401 401 39 78 479 
9 138 138 4 8 146 

D 

10 163 163 9 18 181 
11 468 468 0 0 468 
12 256 256 4 8 264 

 

Kapacitní výpočet 

Výsledné hodnoty i s hodnotami mezivýpočtů jsou uvedeny v tabulkách 35 a 36. 

Tabulka 35 - Kapacitní výpočet jednotlivých vjezdů pro rok 2033 

Vjezd 
nk 

[-] 
ni,koef 

[-] 
tg [s] tf [s] ∆  [s] 

Ci  
[pvoz/h] 

Rez 
[pvoz] 

tw [s] av [-] 
N95% 
[m] 

ÚKD 

A 1 1 3,787 2,6 2,1 786,296 134,3 25 s 0,8292 73,851 C 
B 1 1 3,733 2,6 2,1 712,649 33,649 68 s 0,9528 147,55 E 
C 1 1 3,794 2,6 2,1 781,943 156,94 21 s 0,7993 63,199 C 

D 1 1 3,786 2,6 2,1 928,186 15,186 80 s 0,9836 200,43 E 
 

Tabulka 36 - Kapacitní výpočet jednotlivých výjezdů pro rok 2033 

Výjezd ne,koef [-] tf [s] 
Ce  

[pvoz/h] 
av [-] 

< 0,9 
Vyhoví 

A 1 2,4 1500 0,5547 

B 1 2,4 1500 0,4187 

C 1 2,4 1500 0,6673 

D 1 2,4 1500 0,272 
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Zhodnocení kapacitního výpočtu 

Dle požadovaných stupňů ÚKD, uvedených v ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic 

[4] (kapitola 4.2), křižovatka kapacitně vyhověla, ovšem na poslední požadovaný stupeň 

ÚKD. Bylo by tedy vhodnější řešit křižovatku jako spirálovou nebo dvoupruhovou okružní 

křižovatku se čtyřpruhovými větvemi. 

 

6.2.5 Odhad nákladů 

Odhad nákladů byl proveden dle ceníku průměrných cen dopravní a technické 

infrastruktury uvedeného na webových stránkách Ústavu územního rozvoje [12]. Tento odhad 

byl proveden pro typ vozovky D1-N-1-III-PII, typ dlážděného chodníku D2-D-1-CH-PII a typ 

prstence a vjezdů D1-T-3-III-PII. 

Jednotlivé položky s orientačními odhady nákladů, množstvím měrných jednotek a 

celkovou cenou položek jsou uvedeny v tabulce 37. 

Tabulka 37 - Odhad nákladů varianty č. 1 

Položka 
Cena za 

Mj  
Množství 

Cena celkem  
[Kč] 

Demoliční práce 805 Kč/m2 5930,52 m2 4 774 068,60    

Nová komunikace 1456 Kč/m2 3191,77 m2 4 647 217,12    

Prstenec a vjezdy 1769 Kč/m2 183,4 m2 324 434,60    

Chodník 896 Kč/m2 1387,8 m2 1 243 468,80    

Slepecká dlažba 490 Kč/m2 65,91 m2 32 295,90    

Obruby 343 Kč/m 828,89 m 284 309,27    

Ohumusování + osetí 82 Kč/m2 1101,64 m2 90 334,48    

Svislé značení 2800 Kč/ks 68 ks 190 400,00    

Vodorovné značení 856 Kč/m2 308,18 m2 263 802,08    

Cena celkem 11 850 330,85 Kč 
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6.3 Varianta č. 2 – Okružní křižovatka 

Druhý návrh okružní křižovatky vychází z první varianty. Taktéž byla vybrána z důvodu 

přehlednosti a jednoduchosti a plynulosti provozu. Tento návrh by ovšem byl finančně  

náročnější, než návrh předchozí. 

 

6.3.1 Popis a návrhové parametry 

Návrh okružní křižovatky opět vychází z původního tvaru průsečné křižovatky. Větve 

okružní křižovatky jsou navrženy tak, aby co nejvíce kopírovaly stávající nároží. Zachovány 

budou také spojovací větve z ramena A do ramena D a z ramena C do ramena B, čímž se 

minimalizují finanční náklady na výstavbu. V tomto případě se opustilo od návrhu obratiště 

pro otáčení vozidel zásobující přilehlou restauraci. Řešením by bylo zásobování restauračního 

zařízení ze zadního traktu. 

 

Rozměry jednotlivých parametrů: 

Vnější průměr okružní křižovatky  35 m 

Středový ostrůvek     21 m 

Šířka prstence     2 m 

Šířka okružního pásu    5 m 

Vnitřní průměr středového ostrůvku  25 m 

 

Větev A 

Šířka vjezdu na rameni A je 5,00 m. Šířka výjezdu je 6,00 m. Vjezd i výjezd jsou 

olemovány vodícím proužkem, odsazeným od obruby o 0,25 m. Oddělení vjezdu a výjezdu je 

provedeno za pomocí směrového dělícího ostrůvku (š = 7,50 m, d = 12,90 m, S = 48,38 m2). 

Poloměr na vjezdu je 37,73 m, poloměr na výjezdu je 68,45 m. Z ramena A do ramene D je 

vedena spojovací větev. 



66 
 

Na větvi A jsou umístěny také přechody pro chodce. Tyto přechody jsou navedeny  

na směrový dělící ostrůvek. Šířka přechodů je 4,00 m a jejich délka je totožná s šířkami 

vjezdů a výjezdu. Tyto přechody jsou doplněny o prvky pro bezbariérové užívání.  

 

Větev B 

Šířka vjezdu na rameni B je 5,00 m. Šířka výjezdu je 6,00 m. Vjezd i výjezd jsou 

doplněny o vodící proužek, odsazen od obruby o 0,25 m a od sebe jsou odděleny směrovým 

dělícím ostrůvkem o šířce 6,80 m, délce 12,50 m a ploše 42,50 m2. Poloměr na vjezdu je 

40,26 m, poloměr na výjezdu je 31,17 m. Do ramena B je zaústěna spojovací větev vedoucí 

z ramena C. 

Na větvi B se nachází přechody pro chodce šířky 4,00 m, které jsou navedeny na směrový 

dělící ostrůvek. Délka přechodu na vjezdu je 5,00 m a na výjezdu 6,00 m. Oba jsou vybaveny 

bezbariérovými prvky.  

 

Větev C 

Šířka vjezdu na rameni B je 5,00 m, šířka výjezdu je 6,00 m. Vjezd i výjezd jsou 

vybaveny vodícím proužkem, odsazeným od obruby o 0,25 m. Stejně jako předchozí dvě 

větve jsou vjezd a výjezd rozděleny směrovým dělícím ostrůvkem, šířky 6,60 m, délky 10,00 

m. Celková plocha ostrůvku je tedy 33,00 m2. Poloměr na vjezdu je 60,07 m, poloměr  

na výjezdu je 49,50 m. Z ramena C vede do ramena B spojovací větev. 

Na větvi C se také nachází přechod pro chodce šířky 4,00 m a délky 5,00 m na vjezdu  

a 6,00 m na výjezdu. Přechod je vybaven bezbariérovými prvky a je na něj z obou stran 

komunikace naveden chodník.  

 

Větev D 

Šířka vjezdu na rameni B je 5,00 m, šířka výjezdu je 6,00 m. Vjezd a výjezd jsou 

rozděleny směrovým dělícím ostrůvkem o šířce 5,50 m a délce 6,30 m. Celková plocha 
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ostrůvku je 17,33 m2. Poloměr na vjezdu je 50,00 m, poloměr na výjezdu je 30,58 m.  

Do ramena D je zaústěna spojovací větev vedoucí z ramena A. 

I na větvi D se nachází přechod pro chodce šířky 4,00 m. Délky jsou opět totožné 

s šířkami vjezdů a výjezdů. Přechod je vybaven bezbariérovými prvky. 

 

Spojovací větev A - D 

Z ramena A do ramena D je navedena spojovací větev o šířce 5,00 m. Přidáním vodícího 

proužku se šířka větve snížila na 4,00 m. Spojovací větev je od okružní křižovatky oddělena 

směrovým dělícím ostrůvkem. Na tento ostrůvek je naveden přechod pro chodce, šířky 4,00 m 

a délky 5,00 m a také se zde setkávají přechody pro chodce vedoucí z ramena A a z ramena D. 

Vše je v souladu s bezbariérovým užíváním. 

 

Spojovací větev C - B 

Z ramena C vede do ramene B také spojovací větev, oddělena od okružní křižovatky 

směrovým dělícím ostrůvkem. Šířka je 6,00 m, po doplnění vodícího proužku se větev zúží  

na 5,00 m.  

Na této větvi se nachází přechod pro chodce, šířky 4,00 m. Na tento přechod navazují 

přechody z větve B a větve C. Stejně jako všechny přechody je i tento opět vybaven 

bezbariérovými prvky. 

 

Okružní jízdní pás, prstenec, středový ostrůvek 

Parametry těchto prvků jsou stejné jako v návrhu č. 1, kapitola 6.2.1. 

Průjezd okružní křižovatkou byl ověřen vlečnými křivkami těžkých nákladních vozidel 

v programu AutoTURN. 
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Obrázek 20- Návrh varianty č. 2 a popis jednotlivých částí 

 

D – vnější průměr 

d – vnitřní průměr 

1 – středový ostrůvek 

2 – prstenec 

3 – okružní pás 

4 – vjezd 

5 – výjezd 

6 – dělící směrovací ostrůvek 

7 – spojovací větev 
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6.3.2 Zajištění shody rychlostí 

Ke stanovení rychlosti okružní křižovatky byla sestrojena nejrychlejší trasa vozidla, 

kterou umožňuje geometrie křižovatky. Tímto bylo zajištěno správné navržení křižovatky. 

Nejrychlejší trasy vozidla jsou zaznamenány ve výkresu 3.3. 

Vztah mezi rychlostí vozidla a jeho horizontálním vedením je uveden v kapitole 6.2.2, 

vzorec 18. 

Tabulka 38 - Výpočet návrhových rychlostí varianty č. 2 

R 
[m] 

p 
[%] 

vn 

[km/h] 
f v [km/h] 

R1 36,58 

2,5 50 

0,25 35,74292 

R2 21,05 0,3 29,47607 

R3 35,16 0,25 35,0423 

R4 14,07 0,32 24,82896 

R5 36,8 0,25 35,85024 

 

Zajištění rozdílu rychlostí při průjezdu vozidla 

• Přímý směr 

=  | − | = |35,74 − 29,48| = 6,27 /ℎ    (24) 
=  | − | = |29,48 − 35,04| = 5,57 /ℎ    (25) 

• Odbočení vpravo 
=  | − | = |35,85 − 35,74| = 0,11 /ℎ    (26) 

• Odbočení vlevo 
=  | − | = |35,74 − 29,48| = 6,27 /ℎ    (27) 
=  | − | = |29,48 − 24,83| = 4,65 /ℎ    (28) 

Okružní křižovatka je vhodně navržena. Rozdíly rychlostí nepřesahují 10 km/h, což je 

optimální. 

 

6.3.3 Kapacitní výpočet 

K výpočtu kapacity okružní křižovatky bylo využito TP 234 Posuzování kapacity 

okružních křižovatek [10] a program Microsoft Excel. 
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Návrhové intenzity dopravy 

Při kapacitním výpočtu okružní křižovatky bylo využito již vypočtených návrhových 

intenzit dopravy pro všechny dopravní proudy v rozlišení dle druhu vozidla, uvedených 

v kapitole 6.2.3. v tabulce 30.  

 

Geometrické uspořádání křižovatky 

Geometrické uspořádání křižovatky nutné ke kapacitnímu výpočtu návrhu okružní 

křižovatky č. 2 je uvedeno v tabulce 39. 

Tabulka 39 - Parametry okružní křižovatky č. 2 

  
Ii  

[pvoz/h] 
Ie  

[pvoz/h] 
Ik  

[pvoz/h] 
Ri [m] Re [m] b [m] 

Ich  
[ch/h] 

A 483 602 523 37,73 68,45 18,91 161 
B 486 447 639 40,26 31,17 17,94 12 
C 455 738 631 60,07 49,5 19,45 84 

D 649 286 620 50 30,58 16,99 82 
 

Kapacitní výpočet 

Výsledné hodnoty kapacitního výpočtu vjezdů i výjezdů, i s hodnotami mezivýpočtů, jsou 

uvedeny v tabulkách 40 a 41. 

Tabulka 40 - Kapacitní výpočet jednotlivých vjezdů 

Vjezd nk [-] 
ni,koef 

[-] 
tg [s] tf [s] ∆  [s] 

Ci  
[pvoz/h] 

Rez 
[pvoz] 

tw [s] av [-] 
N95% 
[m] 

ÚKD 

A 1 1 3,709 2,6 2,1 919,95 436,95 < 10 s 0,525 19,604 A 
B 1 1 3,806 2,6 2,1 808,11 322,11 10 s 0,6014 26,435 A 
C 1 1 3,655 2,6 2,1 836,72 381,72 < 10 s 0,5438 21,068 A 

D 1 1 3,901 2,6 2,1 810,78 161,78 20 s 0,8005 63,817 B 
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Tabulka 41 - Kapacitní výpočet jednotlivých výjezdů 

Výjezd ne,koef [-] tf [s] tg [s] 
Ce  

[pvoz/h] 
av [-] 

< 0,9 
Vyhoví 

A 1 2,4 6,1703 1201 0,5012 

B 1 2,4 6,1703 1475,4 0,303 

C 1 2,4 6,1703 1335,7 0,5525 

D 1 2,4 6,1703 1339,4 0,2135 
 

Zhodnocení kapacitního výpočtu 

Výsledkem kapacitního výpočtu je, že celková ÚKD je B (= zdržení ještě vez front). 

Stupeň vytížení všech vjezdů je menší než hodnota 0,9. Křižovatka kapacitně vyhověla. 

 
 

6.3.4 Kapacitní výpočet pro výhledový rok 2033 

Stejně jako u návrhu varianty č. 1, je i zde třeba posoudit kapacitu pro výhledové období. 

Užity byly výhledové intenzity z kapitoly 6.2.4. 

Výsledky kapacitního výpočtu i s mezivýpočty jsou uvedeny v tabulkách 42 a 43. 

Tabulka 42 - Kapacitní výpočet jednotlivých vjezdů pro rok 2033 

Vjezd 
nk 

[-] 
ni,koef 

[-] 
tg [s] tf [s] ∆  [s] 

Ci  
[pvoz/h] 

Rez 
[pvoz] 

tw [s] av [-] 
N95% 
[m] 

ÚKD 

A 1 1 3,709 2,6 2,1 782,78 130,78 27 s 0,8329 75,29 C 
B 1 1 3,806 2,6 2,1 702,99 23,987 72 s 0,9659 158,85 E 
C 1 1 3,655 2,6 2,1 785,66 160,66 22 s 0,7955 62,039 C 

D 1 1 3,901 2,6 2,1 934,3 21,298 73 s 0,9772 192,38 E 
 

Tabulka 43 - Kapacitní výpočet jednotlivých výjezdů pro rok 2033 

Výjezd ne,koef [-] tf [s] 
Ce  

[pvoz/h] 
av [-] 

< 0,9 
Vyhoví 

A 1 2,4 1500 0,5547 

B 1 2,4 1500 0,4187 

C 1 2,4 1500 0,6673 

D 1 2,4 1500 0,272 
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6.3.5 Odhad nákladů 

Odhad nákladů byl proveden dle ceníku průměrných cen dopravní a technické 

infrastruktury uvedeného na webových stránkách Ústavu územního rozvoje [12]. Tento odhad 

byl proveden pro typ vozovky D1-N-1-III-PII, typ dlážděného chodníku D2-D-1-CH-PII a typ 

prstence a vjezdů D1-T-3-III-PII. 

Jednotlivé položky s orientačními odhady nákladů, množstvím měrných jednotek a 

celkovou cenou položek jsou uvedeny v tabulce 44. 

Tabulka 44 - Odhad nákladů varianty č. 2 

Položka 
Cena za 

Mj  
Množství 

Cena celkem  
[Kč] 

Demoliční práce 805 Kč/m2 5897,35 m2 4 747 366,75    

Nová komunikace 1456 Kč/m2 3231,86 m2 4 705 588,16    

Prstenec a vjezdy 1769 Kč/m2 183,95 m2 325 407,55    

Chodník 896 Kč/m2 1380,38 m2 1 236 820,48    

Slepecká dlažba 490 Kč/m2 75,57 m2 37 029,30    

Obruby 343 Kč/m 813,81 m 279 136,83    

Ohumusování + osetí 82 Kč/m2 1025,59 m2 84 098,38    

Svislé značení 2800 Kč/ks 66 ks 184 800,00    

Vodorovné značení 856 Kč/m2 337,19 m2 288 634,64    

Cena celkem 11 888 882,09 Kč 
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6.4 Vizualizace 

Program PTV Vissim je software, sloužící k simulaci individuální i veřejné hromadné 

dopravy. Jedná se o přední světový software pro mikroskopickou simulaci dopravy. PTV 

Vissim je schopen zobrazit všechny účastníky silničního provozu a jejich interakce v jednom 

modelu. Vědecky podložené modely pohybu poskytují realistické modelování všech 

účastníků silničního provozu. Tyto nástroje z něj činí efektivní nástroj pro dopravní plánování 

a optimalizaci dopravy a dopravních systémů při využití různorodých druhů řízení dopravy. 

PTV Vissim je nejúčinnějším nástrojem pro mikroskopickou simulaci multimodálních 

dopravních proudů, zahrnujících osobní a nákladní automobily, autobusy, tramvaje, 

příměstskou železnici, vlaky, cyklisty a chodce. Jeho flexibilní síťová struktura umožňuje 

detailní znázornění a modelování koridorů, až po celé autobusové nádraží a dokonce letiště. 

PTV Vissim umožňuje modelovat všechny funkční parametry silniční sítě (např.: sklon 

vozovky, pruhy pro levé odbočení, okružní křižovatky, řízení přednosti v jízdě, průletové 

úseky atd.). [11] 

 

6.4.1 Využití PTV Vissim 

Software PTV Vissim byl využit pro namodelování původního nevyhovujícího stavu 

světelně řízené průsečné křižovatky a obou nových návrhů okružních křižovatek. Tyto 

vizualizace slouží ke zpestření a také ke znázornění dopravní situace. 

Ukázky výstupů z tohoto softwaru jsou zobrazeny v příloze č. 5. 

 

6.4.2 Vytvoření simulace 

• Links – vytvoření jízdních pruhů a konektorů, kterými jsou propojeny 

• Traffic  Vehicle Compositions – určení intenzit všech dopravních proudů 

• Vehicle Inputs – přiřazení dopravních proudů příslušných jízdním pruhům 

• Routes – určení pohybů jednotlivých dopravních proudů  

• Conflict Areas – určení přednosti v jízdě v kolizních plochách 
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6.4.3 Vyhodnocení 

Za pomocí programu PTV Vissim bylo provedeno vyhodnocení cestovního času  

a zdržení stávajícího stavu i nově navržených variant. Toto vyhodnocení se provedlo vždy  

pro nejdelší trasu, a to odbočení vlevo z každého ramene. U stávajícího stavu se měřilo vždy 

od počátku zakružení křižovatky až po konec zakružení na vedlejší větvi. U nově navržených 

stavů se měřilo vždy od začátku oddělení jednotlivých vjezdů a výjezdů na jedné větvi až  

po jejich následné spojení na větvi, do které se odbočovalo. Měřena byla vozidla projíždějící 

daným směrem v intervalu 90 sekund. 

Vyhodnocení jednotlivých cestovních časů a zdržení jsou uvedeny v přílohách č. 6, 7 a 8. 
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7. ZÁVĚR 

 

7.1.1 Vyhodnocení variant 

Oba variantní návrhy řeší hlavně zpomalení, usměrnění a zajištění plynulosti dopravy. 

Také se snaží o zvýšení kapacity křižovatky a tím její dlouhodobou využitelnost, zvýšení 

bezpečnosti chodců a snížení dopravní nehodovosti. Proto je třeba vyhodnocení obou variant. 

Pro vyhodnocení byla využita metoda vícekriteriálního hodnocení, tzn., byla vybrána 

různá kritéria pro posuzování. Každému kritériu bylo přiřazeno 10 bodů (10 bodů - varianta 

splňuje kritérium v plném rozsahu, 0 bodů - varianta nesplňuje dané kritérium), které byly 

rozděleny mezi obě varianty dle míry splnění požadavku dané varianty. Tyto body jsou poté 

sečteny do celkového bodového posouzení. Varianta s více dosaženými body byla určena  

jako vhodnější. 

 

Hodnotící kritéria 

• Náklady – porovnání odhadů nákladů na výstavbu jednotlivých variant 

• Stavební náročnost – úpravy plochy stávajícího stavu 

• Množství zeleně – porovnání zelených ploch jednotlivých variant 

• Estetičnost – celkový vzhled křižovatky a jejího okolí 

• Vzdálenost přechodů pro chodce – pohodlnější přecházení křižovatky 

• Zásobování restaurace – vhodnější vjezd zásobovacích vozidel 

• Nejrychlejší trasa – vychází z výpočtů zajištění shody rychlostí 
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Tabulka 45 - Bodové ohodnocení kritérií 

Kritéria Návrh č. 1 Návrh č. 2 

Náklady  6 4  

Stavební náročnost 4 6 

Množství zeleně 6 4 

Estetičnost 5 5 

Vzdálenost přechodů pro chodce 3 7 

Zásobování restaurace 4 6 

Nejrychlejší trasa 4 6 

Celkem 32 38 
 

Z tabulky 45 tedy vyplývá, že vhodnější varianta je varianta č. 2. Tento výsledek je ovšem 

pouze individuální. Kritéria je možné si upravit dle vlastních představ a bodové ohodnocení 

taktéž závisí na jednotlivci. 

 

7.1.2 Shrnutí 

Na základě získaných informací o problematice stávající křižovatky byly vypracovány 

dva nové návrhy úprav. Obě tyto varianty z dopravního hlediska vyhověly a obě zohledňují 

všechny účastníky silničního provozu, včetně chodců. Tyto návrhy by měly splňovat snahu  

o zvýšení plynulosti a bezpečnosti na řešené křižovatce. 

Přestavba průsečné křižovatky na okružní je vhodný zklidňující dopravní prvek, který 

snižuje počet kolizních bodů a tím i nehodovost a konfliktní situace. Také se zvýší průjezdní 

rychlost křižovatkou, čímž se okružní křižovatka stává pro řidiče atraktivnější. 

Osobně preferuji nový návrh č. 2, jelikož je s tímto návrhem spojeno méně stavebních 

úprav, z důvodu nebudování obratiště. Ovšem z hlediska stálého zvyšování intenzit 

individuální automobilové dopravy by bylo vhodné neřešit pouze danou křižovatku, ale celý 

úsek silnice I. třídy od vjezdu do města Rožnov pod Radhoštěm, včetně této křižovatky.  

 

 

 



77 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 

Tímto bych chtěla poděkovat svému vedoucímu Ing. Janu Petrů za odborný dohled  

a cenné rady a také své rodině za podporu a umožnění studií na vysoké škole.  



78 
 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

 [1]  TP 189. Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích. Mariánské Lázně: 

Koura, 2007, 49 s.  

[2]  TP 225. Prognóza intenzit automobilové dopravy. Liberec: EDIP, 2010, 22 s. 

[3]  TP 235. Posuzování kapacity světelně řízených křižovatek. Liberec: EDIP, 2010, 52 s. 

[4]  ČSN 73 6101. Projektování silnic a dálnic + Z2. Praha: ČNI, 2004/2013, 126 s. 

[5]    Jednotná dopravní vektorová mapa [online]. 2014 [cit. 2014-02-02]. Dostupné z: 

http://maps.jdvm.cz/mapsphere/MapWin.aspx?M_WizID=24&M_Site=cdv&M_Lang

=cs 

[6]  Organizace a řízení dopravy [online]. 2005 [cit. 2014-03-02]. Dostupné z: 

http://kds.vsb.cz/ord/index2.htm 

[7] Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb. Listopad, 2009. 

[8]    ČSN 73 6102. Projektování křižovatek na pozemních komunikacích + Z2. Praha: 

Český normalizační institut, 1995/2012, 180 s. 

[9]    Příručka pro navrhování okružních křižovatek. Praha: CityPlan, 2009, 116 s. 

[10] TP 234. Posuzování kapacity okružních křižovatek. Liberec: EDIP, 2011, 54 s.  

[11]  PTV Vission –Vissim 5.20 user manual. 2010, 680 s. 

[12]  Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury [online]. 2012 [cit. 2014-23-04]. 

Dostupné z: http://www.uur.cz/default.asp?ID=899 

  



79 
 

SEZNAM OBRÁZKŮ 

Obrázek 1 - Umístění řešeného území v rámci ČR .................................................................. 13 

Obrázek 2 - Poloha křižovatky v rámci města ......................................................................... 14 

Obrázek 3 - Letecký snímek stávající křižovatky a značení ramen ......................................... 15 

Obrázek 4 - Označení ramen a dopravních proudů .................................................................. 18 

Obrázek 5 - Označení přechodů pro chodce ............................................................................ 19 

Obrázek 6 - Pentlogram špičkové hodiny roku 2013 ............................................................... 36 

Obrázek 7 - Pentlogram špičkové hodiny roku 2033 ............................................................... 36 

Obrázek 8 - Signální plán ......................................................................................................... 39 

Obrázek 9 - Jednotná dopravní vektorová mapa - dopravní nehody ........................................ 44 

Obrázek 10 - Popis Folprechtova klasifikačního symbolu ....................................................... 46 

Obrázek 11 - Konfliktní situace 1ch1 ...................................................................................... 48 

Obrázek 12 - Konfliktní situace 11O2 ..................................................................................... 49 

Obrázek 13 - Konfliktní situace 11O2 z videozáznamu .......................................................... 49 

Obrázek 14 - Konfliktní situace 10c3 ...................................................................................... 50 

Obrázek 15 - Konfliktní situace 10c3 z videozáznamu ............................................................ 50 

Obrázek 16 - Konfliktní situace 1č1, 2č1, 2č2 ......................................................................... 51 

Obrázek 17 - Konfliktní situace 2E1 ........................................................................................ 52 

Obrázek 18 - Konfliktní situace 2v1 ........................................................................................ 52 

Obrázek 19 - Návrh varianty č. 1 a popis jednotlivých částí ................................................... 57 

Obrázek 20- Návrh varianty č. 2 a popis jednotlivých částí .................................................... 68 

  



80 
 

SEZNAM TABULEK 

Tabulka 1 - Skupiny komunikací podle charakteru provozu ................................................... 22 

Tabulka 2 - Charakter provozu na silnicích II. a III. třídy ....................................................... 23 

Tabulka 3 - Označení ročních období ...................................................................................... 24 

Tabulka 4 - Intenzity po dobu průzkumu ................................................................................. 25 

Tabulka 5 - Denní intenzity dne průzkumu .............................................................................. 25 

Tabulka 6 - Týdenní průměr denních intenzit .......................................................................... 26 

Tabulka 7 - Roční průměr denních intenzit .............................................................................. 27 

Tabulka 8 - Odhad špičkové hodiny ........................................................................................ 28 

Tabulka 9 - Intenzity špičkové hodiny ..................................................................................... 29 

Tabulka 10 - Určení padesátirázové intenzity dopravy ............................................................ 30 

Tabulka 11 - Hodnoty koeficientu kRPDI,50 ............................................................................... 31 

Tabulka 12 - Určení padesátirázové intenzity dopravy ............................................................ 31 

Tabulka 13 - Hodnota přepočtového koeficientu km,d .............................................................. 32 

Tabulka 14 - Intenzity cyklistické dopravy .............................................................................. 33 

Tabulka 15 - Typy komunikací pro prognózu intenzit dopravy ............................................... 34 

Tabulka 16 - Výhledové intenzity ............................................................................................ 35 

Tabulka 17 - Koeficienty skladby dopravního proudu ............................................................. 37 

Tabulka 18 - Návrhové intenzity dopravy ................................................................................ 38 

Tabulka 19 - Mezní hodnoty střední doby zdržen na vjezdu do světelně řízené křižovatky ... 40 

Tabulka 20 - Kapacitní výpočet 2/1 ......................................................................................... 40 

Tabulka 21 - Kapacitní výpočet 2/2 ......................................................................................... 41 

Tabulka 22 - Návrhové intenzity pro rok 2033 ........................................................................ 42 

Tabulka 23 - Kapacitni výpočet pro rok 2033 2/1 ................................................................... 43 

Tabulka 24 - Kapacitní výpočet pro rok 2033 2/2 ................................................................... 43 

Tabulka 25 - Výsledná relativní nehodovost ............................................................................ 45 

Tabulka 26 - Klasifikační znaky Folprechtova symbolu ......................................................... 47 

Tabulka 27 - Vyhodnocené konfliktní situace ......................................................................... 47 

Tabulka 28- Výpočet návrhových rychlostí varianty č. 1 ........................................................ 59 

Tabulka 29 - Přepočtové koeficienty skladby dopravního proudu pro okružní křižovatky ..... 60 

Tabulka 30 - Návrhové intenzity .............................................................................................. 60 

Tabulka 31 -Parametry okružní křižovatky č. 1 ....................................................................... 61 

Tabulka 32 - Kapacitní výpočet jednotlivých vjezdů ............................................................... 61 



81 
 

Tabulka 33 - Kapacitní výpočet jednotlivých výjezdů ............................................................. 62 

Tabulka 34 - Návrhové intenzity okružní křižovatky pro rok 2033 ......................................... 63 

Tabulka 35 - Kapacitní výpočet jednotlivých vjezdů pro rok 2033 ......................................... 63 

Tabulka 36 - Kapacitní výpočet jednotlivých výjezdů pro rok 2033 ....................................... 63 

Tabulka 37 - Odhad nákladů varianty č. 1 ............................................................................... 64 

Tabulka 38 - Výpočet návrhových rychlostí varianty č. 2 ....................................................... 69 

Tabulka 39 - Parametry okružní křižovatky č. 2 ...................................................................... 70 

Tabulka 40 - Kapacitní výpočet jednotlivých vjezdů ............................................................... 70 

Tabulka 41 - Kapacitní výpočet jednotlivých výjezdů ............................................................. 71 

Tabulka 42 - Kapacitní výpočet jednotlivých vjezdů pro rok 2033 ......................................... 71 

Tabulka 43 - Kapacitní výpočet jednotlivých výjezdů pro rok 2033 ....................................... 71 

Tabulka 44 - Odhad nákladů varianty č. 2 ............................................................................... 72 

Tabulka 45 - Bodové ohodnocení kritérií ................................................................................ 76 

 

  



82 
 

SEZNAM VÝKRESŮ  

Výkres č. 1.1  - Stávající stav, dopravní značení 

Výkres č. 2.1 – Nový stav č. 1, situace 

Výkres č. 2.2 – Nový stav č. 1, dopravní značení 

Výkres č. 2.3 – Nový stav č. 1, zajištění shody rychlostí 

Výkres č. 2.4 – Nový stav č. 1, ověření vlečnými křivkami 

Výkres č. 2.5 - Nový stav č. 1, ověření vlečnými křivkami 

Výkres č. 3.1 - Nový stav č. 2, situace 

Výkres č. 3.2 - Nový stav č. 2, dopravní značení 

Výkres č. 3.3 - Nový stav č. 2, zajištění shody rychlostí 

Výkres č. 3.4 - Nový stav č. 2, ověření vlečnými křivkami 

Výkres č. 3.5 - Nový stav č. 2, ověření vlečnými křivkami 

 

SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha č. 1 - Fotodokumentace 

Příloha č. 2 – Intenzity dopr. prostředků v době průzkumu 

Příloha č. 3 – Intenzity chodců a cyklistů v době průzkumu 

Příloha č. 4 – Výpis dopravních nehod 

Příloha č. 5 – Simulace v programu PTV Vissim 

Příloha č. 6 - Vyhodnocení cestovního času a zdržení stávajícího stavu v PTV Vissim 

Příloha č. 7 – Vyhodnocení cestovního času a zdržení návrhu č. 1 v  PTV Vissim 

Příloha č. 8 – Vyhodnocení cestovního času a zdržení návrhu č. 2 v PTV Vissim 


