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Anotace 

MATÚŠKOVÁ, Romana. Analýza dopravního provozu a návrh opatření 

na křižovatce Studentská – Opavská v Ostravě – Porubě: bakalářská práce. VŠB – Technická 

univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra dopravního stavitelství, 2014, 53s. Vedoucí 

bakalářské práce: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D.  

Tato bakalářská práce řeší problematiku křižovatky Studentská – Opavská v Ostravě – 

Porubě. Součástí práce je zjištění stavebně-technického stavu komunikace, dopravní 

nehodovosti, zjištění a vyhodnocení intenzit dopravy (pomocí dopravního průzkumu), 

výpočet kapacity součastného stavu a stanovení výhledové intenzity pro rok 2030. Pro 

výhledové intenzity jsou dále zpracovány kapacitní výpočty možných navržených úprav 

křižovatky. Součástí výsledného návrhu úpravy je výkresová dokumentace, ověření 

průjezdnosti křižovatky pomocí vlečných křivek v programu AutoTURN 8 a vizualizace 

křižovatky v programu PTV VISSIM. Cílem této práce je navrhnout takové řešení, které 

by vyhovovalo bezpečnosti a plynulosti provozu na křižovatce.  

Klíčová slova: křižovatka, dopravní průzkum, dopravní nehody, stanovení RPDI, 

kapacita křižovatky, PTV VISSIM 

Abstract 

This work addresses the issue of the intersection Studentská – Opavská at Ostrava - 

Poruba. Part of this work is to determine the structural and technical condition of roads, traffic 

accidents, identifying and evaluating the traffic intensity (using a traffic survey), calculate the 

capacity of the current state and prospective determination of intensity for the 2030. For 

forthcoming (planned) evaluations of the intensity of traffic additional capacity calculations, 

showing potential modifications to the proposed intersection, have been prepared. Part of the 

final draft is to analyze the documentation gathered, to verify the flow of traffic through the 

junction beam curves in the AutoTURN 8 and the visualization of the intersection in the PTV 

VISSIM. The goal of this work is to propose a solution that would suit the safety and flow of 

traffic at the intersection. 

Key words: intersection, traffic survey, traffic accidents, determination RPDI, 

capacity of the intersection, PTV VISSIM  
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Seznam použitého značení  

I  silnice I. třídy bez statutu mezinárodní silnice 

ČR  Česká Republika 

DN  dopravní nehoda 

LZ  lehce zraněno  

M  místní komunikace 

MMO  magistrát města Ostravy 

OK  okružní křižovatka 

PK  pozemní komunikace 

pvoz  přepočtená vozidla   

Rez  rezerva 

RPDI  roční průměr denních intenzit 

ŘSD  ředitelství silnic a dálnic 

SSZ  světelné signalizační zařízení 

TP  technické podmínky 

TZ  těžce zraněno 

U  usmrceno 

ÚKD  úroveň kvality dopravy 

ŽP  životní prostředí 
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1 Úvod 

Stále se zvyšující počet intenzit dopravy způsobuje, že většina dopravních tahů 

překročí svou kapacitu. Jedním z hlavních důvodů stoupajících intenzit je nárůst počtu 

osobních vozidel, dále zvýšení tranzitní a nákladní dopravy. [1] Tento fakt můžeme vidět 

v následující tabulce 1, která ukazuje vývoj automobilizace a motorizace v Ostravě od roku 

2008 do 29. 6. 2012. 

Tabulka 1 – Automobilizace a motorizace v Ostravě [2] 

 2008 2009 2010 2011 29. 6. 2012 
Počet osobních 

automobilů 
121 299 122 641 124 834 127 099 128 529 

Počet všech vozidel 171 916 173 239 176 484 179 524 174 156 
Počet osobních vozidel na  

1 000 obyvatel 
350,88 357,14 366,3 377,36 384,62 

Počet všech vozidel na  
1 000 obyvatel 

497,51 502,51 518,13 534,76 520,83 

Stupeň motorizace 2,01 1,99 1,93 1,87 1,92 
Stupeň automobilizace 2,85 2,8 2,73 2,65 2,60 

 

Vlivem stále se zvyšujících intenzit dochází zejména u neřízených křižovatek 

k překročení jejich kapacit. Pokud křižovatka kapacitně nevyhovuje, je vhodné provést úpravy 

této křižovatky. Úpravy mohou být provedeny např. stavebními úpravami, přestavbou 

křižovatky na okružní křižovatku, přestavbou neřízené křižovatky na křižovatku řízenou 

pomocí SSZ, aj. Hlavním cílem úpravy je zajistit plynulost a bezpečnost provozu 

na křižovatce.  

Součástí této bakalářské práce je zjištění a vyhodnocení intenzit dopravy, 

na křižovatce Studentská - Opavská v Ostravě - Porubě, pomocí dopravně-inženýrského 

průzkumu. Na základě výpočtu výhledové intenzity pro rok 2030 jsou dále zjištěny kapacitní 

výpočty a vyhotoveny možné úpravy křižovatky. Úpravy jsou navrženy takovým způsobem, 

aby vyhovovaly bezpečnosti a plynulosti provozu na křižovatce. 
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2 Popis lokality sledované křižovatky  

Sledovaná křižovatka se nachází v Ostravě, v okrajové části městského obvodu Poruba 

(viz obrázek 1). Tento obvod má rozlohu 1 317,73 ha a je jedním z 23 městských obvodů 

statutárního města Ostravy. Poruba se nachází v severozápadní části města a vzhledem 

k počtu obyvatel, který ke dni 1. 10. 2013 činí 66 338, je druhým nejlidnatějším obvodem 

města. [3]  

 

Obrázek 1 – Poloha křižovatky [4] 

2.1 Stavebně technický stav  

Sledovaná křižovatka se nachází v intravilánu neboli v zastavěném území. Jedná se 

o úrovňovou, neřízenou stykovou křižovatku, s úhlem křížení 105°. Vzniká protnutím ulic 

Opavská (silnice I/11, ramena A a B) a Studentská (sběrná místní komunikace, rameno C). 

Ulice a označení ramen křižovatky jsou znázorněny na obrázku 2.  
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Obrázek 2 – Označení ramen křižovatky [5] 

Přednost v jízdě na křižovatce je určená pomocí dopravního značení. Na ulici 

Opavské, je přednost upřednostněna svislým dopravním značením P2 „Hlavní pozemní 

komunikace“. Ulice Studentská, neboli vedlejší komunikace, je označena svislým dopravním 

značením P4 „Dej přednost v jízdě!“.  

Komunikace jsou řešeny jako dvoupruhové směrově nerozdělené s šířkou jízdních 

pruhu 3,5 m. Maximální povolená rychlost na komunikacích je 50 km.h-1.    

Vjezd z vedlejší komunikace, do křižovatky, má společné řazení s rozšířeným vjezdem 

délky 12 m. Tento rozšířený vjezd je upraven tak, aby umožňoval zastavení vozidel čekajících 

v dopravních proudech odbočujících vpravo a vlevo v místě rozhledu vedle sebe [6]. Vjezd 

do křižovatky z hlavní komunikace je řešen společným jízdním pruhem. Společný jízdní pruh 

ramene A slouží pro přímý směr a směr vozidel odbočujících vpravo, společný jízdní pruh 

ramene B slouží pro přímý směr a směr vozidel odbočující vlevo. 

Povrch vozovky je asfaltový bez viditelných poruch.  

Fotodokumentaci sledované křižovatky nalezneme v příloze č. 1. Situační výkres 

stávajícího stavu křižovatky je zobrazen ve výkrese č. 001.  
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2.2 Zjištěné problémy 

Hlavním problémem křižovatky je zhoršená plynulost provozu při vjezdu z vedlejší 

komunikace a při levém odbočení z hlavní komunikace. Tento problém je zapříčiněn vysokou 

intenzitou vozidel na ulici Opavské, a to převážně ve špičkových hodinách. Silnice I/11 je 

hlavním spojením mezi Ostravou a Opavou, kterou denně projede až třicet tisíc vozidel [7].  

Vysoká intenzita na hlavní komunikaci má za následek, že: 

 vozidla, která najíždějí do křižovatky z vedlejší komunikace (z ramene C) při 

vyšších intenzitách, vytvářejí kolony. 

 při větší intenzitě vozidel odbočujících vlevo z hlavní komunikace (ramene B), 

dochází k blokování přímého směru z důvodu společného jízdního pruhu, což 

opět způsobuje vytváření kolon.  

Obě situace jsou znázorněny na obrázku 3. 

 

Obrázek 3 – Kolony na hlavní a vedlejší komunikaci (Foto: Romana Matúšková) 
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Dalšími zjištěnými problémy jsou: 

 překračování maximální povolené rychlosti, a to zejména na hlavní pozemní 

komunikaci, 

 chodci přecházející přes ulici Opavskou (viz obrázek 4).  

 

Obrázek 4 – Chodci přecházející přes ulici Opavskou (Foto: Romana Matúšková) 
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3 Dopravní průzkum  

Na křižovatce jsem provedla dopravně-inženýrský průzkum metodou sčítání dopravy. 

Hlavním cílem průzkumu, bylo zjištění intenzit dopravy na sledované křižovatce pro všechny 

dopravní proudy. 

3.1 Označení dopravních proudů 

Dopravní proudy (viz obrázek 5) jsou očíslovány podle sjednoceného číslování 

dopravních proudů na stykové křižovatce dle TP 188 Posuzování kapacity neřízených 

úrovňových křižovatek [6]. 

 

             Obrázek 5 – Označení dopravních proudů 

3.2 Provedení a vyhodnocení dopravního průzkumu  

  Dopravní průzkum jsem provedla v úterý 8. 10. 2013 (běžný pracovní den) 

v časovém rozmezí od 7:00 do 9:00 a od 14:00 do 16:00 hodin. Pomocí videokamery jsem 

natočila provoz na sledované křižovatce v celkové délce 4 hodiny. Z pořízených 

videozáznamů jsem následně tento dopravní průzkum vyhodnotila (viz DVD nosič).  
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Vyhodnocení průzkumu jsem provedla metodou sčítání dopravy v 15 minutových 

intervalech. Každých 15 minut jsem sledovala intenzitu jednotlivých dopravních proudů 

na křižovatce a zaznamenávala jednotlivé druhy vozidel (viz tabulka 2) do předem 

připravených sčítacích archů (viz příloha č. 2).  

Tabulka 2 – Druhy vozidel [8] 

Označení Druh vozidla Popis 
Lehká 
vozidla 

M Motocykly Jednostopá motorová vozidla, bez přívěsů i s přívěsem 
O Osobní automobily S přívěsem i bez přívěsů; dodávkové automobily 

Těžká 
vozidla 

N Nákladní automobily Lehké, střední, těžké nákladní automobily; traktory 
A Autobusy Kloubové autobusy; autobusy s více jak 9 místy 
K Nákladní soupravy Přívěsové a návěsové nákladní soupravy 

3.2.1 Výsledné intenzity dopravy za dobu průzkumu 

Sečtením jednotlivých dopravních proudů ze sčítacích archů, jsem získala hodnoty 

intenzit dopravy pro časové rozmezí od 7:00 do 9:00 hodin (viz tabulka 3) a pro časové 

rozmezí od 14:00 do 16:00 hodin (viz tabulka 4). Tyto hodnoty budou dále použity pro 

stanovení ročního průměru denních intenzit dopravy. 

Tabulka 3 – Intenzita dopravy v době průzkumu od 7:00 – 9:00 hodin 

rameno 
č. dopr. 
proudu 

Intenzita dopravy za dobu průzkumu [voz/2h] 
M O N K A celkem 

A 
2 2 1 312 61 26 19 1420 

1 806 

3 505 

3 1 379 4 0 2 386 

C 
4 0 100 0 0 2 102 

196 
6 0 78 6 0 10 94 

B 
7 3 293 7 0 0 303 

1 503 
8 1 1 082 78 28 11 1200 

Tabulka 4 - Intenzita dopravy v době průzkumu od 14:00 – 16:00 hodin 

rameno 
č. dopr. 
proudu 

Intenzita dopravy za dobu průzkumu [voz/2h] 
M O N K A celkem 

A 
2 3 1 110 52 20 18 1 203 

1 432 

3 646 

3 1 226 0 1 1 229 

C 
4 2 173 0 0 1 176 

456 
6 3 269 4 0 4 280 

B 
7 1 106 3 0 2 112 

1 758 
8 16 1 546 37 30 17 1 646 
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Na grafu 1 je zobrazeno zastoupení jednotlivých druhů vozidel za dobu průzkumu. 

V největší míře jsou zde zastoupeny osobní automobily s intenzitou 6 674 voz/4h.  

 

Graf 1 – Zastoupení jednotlivých druhů vozidel za dobu průzkumů 

V době průzkumu byla také zaznamenána intenzita pěší dopravy. Za tuto dobu prošlo 

křižovatkou 46 chodců ve směrech zobrazených na obrázku 6.  

 

Obrázek 6 – Intenzita a směr pohybu chodců za dobu průzkumu 
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3.2.2 Stanovení ročního průměru denních intenzit 

Výpočet odhadu ročního průměru denních intenzit byl proveden pomocí TP 189 

„Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích, II. vydání.“ V těchto TP se odhad 

ročního průměru denních intenzit provádí přepočtem intenzity dopravy získané během 

dopravního průzkumu pomocí přepočtových koeficientů. Tyto koeficienty zohledňují denní, 

týdenní a roční variace, a jsou stanoveny podle druhu vozidla (viz tabulka 2) a podle 

charakteru provozu (viz tabulka 5). [8]  

V mém případě je sledovaná křižovatka zařazena do skupiny M, jedná se tedy o místní 

komunikaci. 

Tabulka 5 – Charakter provozu [8] 

Skupina komunikací 
– charakter provozu 

Kategorie a třída komunikace 

D Dálnice 
R Silnice I. třídy – rychlostní silnice 
E Silnice I. třídy se statutem mezinárodní silnice („E)“ 
I Silnice I. třídy bez statutu mezinárodní silnice 
II Silnice II. a III. třídy 
M Místní komunikace, účelové komunikace 
Z Komunikace napojující parkoviště obchodních zařízení 

Z výsledku krátkodobého průzkumu se odhad hodnoty RPDI stanoví pro každý druh 

vozidla x, a to podle následujícího vzorce: [8]   

   , , ,     (1) 

kde: 

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 ročních variací intenzit dopravy) [-] 
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kt,RPDI přepočtový koeficient týdenního průměru denních intenzit dopravy na roční průměr 

denních intenzit dopravy (zohlednění ročních variací intenzit dopravy) [-]   

Výsledná hodnota RPDI pro všechna vozidla se poté vypočítá, podle vzorce: [8]   

            (2) 

kde: 

ΣRPDIx součet ročních průměrů denních intenzit dopravy pro jednotlivé druhy vozidel 

[voz/den] 

Přepočet na denní intenzitu dopravy 

Přepočet na denní intenzitu dopravy provedeme pomocí vzorce: [8] 

    ,       (3) 

kde: 

Id denní intenzita dopravy v den průzkumu [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 

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

Přepočtový koeficient km,d, určíme ze vztahu: [8]   

    ,  %
      (4) 

kde: 

 je součet podílů hodinových intenzit dopravy za dobu průzkumu na denní intenzitě 

dopravy. [%]  

Hodnotu  nalezneme v TP 189. 
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Hodnoty použitých přepočtových koeficientů km,d pro jednotlivé druhy vozidel jsou 

uvedeny v tabulce 6. Výsledné hodnoty denních intenzit dopravy v den průzkumu Id pro 

jednotlivé dopravní proudy a druhy vozidel jsou uvedeny v tabulce 7. 

Tabulka 6 – Hodnoty koeficientů km,d 

Charakter provozu 
M Hodnoty součinitelů Σ  a km,d 

Čas 
průzkumu 

Období 
podzimní 

M O N K A 

7:00 – 9:00  8,36 13,45 15,38 12,90 13,41 
14:00 – 16:00  18,69 15,51 13,62 12,95 14,50 

Σ  27,05 28,96 29,00 25,85 27,91 
km,d 3,70 3,45 3,45 3,87 3,58 

Tabulka 7 – Výsledné hodnoty denních intenzit Id 

rameno 
č. dopr. 
proudu 

Id [voz/den] 
M O N K A celkem 

A 
2 19 8 356 390 178 132 9 075 

11 198 

24 752 

3 7 2 087 14 4 11 2 123 

C 
4 7 942 0 0 11 960 

2 253 
6 11 1 197 35 0 50 1 293 

B 
7 15 1 377 35 0 7 1 450 

11 301 
8 63 9 067 397 224 100 9 851 

 

Přepočet na týdenní průměr denních intenzit dopravy 

Přepočet na týdenní průměr denních intenzit dopravy provedeme pomocí vzorce: [8]   

    ,        (5) 

kde: 

It týdenní průměr denních intenzit [voz/den] 

Id denní intenzita dopravy dne průzkumu [voz/den] 

km,t přepočtový koeficient denní intenzity dopravy dne průzkumu na týdenní průměr 

denních intenzit dopravy (zohlednění týdenních variací intenzit dopravy) [-] 

Přepočtový koeficient kd,t, určíme za vztahu: [8]   
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    ,  %
      (6) 

kde: 

 je podíl denní intenzity dopravy v den průzkumu (i) k týdennímu průměru denních 

intenzit dopravy. [%]  

Hodnotu  nalezneme v TP 189. 

Hodnoty použitých přepočtových koeficientů kd,t pro jednotlivé druhy vozidel jsou 

uvedeny v tabulce 8. Výsledné hodnoty týdenních průměrů denních intenzit It pro jednotlivé 

dopravní proudy a druhy vozidel jsou uvedeny v tabulce 9.  

Tabulka 8 - Hodnoty koeficientů kd,t 

Charakter provozu 
M 

Hodnoty  a kd,t 

Období 
podzimní 

Úterý M O N K A 

 83,3 107,6 119,4 126,0 112,1 
kd,t 1,2 0,93 0,84 0,79 0,89 

Tabulka 9 - Výsledné hodnoty týdenního průměru denních intenzit It 

rameno 
č. dopr. 
proudu 

It [voz/den] 
M O N K A celkem 

A 
2 22 7 771 327 141 118 8 379 

10 354 

22 888 

3 9 1 941 12 3 10 1 975 

C 
4 9 876 0 0 10 895 

2 095 
6 13 1 113 29 0 45 1 200 

B 
7 18 1 280 29 0 6 1 333 

10 439 
8 75 8 432 333 177 89 9 106 

 

Přepočet na roční průměr denních intenzit dopravy 

Přepočet na roční průměr denních intenzit dopravy provedeme pomocí vzorce: [8]   

    ,       (7) 

kde: 

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



21 
 

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 [-] 

Přepočtový koeficient kt,RPDI, určíme za vztahu: [8]   

    ,  %
     (8) 

kde: 

 je podíl denní intenzity dopravy měsíce (i) v roce k ročnímu průměru denních intenzit 

dopravy. [%]  

Hodnotu  nalezneme v TP 189. 

Hodnoty použitých přepočtových koeficientů kt,RPDI pro jednotlivé druhy vozidel jsou 

uvedeny v tabulce 10. Hodnoty výsledných (odhadových) ročního průměru denních intenzit 

dopravy IRPDI pro jednotlivé dopravní proudy a druhy vozidel jsou uvedeny v tabulce 11.  

Tabulka 10 - Hodnoty koeficientů kt,RPDI 

Charakter provozu 
M 

Hodnoty  a kt,RPDI 

Měsíc září M O N K A 
 166,2 104,0 104,0 104,0 114,4 

kt,RPDI 0,6 0,96 0,96 0,96 0,87 

Tabulka 11 – Výsledné (odhadové) hodnoty ročního průměru denních intenzit IRPDI 

rameno 
č. dopr. 
proudu 

IRPDI [voz/den] 
M O N K A celkem 

A 
2 13 7 460 314 135 103 8 025 

9 917 

21 895 

3 5 1 863 12 3 9 1 892 

C 
4 5 841 0 0 9 855 

1 998 
6 8 1 068 28 0 39 1 143 

B 
7 11 1 229 28 0 5 1 273 

9 980 
8 45 8 095 320 170 77 8 707 

Výsledná hodnota ročního průměru denních intenzit na sledované křižovatce pro rok 

2013 je odhadována na 21 895 voz/den.  
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3.2.3 Stanovení hodinové intenzity dopravy  

Hodinová intenzita dopravy slouží pro posouzení kapacity křižovatky a je definována 

pro místní komunikace jako „intenzita špičkové hodiny stanovená přepočtem podle denního 

rozdělení intenzit dopravy“ [8]. 

Intenzita dopravy špičkové hodiny  

Výpočet této intenzity lze stanovit dvěma způsoby: 

A) Z údajů získaných dopravním průzkumem pomocí následujícího vztahu: [8]   

     š max       (9) 

kde: 

Išh   špičková hodina intenzity dopravy v běžný pracovní den [voz/h] 

max {Ih} maximální hodinová intenzita dopravy v době průzkumu [voz/h] 

Maximální hodinová intenzita dopravy v době průzkumu byla stanovená v časovém 

rozmezí od 15:00 do 16:00 hodin s výslednou intenzitou 1 950 voz/h.  

Hodnoty intenzit špičkové hodiny pro jednotlivé dopravní proudy a druhy vozidel jsou 

uvedeny v tabulce 12. 

Tabulka 12 – Hodnoty Intenzit dopravy špičkové hodiny  

čas rameno 
č. dopr. 
proudu 

Išh [voz/h] 
M O N K A celkem 

15
:0

0 
-1

6:
00

 A 
2 3 587 24 9 9 632 

757 

1 950 

3 1 123 0 1 0 125 

C 
4 0 87 0 0 0 87 

244 
6 3 150 3 0 1 157 

B 
7 0 49 2 0 1 52 

949 
8 16 838 21 13 9 897 

Tyto intenzity jsou také graficky zobrazeny pomocí pentlogramu (viz obrázek 7), který 

zobrazuje jednotlivé směry a jejich intenzity. 
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Obrázek 7 - Pentlogram intenzit špičkové hodiny 

B) Z ročního průměru denních intenzit RPDI pomocí vztahu: [8] 

    š ,š      (10) 

kde: 

Išh   špičková hodina intenzity dopravy v běžný pracovní den [voz/h] 

RPDI   roční průměr denních intenzit dopravy [voz/den] 

kRPDI,šh přepočtový koeficient ročního průměru denních intenzit dopravy na špičkovou 

hodinovou intenzitu dopravy [-] 

Koeficient kRPDI,šh je stanoven podle charakteru provozu. Hodnoty koeficientu jsou 

uvedeny v tabulce 13. Pro sledovanou křižovatku je zvolená hodnota koeficientu 0,100, tedy 

charakter provozu je stanoven jako M.   

Tabulka 13 – Hodnoty koeficientu [8] 

charakter provozu kRPDI,šh 

II 0,111 
M 0,100 
Z 0,959 
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Hodnoty těchto intenzit jsou uvedeny v tabulce 14. 

Tabulka 14 – Hodnoty intenzit dopravy špičkové hodiny 

čas rameno 
č. dopr. 
proudu 

Išh [voz/h] 
celkem 

15
:0

0 
– 

16
:0

0 A 
2 803 

992 

2 190 

3 189 

C 
4 86 

200 
6 114 

B 
7 127 

998 
8 871 

3.2.4 Přesnost odhadu intenzity dopravy  

Pokud bychom chtěli zjistit skutečnou hodnotu RPDI, bylo by nutné provést 

nepřetržitý dopravní průzkum po celý rok, což není obvykle možné. U krátkodobého 

průzkumu se odhad intenzity provádí pomocí výpočtu. Tento odhad je z důvodu 

proměnlivosti intenzity zatížen chybou. [8] 

Velikost odchylky se určí z následujícího vztahu: [8] 

   0,95 100 ,      (11) 

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] 

Dosazením do vzorce zjistíme velikost odchylky: 

  0,95  
 100 ,  12 % 

Velikost odchylky křižovatky pomocí výpočtu je ± 12 %.  
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3.3 Intenzita pěší dopravy 

Denní intenzita pěší dopravy se stanoví dle následujícího vzorce: [8]  

    ,       (12) 

kde: 

Id denní intenzita pěší dopravy v den průzkumu [ch/den] 

Im intenzita pěší dopravy v době průzkumu [ch/doba průzkumu] 

km,d přepočtový koeficient intenzity dopravy během doby průzkumu na denní intenzitu 

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

Přepočtový koeficient km,d  určíme ze vztahu: [8]   

    ,  %
      (13) 

kde: 

 je součet podílů hodinových intenzit dopravy za dobu průzkumu na denní intenzitě 

dopravy. [%]  

Hodnoty  nalezneme v TP 189. 

Hodnota přepočtového koeficientu km,d, pro pěší dopravu byla stanovena na 3,27. 

Výsledná hodnota denní intenzity pěší dopravy je 150 ch/den.  

3.4 Výhledové intenzity dopravy 

Výhledové intenzity automobilové dopravy se využívají při navrhování PK, 

kapacitních výpočtech, hodnocení efektivnosti a negativních vlivů dopravy na ŽP. Stanovují 

se na základě výchozích intenzit dopravy a koeficientů prognózy intenzit dopravy, které jsou 

uvedeny v TP 255 „Prognóza intenzit automobilové dopravy, II. vydání“. Tyto koeficienty 

jsou aktualizovány na základě výsledku z celostátního sčítání dopravy a v závislosti 
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na prognóze hrubého domácího produktu ČR a sousedních států. Jsou stanoveny pro různé 

typy komunikací a rozděleny pro lehká, těžká a celková vozidla. [9] 

Výhledová intenzita se počítá zpravidla samostatně pro dané skupiny vozidel pomocí 

následujícího vzorce: [9] 

           (14) 

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] 

kpi  koeficient prognózy intenzity dopravy pro danou skupinu vozidel [-]  

Koeficient prognózy intenzity dopravy pro danou skupinu vozidel se určí dle 

následujícího vzorce: [9] 

      (15) 

kde: 

kvi  koeficient vývoje intenzity dopravy pro výhledový rok a pro danou skupinu vozidel [-] 

k0i  koeficient vývoje intenzity dopravy pro výchozí rok a pro danou skupinu vozidel [-] 

Hodnoty koeficientů prognózy intenzity dopravy pro lehká a těžká vozidla, které byly 

použity pro výpočet výhledové intenzity na sledované křižovatce, jsou uvedeny v tabulce 15.   

Tabulka 15 – Koeficienty prognózy pro lehká a těžká vozidla [9] 

Rok 
Typ komunikace I 

Lehká vozidla Těžká vozidla 
kv,k0 kp kv,k0 kp 

2010 1,00   1,00   
2013 1,05 

1,048 
 1,01 

1,01 
 

2015 1,10 
1,373 

1,02 
1,098 

2030 1,51  1,12  
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3.4.1 Ovlivnění výpočtu výhledové intenzity  

Výpočet výhledové intenzity na sledované křižovatce bude ovlivněn otevřením 

prodloužené Rudné, která by podle informací uvedených na stránkách ŘSD ČR měla být 

uvedená do provozu v květnu roku 2015. Tento nový úsek bude navazovat na stávající 

čtyřpruhové úseky silnice I/11 z Ostravy do oblasti Mokré Lazce – hranice okresu Ostrava 

(viz obrázek 8). Hlavními důvody výstavby prodloužené Rudné je snížení průjezdnosti 

tranzitní a lokální dopravy na ulici 17. listopadu a ulici Opavské, dále také snížení exhalací 

a hluku. [10] 

 

Obrázek 8 – Vedení trasy prodloužené Rudné [10] 

Podle informace, která mi byla poskytnuta na MMO panem Ing. Jiřím Datinským 

se předpokládá, že se po otevření prodloužené Rudné, sníží intenzita dopravy na ulici 

Opavské zhruba o polovinu.  

Tento předpoklad jsem zohlednila při výpočtu odhadu výhledové intenzity dopravy 

na sledované křižovatce. 
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Tabulka 16 – Odhad intenzity dopravy špičkové hodiny v roce 2030  

rameno 
č. dopr. 
proudu 

Išh,2030 Intenzit dopravy špičkové hodiny [voz/h] 
M O N K A celkem 

A 
2 4 441 13 5 11 474 

577 

1 511 

3 3 99 0 1 0 103 

C 
4 0 78 0 0 0 78 

210 
6 4 124 2 0 2 132 

B 
7 0 46 2 0 3 51 

724 
8 21 621 12 8 11 673 

Intenzity špičkové hodiny pro rok 2030 jsou také graficky zobrazeny pomocí 

pentlogramu (viz obrázek 9).  

 

Obrázek 9 – Pentlogram intenzit špičkové hodiny pro rok 2030 
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4 Dopravní nehody  

Dopravní nehody jsou jedním z negativních důsledků motorismu. Dle § 47 odst. 1, 

zákona č. 361/2000, Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je dopravní nehoda definována jako „událost v provozu 

na pozemních komunikacích, například havárie nebo srážka, která se stala nebo byla 

započata na pozemní komunikaci a při níž dojde k usmrcení nebo zranění osoby nebo 

ke škodě na majetku v přímé souvislosti s provozem vozidla v pohybu.“ [11] 

Dopravní nehody jsou zapříčiněny selháním jednoho ze tří hlavních faktorů. Prvním 

faktorem je selhání řidiče nebo jeho chování. Převážně se jedná o fyzický a psychický stav 

řidiče, jeho zkušeností s řízením vozidla a působení vlivu okolního prostředí. Tento faktor 

ovlivňuje až 98 % nehod. Druhým faktorem je selhání vozidla vlivem jeho špatného 

technického stavu nebo náhlé závady. Tento faktor má vliv na cca 14 % nehod. Posledním 

faktorem je stav pozemní komunikace a provozní podmínky. Jedná se například o kvalitu 

povrchu, hustotu provozu, stav vozovky, krajnice aj. Tento faktor má vliv na cca 35 % nehod. 

[11] Vlivy výše uvedených faktorů na vznik dopravních nehod jsou patrné z obrázku č. 10. 

 

Obrázek 10 - Vlivy faktorů na vznik dopravní nehody [11] 

V roce 2007 byli řidiči povinni hlásit policii dopravní nehody, u kterých došlo na 

vozidle ke škodě větší než 50 000 Kč, poškození majetku třetí osoby, usmrcení nebo zranění 

osoby. V součastně době jsou řidiči povinni nahlásit policii pouze takovou dopravní nehodu, 

při níž došlo k překročení škody nad 100 000 Kč, k poškození majetku třetí osoby, která 

se na nehodě nepodílela, nebo dojde-li k usmrcení nebo zranění osoby. U ostatních 
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dopravních nehod, které nemusí být hlášeny policii, mají řidiči dle zákona povinnost sepsat 

záznam o dopravní nehodě. Povinnost nahlásit dopravní nehodu policii, vzniká i v případě, 

odmítne-li některý z účastníků tento záznam sepsat nebo jej podepsat. Změna zákona je platná 

od 1. 1. 2009. [12] 

4.1 Zjištěné dopravní nehody na sledované křižovatce  

Podle informací uvedených na stránkách Policie České Republiky jsem zjistila, že 

na sledované křižovatce v období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 20013 došlo celkem k 15 

dopravním nehodám [13]. Tyto nehody jsou zobrazeny v mapovém podkladu na obrázku 11. 

Pro rok 2011 a 2013 nejsou na této křižovatce v záznamech policie evidovány žádné dopravní 

nehody. 

 

Obrázek 11 - Zobrazení nehod v mapovém podkladu [13]  

Hlavní příčinou 9 dopravních nehod bylo nedodržení příkazu dopravní značky P4 „Dej 

přednost v jízdě!“. U zbývajících dopravních nehod byly hlavní příčiny nedodržení bezpečné 

vzdálenosti a nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky. Bližší informace o těchto dopravních 

nehodách jsou uvedeny v tabulce 17. 
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Během těchto 15 dopravních nehod nedošlo ke ztrátám na životech, ani k jiným 

těžkým zraněním. V roce 2012 však došlo k lehkému zranění 1 osoby. 

Tabulka 17 – Dopravní nehody na sledované křižovatce 

Rok Datum Ev. číslo DN 
Viník 
DN - 
řidič 

Alkohol, 
omamné 

látky 
Příčiny DN LZ TZ U 

Hmotná 
škoda 
[Kč] 

20
07

 

8.1. 070706070078 O Ne 
Dej přednost v 
jízdě 

- - - 71 000 

10.7. 070706073010 O Ne 
Nepřizpůsobení 
rychlosti stavu 
vozovky 

- - - 50 000 

10.8. 070706073512 O Ne 
Nedodržení 
bezpečné 
vzdálenosti 

- - - 40 000 

11.12. 070706075786 O Ne 
Dej přednost v 
jízdě 

- - - 70 000 

20
08

 

29.2 070706080813 O Ne 
Dej přednost v 
jízdě 

- - - 20 000 

13.10. 070706084029 N Ano 
Nedodržení 
bezpečné 
vzdálenosti 

- - - 135 000 

15.10. 070706084072 N Ne 
Dej přednost v 
jízdě 

- - - 20 000 

20
09

 

10.3. 070706090662 O Ne 
Dej přednost v 
jízdě 

- - - 155 000 

26.9. 070706092260 O Ne 
Nedodržení 
bezpečné 
vzdálenosti 

- - - 55 000 

24.10. 070706092473 O Ano 
Nepřizpůsobení 
rychlosti stavu 
vozovky 

- - - 380 000 

22.12. 070706092960 O Ne 
Dej přednost v 
jízdě 

- - - 200 000 

20
10

 

11.11. 070706102263 O Ne 
Dej přednost v 
jízdě 

- - - 90 000 

20
12

 

4.1. 070706120023 O Ne 
Nepřizpůsobení 
rychlosti stavu 
vozovky 

- - - 120 000 

27.2. 070706120416 O Ne 
Dej přednost v 
jízdě 1 - - 155 000 

21.9. 070706121839 O Ne 
Dej přednost v 
jízdě 

- - - 170 000 

Hmotná škoda celkem: 1 731 000 Kč 
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4.2 Relativní nehodovost 

Výpočet relativní nehodovosti se používá pro zhodnocení bezpečnosti pozemních 

komunikací. Hodnotu relativní nehodovosti pro křižovatku vypočítáme dle následujícího 

vzorce: [11]  

  10       (16) 

kde: 

R  hodnota ukazatele relativní nehodovosti [počet nehod/mil.voz.] 

NO   počet nehod ve sledovaném období 

I   průměrná denní intenzita provozu [voz/den] 

t sledované období [roky] 

Hodnoty relativní nehodovosti se pohybují zpravidla v rozmezí od 0,1 - 0,9. Pokud 

jsou tyto hodnoty do 1,6, poukazují na menší nedostatky bezpečnosti provozu, větší hodnoty 

pak poukazují na zásadní bezpečnostní nedostatky provozu. [11]  

 Vypočtené hodnoty relativní nehodovosti pro roky 2007 až 2012, které jsou uvedeny 

v tabulce 18, nepřekračují hodnotu 0,9, jedná se tedy o relativně bezpečnou křižovatku. 

Tabulka 18 – Hodnoty relativní nehodovosti 

Rok Počet DN 
Relativní nehodovost 

[počet nehod / mil. vozkm a rok] 

2007 4 0,472 

2008 3 0,353 

2009 4 0,472 

2010 1 0,118 

2011 0 0 

2012 3 0,353 

2013 0 0 
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5 Kapacita stávajícího stavu křižovatky 

Výpočet kapacity stávajícího stavu je proveden dle TP 188 „Posuzování kapacity 

neřízených úrovňových křižovatek“. Výpočet, podle těchto TP, může být rozdělen do tří 

úrovní:  

1)  stanovení základní kapacity Gn vedlejších dopravních proudů,  

2)  výpočet skutečných hodnot kapacity dopravních proudů Cn,  

3)  stanovení rezervy kapacity a posouzení ÚKD.  

Pro výpočet kapacity stávajícího stavu byly použity hodnoty intenzit dopravy špičkové 

hodiny zjištěné pomocí dopravního průzkumu. [6] Z výpočtu kapacity (viz příloha 3) byla 

stanovena ÚKD na vedlejší komunikaci na stupeň F, což značí, že zde dochází k překročení 

kapacity (viz tabulka 19).  

Tabulka 19 – Limitní hodnoty střední doby zdržení [6] 

Úroveň kvality dopravy Střední doba 
zdržení v 

sekundách Označení Charakteristika doby zdržení 

A Doba zdržení velmi malá ≤10 
B Zdržení ještě bez front ≤20 
C Ojedinělé krátké fronty ≤30 
D Stabilní stav s vysokými ztrátami ≤45 
E Nestabilní stav >45 
F Překročená kapacity - 

Kapacitu neřízené křižovatky lze zvýšit například [6]:  

 přidáním pruhu na vjezdu z vedlejší komunikace, 

 znemožněním některých křižovatkových pohybů (např. zákaz odbočení vlevo), 

 snížením rychlosti jízdy na hlavní komunikaci, popř. zlepšením rozhledových 

podmínek, 

 přidáním samostatného pruhu pro levé odbočení z hlavní komunikace, 

 rekonstrukcí na okružní nebo řízenou křižovatku pomocí SSZ.  
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6 Návrhy úprav 

6.1 Varianta I 

První možnou variantou úpravy křižovatky je zřízení levého odbočovacího pruhu 

na hlavní komunikaci (rameni B) a na vedlejší komunikaci (rameni C). Zřízením levého 

odbočovacího pruhu na hlavní komunikaci zamezíme blokování vozidel jedoucích na Opavu 

a tím také tvorbu kolon. Zřízením samostatných odbočovacích pruhů na vedlejší komunikaci 

dojde k zlepšení provozu na křižovatce a také k zlepšení kapacity křižovatky.    

Pro bezpečnější přecházení chodců je součástí této varianty zřízen fyzický dopravní 

ostrůvek na hlavní komunikaci (rameni A).  

6.1.1 Parametry návrhu 

I. variantou úpravy křižovatky je zřízení zkráceného levého odbočovacího pruhu 

na hlavní komunikaci (rameni B) a vedlejší komunikaci (rameni C) s těmito parametry: 

 šířka odbočovacích pruhů – 3,25 m, 

 čekací úsek ramene B – 20 m, 

 rozšiřovací klín ramene B – 37,5 m, 

 čekací úsek ramene C – 20 m, 

 rozšiřovací klín ramene C – 35 m, 

 poloměr nároží vjezdu – 15 m, 

 poloměr nároží výjezdu – 12 m, 

 šířka dopravního ostrůvku ramene A – 2,5 m, 

 délka dopravního ostrůvku ramene A – 33 m 

 šířka přechodu pro chodce – 4 m. 

Návrh I. varianty se zakótovanými hlavními rozměry zobrazuje výkres č. 003. Návrh 

dopravního značení je zobrazen ve výkrese č. 004, výpis použitého svislého a vodorovného 

dopravního značení je uveden v příloze č. 4. 

Vizualizace této varianty je zobrazena na obrázku 12.  
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Obrázek 12 – Vizualizace I. varianty 

6.1.2 Výpočet kapacity  

Výpočet kapacity I. varianty je proveden dle TP 188 „Posuzování kapacity neřízených 

úrovňových křižovatek“ [6]. Pro výpočet jsou použity výhledové intenzity dopravy špičkové 

hodiny pro rok 2030. 

Tabulka 20 - Intenzity dopravy špičkové hodiny pro rok 2030 a přepočet na pvoz/h 

rameno 
č. dopr. 
proudu 

M O N K 
A 

[voz/h] [pvoz/h] sólo kloub 
Hodnoty koeficientů 0,8 1,0 1,5 2,0 1,5 2,0 

A 
2 4 441 13 5 11 0 474 490 
3 3 99 0 1 0 0 103 103 

C 
4 0 78 0 0 0 0 78 78 
6 4 124 2 0 0 2 132 134 

B 
7 0 46 2 0 0 3 51 55 
8 21 621 12 8 11 0 673 688 

Stupeň podřazenosti dopravních proudů: 

1. stupeň = dopravní proudy č. 2, 3, 8 

2. stupeň = dopravní proudy č. 6, 7 

3. stupeň = dopravní proud č. 4 
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Rozhodující intenzity nadřazených proudů:  

474 103  /  

0,5 474 0,5 103  /  

0,5 474 0,5 103 673 51   /  

Hodnoty kritických odstupů: 

Hodnoty kritických odstupů závisí na rychlosti jízdy na hlavní pozemní komunikaci, 

V85% = 50 km.h-1. 

3,4 0,021 % 3,4 0,021 50 ,   

2,8 0,038 % 2,8 0,038 50 ,   

5,2 0,022 % 5,2 0,022 50 ,   

Hodnoty následných odstupů:  

Hodnoty následných odstupů jsou závislé na druhu dopravního proudu a na úpravě 

přednosti v jízdě na vedlejší komunikaci [6]. U sledované křižovatky je přednost upravena 

dopravní značkou P4 „Dej přednost v jízdě“. Dle TP 188 jsou hodnoty následných odstupů 

pro značku P4 stanoveny následovně: 

,   

,   

,   

Základní kapacita:  

3 600      36002,6 e   ,   ,  /  

3 600      36003,1 e   ,  – ,  /  

3 600      36003,5 e    ,  – ,  /  
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Kapacita jízdního pruhu dopravního proudu 1, 2, 3 stupně: 

Dopravní proud 1. stupně:  

  /  

Dopravní proud 2. stupně:  

   /  

   /  

Dopravní proud 3. stupně:  

, 0,93 212  /  

, max 1
0  1 518290  0,930 ,  

Rezerva kapacity: 

829   55  /  

733 134  /  

197   78  /  

Procentuální vyjádření kapacity: 

% 1 100 1 55829 100 , % 

% 1 100 1 134733 100 , % 

% 1 100 1 78197 100 , % 

Střední doba zdržení, úroveň kvality dopravy: 

Stupeň ÚKD se určí z grafu, který je vyobrazen v TP 188. Hodnoty střední doby 

zdržení jsou závislé na rezervě kapacity jízdního pruhu příslušného dopravního proudu a na 

jeho kapacitě. [6] Hodnoty střední doby zdržení a stupeň ÚKD pro I. variantu je stanoven 

následovně: 
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829 / ,  774 /      10       Ú     

733 / ,  599 /      10       Ú     

197 / ,  119 /      30       Ú     

Stupeň vytížení av, délka fronty N95%: 

Délka fronty N95% se určí z grafu, který je vyobrazen v TP 188. Hodnoty délky fronty 

jsou závislé na stupni vytížení a na kapacitě [6], pro I. variantu je délka fronty stanovena 

následovně: 

 55829 ,    %, ,   

 134733 ,    %, ,   

 78197   ,    %, ,   

Vyhodnocení  

Stanovená střední doba zdržení: 

 na hlavní komunikaci je < 10 s → ÚKD je vyhodnocena na stupeň A,  

 na vedlejší komunikaci je < 30 s → ÚKD je vyhodnocena na stupeň C.  

Z čehož vyplývá, že návrh I. varianty vyhovuje požadovanému stupni ÚKD pro 

výhledový rok 2030.  

6.1.3 Ověření průjezdnosti  

Průjezdnost I. varianty byla ověřena pomocí vlečných křivek s využitím softwaru 

AutoTURN. Pro ověření průjezdnosti byla použita dvě vozidla a to kloubový autobus a těžký 

popelářský vůz. Při odbočování z hlavní komunikace na vedlejší a z komunikace vedlejší na 

hlavní, projela tato vozidla křižovatkou rychlostí až 15 km.h-1.  

Vlečné křivky pro ověření průjezdnosti I. varianty nalezneme ve výkrese č. 005. 
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6.2 Varianta II 

Další možnou variantou úpravy stávající křižovatky je její rekonstrukce na okružní 

křižovatku (OK). Toto řešení nabízí mnoho výhod, např. [14]: 

 snížení jízdní rychlosti a zklidnění dopravy, 

 vyšší bezpečnost silničního provozu, 

 plynulejší provoz na všech paprscích křižovatky, 

 estetickou úpravu křižovatky a jejího okolí. 

Nevýhodou okružních křižovatek jsou vysoké náklady na jejich výstavbu. 

6.2.1 Parametry návrhu 

Okružní křižovatka má částečně pojížděný středový ostrůvek s těmito parametry: 

 vnitřní průměr OK – 18,5 m, 

 vnější průměr OK – 30 m, 

 šířka prstence – 3 m, 

 šířka okružního pásu – 5 m, 

 šířka vjezdu – 4 m, 

 šířka výjezdu – 4,5 m, 

K usměrnění a oddělení dopravního proudu vozidel, která vjíždí a vyjíždí z okružního 

pásu, je na všech třech ramenech zřízen směrovací ostrůvek. Tento ostrůvek (na rameni A) 

plní také ochrannou funkci pro bezpečné přecházení chodců. 

Parametry přechodu: 

 šířka – 4 m, 

 vzdálenost od vnějšího okraje okružního jízdního pásu – 5m. 

Rozměry ostrůvku: 

 rameno A – šířka 3,5 m, plocha 15,3 m2,  

 rameno B – šířka 2,7 m, plocha 7,2 m2, 
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 rameno C – šířka 2,7 m, plocha 7,2 m2. 

Poloměry vjezdu a výjezdu: 

 rameno A – vjezd 20 m, výjezd 15 m,  

 rameno B – vjezd 13 m, výjezd 15 m, 

 rameno C – vjezd 20 m, výjezd 15 m. 

Návrh okružní křižovatky se zakótovanými hlavními rozměry zobrazuje výkres č. 007. 

Návrh dopravního značení je zobrazen ve výkrese č. 008 a výpis použitého svislého 

a vodorovného dopravního značení je uveden v příloze č. 5.     

Z vizualizace II. varianty, která je zobrazená na obrázku 13, je patrné, že se jedná 

o okružní křižovatku s jedním pruhem na okruhu a jedním pruhem na vjezdu a výjezdu.  

 

Obrázek 13 – Vizualizace II. varianty 

6.2.2 Výpočet kapacity  

Výpočet kapacity II. varianty je proveden dle TP 234 „Posuzování kapacity okružních 

křižovatek“. Ve výpočtu jsou použity výhledové intenzity dopravy špičkové hodiny pro rok 

2030.  
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Pro výpočet okružní křižovatky je třeba znát:  

a) geometrické uspořádání okružní křižovatky, jedná se zejména o: 

 počet jízdních pruhů na vjezdu (ni), výjezdu (ne) a na okruhu (nk), 

 poloměry vjezdu (Ri) a výjezdu (Re), 

 vzdálenost mezi kolizními body (b), 

 délka přechodu pro chodce na výjezdu (dp). [15] 

Hodnoty geometrického uspořádání okružní křižovatky pro výpočet kapacity II. 

varianty jsou uvedeny v tabulce 21. 

Tabulka 21 – Hodnoty geometrického uspořádání OK 

Rameno ni [m] ne [m] nk [m] Ri [m] Re [m] b [m] dp [m] 

A 1 1 1 20,0 15,0 16,5 4,5 

C 1 1 1 20,0 15,0 15,4 - 

B 1 1 1 13,0 15,0 12,1 - 

 

b) intenzity vozidel na vjezdu (Ii), výjezdu (Ie), na okruhu (Ik) a dále intenzity chodců 

(Ich). Intenzity použité při výpočtu jsou uvedeny v tabulce 22. 

Tabulka 22 – Intenzity vozidel a chodců 

Rameno Ii [pvoz/h] Ik [pvoz/h] Ie [pvoz/h] Ich [pvoz/h] 

A 593 55 766 45 

C 212 490 155 _ 

B 743 78 624 _ 

 

Stanovení kapacity vjezdu: 

3600 1 ∆ 3600 ,     ∆   
 

3600 1 2,1 551 3600 12,6  ,  ,  ,  /  

3600 1 2,1 4901 3600 12,6  ,  ,  ,    /  

3600 1 2,1 781 3600 12,8  ,  ,  ,   /  
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Rezervy kapacity jednotlivých vjezdů: 

1 329 593  /  

    904 212  /  

1 204 743  /  

Procentuální vyjádření kapacity jednotlivých vjezdů: 

% 1 100 1 5931 329 100 , % 

% 1 100 1 212904 100   , % 

% 1 100 1 7431 204 100 , % 

Střední doba zdržení, úroveň kvality dopravy: 

Stupeň ÚKD se určí z grafu, který je vyobrazen v TP 234. Hodnoty střední doby 

zdržení jsou závislé na kapacitě jízdního pruhu a jeho rezervě. [15] Hodnoty střední doby 

zdržení a stupeň ÚKD pro II. variantu jsou stanoveny následovně: 

1 329 / ,  736 /   10      Ú     

    904 / ,  692 /  10      Ú     

1 204 / ,  461 /   10     Ú     

Stupeň vytížení av, délka fronty N95%: 

Délka fronty N95% se určí z grafu, který je vyobrazen v TP 234. Hodnoty délky fronty 

jsou závislé na stupni vytížení a kapacitě vjezdu [15], pro II. variantu je délka fronty 

stanovena následovně: 

 5931 329 ,    , % ,   

 904    ,    , %   ,   

 7431 204 ,    , % ,   
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Stanovení kapacity výjezdů: 

 3600 ,      3600 1,03    ,   

  /  

 3600 , 3600 1,03  /  

Stupeň vytížení výjezdů: 

 7661 152 , ý   

 1551 200 , ý   

 6241 200 , ý   

Vyhodnocení  

Navržená okružní křižovatka má dostatečnou kapacitní rezervu. Střední doba zdržení 

na všech ramenech je stanovena < 10 s → ÚKD je vyhodnocená na stupeň A, z čehož 

vyplývá, že návrh II. varianty vyhovuje požadovanému stupni ÚKD pro výhledový rok 2030.  

6.2.3 Ověření průjezdnosti 

Průjezdnost II. varianty byla ověřena pomocí vlečných křivek s využitím softwaru 

AutoTURN. Pro ověření průjezdnosti okružní křižovatky byla použita tři vozidla a to tahač 

s návěsem, kloubový autobus a těžký popelářský vůz. Tato vozidla projela OK průjezdovou 

rychlosti až 20 km.h-1.  

Vlečné křivky pro ověření průjezdnosti pro tahač s návěsem a těžký popelářský vůz 

nalezneme ve výkrese č. 009, pro kloubový autobus ve výkrese č. 010. 
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6.3 Orientační náklady 

Jednotkové ceny položek jsou určeny dle internetového ceníku [16]. 

Hrubé orientační náklady na výstavbu I. varianty činí 2 928 100,00 Kč. Veškeré 

započítané položky jsou podrobně rozepsány v příloze č. 6.  

Hrubé orientační náklady na výstavbu II. varianty činí 3 156 170,00 Kč. Veškeré 

započítané položky jsou podrobně rozepsány v příloze č. 7.  

6.4 Porovnání variant 

Jelikož obě varianty vyhovují požadovanému stupni ÚKD, je třeba vybrat takovou 

variantu, která bude nejefektivnější. Výběr výsledné varianty byl proveden bodovým 

hodnocením na základě posouzení níže zmíněných kritérií. Varianta, která nejlépe vyhovuje 

požadovanému kritériu, je obodovaná 2 body, zatímco méně vyhovující varianta je obodovaná 

1 bodem. 

Posuzována kritéria:  

 1. kritérium – úroveň kvality dopravy na hlavní komunikaci  

 2. kritérium – úroveň kvality dopravy na vedlejší komunikaci 

 3. kritérium – stavebně-technická náročnost (rozsah nutných stavebních prací) 

 4. kritérium – zábor zatravněné plochy (tyto plochy jsou stanoveny dle 

výkresu č. 002 pro I. variantu a výkresu č. 006 pro II. variantu) 

 5. kritérium – orientační náklady 

 6. kritérium – soulad psychologické a skutečné přednosti 

 7. kritérium – bezpečnost provozu - kolizní body (u stykové křižovatky je 

zjištěno 9 kolizních bodů, zatímco u OK je zjištěných pouze 6 kolizních bodů) 

 8. kritérium – bezpečnost chodců  

 9. kritérium – ochrana ŽP (množství pokácených stromů) 

 10. kritérium – tvorba kolon 

 11. kritérium – estetické hledisko (okolí křižovatky) 
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Vyhodnocení a porovnání jednotlivých variant pomocí kritérií je uvedeno v 

následující tabulce 23.  

Tabulka 23 – Vyhodnocení variant pomocí kritérií  

Kritérium Varianta I Varianta II 

1. kritérium   
ÚKD na hlavní komunikaci 

2 2 

2. kritérium  
ÚKD na vedlejší komunikaci 

1 2 

3. kritérium  
Stavebně-technická náročnost 

2 1 

4. kritérium  
Zábor zatravněné plochy 

2 1 

5. kritérium 
Orientační náklady 

2 1 

6. kritérium  
Soulad psychologické a skutečné přednosti 

1 2 

7. kritérium   
Bezpečnost provozu – kolizní body 

1 2 

8. kritérium 
Bezpečnost chodců 

1 2 

9. kritérium 
Ochrana ŽP 

2 1 

10. kritérium  
Tvorba kolon 

1 2 

11. kritérium  
Estetické hledisko 

1 2 

Σ 16 18 
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8 Závěr  

Cílem této bakalářské práce bylo provést analýzu dopravního provozu a navrhnout 

vhodné opatření na křižovatce Studentská – Opavská v Ostravě – Porubě. 

Jelikož součastný stávající stav stykové křižovatky nevyhovuje požadovanému stupni 

ÚKD z kapacitního hlediska, bylo zapotřebí navrhnout vhodné úpravy křižovatky.  Z tohoto 

důvodu byly navrženy dvě různé varianty úpravy stávající křižovatky.  

První možnou variantou je zřízení levého odbočovacího pruhu na hlavní i vedlejší 

komunikaci. Druhou variantou je přestavba této křižovatky na křižovatku okružní. Obě 

varianty vyhovují požadovanému stupni ÚKD a eliminují problémy, které byly na křižovatce 

zjištěny (např. blokování přímého směru na hlavní komunikaci, tvorba kolon, překračování 

rychlosti). 

Navržené varianty jsem porovnala podle 11 různých kritérií ohodnocených bodově 

v tabulce 23. Na jejich základě jsem vyhodnotila efektivitu navržených změn. Jako 

efektivnější řešení se jeví druhá varianta, což je rekonstrukce stávající stykové křižovatky na 

křižovatku okružní.  
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