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1. Úvod 

Nejstarší okružní křižovatky jsou známé již z prehistorických dob. První okružní 

křižovatka se objevila v roce 1904 v USA. V České republice byla  první  okružní 

křižovatka vybudována v roce 1930 v Praze, ale výraznější oblibu si získaly až 

v devadesátých letech.   

 

Průjezd okružní křižovatkou se v jednotlivých zemích může mírně lišit. To potvrzuje i 

postupný vývoj legislativy týkající se jízdy po okružní křižovatce v ČR. Dnes jsou všechny 

okružní křižovatky značeny jednotně.  

 

Okružní křižovatky napomáhají k bezpečnému a plynulému provozu na komunikacích. 

Rozděluje celou křižovatku do několika jednoduchých křižovatek okolo středového 

ostrova, čímž se pravidla týkající se průjezdu křižovatkou značně zjednoduší. Středový 

ostrov tvoří přirozenou překážku, kolem které jezdí řidiči pomaleji, a proto i případné 

nehody mívají jen lehké následky. V případě nehody se vozidla obvykle srazí boky v 

ostrém úhlu, zatímco na klasické křižovatce ke střetu dochází spíše v pravém úhlu nebo 

čelně s výrazně horšími následky. Výjimku tvoří nehody, kdy řidič z nějakého důvodu, 

nejčastěji nesoustředěním se na jízdu, středový ostrov přehlédne. 

 

Mezi další výhody okružních křižovatek můžeme zařadit jejich propustnost, respektive 

plynulost dopravy. Každá okružní křižovatka má však svou maximální snesitelnou 

intenzitu provozu.  

 

 Teorie výpočtu kapacity neřízených křižovatek je založena na teorii časových odstupů. 

Jedná se o model, ve kterém kapacita vjezdu závisí na hodnotách tg (kritický časový 

odstup), tf (následný časový odstup) a na teoretickém rozdělení časových odstupů v 

jízdním proudu. S rozvojem možností výpočetní techniky a jejím rozšířením se začíná tato 

metoda více prosazovat. Je možno ji uplatnit jednotně pro všechny druhy okružních 

křižovatek, je snadno vysvětlitelná a stanovení kapacity každého vjezdu je jednoznačné 

[11], [12], [13]. 

 

 

http://necyklopedie.wikia.com/wiki/USA
http://necyklopedie.wikia.com/wiki/Kula%C5%A5%C3%A1k
http://necyklopedie.wikia.com/wiki/Praha
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1.1 Předmět bakalářské práce 

Bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením kapacity zvláštní dvojité okružní 

křižovatky a porovnává výsledky s kapacitou klasické okružní křižovatky. Případová 

studie je vypracovaná pro vybranou okružní křižovatku ve Valašském Meziříčí na křížení 

silnic I/35 ,I/57 a II/ 150. 

1.2 Cíl bakalářské práce 

 Cílem bakalářské práce je zjistit použitelnost a vhodnost zvláštní dvojité okružní 

křižovatky. 

2. Stávající stav 

2.1 Popis lokality 

Valašské Meziříčí se nachází ve Zlínském kraji v okrese Vsetín. Svou polohou 

představuje významný dopravní uzel. Městem prochází mezinárodní silnice I/57, která 

patří mezi hlavní silniční tahy na východě republiky. Je vymezena v trase Polsko – Krnov 

– Opava – Nový Jičín – Valašské Meziříčí. Druhou významnou komunikací je silnice I/35 

patřící k páteřním celostátním silničním tahům. Prochází pěti kraji a třemi krajskými 

městy. Téměř v celé délce je po ní vedena evropská silnice E442. Poslední významnější 

komunikací je silnice II/150 vedoucí z Přerova přes Bystřici pod Hostýnem do Valašského 

Meziříčí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1:  Přehledná situace [10] 
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2.2 Geometrie  

Jedná se o jednopruhovou okružní křižovatku s vnějším průměrem 36,0 m. Fyzický 

středový ostrov má tvar kruhu o průměru 22,0 m. Součásti středového ostrova je prstenec 

šířky 2,2 m, který je pojížděn rozměrnými vozidly. 

 

Všechny vjezdy a výjezdy jsou jednopruhové. Šířka jízdních pruhů se pohybuje od 4,0 

m do 5,5 m. Ze směru Hranic na Moravě je úsek čtyřpruhový nerozdělený a z obou stran se 

nachází zastávka MHD. Usměrnění a oddělení dopravního proudu před okružní 

křižovatkou je proveden vyvýšenými dopravními ostrůvky šířky v rozmezí 3,0 – 5,0 m, 

které plní i funkci ochrannou. Při křížení s přechodem pro chodce jsou přerušené.  

 

Přechody pro chodce se nacházejí v každém směru o šířce 4 nebo 5 m a jsou označeny 

příslušnou dopravní značkou.  

 

 

Obr. 2: Letecký pohled na okružní křižovatku [10] 
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2.3 Výpočet kapacity  

Při výpočtu kapacity stávající okružní křižovatky se postupovalo podle technických 

podmínek TP 234 [8]. Jako podklad byly použity  výsledky sčítání dopravy z diplomové 

práce Ing. Jana Mahdala.  

 

Intenzity chodců [14] : 

 

 

Obr. 3: Pentlogram intenzit na okružní křižovatce [14] 

 

Rameno A: směr Bystřice pod Hostýnem 131 chod/h 

Rameno B: směr Hranice na Moravě 11 chod/h 

Rameno C: směr Rožnov pod Radhoštěm 20 chod/h 

Rameno D: směr Vsetín 119 chod/h 
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2.3.1 Posouzení kapacity vjezdů 

Kapacita vjezdu do kružní křižovatky je dána vztahem:  

 

          
    

       
 
  

 
        

  
  

 
  

    
    

  
 
   

  (1) 

  

kde: 

Ci kapacita vjezdu [pvoz/h] 

Ik intenzita dopravy na okruhu [pvoz/h] 

nk počet jízdních pruhů na okruhu [-] 

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

pro jednopruhové vjezdy se rovná 1,00 

hodnoty tg, tf a Δ pro křižovatky s jedním pruhem na okruhu : 

tg kritický časový odstup [s] 

pro všechny větve posuzované křižovatky platí: 

                11,00 m ≤ b ≤ 20,00m              tg = 5,6 – 0,1b 

                b >20,00m                                tg = 3,6 s 

,kde b je vzdálenost mezi kolizními body na okruhu [m] 

tf následný časový odstup [s] 

                 8,00 ≤ Ri ≤ 16,00                    tf = 3,6 – 0,0625Ri 

                 Ri >16,00m                             tf = 2,6 s 

,kde Ri je poloměr vjezdu [m] 

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

                  Δ= 2,1 [s] (konstantní hodnota) 
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Hodnoty Rameno A Rameno B Rameno C Rameno D 

Ik   [pvoz/h] 1241 436 718 842 

nk [pvoz/h] 1 1 1 1 

ni,koef [-]    1 1 1 1 

b [m] 19,27 17,46 15,15 16,63 

tg [s] 3,673 3,854 4,085 3,937 

R [m] 11 21 23 10 

tf [s] 2,9125 2,6 2,6 2,975 

Δ 2,1 2,1 2,1 2,1 

Ci [pvoz/h] 328 977 702 567 

Tab. 1: Vstupní hodnoty a kapacita vjezdů stávajícího stavu 

Rezerva kapacity je dána vztahem:  

Rez = Ci-Ii  (2) 

kde: 

Ci   kapacita vjezdu [pvoz/h] 

Ii intenzita dopravy na vjezdu [pvoz/h] 

 

Hodnoty Rameno A Rameno B Rameno C Rameno D 

Ci [pvoz/h] 328 977 702 567 

Ii   [pvoz/h] 467 1332 564 641 

Rez  [pvoz/h] -139 -355 138 -74 

Tab. 2 :Vstupní hodnoty a rezervy kapacity vjezdů stávajícího stavu 

Na základě hodnot rezerv a kapacity vjezdů určíme z grafu 1 úroveň kvality dopravy.  

 

Rameno A Rameno B Rameno C Rameno D 

F F C F 

Tab. 3 : Úroveň kvality dopravy stávajícího stavu 
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Graf 1: Vztah střední doby zdržení na kapacitě a její délky zdržení [8] 

Stávající okružní křižovatka kapacitně nevyhovuje jak je patrné z obr. 4 a 5. Jeden 

z důvodů je, že křižovatka svou polohou představuje významný dopravní uzel. Dalším 

faktorem je významný chemický podnik DEZA, a. s. , který patří mezi velké 

zaměstnavatele.  

 

 

Obr. 4: Dopravní situace na křižovatce [13] 
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Obr. 5: Dopravní situace na křižovatce - tvorba kolony [10] 

2.3.2 Posouzení kapacity výjezdů 

Pro ramena B a D se do výpočtu zahrnou chodci podle podmínky v TP 234 [8]. 

Kapacita výjezdu z kružní křižovatky je dána vztahem: 

 

   
            

  
  

 
   
    

    
  
 
 
 (3) 

 

kde: 

Ce kapacita výjezdu [voz/h] 

ne,koef            koeficient zohledňující počet pruhů na výjezdu, 

pro jednopruhové výjezdy se rovná 1,00 

Ich intenzita přecházejících chodců [ch/h] 

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

                15 ≤ Re ≤ 30         tf= 3,6 - 0,04Re            

tg kritický časový odstup [s], 

určený podle vzorce: tg=dp /vp + dv /vv + tbezp 

dp délka přechodu 

vp rychlost chodce [m/s], 

konstantní hodnota 1,6 m/s 

dv délka vozidla [m], 

konstantní hodnota 6,0 m 
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vv rychlost vozidla [m/s], 

                Re > 15m        vv= 8,3 m/s 

tbezp bezpečnostní odstup vozidla a chodce [s], 

konstantní hodnota 1,7  

 

Hodnoty Rameno B Rameno D 

ne,koef 1 1 

Ich [ch/h] 11 119 

tf [s] 2,52 2,92 

dp [m] 6,0 6,5 

vp [m/s] 1,6 1,6 

dv [m] 6 6 

vv [m/s] 8,3 8,3 

tbezp [s] 1,7 1,7 

Ce [voz/h] 1407 1044 

Tab. 4: Vstupní hodnoty a kapacita výjezdů se zahrnutím chodců stávajícího stavu 

 

Pro ramena A a C se do výpočtu nezahrnují chodci podle podmínky v TP 234 [8]. 

Kapacita výjezdu z kružní křižovatky je dána vztahem: 

 

   
            

  
 (4) 

 

kde: 

Ce                     kapacita výjezdu [voz/h] 

ne,koef            

 

koeficient zohledňující počet pruhů na výjezdu, 

pro jednopruhové výjezdy se rovná 1,00 

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

                15 ≤ Re ≤ 30         tf= 3,6 - 0,04Re            

, kde Re je poloměr výjezdu [m] 
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Hodnoty Rameno A Rameno C 

ne,koef 1 1 

Re [m] 20 17 

tf [s] 2,8 2,92 

Ce [voz/h] 1286 1233 

Tab. 5: Vstupní hodnoty a kapacita výjezdů bez zahrnutí chodců stávajícího stavu 

Stupeň vytížení av : 

   
  
  

 (5) 

 

kde: 

av                            je stupeň vytížení 

Ie intenzita vozidel na výjezdu [voz/h] 

Ce kapacita výjezdu [voz/h] 

Pokud je av < 0,9 výjezd kapacitně vyhovuje, pro av ≥ 0,9 výjezd kapacitně nevyhovuje. 

 

Hodnoty Rameno A Rameno B Rameno C Rameno D 

Ie [voz/h] 527 846 765 866 

Ce [voz/h] 1286 1407 1233 1044 

av [voz/h] 0,41 0,60 0,62 0,83 

Tab. 6: Vstupní hodnoty a stupeň vytížení av výjezdů stávajícího stavu 

 

Výjezdy kapacitně vyhovují. Na všech ramenech nepřesáhli hodnotu 0,9 stupně 

vytížení av . 
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3. Varianta I 

Jako podklad pro návrh zvláštní dvojité okružní křižovatky byla existující okružní 

křižovatka ve Velké Británii ve městě Bridgeyate tvořena dvěma miniokružními 

křižovatkami, viz obr.6.  

 

 

Obr. 6: Zvláštní dvojitá okružní křižovatka ve Velké Británii[9] 

 

Předpokladem při tomto návrhu bylo, že vozidla jedoucí vlevo, znázorněné červenými 

šipkami na obr. 7, jedou pouze přes jednu miniokružní křižovatku, tím pádem při výpočtu 

kapacity (1) se na daných směrech sníží počet vozidel na okruhu Ik.  

Jak již bylo řečeno, křižovatka se skládá ze dvou miniokruzích křižovatek, které 

nemají pojízdný středový ostrůvek. Platí zde stejná úprava přednosti v jízdě jako na 

klasické okružní křižovatce. Je použité dopravní značení ,,dej přednost v jízdě“ společně se 

značkou ,,kruhový objezd“. Toto dopravní značení je před každým vjezdem do okružní 

křižovatky. Včetně před vjezdem, kdy řidič přejíždí z jedné okružní křižovatky do druhé, 

viz zelené šipky na obr. 7. Dopravní značení je ve výkresové dokumentaci (Výkres č. 3). 
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Obr. 7: Označení směrů jízdy na zvláštní dvojité okružní křižovatce 

 

3.1 Popis varianty  

Cílem tohoto návrhu je, co nejméně zasahovat do stávajícího stavu a ušetřit stavební 

práce.  

 

Vjezdy na ramenech B a D jsou dvoupruhové s šířkou jízdního pruhu 3,5 m. U ramen 

A a C zůstaly jednopruhové šířky 5,0 m a 5,5 m u ramene C. 

 

Pro nároží křižovatky jsou použité prosté kružnicové oblouky. Hodnoty poloměrů 

těchto oblouků jsou zachovány jako u stávajícího stavu. 

 

Dopravní ostrůvky jsou navrženy podle normy ČSN 73 6102 [2] trojúhelníkového 

tvaru. Jsou zvýšené, nesjízdné s vegetací a lemované obrubníky. Odsazení ostrůvku od 

kraje přilehlého jízdního pruhu o 0,5 m. V místě křížení s přechodem jsou přerušené. Na 

ramenech B a D jsou navrženy nové dopravní ostrůvky, u zbylých dvou ramen došlo k 

drobným úpravám od původních. 
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Přechody pro chodce na ramenech A a C zůstaly zachované. Nově navržené přechody 

pro chodce ve směru Hranice a Vsetín mají šířku 5,0 m. 

 

3.2 Výpočet kapacity  

Pro výpočet kapacity byly použity technické podmínky TP 234 [8]. I přesto, že 

v některých případech mají znaky okružní křižovatky (např. poloměry nároží), při výpočtu 

se křižovatka řešila jako dvě miniokružní křižovatky. Výpočet kapacity vjezdu do kružní 

křižovatky je proveden podle vztahu (1).  

3.2.1 Posouzení kapacity vjezdů 

Pro tento typ okružní křižovatky není potřeba znát poloměry vjezdů a vzdáleností mezi 

kolizními body na okruhu. Hodnoty kritického a následného odstupu vstupují do výpočtu 

jako konstanty.  

 

Minimální časový odstup Δ byl určen v závislosti na vnějším průměru miniokružní 

křižovatky D = 18 m: 

              (5) 

  

 

Obr. 8: Pentlogram Varianty I 
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Tab .7 : Vstupní hodnoty a kapacita vjezdů varianty I 

Rezerva kapacity je vypočtena podle vztahu (2).  

 

Hodnoty 
Rameno 

A 

Rameno 

B 

Rameno 

B2 

Rameno 

C 

Rameno 

D1 

Rameno 

D2 

Ci [pvoz/h] 428 765 833 581 417 762 

Ii  [pvoz/h] 467 919 413 564 563 78 

Rez 

[pvoz/h] 
-39 -154 420 17 -146 684 

Tab. 8 :Vstupní hodnoty a rezervy kapacity na vjezdech varianty I 

Na základě hodnot rezerv a kapacity vjezdů určíme úroveň kvality dopravy, viz. graf 1.  

 

Rameno A Rameno B Rameno B2 Rameno C Rameno D1 Rameno D2 

F F A C F A 

Tab. 9 : Úroveň kvality dopravy varianty I 

Výsledná úroveň kvality dopravy pro vjezd z Hranic a ze Vsetína je rovna F, kdy se 

vzal horší výsledek úrovně kvality dopravy jízdního pruhu. 

3.2.2 Posouzení kapacity výjezdů 

Protože se zachovala většina částí původního stavu okružní křižovatky, hodnoty 

pro posouzení kapacity výjezdů okružní křižovatky se neliší, viz. kapitola 2.2.2. Jedinou 

změnou je délka přechodu dp na ramenu D, viz. tab. 10. 

 

 

Hodnoty Rameno A Rameno B1 Rameno B2 Rameno C Rameno D1 Rameno D2 

Ik [pvoz/h] 828 436 358 640 842 429 

nk [-] 1 1 1 1 1 1 

ni,koef [-]    1 1 1 1 1 1 

tg [s] 4,6 4,5 4,5 4,6 4,6 4,6 

tf [s] 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 

Δ 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 

Ci [pvoz/h] 428 765 833 581 417 762 
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Hodnoty Rameno D 

ne,koef 1 

Ich [ch/h] 11 

tf [s] 2,52 

dp [m] 6,0 

vp [m/s] 1,6 

dv [m] 6 

vv [m/s] 8,3 

tbezp [s] 1,7 

Ce [voz/h] 1055 

Tab. 10: Vstupní hodnoty a kapacita výjezdu pro rameno D varianty I 

Stupeň vytížení av : 

Tab. 11: Vstupní hodnoty a stupeň vytížení av výjezdů varianty I 

Výjezdy kapacitně vyhovují. Na všech ramenech nepřesáhli hodnotu 0,9 stupně 

vytížení av . 

3.3 Porovnání kapacit a zhodnocení 

Porovnání počtu vozidel na okruhu Ik 

Stávající stav: 

 

Hodnoty Rameno A Rameno B Rameno C Rameno D 

Ik   [pvoz/h] 1241 436 718 842 

Tab. 12: Počet vozidel na okruhu stávající stav 

 

 

Hodnoty Rameno A Rameno B Rameno C Rameno D 

Ie [voz/h] 527 846 765 866 

Ce [voz/h] 1286 1407 1233 1055 

av [voz/h] 0,41 0,60 0,62 0,82 
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Varianta I: 

 

Hodnoty Rameno A Rameno B1 Rameno B2 Rameno C Rameno D1 Rameno D2 

Ik   [pvoz/h] 828 436 358 640 842 429 

Tab. 13: Počet vozidel na okruhu varianta I 

Jak se předpokládalo, počet vozidel na okruhu Ik se snížil pro ramena A, B2 ,C, D2. Pro 

ramena B1 a D1 zůstal počet stejný jak u stávajícího stavu, viz. tab. 12 a 13. Důvodem je, 

že dávají přednost nejen vozidlům, která jsou na okruhu, ale i vozidlům jedoucí ze Vsetína 

směrem na Bystřici pod Hostýnem a vozidlům jedoucí z Hranic na Moravě do Rožnova 

pod Radhoštěm, které jedou pouze přes jednu miniokružní křižovatku. 

 

Porovnání rezerv kapacity 

Stávající stav: 

 

Hodnoty Rameno A Rameno B Rameno C Rameno D 

Rez  [pvoz/h] -139 -355 138 -74 

Tab. 14: Rezervy kapacity stávajícího stavu 

Varianta I: 

 

Hodnoty 
Rameno 

A 
Rameno 

B 

Rameno 

B2 

Rameno 

C 

Rameno 

D1 

Rameno 

D2 

Rez  [pvoz/h] -39 -154 420 17 -146 684 

Tab. 15: Rezervy kapacity varianty I 

Porovnání úrovně kvality dopravy  

Stávající stav: 

 

Rameno A Rameno B Rameno C Rameno D 

F F C F 

 Tab. 3 : Úroveň kvality dopravy stávajícího stavu 
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Varianta I:  

 

Rameno A Rameno B Rameno C Rameno D 

F F C F 

Tab. 16: Úroveň kvality dopravy varianty I 

I přes snížení počtu vozidel na okruhu nedošlo k výraznému zlepšení. Úroveň kvality 

dopravy zůstala stejná jako u stávajícího stavu. Proto celkové hodnocení této zvláštní 

dvojité okružní křižovatky je nevyhovující. 

 

Tento typ zvláštní dvojité okružní křižovatky má řešení jen v případech, kdy výrazně 

převažuje intenzita vlevo odbočujících vozidel na dvou protilehlých ramenech oproti 

ostatním ramenům. Touto úpravou lze úroveň kvality dopravy zlepšit až o několik stupňů, 

jak je dokázáno v tabulce 9.  

 

4. Varianta II 

Na základě výsledků z varianty I, kde se nezměnila u dvou vjezdů hodnota počtu 

vozidel na okruhu, byla upravena přednost vozidlům jedoucí z Hranic na Moravě do 

Rožnova pod Radhoštěm a vozidlům ze směru Vsetín do Bystřice pod Hostýnem. Tyto 

směry musejí dát dvakrát přednost. A to před vjezdem do okružní křižovatky a před 

výjezdem z okružní křižovatky, viz. obr. 7.  Pro ostatní směry platí stejná pravidla jak na 

klasické okružní křižovatce.  
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Obr. 9: Znázornění přednosti vozidel ve variantě II 

4.1 Popis varianty  

Zvláštní dvojitá okružní křižovatka má na okruhu dva jízdní pruhy šířky 7,0 m.  

 

Výjezdy na ramenech B a D jsou dvoupruhové s šířkou jízdních pruhů 4,0 m. 

Jednopruhové jsou na ramenech A a B, šířku jízdního pruhu mají  5,5 m. 

 

Nároží křižovatky se skládá ze dvou prostých kružnicových oblouků. Poloměry pro 

nároží mezi ul. Nádražní a ul. Masarykova (směr Vsetín) jsou 20,0 a 38 m. Mezi ulicí 

Masarykova (ze směru Hranice na Moravě), ul. Rožnovská a ul. Nádražní má nároží 

poloměry 20 a 30 m. Poloměry 15 a 20 m má nároží z ul. Masarykova (ze směru Vsetín) 

do ul. Rožnovská.  

 

Dopravní ostrůvky jsou navrženy podle normy ČSN 73 6102 [2] trojúhelníkového 

tvaru. Jsou zvýšené, nesjízdné s vegetací a lemované obrubníky. Odsazení ostrůvku od 

kraje přilehlého jízdního pruhu o 0,5 m. V místě křížení s přechodem jsou přerušené.  
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Přechody pro chodce jsou navrženy na každém rameni zvláštní dvojité okružní 

křižovatky a jsou opatřeny příslušnou dopravní značkou. Jejich šířka je 4,0 m. 

4.2 Výpočet kapacity 

Pro kapacitní posouzení této okružní křižovatky se musely upravit stávající technické 

podmínky TP 234 [8], ve kterých není tento typ okružní křižovatky uveden. 

 

 

Obr. 10: Pentlogram varianty II 

První část je zaměřena na výpočet vjezdů ze směrů Bystřice pod Hostýnem, Rožnova 

pod Radhoštěm, vjezdem B1 z Hranic na Moravě a vjezdem D1 ze směru Vsetín.  Ve druhé 

části je přiblížen podrobnější výpočet ramen B2 a C2. 

 

 Kapacitní posouzení ramen A1, A2, B1, C a D1 vychází z technických podmínek TP 

234 [8], ale výpočet je proveden odděleně pro jednotlivé jízdní pruhy. Důvodem je, že v 

TP 234 [8] je uvažováno při dvoupruhových vjezdech rovnoměrné rozdělení intenzit  
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dopravy na jednotlivé pruhy. Tím se liší tato zvláštní okružní křižovatka, kde její hlavní 

funkcí je rozdělení dopravních proudů do jednotlivých jízdních pruhů jak na vjezdu, tak na 

okruhu. Pro výpočet je nutné znát vzdálenost kolizních bodů viz. obr. 8 a poloměry vjezdů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11 : Konstrukce vzdálenosti mezi kolizními body [8] 

 

4.2.1 Posouzení kapacity vjezdů 

Kapacita vjezdu byla spočítaná podle vztahu (1). 

 

Hodnoty 
Rameno 

A1 

Rameno 

A2 

Rameno 

B1 

Rameno 

C1 

Rameno 

C2 

Rameno 

D1 

Ik   

[pvoz/h] 
828 828 358 640 640 429 

nk [-] 1 1 1 1 1 1 

ni,koef [-] 1 1 1 1 1 1 

b [m] 20,7 18,5 22,3 24,1 13,9 21,6 

tg [s] 3,6 3,75 3,6 3,6 4,21 3,6 

R [m] 20 48 30 30 43 15 

tf [s] 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6625 

Δ 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 

Ci [pvoz/h] 684 660 1074 837 751 994 

Tab. 17: Vstupní hodnoty a výpočet kapacity vjezdů varianty II 

 

 



21 

 

 

Rezerva kapacity je vypočtena podle vztahu (2).  

 

Hodnoty 
Rameno 

A1 

Rameno 

A2 

Rameno 

B1 

Rameno 

C1 

Rameno 

C2 

Rameno 

D1 

Ci [pvoz/h] 684 660 1074 837 751 994 

Ii  [pvoz/h] 285 182 919 402 162 563 

Rez 

[pvoz/h] 
399 478 155 435 589 431 

Tab. 18: Vstupní hodnoty a rezervy kapacit na vjezdech varianty II 

 

Na základě hodnot rezerv a kapacity vjezdů určíme úroveň kvality dopravy, viz. graf 1. 

 

Rameno A1 Rameno A2 Rameno B1 Rameno C1 Rameno C2 Rameno D1 

A A C A A A 

Tab. 19 : Úroveň kvality dopravy na vjezdech varianty II 

 

 Výpočet kapacity ramen B2 a D2 je založen na délce front. Aby mohla být spočtena 

kapacita vjezdu B2, rozdělí se směr z Hranic na Moravě do Rožnova pod Radhoštěm na 

dva samostatné vjezdy B2,1 a B2,2 jak je znázorněno na obr. 9. To platí i pro druhý směr. 

Kapacity vjezdů B2,1, B2,2, D2,1 a  D2,2  jsou spočteny na stejném principu jako předchozí.  
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Obr. 12 : Rozdělení vjezdů pro výpočet kapacity  

Kapacita vjezdu byla spočítaná podle vztahu (1). 

 

Hodnoty Rameno B2,1 Rameno B2,2 Rameno D2,1 Rameno D2,2 

Ik   [pvoz/h] 358 992 429 1277 

nk [-] 1 1 1 1 

ni,koef [-]    1 1 1 1 

b [m] 18,9 16,27 19,8 16,32 

tg [s] 3,71 3,973 3,62 3,968 

R [m] 32 40 37 21 

tf [s] 2,6 2,6 2,6 2,6 

Δ 2,1 2,1 2,1 2,1 

Ci [pvoz/h] 1062 498 1011 289 

Tab. 20: Vstupní hodnoty a výpočet kapacit vjezdů varinaty II 
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Rezerva kapacity je vypočtena podle vztahu (2).  

 

Hodnoty Rameno B2,1 Rameno B2,2 Rameno D2,1 Rameno D2,2 

Ci [pvoz/h] 1062 498 1011 289 

Ii   [pvoz/h] 413 413 78 78 

Rez  [pvoz/h] 649 85 933 211 

Tab. 21: Vstupní hodnoty a rezervy kapacit na vjezdech varianty II 

Stanovení délky fronty 

Pro stanovení délky fronty je potřeba znát stupeň vytížení av : 

 

kde:  

av                            stupeň vytížení 

Ie intenzita vozidel na výjezdu [voz/h] 

Ce kapacita výjezdu [voz/h] 

 

 

Hodnoty Rameno B2,1 Rameno B2,2 Rameno D2,1 Rameno D2,2 

In [pvoz/h] 413 413 78 78 

Cn [pvoz/h] 1062 497 1011 289 

av 0,39 0,83 0,08 0,27 

Tab. 22: Vstupní hodnoty a stupeň vytížení varianty II 

 

 

 

  

   
  
  

 (6) 
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Délka fronty N 95%  je určena z grafu 2.  

 

 

Graf 2 : Délka fronty N 95% na vjezdech v závislosti na stupni vytížení av 

 

Délka fronty na rameni B2,1: 12 m 

Délka fronty na rameni B2,2: 70 m 

Délka fronty na rameni D2,1: 1 m 

Délka fronty na rameni D2,2: 6 m 

 

 Z důvodu omezení délky jízdního pruhu na vjezdu B2,2, která je menší než vznikající 

délka fronty na tomto vjezdu, pokryje z celkové vznikající fronty pouze 19 m, viz. obr. 12. 

Zbylých 51 m se přesune na vjezd B2,1 , kde je nyní délka fronty 12 m.   
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Celková délka fronty na vjezdu B2 ze směru Hranic na Moravě je: 

 

                   (7) 

 

 Na základě délky fronty N 95%  a kapacity na rameni B2,1 určíme pomocí grafu 3 nový 

stupeň vytížení.  

 

 

Graf 3: Určení stupně vytížení v závislosti na délce fronty 

 

Ze vztahu stupně vytížení se vypočte skutečná kapacita pro rameno B2:   

 

   
  
  

      
  
  

 
   

    
            

 

Rezerva kapacity ramena B2: 

 

                             

 

Pro rameno B2 je úroveň kvality dopravy na stupni C. 
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 Délka jízdního pruhu D2,2 je větší než vznikající délka fronty na tomto rameni. Protože 

nemá vliv na vznikající frontu na rameni D2, je kapacita vjezdu a rezervy stejná jako u 

vjezdu D2,1, viz. tab. 18 a 19.  

 Pro rameno D2 je úroveň kvality dopravy na stupni A. 

 

 Výsledná úroveň kvality dopravy pro vjezdy s horším výsledkem úrovně kvality 

dopravy jízdního pruhu. 

 

Rameno A Rameno B Rameno C Rameno D 

A C A A 

Tab. 23 : Úroveň kvality dopravy varianty II 

 Výsledná úroveň kvality dopravy dosáhla nejhoršího stupně C. Vjezd B splňuje 

podmínky pro silnice I. třídy uvedené v technických podmínkách TP 234 [8]. 

4.2.2 Posouzení kapacity výjezdů 

Pro ramena B a D se do výpočtu zahrnou chodci podle podmínky v TP 234 [8]. 

Kapacita výjezdu z kružní křižovatky je vypočtena podle vztahu (3). 

 

Hodnoty Rameno B Rameno D 

ne,koef 1,5 1,5 

Ich [ch/h] 11 119 

tf [s] 2,8 2,4 

dp [m] 9 9 

vp [m/s] 1,6 1,6 

dv [m] 6 6 

vv [m/s] 8,3 8,3 

tbezp [s] 1,7 1,7 

Ce [voz/h] 1890 1794 

Tab. 24: Vstupní hodnoty a kapacita výjezdů se zahnutím chodců varianty II 

Pro větve A a C se do výpočtu nezahrnují chodci podle podmínky v TP 234 [8]. 

Kapacita výjezdu z kružní křižovatky je vypočtena podle vztahu (4). 
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Hodnoty Rameno A Rameno C 

ne,koef 1 1 

Re [m] 20 20 

tf [s] 2,8 2,8 

Ce [voz/h] 1286 1286 

Tab. 25: Vstupní hodnoty a kapacita výjezdů bez zahnutí chodců varianty II 

Stupeň vytížení podle vztahu (5) 

Hodnoty Rameno A Rameno B Rameno C Rameno D 

Ie [voz/h] 527 846 765 866 

Ce [voz/h] 1286 1890 1286 1794 

av [voz/h] 0,41 0,45 0,60 0,48 

Tab. 26: Vstupní hodnoty a stupeň vytížení av varianty II 

Výjezdy kapacitně vyhovují. Na všech ramenech nepřesáhli hodnotu 0,9 stupně  

vytížení av . 

4.3 Porovnání kapacit a zhodnocení 

Porovnání varianty II je provedeno nejen se stávajícím stavem, ale pro zajímavost i 

s klasikou okružní křižovatkou, která je jí svým uspořádáním nejblíže. Jedná se o okružní 

křižovatku se spirálovitým uspořádáním, kdy byla spočítaná intenzita pro dvě varianty 

geometrického uspořádání. Pro porovnání s variantou II byla vybrána varianta s lepším 

výsledkem úrovně kvality dopravy 

Kapacitní posouzení okružní křižovatky se spirálovitým uspořádáním vychází z 

technických podmínek TP 234 [8], ale výpočet je proveden odděleně pro jednotlivé jízdní 

pruhy. Důvod je vysvětlen v kapitole 4.2. Vzdáleností kolizních bodů a poloměry vjezdů 

jsou zachovány, ve výpočtu se změnila pouze hodnota počtu vozidel na okruhu, viz příloha 

1. Tento výpočet kapacity je orientační. Pro přesné výsledky kapacity je potřeba udělat 

návrh, kde se změní geometrie okružní křižovatky a tím i vstupní hodnoty ve výpočtu. 
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Porovnání úrovně kvality dopravy  

Stavající stav: 

  

Rameno A Rameno B Rameno C Rameno D 

F F C F 

 Tab. 3: Úroveň kvality dopravy stávajícího stavu 

Spirálovitá okružní křižovatka: 

Rameno A Rameno B Rameno C Rameno D 

F A A A 

Tab. 27 : Úroveň kvality dopravy spirálovité okružní křižovatky 

Varianta II: 

Rameno A Rameno B Rameno C Rameno D 

A C A A 

Tab. 23 : Úroveň kvality dopravy varianty II 

 

Úroveň kvality dopravy se výrazně zlepšila. Kromě ramene B, dosahuje nejlepšího 

stupně A. Jeden z hlavních faktorů je rozdělení dopravního proudů do jednotlivých 

jízdních pruhů.  Nevýhodou této okružní křižovatky je větší počet kolizních bodů oproti 

jednopruhové jsou a větší nároky na pozemky.  
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5. Závěr 

Cílem práce bylo zjistit vhodnost a použitelnost zvláštní dvojité okružní křižovatky ve 

Valašském Meziříčí na křížení silnic I/35 ,I/57 a II/ 150. 

 

 Z výpočtu intenzity vyplývá, že i přes snížení počtu vozidel na okruhu nedošlo ke 

zlepšení dopravní situace. Tento typ zvláštní dvojité okružní křižovatky je výhodné použít 

na křižovatkách, kde výrazně převažuje intenzita vlevo odbočujících vozidel na dvou 

protilehlých ramenech oproti ostatním. 

 

 Nevyhovující současný stav, především velkou intenzitu od Hranic na Moravě, by 

mohla vyřešit varianta II. Po rozšíření vjezdů na dva jízdní pruhy a změně přednosti v jízdě 

vozidlům, ze směru Hranice na Moravě do Rožnova pod Radhoštěm a ze směru Vsetín do 

Bystřice pod Hostýnem, se kapacita zvláštní dvojité okružní křižovatky varianty II zlepšila. 

Rozdělením vozidel do jednotlivých jízdních pruhů se zmenšil počet kolizních bodů než u 

klasické dvoupruhové křižovatky, u které dochází k problémovým situacím při předjíždění 

mezi pruhy na okružním pásu.  

 

 Zvláštní dvojité okružní křižovatky by se mohly v budoucnu na základě výpočtů 

intenzit používat jako alternativní řešení při velkých intenzitách dopravy, ale z pohledů 

řidiče bych to nevolila jako prioritu a snažila se najít jiné vhodnější řešení. 

 

 U obou variant se ověřila průjezdnost pomocí softwaru AutoTURN a byla provedena 

mikroskopická simulace v programu PTV VISSIM. 
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