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Anotace: 

WOZNICA, D. Úprava křižovatky silnice I/56 a ulice Čelakovského ve Frýdku-Místku 

Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava 

 

Bakalářská práce se zabývá řešením úpravy křižovatky silnice I/56 a ulice 

Čelakovského, nacházející se ve Frýdku-Místku. Vzhledem k tomu, že je v tomto 

úseku vysoká intenzita dopravy, nemohou řidiči MHD a ostatní uživatelé silničního 

provozu bezpečně a v krátkém čase odbočit vlevo z vedlejší komunikace ul. 

Čelakovského na hlavní silnici I/56. Křižovatka je komplikovaná s nepřehlednou 

organizací provozu dopravy. V okolí křižovatky se nachází rychle se rozvíjející oblast 

a je třeba tuto křižovatku řešit. Práce bude rozdělena do několika částí. Na konec bude 

vybrána jedna z variant, která bude řešit problém, kterým se zabývám. 

  

Anotation: 

WOZNICA, D. Adjusting of the Intersection of the Road I/56 and Čelakovského Street 

in Frýdek – Místek, The Faculty of Civil Engineering, VŠB-Technical University of Ostrava 

  

Bachelor's thesis deals with adjustments of intersection of the Road I / 56 and 

Čelakovského Street located in Frydek-Mistek. In view of the fact that there is a high traffic 

intensity, the bus drivers and other road users can´t safely and in a short time turn left from 

the communication ul. Celakovskeho on the road I / 56. The intersection is complicated by the 

chaotic traffic service organization. In the vicinity of the intersection is a rapidly evolving 

area, and it is necessary to solve this intersection. Work will be divided into several parts. In 

the end will be selected one of the variants that will solve the problem I am dealing with. 
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Seznam použitých zkratek 
 

ČSN   česká státní norma 

DN  dopravní nehoda 

DZ  dopravní značka 

Gn   základní kapacita proudu v přepočtených vozidlech 

I  silnice první třídy 

In  pvoz/h  intenzita dopravního proudu 

IH  voz/h rozhodující intenzita 

OK  okružní křižovatka 

PK  pozemní komunikace 

pvoz  přepočtené vozidlo 

SDZ  svislé dopravní značení 

TND  těžká nákladní doprava 

TP  technické podmínky 

tab.   tabulka 

ÚKD  úroveň kvality dopravy 

VDZ  vodorovné dopravní značení 

voz  vozidlo 
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1 Úvod 
 

 Tato bakalářská práce se zabývá problémovou stykovou křižovatkou, kterou tvoří 

silnice I/56 a ulice Čelakovského ve Frýdku-Místku. Na vedlejší komunikaci se napojuje 

autobusová točna Letná, která je zastávkou a zároveň obratištěm pro řidiče MHD. Z druhé 

strany se na vedlejší komunikaci napojuje odstavná parkovací plocha s ulicí Na Konečné. 

Výsledkem je komplikovaná křižovatka s nepřehlednou organizací provozu dopravy 

 S neustále rostoucími intenzitami provozu vzniká na této křižovatce přesycení dopravy 

s nemožnosti odbočení vlevo z vedlejší silnice – ulice Čelakovského na silnici I/56. Tento 

problém se netýká pouze řidičů MHD, ale i ostatní automobilové dopravy, využívající objekty 

zájmů v blízkosti křižovatky, či lidé žijící v nedaleké zástavbě označenou obytnou zónou. 

 Celá práce je rozdělena do několika částí. Základem pro bakalářskou práci je vlastní 

dopravní průzkum měření intenzity dopravních proudů, zhotoven 11. 11. 2014. 

 Cílem práce je navržení několika variant a vybrání nejvhodnějšího optimálního řešení 

pro návrhový rok 2030. 

Návrhy řešení splňují technické podmínky a současné normy. Průjezdnost návrhů je 

ověřena vlečnými křivkami programem AutoTURN. 
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2. Popis oblasti 
 

 2.1 Širší dopravní vztahy 
 

Frýdek-Místek je okresní město Moravskoslezského kraje ležící na obou březích řeky 

Ostravice, 17 km jižně od Ostravy.  Historicky se člení na moravskou a slezskou část právě 

řekou Ostravicí, která tvoří přirozenou hranici obou částí města.  

Obr. 1: Mapa ČR 

 

Město vzniklo jako celek 1. ledna 1943 spojením slezského města Frýdku a 

moravského Místku a tří dalších obcí, v současné době patří k městu pouze Lískovec. 

Katastrální výměra města tedy činí 51,61 km². V roce 2011 zde žilo 58 tisíc obyvatel. K 1. 1. 

2013 podle sčítání obyvatel zde žilo 57 523 obyvatel. 

  

Silniční doprava 

 

-z města vychází rychlostní silnice R56 Frýdek-Místek - Ostrava 

-městem prochází rychlostní silnice R48 Bělotín - Nový Jičín - Frýdek-Místek - Český Těšín - 

Polsko, která přes centrum města prochází jako silnice I/48 

-dále městem prochází silnice I/56 Opava - Ostrava - Frýdek-Místek - Frýdlant n.O. - Hlavatá 

-z města vychází silnice II/473 Frýdek-Místek - Šenov - Petřvald 
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-městem prochází silnice II/477 Ostrava – Vratimov – Frýdek-Místek – Baška 

-městem prochází silnice II/648 Rychaltice - Frýdek-Místek - Český Těšín 

 

Autobusová doprava  

 

Ve městě a blízkém okolí je provozována městská hromadná doprava. V současnosti 

tvoří síť MHD 19 linek, licenční čísla 865001–865021. 

 

 Systém MHD zahrnuje kromě města Frýdek-Místek i města Brušperk a Paskov, obce 

Baška, Dobrá, Fryčovice, Hukvaldy, Janovice, Kozlovice, Krásná, Metylovice, Palkovice, 

Pržno, Raškovice, Řepiště, Staré Město, Staříč, Sviadnov a Žabeň a ostravskou městskou část 

Nová Bělá. Od 27. března 2011 je na linkách MHD zaveden tarif "MHD zdarma".  

 

Silnice I/56 začíná v Opavě a směrem k Ostravě protíná tři města Kravaře, Dolní 

Benešov a Hlučín. Po příjezdu do Ostravy se silnice kříží s Dálnicí D1 . Od Ostravy-hrabová 

silnice pokračuje jako R/56 až do Frýdku-Místku, kde před křižovatkou se silnicí I/48 R/56 

končí a dále pokračuje jako čtyřpruhová silnice I.třídy.  

Po výjezdu z Frýdku-Místku pokračuje stále ve čtyřech pruzích až k Frýdlantu n.O., 

kde se na křižovatce se silnicí II/483 zužuje na dvoupruhovou a pokračuje dále přes Ostravici 

na jih do Beskyd. Celkově měří silnice I/56 (včetně dálnice) 90,8 km.  

Obr. 2: Trasa silnice I/56 
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Silnice I/56 ve Frýdku-Místku je spíše regionálního významu a slouží hlavně jako 

spojnice Ostravské aglomerace s turistickými oblastmi v Beskydech. Zároveň je ale také 

hojně využívána za prací denně dojíždějícími obyvateli v blízkém i vzdáleném okolí, studenty 

a tranzitní dopravou. 

 

2. 2 Popis křižovatky silnice I/56 a ulice Čelakovského 
 

Řešená křižovatka se nachází ve městě Frýdek-Místek, v Moravskoslezském kraji, na 

jižním kraji města části Místku, směr Frýdlant n. Ostravicí. 

 

Jedná se o stykovou úrovňovou křižovatku, kterou tvoří silnice I/56 (Frýdlantská) a 

ulice Čelakovského. Křižovatka je řízena svislým dopravním značením P4- Dej přednost 

v jízdě. V těsné blízkosti křižovatky se nachází autobusová zastávka s točnou Letná a ulice Na 

Konečné, které tvoří se silnicí I/56 a ul. Čelakovského komplikovanou nepřehlednou 

křižovatku.  

Díky velké ploše na vedlejší komunikaci není jasný úhel křížení. Vedlejší ulice 

Čelakovského svírá s osou hlavní komunikace úhel 122°. 

   Obr. 3: Křižovatka silnice I/56 a ulice Čelakovského 
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S rostoucími intenzitami dopravy na hlavní komunikaci vzniká nemožnost odbočení vlevo 

z vedlejší silnice ulice Čelakovského. Tento problém se netýká pouze řidičů MHD na točně 

Letná  (linky 1 a 7), kteří se potřebují dostat zpět do centra, ale také ostatní automobilové 

dopravy v rychle se rozvíjející oblasti (autoservis, čerpací stanice pohonných hmot, stavební 

firma aj.). 

Sčítání dopravy z roku 2005 dokladuje průměrnou denní intenzitu v obou směrech na 

silnici I/56 22040 vozidel, z toho 2824 TNV.  

Vzhledem k umístění komunikace na okraji města a vzhledem k profilu komunikace je 

zde často překračována maximální povolená rychlost 50 km/h. 

Ulice Čelakovského je jednopruhová obslužná komunikace třetí třídy s omezením 

rychlosti na 40 Km/h. V zastavěné oblasti novostaveb označena značkou „Obytná zóna“ 

(maximální dovolená rychlost je 30km/h). 

 Ke stávající křižovatce nejsou dostupné skladby komunikace na hlavní ani na 

vedlejších pozemních komunikacích. Bude zvolena skladba s ohledem na těžkou nákladní 

dopravu. 

 

 

2. 3 Stavebně-technický stav komunikací 

 

 Stav hlavní komunikace 

 

Silnice I/56 je čtyř pruhová pozemní komunikace s šířkou 14,00 m a šířkou jízdních 

pruhů 3,25 m. Pozemní komunikaci dělí dvojitá podélná čára souvislá V1b, ve křižovatce pak 

V2c. V daném úseku je rychlost 50 km/h.  

Kryt vozovky je v dobrém stavu bez výmolů, až na podélnou trhlinu ve středu 

komunikace dlouhou přibližně 8 m, pravděpodobně způsobena špatným položením asfaltu - 

dá se v blízké budoucnosti nenákladně opravit. Dále byla provedena vysprávka před 

odbočením na vedlejší komunikaci o velikosti 4 m2. 

Okraj vozovky je z obou stran lemován chodníkem o šířce 2,00 m (v místě točny podél 

hlavní komunikace je mezi chodníkem a I/56 bezpečnostní odstup v podobě zatravnění v šířce 

1,5m). 
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Stav vedlejší komunikace 

 

Ulice čelakovského je jednopruhová komunikace s šířkou 5,50 m tvořena asfaltovým 

kobercem. Podle své urbanisticko-dopravní funkce (dle ČSN 73 6110) se ulice Čelakovského 

řadí do skupiny C- obslužná komunikace s funkcí obslužnou.  

V určitých úsecích byla nutná vysprávka. Chybí vodorovné dopravní značení. 

Úsek na točně Letná má u zastávky ztrátu asfaltového tmelu, hned vedle zbudovaných 

vysprávek. Na hranici mezi I/56 a ul. Čelakovského se při odbočení z hlavní vpravo tvoří 

trhliny. V blízkosti křižovatky se nachází ulice Na Konečné, ve které bylo vybudováno 

parkoviště. Byla zde vybudována část kanalizační sítě - vysprávka. 

 

VDZ a ostatní 

 

Vodorovné dopravní značení je na I/56 v dobrém stavu, časem bude potřeba provést 

renovaci vodorovného dopravního značení mezi jízdními pásy a pruhy v oblasti křižovatky. 

Jedna z variant řešení křižovatky by mohla být řešena úpravou vodorovného dopravního 

značení. 

Obr. 4: Pohled na křižovatku a VDZ z místa měření. 
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Chodníky jsou podél I/56 ve špatném stavu. Na povrchu se tvoří pukliny, praskliny a 

vylámané okraje zarůstají trávou (působí neestetickým dojmem). Bylo by tedy vhodné provést 

renovaci chodníkové plochy. Odvodnění je v dobrém stavu, nikde se nedrží voda. 

 

SDZ 

 

Stávající svislé dopravní značení je v souladu s TP 65 - Zásady pro dopravní značení 

na pozemních komunikacích. Výjezd z vedlejší komunikace na hlavní komunikaci je označen 

značkou P4 (Dej přednost v jízdě), umístěnou na sloupu elektrického vedení. 

Obr. 5: značení na vedlejší komunikaci P4 (Dej přednost v jízdě) 

 

Na úseku točny Letná se nachází značka B29 (Zákaz stání) s dodatkovou tabulkou 

mimo bus.  

Obr. 6: Značka B-29 (Zákaz stání) na točné Letná 
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Na konci točny je umístěna svislá značka B2 (Zákaz vjezdu všech vozidel).  

 

Obr. 7: Označení točny SDZ- B2 (Zákaz vjezdu všech vozidel) 

 

3. Analýza dopravní nehodovosti 
 

Záznamy o dopravních nehodách pocházejí z internetového portálu jdvm.cz - 

Dopravní nehody Jednotné dopravní vektorové mapy geografického informačního systému 

ministerstva dopravy. [2] 

Nehodovost ve Frýdku-Místku od 1. 1. 2007 k 13. 2. 2015 Výsledky jsou uvedené 

v obrázku. K údajům před rokem 2007 není přístup, proto je celkový počet nehod (14 027) 

shodný s obdobím za rok 2005. 

Obr. 8: Přehled nehod ve Frýdku-Místku [2] 

  



17 

 

V letech 2007 až 2014 se na křižovatce a jejím přilehlém okolí událo celkem 11 

dopravních nehod (Obr. 5). 

Obr. 9: Přehled dopravních nehod na křižovatce za sledované období [2] 
 

Záznamy o nehodách o dopravních nehodách před rokem 2007 nejsou dostupná. 

Na křižovatce se v roce 2007 udály 2 DN, v roce 2008 2 DN, v roce 2010 2 DN,  

v roce 2011 1 DN, v roce 2012 3 DN a v roce 2015 1 DN.  

 

V osmi případech došlo se srážkou s jedoucím nekolejovým vozidlem, v dalších dvou 

případech šlo o srážku s lesní zvěří a v jednom případě o srážku s pevnou překážkou (strom). 

V jednom případě byl viník pod vlivem drog a v jednom také pod vlivem alkoholu. 

Hlavní příčiny dopravních nehod: nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem 3 DN, 

při odbočování vlevo 1 DN, proti příkazu dopravní značky DEJ PŘEDNOST 2 DN, 

nezaviněná řidičem 2 DN, při vjíždění na silnici 1 DN, nesprávné otočení nebo couvání 1 DN, 

nepřizpůsobení rychlosti vlastnostem vozidla a nákladu 1 DN.  
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Osm dopravních nehod se stalo ve dne při nezhoršené viditelnosti, tři pak v noci při nesnížené 

viditelnosti (veřejné osvětlení). 

 

4. Dopravní průzkum 

 

    Jednou z částí mé bakalářské práce je také vyhotovení dopravně-inženýrského 

průzkumu, který je nezbytný pro projektování, rekonstrukci a dopravní plánování křižovatek a 

pozemních komunikací. Dopravním průzkumem zjišťuji počty motorových vozidel či cyklistů 

projíždějící danou křižovatkou, zjišťuji tedy intenzitu provozu.  

 

 Dopravní průzkum jsem si naplánoval na 11. 11. 2014 v běžný pracovní den (úterý) 

v čase od 14:00 do 16:00. Vytipovaná doba měření je povětšinou běžnou špičkovou dobou, 

kdy se lidé vracejí domů ze zaměstnání a studenti ze škol.  

 

  Teplota byla okolo 12  ̊C, viditelnost nebyla ničím ovlivněna- bylo polojasno. 

V pozdější části měření, před 16:00 se již stmívalo, nicméně to nemělo vliv na měření a 

kvalitu pořízeného záznamu. 

 

Průzkum byl proveden formou pořízení videozáznamu na mobilní telefon v uvedených 

hodinách. Jako stanoviště měření jsem volil reklamní billboard vedle křižovatky, odkud byl 

jasný výhled na celou křižovatku a její okolí. Zaznamenávána byla osobní vozidla, 

motocykly, autobusy, nákladní automobily a kola. Vzhledem ke způsobu měření stačila 

k dopravnímu průzkumu jedna osoba. 

 

Vhodným časem pro měření by mohly být i ranní hodiny od 7:00 až do 10:00, kdy se 

lidé dopravují do zaměstnání, studenti do škol a díky značnému výskytu tranzitní dopravy po  

I/56 je toto časové rozpětí další špičkovou dobou. Tuto dobu měření jsem nevolil díky 

zhoršené viditelnosti z rána v měsíci listopadu, sychravému počasí, nepříznivé teplotě.  
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Měření proběhlo v čase doporučeném podle TP 189 Stanovení intenzit dopravy na 

pozemních komunikacích [4]. 

 

 

4.1 Značení ramen 
Rameno A je směr z města Frýdek-Místek. Rameno B je směr z obce Frýdlant nad 

Ostravicí. Rameno C je výjezd na hlavní pozemní komunikaci z ulice Čelakovského 

 

 

Obr. 10: Schéma křižovatky dopravního průzkumu 

 

4.2 Sčítání dopravy 
 

 Měření jsem prováděl po 15 minutových intervalech po dobu dvou hodin. 

 

Tab. 1: Jednotlivé intenzity vozidel v čase od 14:00-15:00 (pvoz/h) 

 

Druh 

dopravního 

prostředku 
Osobní 

vozidla 

Nákladní 

vozidla 

Nákladní 

soupravy 
Motocykly Cyklisté 

Dopravních 

prostředků 

celkem 
Čas 

14:00 –14:15 458 13 1 6 2 480 

14:15- 14:30 466 10 6 0 1 483 

14:30 - 14:45 471 8 9 3 0 491 

14:45 - 15:00 436 5 6 3 0 450 

Celkem  1831 36 22 12 3 1904 
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Tab. 2: Jednotlivé intenzity vozidel v čase od 15:00-16:00 (pvoz/h) 

 

 Z celkového počtu v obou tabulkách lze vyčíst, že v první hodině projelo celkem více 

dopravních prostředků, tedy 1904. Pro další výpočet je potřeba určit špičkovou hodinu, která 

je rozepsaná v další podkapitole. 

 

 

4.3 Určení špičkové hodiny 
 

Špičková hodina je nejvyšší hodinová intenzita dopravy. Abych zjistil nejvyšší 

špičkovou hodinu, vytvořil jsem si tabulku, kde se nachází měřené patnácti minutové 

intervaly měření a součet všech vozidel projíždějící danou křižovatku v daném intervalu.  

Postupně s odstupem patnácti minutových intervalů vyberu čtyři nejvyšší po sobě 

jdoucí hodnoty, tvořící jednu hodinu. Nejvyšší hodnota pak bude špičkovou hodinou. 

 

Špičková hodina 

 

(Voz/h)   

14:00 

- 

14:15 

14:15 

- 

14:30 

14:30 - 

14:45 

14:45 - 

15:00 

15:00 – 

15:15 

15:15 

- 15:30 

15:30 - 

15:45 

15:45 - 

16:00 

Za  

čas 

měření 

480 483 491 450 459 427 348 405 3543 

Tab. 3: Intenzity všech vozidel v 15 minutových intervalech 

Druh 

dopravního 

prostředku 
Osobní 

vozidla 

Nákladní 

vozidla 

Nákladní 

soupravy 
Motocykly Cyklisté 

Dopravních 

prostředků 

celkem 
Čas 

15:00 –15:15 434 17 8 0 0 459 

15:15- 15:30 405 13 4 3 2 427 

15:30 - 15:45 331 12 3 1 1 348 

15:45 - 16:00 384 13 5 3 0 405 

Celkem  1554 55 20 7 3 1639 
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Hodinové intenzity: 

14:00-15:00 1904 

14:15- 15:15 1883 

14:30-15:30 1827 

14:45-15:45 1684 

15:00-16:00 1639 

Tab. 4: tabulka hodinových intenzit po 15 minutách 

 

Z tabulky byl za špičkovou hodinu určen čas v době od 14:00 do 15:00, kdy 

křižovatkou projelo ve všech směrech dohromady 1904 vozidel.  

 

Pro další body kapacitního výpočtů je potřeba přepočíst skladbu dopravního proudu 

pomocí koeficientu, nacházejícího se v TP 188. 

 

Typ 

křižovatky 
Jízdní kola Motocykly 

Osobní 

vozidla ¹ 

Nákladní 

vozidla, 

autobusy ² 

Nákladní 

vozidla, 

kloubové 

autobusy 

Průsečné a 

stykové 
0,5 0,8 1,0 1,5 2,0 

¹ Včetně nákladních vozidel do 3,5 t celkové hmotnosti 

 ² Nákladní vozidla nad 3,5 t celkové hmotnosti mimo nákladních souprav a autobusy 

mimo kloubové autobusy 

Tab. 5: Přepočtové koeficienty skladby dopravního proudu [5] 
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Tab. 6: Množství vozidel a přepočtených dopravních proudů 

 

 

 

 

Obr. 11: Pentlogram dopravní špičky 

 

 

 

 

RAMENA Jízdní kola Motocykly Osobní 

vozidla 

Nákladní 

vozidla+bus 

Nákladní 

soupravy 

Přepočtená 

vozidla 

 

A 

2 1 6 963 10 12 992 

3 0 0 42 2 0 44 

 

B 

7 0 0 6 1 0 8 

8 2 6 749 17 10 801 

 

C 

4 0 0 54 4 0 60 

6 0 0 17 2 0 20 
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5. Kapacitní výpočet  
 

Kapacitní výpočet byl proveden dle platných technických podmínek TP 188 - 

posuzování kapacity neřízených úrovňových křižovatek. [5] 

 

Samotný výpočet kapacity neřízené úrovňové křižovatky a následné posouzení má podle 

TP 188 tři základní kroky: 

- Výpočet základní kapacity Gn vedlejších dopravních proudů jako fiktivní hodnoty 

vyjadřující maximální možnou propustnost příslušného podřízeného dopravního 

proudu. 

 

- Výpočet skutečných hodnot kapacity dopravních proudů Cn, závisející na 

pravděpodobnosti nevzdutí příslušných nadřazených dopravních proudů p0. S klesající 

hodnotou pravděpodobnosti nevzdutého stavu p0 klesá rovněž reálná 

kapacita Cn podřízeného dopravního proudu. 

 

- Stanovení rezervy kapacity R jako rozdíl skutečné kapacity Cn a intenzity In, po 

kterém následuje posouzení úrovně kvality dopravy podle vypočtené hodnoty střední  

doby zdržení tw. 

 

Pro každý podřazený dopravní proud je nutno stanovit následující veličiny: 

- stanovení stupně podřazenosti 

- stanovení rozhodující intenzity nadřazených proudů 

- výpočet hodnoty kritické časové mezery 

- výpočet hodnoty následné časové mezery. 
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5.1 Určení stupně podřazenosti dopravního proudu 
 

 

Do 1. stupně podřazenosti řadím dopravní proudy, které jsou nad ostatními 

dopravními proudy nadřazeny. Proudy 2,3,8. 

Do 2. stupně podřazenosti řadím dopravní proudy, které dávají přednost v jízdě 

dopravním proudům 1. stupně. Proud 6 a proud 7 pro odbočení vlevo. 

Do 3. stupně podřazenosti řadím dopravní proudy, které dávají přednost v jízdě jednak 

dopravním proudům 1. stupně a jednak dopravním proudům 2. stupně.  

  

  

Tab. 7: Určení stupně podřazenosti dopravních proudů [5] 

 

 
 

Obr. 12: Znázornění stupňů podřazenosti a označení ramen 

Stupeň 

podřazenosti 

Charakteristika  

stupně podřazenosti 

Dopravní proudy  

podle obrázku 

Styková 

křižovatka 

Průsečná  

křižovatka 

1. stupeň nadřazenost 2+3+8 2+3+8+9 

2. stupeň 
jednoduchá podřazenost dopravnímu proudu 

1. stupně 
6+7 1+6+7+12 

3. stupeň 
dvojnásobná podřazenost dopravním proudům 

1. a 2. stupně 
4 5+11 

4. stupeň 
trojnásobná podřazenost dopravním proudům 

1., 3. stupně 
- 4+10 

http://kds.vsb.cz/mkk/krizovatky-urov-kapacita2.htm#stupen
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5.2 Výpočet rozhodujících intenzit nadřazených dopravních proudů: 
  

 Rozhodující intenzita nadřazených proudů je základní proměnnou při výpočtu 

kapacity vedlejších dopravních proudů. Na stykové křižovatce hrají roli tyto součtové 

intenzity nadřazených dopravních proudů: 

 

-  pro levé odbočení z hlavní pozemní komunikace (dopravní proud č. 7):  

IH = I2 + I3 

- pro pravé odbočení z vedlejší pozemní komunikace (dopravní proud č. 6):  

IH = I2
** + 0,5 . I3

* 

- pro levé odbočení z vedlejší pozemní komunikace (dopravní proud č. 4):  

IH = I2 + 0,5 . I3
* + I7 + I8 

Ve výše uvedených vzorcích pak symboly hvězdiček znamenají: 

- *) Má-li dopravní proud č. 3 samostatný jízdní pruh, pak I3 = 0. 

- **) Má-li dopravní proud č. 2 dva jízdní pruhy, pak se pro pravý jízdní pruh použije 

intenzita dopravního proudů I2/2. 

 

Pro 1. stupeň dopravních proudů platí to, že jsou na hlavní komunikaci. Proud přímo a 

odbočení doprava z hlavní komunikace nedávají nikomu přednost, a proto se neposuzují. 

Pro 2. stupeň dopravních proudů platí podřazenost proudu prvního stupně. Toto pravidlo 

patří pro odbočení vlevo z hlavní komunikace a pro odbočení vpravo z vedlejší komunikace. 

IH7 = I2 + I3                                    992 + 44                = 1036 voz/h 

IH6 = I2
** + 0,5 . I3

*  (992 / 2) + 0,5 . 44         = 518   voz/h 

 

Pro 3. stupeň dopravních proudů platí, že dává přednost všem ostatním dopravním 

proudům. 
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  IH4 = I2 + 0,5 . I3
* + I7 + I8 992 + 0,5 . 44 + 8 + 801 =  1823  voz/h 

5.3 Kritické mezery 
 

Velikost střední hodnoty kritické mezery tg se určuje podle druhu dopravního proudu a 

podle rychlosti v85%, která je stanovena na hlavní pozemní komunikaci sledované křižovatky. 

Je dána rychlost v85% na hlavní komunikaci: v85% = 50 km/h, což je rychlost, kterou nepřekročí 

85% řidičů. Se stoupající rychlostí jízdy stoupá i hodnota kritické časové mezery. 

 

Výpočet podle tab. 8 v TP 188. [5]  

Tab. 8: Střední hodnoty kritických časových odstupů [5] 

 Z tabulky jsem se dozvěděl, že kritické mezery pro danou rychlost 50 km/h pro dané 

dopravní proudy mají tyto hodnoty: 

tg7 = 3,4 + 0,021 . v85%   = 4,45 s 

   tg6 = 2,8 + 0,038 . v85%  = 4,7 s 

   tg4 = 5,2 + 0,022 . v85%  =  6,3 s 
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5.4 Následné mezery 

 

 Následné mezery, jinak řečeno střední hodnota následných časových odstupů tf jsou 

časovými odstupy mezi vozidly podřízeného dopravního proudu při vstupu do křižovatky. 

Jsou udány průměrnou hodnotou a znamenají tedy časový odstup dvou následujících vozidel.  

Následnou mezeru tf určuje druh dopravního proudu a druh úpravy přednosti v jízdě 

na vedlejší pozemní komunikaci, tedy DP č. P4 nebo P6. 

 

Na vedlejší komunikaci je dopravní značka P 4 "Dej přednost v jízdě". Na základě 

toho určíme následné mezery podle následující tabulky [TP 188], [7] 

 

Tab. 9: Návrh středních hodnot následující časové mezery tf[5] 

V mém případě jsou hodnoty následných mezer mezi dopravními prostředky, které vstupují 

do křižovatky, následující:             tf7 = 2,6 s 

tf6 = 3,1 s 

tf4 = 3,5 s 
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5.5 Základní kapacita dopravních proudů Gn 
 

Základní kapacita dopravních proudů Gn je maximální počet vozidel z podřazeného 

dopravního proudu, která mohou projet křižovatkou v časové mezeře mezi vozidly 

nadřazených dopravních proudů [TP 188]. [5] 

 

Kapacita dopravních proudu 1. stupně se rovná kapacitě volně se pohybujících 

dopravních proudů. Všeobecně udávanou hodnotou je 1800 pvoz/h. 

 

Pro kapacitu dopravních proudů 2. stupně platí rovnost se základní kapacitou. 

     Cn=Gn 

 

Kapacita dopravních proudů 3. a 4. stupně bývá vždy nižší než základní kapacita 

vlivem nadřazených proudů, u kterých s rostoucím stupněm vytížení roste přímo úměrně 

pravděpodobnost výskytu vzniku fronty vozidel, pro dopravní proudy 3. stupně podřazenosti 

se pak zohledňuje tzv. pravděpodobnost nevzdutí dopravních proudů 2. stupně. 

 

Základní kapacita dopravního proudu Gn se pak podle TP 188 určí z následujícího 

vztahu: 

 

kde: 

tg - kritická mezera [s],  

tf - následná mezera [s],  

IH - rozhodující intenzita nadřazených proudů[voz/h] 
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Výpočet: 

𝐺7 =
3600

𝑡𝑓7
∗ 𝑒−

𝐼ℎ7
3600

∗(𝑡𝑔7−
𝑡𝑓7

2
)
 = 

3600

2,6
∗ 𝑒−

1036

3600
∗(4,45−

2,6

2
)  =  560 pvoz/h 

 

 

𝐺6 =
3600

𝑡𝑓6
∗ 𝑒−

𝐼ℎ6
3600

∗(𝑡𝑔6−
𝑡𝑓6

2
)
 = 

3600

3,1
∗ 𝑒−

518

3600
∗(4,7−

3,1

2
)
  =  839 pvoz/h 

 

 

𝐺4 =
3600

𝑡𝑓4
∗ 𝑒−

𝐼ℎ4
3600

∗(𝑡𝑔4−
𝑡𝑓4

2
)
 = 

3600

3,5
∗ 𝑒−

1823

3600
∗(6,3−

3,5

2
)
  =  103 pvoz/h 

 

Pro podřazené dopravní proudy, které jsou schopny projet v časové mezeře mezi 

vozidly nadřazených dopravních proudů, mi vyšly následující hodnoty: 

G7 =560 pvoz/h 

G6 =839 pvoz/h 

G4 =103 pvoz/h 

 

5.6 Kapacita dopravních proudů 
 

Jak jsem již uvedl, kapacita jízdního pruhu proudů druhého stupně Cn se rovná 

základní kapacitě Gn. Pro vozidla odbočující vlevo z hlavní komunikace (v mém případě 

proud 7.) a pro vozidla odbočující vpravo z vedlejší pozemní komunikace (dopravní proud 6.) 

platí vztah: 

     Cn = Gn 

 

Kde: 

n…    dopravní proudy 6, 7 

Cn…  kapacita jízdního pruhu n-tého proudu [pvoz/h] 

Gn…  základní kapacita jízdního pruhu n-tého proudu  [pvoz/h] 
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V případě dopravních proudů 1. stupně se obecně údává hodnota 1800 pvoz/h. 

C2, C3, C8 = 1800 pvoz/h 

 

V případě dopravních proudů 2. stupně platí rovnost se základní kapacitou, tzn.: 

C7 = G7 = 560 pvoz/h 

C6 = G6 = 839 pvoz/h 

 

Kapacita dopravních proudů 3. a 4. stupně bývá vždy nižší než základní kapacita díky 

nadřazeným proudům, u kterých s rostoucím stupněm vytížení roste přímo úměrně 

pravděpodobnost výskytu vzniku fronty vozidel, pro dopravní proudy 3.stupně podřazenosti 

se pak zohledňuje tzv. pravděpodobnost nevzdutí dopravních proudů 2. stupně. 

𝑝07= max {    0

1−𝑎𝑣=1−
𝐼7
𝐶7} = max {     0

1−
8

560} = max { 0
1} = 0,986 

 

  kde:  

       Cn - kapacita jízdního pruhu n-tého dopravního proudu [pvoz/h], 

       In - intenzita dopravy dopravního proudu n [pvoz/h], 

       n - dopravní proud č. 1, 5, 6, 7, 11 nebo 12 [-]. 

 

Pro zjištění kapacity C4 na stykové křižovatce pro dopravní proud třetího stupně se 

musí násobit základní kapacita hodnotou pravděpodobnosti p0,7, která vyjadřuje nevzdutí 

nadřazeného proudu druhého stupně pro odbočení vlevo 7, podle vztahu: 

C4 = p0,7 . G4 = 0,986 . 103 = 101.558 = 102 pvoz/h 
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5.7 Rezerva kapacity 

Rezerva kapacity R jízdního pruhu. 

Určuje se podle vztahu: 

R = Cn – In [pvoz/h] 

  kde: 

Cn - kapacita jízdního pruhu dopravního proudu n [pvoz/h], 

In - návrhová intenzita dopravy dopr. proudu nebo smíšených dopr. proudů 

 [pvoz/h]. 

 

Výpočet: 

R7  = C7 – I7 = 560 – 8 = 552 pvoz/h 

R6  = C6 – I6 = 839 – 20 = 819 pvoz/h 

R4  = C4  – I4 = 102 – 60 = 42 pvoz/h 

 

Rezerva kapacity v procentuálním vyjádření: 

 

𝑅7% = (1 −
I7

C7
) ∗ 100 = (1 −

8

560
) ∗ 100 = 98,57%  

𝑅6% = (1 −
I6

C6
) ∗ 100 = (1 −

20

839
) ∗ 100 = 97,62% 

𝑅4% = (1 −
I4

C4
) ∗ 100 = (1 −

60

102
) ∗ 100 = −57,82% 

Z procentuálního vyjádření je zřejmé, že rezerva kapacity na dopravním proudu č. 4 je 

nevyhovující, dosahující záporných čísel. 
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5.8 Střední doba zdržení a úroveň kvality dopravy (ÚKD): 

 

Střední doba zdržení závisí především na rezervě kapacity jízdního pruhu příslušného 

proudu, případně smíšených proudů, a jeho kapacitě. Střední dobu zdržení lze vypočítat 

pomocí komplikovaného vzorce nebo ji je možno vyčíst z grafu: 

Graf č. 1: Určení střední doby zdržení tw a ÚKD, které závisí na kapacitě C a rezervě 

kapacity R, zdroj TP 188  [5] 

 

Z grafu tedy vyplývá: 

tw7= 4 s 

tw6= 3 s 

tw4=  >45 s 

Střední doba zdržení je vyhovují na  dopravních proudech 6 a 7.  

U dopravního proudu č. 4 je střední doba zdržení více jak 45 vteřin, tedy nevyhovuje. 

 

Z vyhotoveného průzkumu z r. 2010 jsem zjistil, že doba zdržení vypočtená podle 

programu na posuzování křižovatek (EDIP-KA) byla doba zdržení odhadnuta na 748 s, což je 

nesmyslný odhad. Za dobu dopravního průzkumu jsem pozoroval i dobu čekání, která 

dosahovala hodnot jako 150 s a více. 
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ÚKD se určí podle ČSN 736102 (příloha A) 

Limitní hodnoty střední doby zdržení dopravních proudů na vjezdu do úrovňové 

neřízené křižovatky (průsečné, stykové i okružní) jsou podle ČSN 73 6102 následující: 

Tab. 10: Stanovení ÚKD a střední doby zdržení [10] 

 

Tedy: 

tw7= 4 s   ÚKD = A 

tw6= 3 s  ÚKD = A 

tw4=  >45 s  ÚKD= E-F 

 

Na dopravních proudech č. 6 a 7 byla stanovena úroveň kvality dopravy označením 

písmenem A – doba zdržení je velmi malá. 

 

Na rameni C dopravního proudu č. 4 je doba zdržení mimo hodnoty grafu. Byla 

stanovena úroveň kvality dopravy písmenem F – překročena kapacita. 
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5.9 Délka fronty na vjezdech 
 

Délka fronty na vjezdech N95% do neřízené křižovatky se dimenzuje na 95% 

pravděpodobnost uvažované délky [TP 188]. [5] 

  

To znamená, že v 95% času během špičkové hodiny je fronta kratší než udává 

hodnota N95%, ve zbývajících 5 % času se připouští fronta vozidel delší. 

  Délka fronty N95% se určí ze vztahu: 

 

   kde: 

       av – stupeň vytížení, 

       Cn – kapacita jízdního pruhu dopravního proudu n [pvoz/h]. 

Délku fronty N95% lze také určit z následujícího grafu: 

Graf č. 2: Délka fronty na vjezdech [5] 

Pro dopravní proud č. 7 vyšla délka fronty na vjezdu 1 m, pro dopravní proud č. 6 

vyšla délka fronty na vjezdu 1 m a pro dopravní proud č. 4 vyšla délka fronty na vjezdu 22 m.  

 

Kapacitní posouzení prognózy dopravního zatížení pro rok 2030 viz příloha 1. 
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6. Návrh řešení 
 

 Pro přestavbu křižovatky byly navrženy dvě varianty, které řeší problémový výjezd 

z ulice Čelakovského a zklidňují příjezd do obce. Mapovým podkladem pro návrhy byla 

katastrální mapa a ortofotomapa města Frýdku-Místku.  

 

6.1 Varianta č. 1 
 

 Varianta č. 1 řeší stávající křižovatku ponecháním původní stykové křižovatky 

a použitím úpravy VDZ s dopravními stíny V13a. Dále bylo také nutné řešit úpravu 

autobusové točny.  

 

Byly navrženy dva dopravní stíny. První se nachází při vjezdu do obce, díky němu se 

původní dvoupruhový směr jízdy do města zúží v jednopruhový. Výsledkem bude zklidnění 

dopravy (řidiči budou více dodržovat předepsanou povolenou rychlost v obci do 50 km/h), 

zároveň se dopravním stínem vytvoří prostor pro odbočovací pruh vlevo na vedlejší PK, čímž 

vznikne volný pruh pro vozidla odbočující vlevo z ulice Čelakovského na I/56. Dopravní stín 

bude mít délku 65,00 m, plocha stínu bude 105,60 m2. 

 

Ve středu křižovatky na hlavní PK byl navržen další dopravní stín, který odděluje 

odbočovací pruh vlevo a nově vytvořený volný nájezdový pruh na hlavní PK pro vozidla 

odbočující vlevo z vedlejší PK. Délka malého dopravního stínu bude 10 m a plocha stínu 

bude 16 m2. Stín byl navržen v souladu s vlečnými křivkami pro návrhová vozidla. Byla 

provedena změna VDZ viz výkres s dopravním značením varianty č. 1. 

 

Průběžné jízdní pruhy 

Na průběžné hlavní komunikaci jsou šířky jízdních pruhů zachovány.  

 

Přídatné pruhy 

 Návrh vychází z ČSN 73 6102 [10] a ČSN 73 6110 [11]. Parametry odbočovacího 

pruhu odpovídají návrhové rychlosti 50 km/h. 

  Odbočovací pruh na I/56 má šířku 3,25 m, byl navržen s vyřazovacím úsekem délky 

35,00 m, zpomalovacím úsekem délky 15,00 m (rychlost na konci zpomalovacího úseku 

stanovena na 30 km/h) a čekacím úsekem délky 30 m.  

Ostatní prvky 
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Na vedlejší komunikaci bylo navrhnuto VDZ o vodící proužky V4a, u točny Letná a ulice Na 

Konečné V2b (1,5/1,5/0,25), vzhledem k šířce ulice Čelakovského (5,50 m) se dále s návrhem 

VDZ nepokračovalo. 

  Dále je navrhnuta úprava točny Letná, pro snadnější zařazení MHD na vedlejší 

pozemní komunikaci ulice Čelakovského, kdy již nebudou autobusy zadní částí karoserie 

blokovat část vozovky. V návrhu dojde k rozšíření prostoru pro část točny na šířku 7,00m, pro 

možné odstavování vozidel MHD. Poloměr vnitřního oblouku na točně Letná je R=9,00 m, 

poté se vozovka zužuje na 5,50 m a u napojení na ulici Čelakovského má poloměr R= 5,00 m 

a R= 4,00 m. 

  

  

 

Obr. 13: Návrh varianty č. 1 v ortofotomapě 

 

6.2 Varianta č. 2  
 Dalším možným řešením je přestavba stykové křižovatky na okružní křižovatku 

s dvoupruhovými vjezdy a výjezdy na hlavní PK a jednopruhovým vjezdem a výjezdem na 

ulici Čelakovského. Bylo navrženo několik variant okružních křižovatek.  

 Jeden typ s šesti větvemi, kdy dochází k napojení pozemní komunikace, která vede 

podél I/56. Vzhledem k nevhodné průjezdnosti návrhového vozidla (popelářský vůz) pomocí 

vlečných křivek v programu AutoTURN na tomto napojení, bylo nutné navrhnout další 

variantu bez napojení.  

Byla navržena varianta se čtyřmi větvemi, v tomto případě okružní pás zasahoval do 

přilehlé vozovky obytné a průmyslové zóny, a tak byla navržena třetí varianta OK 

elipsovitého tvaru. Třetí varianta je variantou konečnou, kdy nedochází ke střetu vozovky 

průmyslové zóny. Dojde ke značnému snížení nákladů. Všechny návrhy jsou uvedeny 

v přílohách. 
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 Průměr v hlavní ose elipsovité okružní křižovatky je 25,00 m a průměr na vedlejší ose 

je 21,00 m. Šířka jízdního pásu je u všech variant OK 7,50 m. Všechny rozměry byly 

navrhnuty s ohledem na vlečné křivky směrodatných vozidel. 

 

Vjezdy 

Šířky u dvoupruhových vjezdů byly zachovány ve stejné šíři 3,25 m dle TP 135. Šířka 

vjezdu na ulici Čelakovského je 3,50 m od obruby k dopravnímu stínu. Vjezd z autobusové 

točny Letná má šířku 5,50 m 

Výjezdy 

Dvoupruhové výjezdy byly navrženy ve vzdálenostech 4,00 m krát počet pruhů- tedy 

8,00 m mezi obrubami dle TP 135. Výjezd do ulice Čelakovského má šířku 3,50 m mezi 

obrubou a dopravním stínem. 

Připojovací a odbočovací směrové oblouky 

Poloměry vjezdových větví na okružní jízdní pás jsou 15,00 m a výjezdové 

odbočovací oblouky u hlavní pozemní komunikace 30,00m. Ulice Čelakovského má vjezdový 

oblouk o poloměru 8,00 m a výjezdový odbočovací oblouk o poloměru 15,00 m. Autobusová 

Točna má vjezdový oblouk o poloměru 8,00 m. 

 

Středový ostrov 

 Středový ostrov, který je vegetačně upraven, má tvar elipsy, byl vytvořen bez 

pojízdného prstence dle příručky Cityplan pro navrhování moderních okružních křižovatek 

[8]. Jeho šířka v hlavní ose je 17,50 m a na vedlejší ose 13,50 m. 

 

Okružní jízdní pás 

 Byl navržen jako jednopruhový o šířce 7,50 m.  

 

Dopravní ostrůvky: 

 Na větvích hlavní pozemní komunikace byly použity dělící ostrůvky. Poloměry 

zaoblení jsou 0,50 m. Ostrůvky splňují minimální šířku i délku. Na ulici Čelakovského byl 

vybudován dopravní stín, který rozděluje vjezd a výjezd z OK. 

 

Komunikace pro pěší: 

 Byly navrženy úpravy chodníkových ploch s bezbariérovým přístupem. Nové části 

chodníků jsou navrženy o šířce 2,00 m. Navazují na původní chodníky o šířce 2,50 m. 
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Obr. 14: Varianta č. 2 v ortofotomapě 

 

 

7. Odhad Nákladů 

 

 Odhad nákladů byl proveden na základě publikace ceníku z ústavu územního rozvoje 

pro průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury pro rok 2012 [12].  

 

7.1 Varianta č. 1 
 

K variantě č. 1 byl proveden odhad prací na stávající vozovce, bude provedena změna 

VDZ na hlavní PK skladby D0 - N - 1 - II - PIII (tato skladba vozovky byla určena na základě 

současné TND v době měření). 

 

Skladbu chodníku tvoří betonová zámková dlažba o tl. 60 mm, která je uložena na 

pískovém lóži tloušťky 30 mm s pokladní vrstvou tvořící štěrkodrť o tl. 150 mm. 
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Pro návrh autobusové točny Letná byla vybrána skladba vozovky dle TP 170 [13] a to 

D1 – N – 3 – IV – PIII. Skladbu povrchu tvoří asfaltový beton ABS II tl. 40 mm, obalové 

kamenivo tl. 110 mm, štěrkodrť tl. 200 mm, a mechanicky zpevněná zemina tl. 200 mm. 

 

Přesunutá zastávka bude doplněná přístřeškem pro cestující. Výška nástupní hrany 

zastávky je 200 mm nad vozovkou. 

 

Položky orientačních nákladů a množstvím měrných jednotek a celkovou cenou 

jednotlivých položek jsou uvedeny v následující tabulce č. 12 

Položka Cena (m2, ks) Plocha, ks Cena položky v Kč 

Plocha točny  1 456 376 547 456 

Chodníky 896 688 616 448 

Vodorovné dopravní značení 658 551 362 558 

Ohumusování + zatravnění 82 236 19 352 

Obruby 400 652 260 800 

Zastávkový přístřešek 100 000 1 100 000 

Odstranění asfaltových ploch 805 419 337 295 

Odstranění asfaltových ploch chodníků 705 688 485 040 

Svislé dopravní značení 1 500 8 12 000 

CELKEM 2 740 949 

Tab.  11: Odhad nákladů varianty č. 1 

 

Odhadovaná cena všech navrhovaných úprav varianty č. 1 činí 2 740 949 Kč. 

V původním záměru návrhu úpravy stykové křižovatky byla pouze změna VDZ, kdy by 

náklady vyšly pouze na 362 558 Kč.  

Špatný stav chodníkových ploch a nevhodný tvar autobusové točny navýšil 

odhadované náklady o 2 378 391 Kč. 
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7.2 Varianta č. 2 
 

 U varianty č. 2 byla navržena skladba vozovky D0 – N – 1 – II – PIII, jak na 

příjezdových a výjezdových větvích, tak na okružním pásu.  

Byla navržena skladba u točny D1 – N – 3 – IV – PIII. Skladby a chodníková plocha 

jsou stejné skladby jako u varianty č. 1. 

 

Položka Cena (m2, ks) Plocha, ks Cena položky v Kč 

Plocha točny  1 456 364 529 984 

Chodníky 896 658 589 568 

Vodorovné dopravní značení 658 721 474 418 

Ohumusování + zatravnění 82 832 68 224 

Obruby 400 841 336 400 

Zastávkový přístřešek 100 000 1 100 000 

Odstranění asfaltových ploch 805  2 322 1 869 210 

Odstranění asfaltových ploch chodníků 705 599 422 295 

Nová vozovka, okružní pás 1 456 2 056 2 993 536 

Svislé dopravní značení 1 500 14 19500 

CELKEM 7 404 635 

Tab.  12: Odhad nákladů varianty č. 2 

 

Odhadovaná cena všech navrhovaných úprav varianty č. 2 činí 7 404 635 Kč. 
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8. Vyhodnocení variant 

 

 Varianty jsou porovnávány podle předem daných kritérií. V následující tabulce jsou 

uvedena jednotlivá kritéria a jsou ohodnoceny známkami 1-3, přičemž 1 je nejlepší 

hodnocení. Aritmetickým průměrem bude zjištěn celkový výsledek průměrné známky všech 

hodnot.  

Varianta, která bude mít nižší průměr je podle zadaných kritérií vhodnější. 

 

 

8.1 Kritéria hodnocení 

  

Ekonomické hledisko 

 Odhadované náklady na přestavbu podle varianty č. 1 činí  2,74 mil. Kč, u varianty č. 2 

je to částka 7,4 mil. Kč. Za předpokladu, že by u varianty č. 1 došlo pouze k renovaci 

chodníkové asfaltové plochy, byl by rozdíl v ceně návrhů až trojnásobný. 

 

Zpomalení dopravy při vjezdu do obce 

  Obě varianty plní funkci zpomalení dopravy na předepsanou povolenou rychlost 

v obci. U Varianty č. 1 dojde k zúžení do jednoho pruhu na I/56, zvýší se hustota provozu, ale 

kapacitně vyhovuje. Varianta č. 2 zpomaluje dopravu, nevýhodou se jeví jednopruhový 

okružní pás.  

 

Bezpečnost 

 Díky dopravnímu stínu u varianty č. 1 byl umožněn bezpečnější výjezd z vedlejší PK 

na hlavní PK. Vhodnou úpravou dopravního značení při vjezdu do obce se dá značně omezit 

nebezpečnost zúžení do jednoho pruhu. U varianty č. 2, ač se jedná o OK, je problémem 

jednopruhový okružní pás pro dvoupruhové vjezdové a výjezdové dopravní proudy na hlavní 

PK.  



42 

 

 

Stavebně - technická náročnost 

 U obou variant proběhnou úpravy chodníkových ploch a točny Letná.  

U varianty č. 1 na hlavní PK pouze úprava VDZ s přidáním SDZ. U varianty č. 2 budou pro 

vybudování OK potřeba rozsáhlé práce, které znemožní průjezd danou lokalitou. 

 

 

Dopady na okolí (zrušení stávajících obslužných ploch) 

 U varianty č. 2 dojde ke zmenšení odstavné parkovací plochy nebo k jejímu úplnému 

zrušení. Při vybudování OK bude nutno zrušit a přesunout autobusovou zastávku na 

I/56.Varianta č. 1 počítá se zachováním zastávky i odstavné parkovací plochy. 

 

Tab. 12 Porovnání variant dle zadaných kritérií 

Z výsledku porovnání vyšlo, že vhodnější je přebudování křižovatky na variantu č. 1. 

 

 

 

 

 

 

Kritéria Varianta č. 1 Varianta č. 2 

Ekonomické hledisko 1 3 

Zpomalení dopravy při vjezdu do obce 2 1 

Bezpečnost 2 2 

Stavebně - technická náročnost 1 3 

Dopady na okolí (zrušení stávajících obslužných ploch) 1 2 

Aritmetický průměr známek 1,4 2,2 
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9. Závěr a doporučení 
 

Cílem této bakalářské práce bylo zhodnotit stávající stav stykové křižovatky I/56 a 

ulice Čelakovského ve Frýdku – Místku a navrhnout vhodná řešení variant pro tuto 

problémovou křižovatku, ze které mají řidiči MHD a ostatní účastníci silničního provozu 

problém odbočit vlevo z ulice Čelakovského na I/56. 

 

Současná styková křižovatka silnice I/56 a ulice Čelakovského ve stávajícím stavu 

kapacitně nevyhovuje. ÚKD dopravního proudu č. 4 je označen F- překročená kapacita. Tato 

křižovatka se musí v nejbližší době řešit přestavbou.  

 

Přestavba by měla řešit zmenšení doby zdržení na ulici Čelakovského pro návrhový 

rok, umožnit bezpečnější výjezd a zařazení se do provozu na hlavní PK, omezit vysokou 

rychlost řidičů jedoucích směrem do města po hlavní PK, zrušení dopravního pruhu 

umožňující jízdu přímo a zároveň odbočení vlevo, a také problémový úsek napojení točny 

Letná. 

 

Navrženy byly dvě vhodné varianty, které splňují výše zmíněné požadavky. Po 

porovnání variant dle zadaných kritérií je vhodnější varianta č. 1, tedy úprava VDZ na I/56 a 

ulici Čelakovského s možnou úpravou točny autobusů.  
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