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Anotace 

Cílem bakalářské práce bylo provést variantní řešení úprav organizace a řízení na 

křižovatce ulic Průběžná- Na Svobodě- Marie Majerové a prostoru zastávky městské 

hromadné dopravy před touto křižovatkou. Řešení je provedeno v rozsahu technické studie. 

První část práce obsahuje zhodnocení stávajícího stavu křižovatky, která je podložena 

dopravním průzkumem a údaji o nehodovosti v místě křižovatky. Druhá část je soustředěna 

na návrh úprav formou 2 variant okružních křižovatek, podložené potřebnou výkresovou 

dokumentací a je zde uvedeno technicko - dopravní zhodnocení variant a výběr nejvýhodnější 

varianty.  Ve třetí části je již podrobněji řešena konkrétní vybraná varianta s provedením 

ověření pomocí vlečných křivek a rozhledů. 

Klíčová slova: Ostrava, rekonstrukce, okružní křižovatka, nehodovost, autobusová zastávka, 

přechod pro chodce 

 

Annotation 

The goal of this bachelor´s thesis was to carry out alternative solutions of 
modifications of organization and management at the intersection of the streets Průběžná - Na 
Svobodě - Marie Majerové and the area of public transport station in front of this intersection. 
The solution is performed in the scale of technical study. The first part includes the 
assessment of the current state of the intersection, which is supported by traffic monitoring 
and information of the accidents at the intersection area. Following part is focused on the 
proposed modifications in the form of two variants of roundabouts, supported by necessary 
drawing documentation and technical- transport evaluation of options and selection of the best 
option. The third part is already addressed in more detail specific chosen variant with 
performing authentication using towed curves and view range review. 

Key words: Ostrava, reconstruction, roundabout, accident rate, bus stop, pedestrian crossing
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Seznam použitých zkratek a značek 

Seznam zkratek: 
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S ........... Silnice 

pvoz ........... Přepočtená vozidla 

voz ........... Vozidla 

SW ........... Software 

Seznam veličin: 

b  kategorijní šířka komunikace[m] 

a  jízdní pruh [m] 

v  vodící proužek [m] 

c  zpevněná krajnice [m] 

e  nezpevněná krajnice [m] 

tw
    střední doba zdržení vozidel v dopravním proudu  [s] 

Gn  základní kapacita jízdního pruhu  [pvoz/hod] 

IH   rozhodující intenzita nadřazených proudů [voz/hod] 

tg  kritická časová mezera   [s] 

tf  následná časová mezera   [s] 

n  dopravní proudy    [-] 
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Cn  kapacita jízdního pruhu n-tého proudu [pvoz/hod] 

av   stupeň vytížení dopravního proudu  [-] 
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pz,n   pravděpodobnost současného nevzdutého stavu dopravních proudů 1, 5, 7 nebo 

1, 7, 11 [-] 

px  pravděpodobnost současného nevzdutého stavu nadřazených dopravních 

proudů č. 1 a 7 [-] 

 

Rez  rezerva kapacity [pvoz/hod] 

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

dopravy dne průzkumu [-] 

, ,  přepočtový koeficient denní intenzity dopravy dne průzkumu na týdenní 

průměr denních intenzit dopravy [-] 

, ,  přepočtový koeficient týdenního průměru denních intenzit dopravy na roční 

průměr denních intenzit dopravy [-] 

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

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

,   koeficient vývoje dopravy pro současný rok a pro danou skupinu vozidel[-] 

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

N   celkový počet nehod ve sledovaném období  [-] 

t   počet dní sledovaného období    [den] 

D  vnější průměr okružní křižovatky [-] 
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1 ÚVOD 

 Tématem této bakalářské práce je řešení křižovatky ulic Průběžná- Na Svobodě- Marie 

Majerové v Ostravě. Ulice Průběžná spojuje komunikace Martinovská a 17. listopadu na 

úrovni dílen DPO dále směrem k obchodnímu centru Globus. Je to nejkratší spojka mezi 

komunikacemi a místy je využívána i nákladní dopravou. Ulice Na Svobodě je příjezdová 

komunikace z obytné zóny a autoservisu. Ulice Marie Majerové je příjezdová komunikace 

k blízkému sídlišti a místní škole.  

Hlavním řešeným problémem je nepřehledné umístění autobusové zastávky na ulici 

Průběžná, kdy když je na zastávce přítomen autobus MHD, tak je ucpán jízdní pruh a vzniká 

zde nepřehledná situace. Vozidla, která se rozhodnou autobus předjet, nemají dostatečný 

rozhled na protijedoucí vozidla a na pohyb chodců z vystupujících z autobusu. Vzniká zde 

tedy ucpání z důvodu MHD a tedy neplynulost dopravy. 

 První část této práce se zaměřuje na stávající situaci daného stavu a jejího blízkého 

okolí, složení dopravního proudu a zjištění nedostatků a problémů daného úseku omezujících 

plynulost a bezpečnost dopravy v této lokalitě, které je nutno odstranit. 

 Ve druhé části nalezneme výsledky zpracovaného dopravního průzkumu, výpočty 

intenzit a analýzu nehodovosti daného 

 Třetí část obsahuje popis nových návrhů řešení křižovatky dle platných předpisů a 

norem doplněný o technicko-dopravní posouzení navržených variant a stávající a výběr 

vítězné varianty. Dále obsahuje konstrukční a dopravní řešení vybrané varianty a ověření dané 

varianty pomocí vlečných křivek a rozhledových poměrů. 

  Závěr obsahuje porovnání původní varianty s vybranou navrhovanou 

variantou.  
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2 POPIS KŘIŽOVATKY A JEJÍHO OKOLÍ 

 Zvolená křižovatka se nachází ve městě Ostrava. Ostrava je Statutární město ležící 

v Moravskoslezském kraji a je jeho krajským městem. Ostrava leží na soutoku řek Lučina, 

Odra, Opava a Ostravice. Ostrava je počtem obyvatel třetí největší město v ČR s hustotou 

obyvatel 1500 obyvatel na km2, jeho rozloha činí 214 km2 a tvoří ji celkem 23 městských 

obvodů. V současné době je Ostrava centrem průmyslu a kulturního děje Moravskoslezského 

kraje což vede k zvyšování dopravního zatížení a tím i k nutnosti oprav a rekonstrukcí 

komunikací. 

 
 

Obrázek 1 Umístění řešeného území v rámci ČR, ze serveru www.mapy.cz [19] 

 

Zvolená křižovatka je křižovatkou ulic Průběžná- Na Svobodě - Marie Majerové nachází se 

na hranici městských obvodů Ostrava – Poruba a Ostrava Martinov. Má 4 větve bez 

odbočovacích pruhů. Křižovatka je průsečná opatřená svislým dopravním značením 

označujícím ulici průběžná jako hlavní komunikaci a přípojné komunikace jako vedlejší. 

 Hlavní komunikací je zde ulice Průběžná, je to místní komunikace II. třídy  

MS 2 7,5/7,5/50, tato silnice je pomyslnou hranicí katastrálních území Ostrava – Poruba a 

Ostrava – Martinov. Nachází se v mírném směrovém oblouku a je v ní zachován po celou 

délku řešeného úseku střechovitý sklon, ve kterém je řešena i stávající křižovatka. Silnice je 
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dvoupruhová, směrově nerozdělená a patří do funkční skupiny B, sběrné komunikace. V těsné 

v blízkosti křižovatky je v jízdním pruhu této komunikace umístěna autobusová zastávka. 

 Vedlejšími pozemními komunikacemi této křižovatky jsou komunikace ulic 

Na Svobodě a Marie Majerové. Ulice Na Svobodě je místní komunikace III. Třídy 

(m. ob. Martinov), je zařazena do funkční skupiny C – obslužná komunikace a je směrově 

nerozdělená dvoupruhová a napojuje místní obytnou zónu a autoservis. 

 Ulice Marie Majerové je místní komunikace III. třídy s funkcí obslužnou  

(m. ob. Poruba). Je směrově nerozdělená dvoupruhová. V těsné blízkosti křižovatky se na ni 

napojuje parkoviště a příjezdová cesta od místní školy. Tato komunikace umožňuje přístup 

k obytnému sídlišti a škole (Gymnázium Olgy Havlové). 

 

Obrázek 2 Umístění křižovatky v rámci města [19] 
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Obrázek 3 Letecký snímek křižovatky [19] 

2.1  Problematika křižovatky 

 Jak již bylo zmíněno, křižovatka je nepřehledným úsekem dané komunikace z důvodu 

umístění autobusové zastávky v její blízkosti. Ve špičkových hodinách je zde intenzita 

dopravy vysoká, proto vznikají za autobusy fronty vozidel a tedy se zahlcuje rameno 

křižovatky. Při předjíždění stojícího autobusu je nedostatečný výhled na protijedoucí vozidla 

a nulový výhled na chodce vystupující z autobusu a přecházející po přechodu pro chodce. 

Podrobná situace je popsána v příloze Pravděpodobnostní posouzení tvorby fronty vozidel za 

autobusem stojícím na zastávce na křižovatce ulic: Průběžná, M. Majerové, Na Svobodě [1]  

 Křižovatka je zatěžována převážně osobními automobily a MHD, avšak místy je 

zatížena i těžkými nákladními vozidly, které nemohou stojící autobus předjet, a tím se zvyšuje 

riziko kolize při předjíždění stojících vozidel, jelikož se prodlužuje fronta vozidel. 

 Dále z důvodu většího počtu dopravních nehod ve večerních hodinách, kdy je 

křižovatka méně přehledná a automobily ji projíždějí vysokou rychlostí, což vedlo v minulosti 

k několika nehodám. 
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2.2 Situace stávajícího stavu  

 Aktuální situace konstrukčního řešení a dopravního značení na křižovatce. V technicko-

dopravním zhodnocení nazýváno Nultá varianta. 

 

Obrázek 4 Původní varianta 

2.3 Charakteristika území 

 Celá lokalita města Ostravy je poddolovaná, členitost řešeného území je minimální. 

Řešené území se nachází na hranici městských obvodů Ostrava – Martinov a  

Ostrava – Poruba a je omezeno pouze na pozemky města, které jsou v místě komunikace i 

v jejím okolí rovinné.  
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3 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ ÚDAJE 

3.1 Kategorie komunikací 

 Silnice Průběžná, Na Svobodě a M. Majerové odpovídají podle naměřených hodnot 

kategorii komunikace S 7,5. Jsou dvoupruhové s absencí vodících proužků. Podle ČSN 73 

6101[1] 

 

Obrázek 5 Dvoupruhová silnice dle ČSN 73 6101[1] 

Naměřené hodnoty: 

 b=7,5m; a=3m; v=0m; c=0,25m; e=0,5m 

 kde: b  kategorijní šířka [m] 

  a  jízdní pruh [m] 

  v  vodící proužek [m] 

  c  zpevněná krajnice [m] 

  e  nezpevněná krajnice [m] 

   

3.2 Dopravně – inženýrský průzkum 

 Pro získání podkladů k výpočtům intenzit a posouzení byl proveden  

dopravně – inženýrský průzkum.  

3.2.1 Metodika dopravně – inženýrského průzkumu 

 Dopravní průzkum proběhl ve dnech 23. 10. 2014 (čtvrtek) v době 12:00 – 15:00 a 11. 3. 

2015 (středa) v době 7:00 – 10:00 v návaznosti na období doporučené v TP 189 Stanovení 

intenzit dopravy na pozemních komunikacích[4] a na časy začátku a konce školní výuky 
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přilehlé školy (Gymnázium Olgy Havlové). Počasí v době měření: Bylo jasno téměř bezvětří 

v obou dobách měření.  

 Celý průzkum byl zaznamenán písemně a následně zapsán do počítačového SW pro další 

zpracování. Průzkum byl zaznamenáván z přehledného místa v blízkosti křižovatky s čistým 

výhledem na všechny její větve. Měření bylo prováděno 3 osobami a to pro každý hlavní směr 

jedna osoba a pro oba vedlejší zbývající. Pro účely měření bylo určeno schematické značení 

písmeny. 

 

Obrázek 6 Letecký snímek křižovatky s označením jednotlivých větví viz [19] 

3.2.2 Intenzity v době průzkumu 

 Intenzita dopravy je množství dopravních prostředků, které projede určitým úsekem za 
danou jednotku času. 

 Pro potřeby kapacitních výpočtů a porovnání výsledků ze sčítání dopravy jsou stanoveny 
2 základní typy intenzit dopravy: 

- Roční průměr denních intenzit (voz/den) 
- Hodinové intenzity (voz/hod) 
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Obrázek 7 Graf určení špičkové hodiny z vlastního sčítání 

23.10 
7-8h 8-9h 9-10h 

O N A O N A O N A 

A 

B 38     29     21     

C 188 0 22 134 1 21 180 2 10 

D 6     2     7     

B 

A 18     12     29     

C 79 
 

  20 
 

  15 
 

  

D 0     0     0     

C 

A 90 2 12 114 2 7 120 1 6 

B 18 
 

  31 
 

  18 
 

  

D 2     0     3     

D 

A 6     11     10     

B 0 
 

  0 
 

  1 
 

  

C 9     3     2     

Tabulka 1 Naměřené hodinové intenzity ze dne 23.10 2014 

11.3. 
12-13h 13-14h 14-15h 

O N A O N A O N A 

A 

B 35     53     69     

C 102 7 7 120 7 14 103 4 16 

D 5     7     13     

B 

A 9     17     11     

C 12 
  

25 
  

41 
 

  

D 0     1     0     

C 

A 98 4 12 132 5 12 132 3 16 

B 42 
  

15 
  

57 
 

  

D 3     1     9     

D 

A 15     11     6     

B 0 
  

1 
  

0 3 16 

C 8     3     1     

Tabulka 2 Naměřené hodinové intenzity ze dne 11.3 2015 

0

100

200

300

400

500

600

In
te

n
zi

ta
 d

o
p

ra
vy

Časy měření

Intenzity dopravy

Hodinové intenzity



13 
 

Po zjištění špičkové hodiny byly spočteny intenzity na křižovatce. Jako špičková 

hodina byla určena doba 14:00-15:00. 

 

Obrázek 8 Graf podílu jednotlivých druhů vozidel na křižovatce 

Pro přehlednost složení dopravního proudu byl zvolen graf. Každému druhu vozidla 

byla přiřazena barva, jejíž podíl na grafu je přímo úměrný intenzitě. 

Pro potřeby některých výpočtů jsou skutečná vozidla přepočítávána na tzv. jednotková 

vozidla. Zde se tak provede přenásobením koeficienty podle tabulky č. 3  

Typ křižovatky Jízdní kola motocykly 
Osobní 
vozidla 

Nákladní 
automobily a 

autobusy 

Nákladní 
soupravy a 
kloubové 
autobusy 

Průsečná a 
styková bez 

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

Okružní 0,5 0,8 1 2 3 

Tabulka 3 Přepočtové koeficienty skladby dopravního proudu dle TP 188 [12] 

14-
15h 

SMĚR 
Osobní 

[voz./hod] 
Nákladní 

[voz./hod] 
Autobusy 
[voz./hod] 

Celkem 
vozidel 

[voz./hod] 

Jednotková 
vozidla 

celkem 
voz. 

[j.v./hod] 

A 

B-vpravo-3 69     69 69 

215 C-rovně-2 103 4 16 123 133 

D-vlevo-1 13     13 13 

B 

A-vlevo-4 11     11 11 

52 C-vpravo-6 41 
  

41 41 

D-rovně-5 0     0 0 

C 

A-rovně-8 132     132 132 

198 B-vlevo-7 57 
  

57 57 

D-vpravo-9 9     9 9 

D 

A-vpravo-12 6     6 6 

36 B-rovně-11 0 3 16 19 29 

C-vlevo-10 1     1 1 

Tabulka 4 Intenzita dopravy na křižovatce ve špičkové hodině 

92%

1%
7%

složení dopravního proudu

osobní auta

kamiony

autobusy
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3.2.3 Kapacita křižovatky 

Kapacita křižovatky současného stavu 

 Křižovatka je styková úrovňová, není řízená světelným signalizačním zařízením. Pro 

výpočet a posouzení byly použity vztahy z technických podmínek TP 188 Posuzování 

kapacity neřízených úrovňových křižovatek [12]. 

Vlastní výpočet 

 Kritériem pro posouzení úrovně kvality dopravy stykové úrovňové neřízené křižovatky je 

čas, který je vyjádřen střední dobou zdržení jednotlivých podřazených proudů, případně 

smíšených proudů. Závěrem kapacitního posouzení křižovatky je nutno ověřit, jestli pro 

intenzitu dopravního proudu In není překročena hodnota střední doby zdržení podle 

podmínky: 

tw
n ≤ tw 

kde:  tw
n  střední doba zdržení vozidel v dopravním proudu n, příp. smíšeném proudu [s] 

  tw nejvyšší přípustná doba zdržení vozidel dle požadovaného stupně úrovně 

kvality dopravy  [s] 

  Pro celkové posouzení úrovně kvality dopravy je rozhodující nejméně příznivé hodnocení 

s nejvyšší střední dobou zdržení. Úroveň kvality dopravy se poté vyhodnotí dle tabulky 5  

 Limitní hodnoty střední doby zdržení na vjezdu do neřízené stykové křižovatky dle TP 

188[12].  

  

Tabulka 5 Limitní hodnoty střední doby zdržení na vjezdu do neřízené stykové křižovatky dle TP 188[12] 
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Stupeň podřazenosti dopravních proudů 

 Pro výpočet je nutné přiřadit dopravnímu proudu jeho stupeň podřazenosti. Stupně 

podřazenosti jsou zobrazeny na obr. č. 6. Číslování dopravních proudů bylo převzato z   

TP 188 Posuzování kapacity neřízených úrovňových křižovatek [12]. 

 

Obrázek 9 Stupně podřazenosti dopravních proudů dle ČSN EN 73 6102[2] 

Rozhodující intenzity nadřazených proudů IH 

 Skladba nadřazených proudů se zanedbává. Hodnota intenzity nadřazených proudů se 

uvádí do výpočtu ve skutečných vozidlech. 

Na průsečné křižovatce bereme v úvahu tyto součtové intenzity nadřazených dopravních 

proudů dle TP 188[5]: 

• pro levé odbočení z hlavní pozemní komunikace: 

o dopravní proud č. 1:     

IH = I8 + I9  

o dopravní proud č. 7:     

IH = I2 + I3  

• pro pravé odbočení z vedlejší pozemní komunikace: 

o dopravní proud č. 6:     

IH = I2
## + (0,5 . I3)  
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o dopravní proud č. 12:   

IH = I8
## + (0,5 . I9) 

• pro přímý průjezd z vedlejší pozemní komunikace: 

o dopravní proud č. 5:     

IH = I1 + I2 + (0,5 . I3) + I7 + I8 + I9  

o dopravní proud č. 11:   

IH = I1 + I2 + I3 + I7 +I8 + (0,5 . I9)   

• pro pravé odbočení z vedlejší pozemní komunikace: 

o dopravní proud č. 4:  

IH = I1 + I2 + (0,5 . I3) + I7 + I8 + (0,5 . I9) + I11 + I12 

o dopravní proud č. 10:  

IH = I1 + I2 + (0,5 . I#) + I5 + I6 + I7 + I8 + (0,5 . I9) 

14-15h SMĚR Osobní Nákladní Autobusy Celkem 
vozidel 

IH 

A 

B-vpravo-
3 

69     
69 

  

C-rovně-2 103 4 16 123   

D-vlevo-1 13     13 160 

B 

A-vlevo-4 11     11 389 

C-vpravo-6 41 
  

41 158 

D-rovně-5 0     0 383 

C 

A-rovně-8 132 3 16 151   

B-vlevo-7 57 
  

57 192 

D-vpravo-
9 

9     
9 

  

D 

A-vpravo-
12 

6 

  
6 

156 

B-rovně-
11 

0 

  
0 

383 

C-vlevo-10 1     1 420 

Tabulka 6 Výpočet rozhodujících intenzit nadřazených proudů 
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Hodnoty kritických časových mezer 

 Stanovuje se pro podřadné proudy, pro konkrétní rychlost jízdy na hlavní 

komunikaci, která je 50 km/h dle TP 188[12]. 

 

Tabulka 7 Střední hodnoty kritických časových mezer tg dle TP 188[12] 

 

Hodnoty následných mezer 

 Stanovují se z tabulky č. 7 na základě určení přednosti v jízdě a druhu 

dopravního proudu dle TP 188[12]. 

 

Tabulka 8 Návrh středních hodnot následných časových mezer tf dle TP 188[12] 
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Základní kapacita 

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

dopravních proudů. Kapacita dopravního proudu 1. stupně není ničím omezena a obecně se 

udává 1800 j. voz/hod. Platí pro dopravní proudy 2,3,8,9. 

  Maximální počet vozidel z podřazeného proudu, která mohou projet 

křižovatkou, se označuje základní kapacita Gn. 

Pro stanovení základní kapacity lze použít vztah dle TP 188 [12]: 

= ∗ ∗
 [pvoz/hod] 

kde: Gn základní kapacita jízdního pruhu  [pvoz/hod] 

 IH  rozhodující intenzita nadřazených proudů [voz/hod] 

 tg kritická časová mezera   [s] 

 tf následná časová mezera   [s] 

 

Kapacita jízdního pruhu N-tého proudu druhého stupně 

  Kapacita jízdního proudu druhého stupně Cn se rovná základní kapacitě Gn. Pro 

vozidla odbočující vlevo z hlavní komunikace (proudy 1 a 7) a vozidla odbočující vpravo 

z vedlejší komunikace (proudy 6 a 12) platí vztah TP 188 [12]: 

Cn = Gn 

kde: n dopravní proudy 1,7,6 a 12    [-] 

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

 Gn základní kapacita jízdního pruhu n-tého proudu [pvoz/hod] 

 

= C = 3600
2,6 ∗ ∗ , , = 1596,2 ≐ 1596 pvoz/hod 

= C = 3600
2,6 ∗ ∗ , , = 1642,3 ≐ 1642 pvoz/hod 

= C = 3600
3,1 ∗ ∗ , , = 1332,9 ≐ 1333 pvoz/hod 

= C = 3600
3,1 ∗ ∗ , , = 1330,6 ≐ 1331pvoz/hod 
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Základní kapacita proudu 5 a 11: 

= 3600
3,3 ∗ ∗ , , = 1770,1 ≐ 1770 pvoz/hod 

= 3600
3,3 ∗ ∗ , , = 1748,9 ≐ 1749 pvoz/hod 

Kapacita n-tého jízdního pruhu třetího stupně 

  Při výpočtech pro podřazené proudy třetího stupně je nutné zohlednit pravděpodobnost 
nevzdutí rozhodujících nadřazených dopravních proudů, která snižuje jejich základní 
kapacitu.  

 Pravděpodobnost nevzdutého stavu nadřazených proudů p0,n se stanoví podle 
následujícího vztahu dle TP 188 [12]: 

, = ( ) = ( )
  [-] 

  kde:         avi   stupeň vytížení dopravního proudu i   [-] 

       avj   stupeň vytížení dopravního proudu j   [-] 

      avk   stupeň vytížení dopravního proudu k   [-] 

        Ii   návrhová intenzita dopravy dopravního proudu i  [pvoz/hod] 

       Ij  návrhová intenzita dopravy dopravního proudu j  [pvoz/hod] 

       Ik   návrhová intenzita dopravy dopravního proudu k  [pvoz/hod] 

       Ci   kapacita jízdního pruhu dopravního proudu i  [pvoz/hod] 

       Cj   kapacita jízdního pruhu dopravního proudu j  [pvoz/hod] 

       Ck   kapacita jízdního pruhu dopravního proudu k  [pvoz/hod] 

       i   dopravní proudy č. 1 a 7     [-] 

       j -  dopravní proudy č. 2 a 8     [-] 

       k -  dopravní proudy č. 3 a 9     [-] 
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, 1 0 1 131596 1331800 6918000
0,87960 0,8796 

, 1 0 1 571642 1611800 918000
0,87960 0,8711 

 Výsledná kapacita dopravního proudu 3. Stupně (5,11), se vypočte dle vztahu 

C5= px * G5  a  C11= px * G11 

   kde: 
G5   základní kapacita jízdního pruhu dopravního proudu č. 5  

[j. voz/hod], 
G11   základní kapacita jízdního pruhu dopravního proudu č. 11  

[j. voz/hod], 
px   pravděpodobnost současného nevzdutého stavu nadřazených 

dopravních proudů č. 1 a 7 [-] 
přičemž platí: 

px = p0,1. p0,7 [-] 
               kde: 

p0,1 pravděpodobnost nevzdutého stavu nadřazeného 
dopravního proudu č. 1 [-], 

p0,7  pravděpodobnost nevzdutého stavu nadřazeného 
dopravního proudu č. 7 [-]. 

 C5= 0,766 * 1770,18 = 1356 j. voz/hod  a C11= 0,766 * 1770 = 1356 j. voz/hod 

Kapacita N-tého jízdního pruhu čtvrtého stupně 

  Při výpočtu je nutno zohlednit pravděpodobnost nevzdutého stavu současně u 
dopravních proudů druhého stupně (1, 7, 6, 12) a třetího stupně (5, 11), což ale není vzájemně 
závislé. 
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  Pro určení hodnoty pravděpodobností p0,1, p0,5, p0,6, p0,7, p0,11 a p0,12 se určují hodnoty 

pravděpodobností pz,5 apz,11, které vyjadřují stav bez vzdutí dle TP 188 [12]. 

= 1
1 + 1 − + 1 − ,

,
 [−] 

kde: 
       G4   základní kapacita jízdního pruhu dopravního proudu č. 4   [pvoz/hod] 
       G10   základní kapacita jízdního pruhu dopravního proudu č. 10   [pvoz/hod] 
       p0,n-  pravděpodobnost nevzdutého stavu n-tého nadřazeného dopravního proudu [-] 
       pz,n   pravděpodobnost současného nevzdutého stavu dopravních proudů 1, 5, 7 nebo 

1, 7, 11 [-] 
       n   dopravní proud č. 5 nebo č. 11, … 
       px  pravděpodobnost současného nevzdutého stavu nadřazených dopravních 

proudů č. 1 a 7 [-] 
kdy platí: 

px = p0,1 . p0,7 [-] 
               kde: 
               p0,1   pravděpodobnost nevzdutého stavu nadřazeného dopr. proudu č. 1 [-] 
              p0,7   pravděpodobnost nevzdutého stavu nadřazeného dopr. proudu č. 7 [-] 
 

Kapacita jízdních pruhů dopravních proudů 4. stupně (C4 a C10), tj. dopravních proudů 

odbočujících vlevo z vedlejší pozemní komunikace, se pak vypočítají z následujících vztahů 

 

C4 = pz,11 . p0,12 . G4 [pvoz/h]  a  C10 = pz,5 . p0,6 . G10 [pvoz/hod] 

kde: 

       p0,6   pravděpodobnost nevzdutého nadřazeného dopr. proudu č. 6   [-] 
       p0,12  pravděpodobnost nevzdutého nadřazeného dopr. proudu č. 12  [-] 
       pz,5   pravděpodobnost současného nevzdutého stavu dopr. proudů č. 1, 7, 5  [-] 
       pz,11   pravděpodobnost současného nevzdutého stavu dopr. proudů č. 1, 7, 11  [-] 
 

C4 = 0,77. 0,974. 1681,73 = 1255  pvoz/hod    

C10 = 0,77. 0,969. 1748,93 = 1299  pvoz/hod    
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SMĚR tg tf Gn Cn 

B-vpravo-3 

   
1800 

C-rovně-2 

   
1800 

D-vlevo-1 4,5 2,6 1596,23 1596 

A-vlevo-4 6,3 3,5 1681,731 1255 

C-vpravo-6 4,7 3,1 1332,883 1333 

D-rovně-5 6,2 3,3 1770,179 1356 

A-rovně-8 

   
1800 

B-vlevo-7 4,5 2,6 1642,286 1642 

D-vpravo-9 

   
1800 

A-vpravo-12 4,7 3,1 1330,552 1331 

B-rovně-11 6,2 3,3 1770,179 1356 

C-vlevo-10 6,3 3,5 1748,93 1299 

Tabulka 9 Kapacity Cn 

Stanovení střední doby zdržení 

Střední doba zdržení tw závisí na rezervě kapacity jízdního pruhu příslušného 

dopravního proudu. Ze znalosti návrhové intenzity In a vypočtené kapacity jízdního pruhu Cn 

je nutné stanovit rezervu kapacity Rez podle vztahu dle TP 188 [12]: 

Rez = Cn - In  [j.voz/hod] 

kde: Rez rezerva kapacity    [pvoz/hod] 

  Cn kapacita pruhu  n    [pvoz/hod] 

  In návrhová intenzita dopravního proudu [pvoz/hod] 

14-15h SMĚR Cn In Rez 

A 
B-vpravo-3 1800 69 1731

C-rovně-2 1800 133 1667

D-vlevo-1 1596 13 1583

B 
A-vlevo-4 1255 11 1244

C-vpravo-6 1333 41 1292

D-rovně-5 1356 0 1356

C 
A-rovně-8 1800 161 1640

B-vlevo-7 1642 57 1585

D-vpravo-9 1800 9 1791

D 
A-vpravo-12 1331 35 1296

B-rovně-11 1356 0 1356

C-vlevo-10 1299 1 1298

 Tabulka 10 Výpočet rezervy kapacity pruhu 
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Po výpočtu rezervy kapacity se odečte střední doba zdržení podle obrázku 10 Graf 

hodnoty střední doby zdržení dle TP 188 [12] 

 

Obrázek 10 Graf hodnoty střední doby zdržení dle TP 188 [12] 

 Jelikož na všech ramenech rezerva kapacity zabíhá do kladných hodnot mimo graf, 

bude na všech ramenech střední doba zdržení menší než 10s. 

Závěr posouzení kapacity křižovatky 

  Pro posouzení použijeme tabulku č. 5 – Limitní hodnoty střední doby zdržení.  

  Jelikož je střední doba zdržení na každém rameni menší než 10s, bude ÚKD na 

všech ramenech křižovatky A. 
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Stanovení ročního průměru denních intenzit 

 Přepočtovými koeficienty, představující denní, týdenní a roční variace intenzit 

dopravy získáme odhad ročního průměru denních intenzit (dále jen RPDI). Odhad RPDI se 

provede pro každý druh vozidla, osobní, nákladní, autobusy. Hodnota RPDI se získá vztahem 

dle TP 188 [12]: 

= , ∗ , , ∗ , , ∗ , ,  

Kde: 

,   intenzita dopravy daného druhu vozidla zjištěná v době průzkumu  

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

dopravy dne průzkumu [-] 

, ,  přepočtový koeficient denní intenzity dopravy dne průzkumu na týdenní 

průměr denních intenzit dopravy [-] 

, ,  přepočtový koeficient týdenního průměru denních intenzit dopravy na roční 

průměr denních intenzit dopravy [-] 

Pro osobní vozidla ve směru z ramene A do B pak platí: 

, ∗ , , ∗ , , ∗ , , 519 ∗ 1,8188 ∗ 0,966 ∗ 0,97 881,22≅ 882	 /  

Pro nákladní automobily ve směru z ramene A do B pak platí: 

, ∗ , , ∗ , , ∗ , , 90 ∗ 1,7419 ∗ 0,800 ∗ 0,94 118,43≅ 119	 /  

Pro autobusy ve směru z ramene A do B pak platí: 

, ∗ , , ∗ , , ∗ , , 0 ∗ 1,9253 ∗ 0,845 ∗ 0,94 0	 /  

Pro nákladní soupravy ve směru z ramene A do B pak platí: 

, ∗ , , ∗ , , ∗ , , 2 ∗ 1,9335 ∗ 0,775 ∗ 0,94 2,83 ≅ 3	 /  

Pro další směry tedy z ramene A do C a D. Dále z B do A, C a D. Z C do A, B a D. A 

nakonec z D do A, B a C byl výpočet proveden analogicky. Výsledky pro všechny směry jsou 

uvedeny v tabulce 11 Hodnoty RPDI všech vozidel a směrů. 
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RPDI   O N A S ∑ 

A 

B 415,9879 0 0     

C 1404,171 27,63286 137,5458 2053,254   

D 67,91638 0 0     

B 

A 162,9993 0 0     

C 325,9986 0 0 490,6959   

D 1,69791 0 0   4287,626 

C 

A 1164,766 18,4219 74,88603     

B 307,3216 0 0 1595,958   

D 30,56237 0 0     

D 

A 100,1767 0 0     

B 3,395819 0 0 147,7181   

C 44,14565 0 0     

Tabulka 11 Hodnoty RPDI všech vozidel a směrů 

Výslednou hodnotu RPDI pro vozidla celkem získáme součtem dílčích součinitelů 

jednotlivých druhů vozidel. 

= = + + = 1404 + 28 + 138 = 2053 /  

Vzorový výpočet pro směr A =>C 

RPDI = 4288 voz/den 

3.2.4 Výhledová intenzita dopravy 

  Výpočet proveden dle TP 225 Prognóza intenzit automobilové dopravy (2. 

vydání) [14]. V těchto TP je užita metoda jednotného součinitele růstu, pro prognózu 

výhledových intenzit. Tu lze užít za podmínek stabilizované komunikační sítě a 

rovnoměrného rozvoje území. Tyto TP neřeší prognózu pěší, ani cyklistické dopravy. 

Koeficienty vývoje intenzit jsou stanoveny na základě celostátního sčítání dopravy ČR v roce 

2010 a prognóze vývoje hrubého domácího produktu jak ČR, tak okolních států. Dělení 

vozidel pro tento výpočet je na skupinu lehkých a těžkých vozidel. LV – lehká vozidla 

zahrnují osobní automobily a motocykly. TV – těžká vozidla pak nákladní automobily, 

autobusy a nákladní soupravy. 
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Samotný výpočet se provede přenásobením příslušného koeficientu prognózy se 

současnou intenzitou dané skupiny vozidel. Koeficienty jsou uvedeny v  [14] 

, , ∗ ,  

Kde: 

,   výhledová intenzita dopravy pro danou skupinu vozidel [-] 

,   současná intenzita dopravy pro danou skupinu vozidel [-] 

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

Kde: 

, ,
,  

Kde: 

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

,   koeficient vývoje dopravy pro současný rok a pro danou skupinu vozidel[-] 

Dosazením: 

, ,
,

1,601,10 1,46 

, ,
,

1,151,02 1,13 

Příklad výpočtu v čase dopravní špičky (14:00-15:00 hodin) pro rameno A do ramene 

C. Zbylá ramena byla vypočtena obdobně. 

, , → , ∗ , 103 ∗ 1,46 150	 /  

, , → , ∗ , 20 ∗ 1,13 23	 /  

 

výhledové 
intenzity 

kp,L=1,46 kp,T=1,13 
      

14-
15h 

SMĚR LV TV ∑ proudu 
∑ 

ramene 
∑  

A 

B-vpravo-3 101 0 101 

293 

689 

C-rovně-2 150 23 173 

D-vlevo-1 19 0 19 

B 

A-vlevo-4 16 0 16 

76 C-vpravo-6 60 0 60 

D-rovně-5 0 0 0 

C 

A-rovně-8 193 21 214 

311 B-vlevo-7 83 0 83 

D-vpravo-9 13 0 13 

D 

A-vpravo-12 9 0 9 

10 B-rovně-11 0 0 0 

C-vlevo-10 1 0 1 

Tabulka 12 Výhledové intenzity pro rok 2035 
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4 ANALÝZA DOPRAVNÍ NEHODOVOSTI 

 Potřebné informace k analýze nehodovosti na dané křižovatce byly získány z online 

databáze Ministerstva dopravy ve spolupráci s Policií ČR www.pcr.cz [15]. Tematická mapa 

nehodovosti uvádí záznamy z doby 1. 1. 2007 do 22. 2. 2015. Ke každé nehodě jsou dostupné 

informace o viníku nehody, stavu vozovky, zavinění, příčině nehody, škodě apod. Tyto 

informace umožňují odvodit příčinu nehody a následně odvodit způsob opatření, které by 

mohlo nehodě zabránit.  

 

Obrázek 11 Místa nehod na řešené křižovatce, z databáze PČR, stránky www.pcr.cz [15] 

 Dne 1.1 2009 vyšla v platnosti novela zákona o dopravních nehodách, řidič je tedy 

povinen hlásit dopravní nehodu Policii ČR, pokud hmotná škoda přesáhne 100 000 Kč. To 

znamená, že tedy nepoklesl počet dopravní nehod, pouze klesl počet hlášení. Z obrázku č. 11 

Místa nehod na řešené křižovatce, z databáze PČR je patrné, že většina nehod je situována 

v místech přechodů pro chodce na hlavní komunikaci. Ze všech 11 nehod nedošlo ani při 

jedné k usmrcení nedošlo ani k těžkým zraněním. Ve 2 případech došlo k lehkému zranění a 

zbývající pouze k hmotné škodě poškozením vozidla/vozidel. 
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4.1  Relativní nehodovost 

 Relativní nehodovost je veličina, určující pravděpodobnost vzniku dopravní nehody na 

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

průměru denních intenzit. Čerpáno z  Observatoř bezpečnosti silničního provozu [20] 

= N
RPDI ∗ t ∗ 10  

Kde:  

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

N   celkový počet nehod ve sledovaném období  [-] 

RPDI  roční průměr denních intenzit    [voz/den] 

t   počet dní sledovaného období    [den] 

 Výsledné hodnoty relativní nehodovosti od roku 2007 do roku 2015 jsou uvedeny v 

tabulce č. 13 Výsledná relativní nehodovost. 

Relativní nehodovost 

Rok N RPDI t R 

2007 1 

4288 

365 0,64 

2008 1 366 0,64 

2009 1 365 0,64 

2010 1 365 0,64 

2011 3 365 1,92 

2012 1 366 0,64 

2013 0 365 0,00 

2014 1 365 0,64 

2015 1 365 0,64 

Tabulka 13 Výsledná relativní nehodovost 

 Za obvyklou hodnotu R se považuje hodnota v rozmezí 0,1 do 0,9. Z tabulky č. 13 

tedy vyplývá, že výsledné relativní nehodovosti jsou v normálu. 

 Dopravní nehody se udávají v různé denní doby, příčinou tedy není hustota provozu, 

avšak podle popisu jednotlivých nehod vyplývá, že pravděpodobně je křižovatka místy 

problematická pro odhad vzdálenosti a v nočních hodinách je méně přehledná. Podle uvedení 

je nejčastější příčina nehod nepozornost řidiče. 
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5  VARIANTNÍ NÁVRHY ÚPRAV 

 Cílem návrhů bylo přesunutí autobusové zastávky mimo jízdní pruh a zklidnění 

dopravy přepracováním průsečné křižovatky na okružní. Během navrhování byla snaha držet 

se původní konstrukce křižovatky s co nejmenším počtem úprav okolí. Jelikož některé okolní 

pozemky jsou v soukromém vlastnictví, tak se muselo nové řešení vyhnout i těmto 

pozemkům. Cílem návrhů je tedy nejekonomičtější a nejbezpečnější řešení. S tímto cílem 

byly vypracovány 2 návrhy okružní křižovatky s odlišnými parametry. 

5.1 Varianta 1 

 Prvním návrhem na nové řešení byla okružní křižovatka s pojízdným středovým 

ostrovem navržena tak, aby všechna ramena byla průjezdná tahačem s návěsem. Okružní 

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

aby došlo ke snížení rychlosti při průjezdů díky umístění středového ostrovu pro přechod pro 

chodce a úpravy dopravního značení. V této variantě byl zvolen pojížděný středový ostrov pro 

zajištění vyšší plynulosti autobusové dopravy. 

5.1.1 Návrh Geometrie  

 Návrh okružní křižovatky vychází z původního tvaru křižovatky. Okružní křižovatka 

bude také čtyřramenná. Ramena křižovatky co nejvíce kopírují stávající nároží, aby se tím 

minimalizovaly finanční náklady na stavbu.  

Rozměry okružní křižovatky: 

 Vnější průměr okružní křižovatky  13 m 

 Pojízdný středový ostrov    5 m 

 Šířka okružního pásu     8 m 

 Šířka prstence      0 m 

Větev A 

 Šířka vjezdu na rameni A je 4,3 m a šířka výjezdu 3,9 m. V rozměrech jsou započteny i 

rozměry pro vodící proužek odsazen od obruby 0,25 m. Vjezd a výjezd jsou rozděleny 
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směrovým dělícím ostrůvkem o šířce 6,4m a délce 10,8m. Celková plocha ostrůvku je 

32,1 m2. Poloměr na vjezdu je 30 m a na výjezdu 20 m. 

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

o 2,5 m. Na tento přechod navazují po obou stranách chodníky. 

  

Větev B 

 Šířka vjezdu na rameni B je 8 m a šířka výjezdu 6 m. V rozměrech jsou započteny i 

rozměry pro vodící proužek odsazen od obruby 0,25 m. Vjezd a výjezd nejsou rozděleny. 

Poloměr na vjezdu je 30 m a na výjezdu 30 m napojen na oblouk k parkovišti o poloměru 9m. 

Větev C 

 Šířka vjezdu na rameni C je 6,9 m a šířka výjezdu 7,1 m. V rozměrech jsou započteny i 

rozměry pro vodící proužek odsazen od obruby 0,25 m. Vjezd a výjezd nejsou rozděleny. 

Poloměr na vjezdu je 30 m a na výjezdu 30 m. 

Větev D 

 Šířka vjezdu na rameni D je 7 m a šířka výjezdu 5,2 m. V rozměrech jsou započteny i 

rozměry pro vodící proužek odsazen od obruby 0,25 m. Vjezd a výjezd nejsou rozděleny. 

Poloměr na vjezdu je 30 m a na výjezdu 30 m. 

  

Okružní jízdní pás a středový ostrov 

 Jízdní pás na okruhu je šířky 8m a jeho sklon zachovává sklon původní komunikace, 

který je střechovitý směrem k ulici M. Majerové a k ulici Na Svobodě. Pojízdný středový 

ostrov má poloměr 5 m a je oddělen vodícím proužkem.    
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5.1.2 Výhody a nevýhody řešení  

 Výhody: 

  Tento návrh je bez problému průjezdný pro všechna nákladní vozidla a autobusy. Díky 

nízkému středovému ostrovu je větší rozhled na daný úsek. Dále odsazení ramene A od 

původního směru poskytuje prostor pro umístění autobusového zálivu, a proto autobusová 

zastávka již nadále neomezuje plynulost dopravy. 

 Nevýhody: 

 Návrh ve velkém množství zasahuje do okolního terénu, což zvyšuje případnou 

hodnotu prací. Tento návrh nemá, díky pojízdnému středovému ostrovu, dostačující 

zpomalující efekt pro osobní vozidla viz Výkres č. 9.2 Rychlostní posouzení varianta 1. Na 

rameni B je příliš velká vzdálenost mezi obrubníky a nevhodné místo pro umístění přechodu 

pro chodce nebo místa pro přecházení. 

 

Obrázek 12  Návrh varianty č.1 a popis jednotlivých částí 

D  - vnější průměr d  - vnitřní průměr 

1 - středový ostrov 2 - okružní pás 

3 - vjezd   4 - výjezd 

5 - dělící směrovací ostrůvek 
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5.2 Varianta 2 

 Druhým návrhem na nové řešení byla okružní křižovatka s pojízdným prstencem a 

pevným středovým ostrovem navržena tak, aby všechna ramena byla průjezdná osobními 

automobily s dodatečnou úpravou pro průjezd nákladních vozidel. Okružní křižovatka byla 

vybrána z důvodu přehlednosti, jednoduchosti a plynulosti provozu. Taktéž, aby došlo ke 

snížení rychlosti při průjezdu díky umístění středového ostrovu pro přechod pro chodce a 

úpravě dopravního značení. V této variantě byl zvolen pojízdný prstenec okolo středového 

ostrova. Prstenec je nutný z důvodu průjezdu těžké nákladní dopravy a autobusové dopravy, 

avšak oproti předchozí variantě zde umístěný nepojízdný středový ostrov má efektivnější 

zpomalující účinek, jelikož přerušuje přímý směr jízdy a křižovatku tedy nelze projet plnou 

rychlostí. 

5.2.1 Návrh Geometrie  

 Návrh okružní křižovatky vychází z původního tvaru křižovatky. Okružní křižovatka 

bude také čtyřramenná. Ramena křižovatky co nejvíce kopírují stávající nároží, aby se tím 

minimalizovaly finanční náklady na stavbu.  

Rozměry okružní křižovatky: 

 Vnější průměr okružní křižovatky  10,5 m 

 Středový ostrov     2,5 m 

 Šířka okružního pásu     5.5 m 

 Šířka prstence      2,5 m 

 Vnitřní průměr středového ostrůvku  5 m 

Větev A 

 Šířka vjezdu na rameni A je 3,6 m a šířka výjezdu 3,58 m. V rozměrech jsou započteny i 

rozměry pro vodící proužek odsazen od obruby 0,25 m od krajnice a bez odstupu od obruby 

dělícího ostrůvku. Vjezd a výjezd jsou rozděleny směrovým dělícím ostrůvkem o šířce 2,48m 

a délce 8 m. Celková plocha ostrůvku je 14,1 m2. Poloměr na vjezdu je 15 m a na výjezdu 

15 m. 
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 Na větvi A se taktéž nachází přechod pro chodce odsazen od vnější hrany okružního pásu 

o 4,5m na tento přechod navazují po obou stranách chodníky. 

  

Větev B 

 Šířka vjezdu na rameni B je 3,64 m a šířka výjezdu 3,6 m. V rozměrech jsou započteny i 

rozměry pro vodící proužek odsazen od obruby 0,25 m. Vjezd a výjezd jsou rozděleny 

pomocí dopravního značení formou dělícího ostrůvku.  Poloměr na vjezdu je 15 m a na 

výjezdu 15 m napojen na oblouk k parkovišti o poloměru 10 m. 

Větev C 

 Šířka vjezdu na rameni C je 3,61 m a šířka výjezdu 3,62 m. V rozměrech jsou započteny i 

rozměry pro vodící proužek odsazen od obruby 0,25 m. Vjezd a výjezd jsou rozděleny 

pomocí dopravního značení formou dělícího ostrůvku. Poloměr na vjezdu je 15 m a na 

výjezdu 15 m. 

Větev D 

 Šířka vjezdu na rameni D je 3,6 m a šířka výjezdu 3,65 m. V rozměrech jsou započteny i 

rozměry pro vodící proužek odsazen od obruby 0,25 m. Vjezd a výjezd jsou rozděleny 

pomocí dopravního značení formou dělícího ostrůvku. Poloměr na vjezdu je 15 m a na 

výjezdu 15 m. 

Okružní jízdní pás, prstenec a středový ostrov 

 Jízdní pás na okruhu je šířky 5,5 m a jeho sklon zachovává sklon původní  

komunikace, který je jednostranný směrem k ulici M. Majerové a na hraně ulic s ulicí Na 

Svobodě dále podél podélného sklonu ulice. Na tento pás navazuje pojízdný prstenec šířky 

2,5 m v příčném sklonu 4% a od jízdního pásu je oddělen vodícím proužkem. 

   Středový ostrov je o průměru 5m a je lemován obrubou o výšce 0,2 m a uvnitř bude 

zatravněn. 

 Průjezd okružní křižovatkou byl ověřen vlečnými křivkami těžkých nákladních vozidel, 

kloubovým autobusem a největším vozidlem pro odvoz komunálního odpadu v programu 

AutoTURN. 
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5.2.2 Výhody a nevýhody řešení  

 Výhody: 

 Tento návrh je bez většího problému průjezdný pro všechna nákladní vozidla, autobusy a 

vozidla pro odvoz odpadu. Díky umístění středového ostrovu a dělícího ostrůvku je zamezeno 

projetí křižovatky přímo a je tedy dosaženo zpomalujícího efektu viz Výkres č. 9.3 Rychlostní 

posouzení Varianta 2. Dále odsazení ramena od původního ramena křižovatky poskytuje 

místo pro umístění autobusového zálivu a tím zamezuje zablokování opravy autobusem 

stojícím na zastávce. Oproti předchozímu návrhu nezasahuje tak moc do okolního terénu a 

tím se jedná o ekonomičtější variantu.   

 Nevýhody: 

 Umístěním středového ostrovu je omezena plynulost autobusové a nákladní dopravy 

více, než u předchozí varianty. Díky středovému ostrovu a případnému umístění dopravního 

značení na něj může být omezen rozhled přes křižovatku. 

 

 

Obrázek 13 Návrh varianty č.2  a popis jednotlivých částí 

 



35 
 

 

D  - vnější průměr 

d  - vnitřní průměr 

1 - středový ostrov 

2 - okružní pás 

3 -  pojízdný prstenec 

4 - vjezd 

6 - výjezd 

6 - dělící směrovací ostrůvek 

6 POROVNÁNÍ A VYHODNOCENÍ 

 Byly porovnávány 3 varianty a to varianty 0, 1 a 2, kde variantu 0 představuje stávající 

stav. 

TECHNICKO- DOPRAVNÍ ZHODNOCENÍ VARIANT             

Poř. č. Ukazatel 
Údaj 

(rozměr) 

Varianta Zhodnocení 

0 1 2 0 1 2 

1 Zásah do sousedících pozemků [m2] 0  927 384 1 3 2 

2 Bezbariérové úpravy [-]  ne  ano ano  2 1 1 

3 Max. možná průjezdná rychlost [km/h] 50 40 25 3 2 1 

4 Průjezdnost úseku, dle vozidel [-]       2 1 3 

5 Omezování zastávkou MHD [-]  ano ne ne  2 1 1 

6 Vhodné umístění přechodů [-]  ne  ne  ano 2 2 1 

Celkem         12 11 9 

Tabulka 14 Technicko - dopravní porovnání variant 

 Hodnocení bylo vedeno způsobem 1= nejlepší možnost, 3 = nejhorší možnost 

Po zhodnocení vyhrává tedy varianta 2 s pojízdným prstencem a menšími rozměry 

okružní křižovatky. 

Zásah do sousedících pozemků 

U jednotlivých variant byla změřena plocha zásahu mimo stávající komunikace a byla 

porovnána 
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Bezbariérové úpravy 

Jelikož u nových úprav dle ČSN 73 6110 [3] je kladen důraz na bezbariérovost, je zde 

posouzení porovnávající aktuální bezbariérovost křižovatky za předpokladu, že nové varianty 

budou bezbariérově upraveny. Bylo tedy zvoleno ano. Stávající situace nemá upraveny 

všechny přechody pro chodce dle stávajícího předpisu ČSN 73 6110 [3], bylo tedy zvoleno 

ne. 

Maximální možná průjezdná rychlost 

Jelikož předmětem bakalářské práce je zvýšení bezpečnosti na křižovatce, bylo 

provedeno posouzení na maximální průjezdnou rychlost křižovatky. Porovnání variant bylo 

provedeno pomocí programu AutoTURN a jednotlivé vlečné křivky na rychlostní posouzení 

jsou uvedeny ve výkresech 9.1 - 9.3 Rychlostní posouzení. 

 Průjezdnost úseku dle vozidel 

 Nové varianty jsou navrženy tak, aby nákladní a autobusová doprava měly 

bezproblémový průjezd v přímém směru. Zde se porovnává problematika průjezdu 13,7 m 

zájezdového autobusu k místní škole (Gymnázium Olgy Havlové). Pro posouzení bylo 

využito programu AutoTURN a jednotlivé vlečné křivky jsou uvedeny ve výkresech 

Posouzení na průjezd 13,7 m autobusem ke škole 10 

   

 

Obrázek 14 Parametry vozidla – 13,7 m autobus 
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Omezování zastávkou MHD 

Zde byla zohledněna průjezdnost variant vzhledem k MHD stojící na autobusové 

zastávce. Ve variantě 0 bylo posouzeno ano, tedy když je na zastávce autobus MHD, tak je 

omezena doprava. Ve variantách 1 a 2 není doprava omezena, jelikož je autobusová zastávka 

situována mimo jízdní pruh a bylo tedy posouzeno ne, tedy že není doprava omezena. 

Vhodné umístnění přechodů 

Zde byla zohledněna především problematika přechodu na větvi B, který u varianty 0 

je aktuálně zanedbaný, jehož značení není viditelné a jeho délka nevyhoví [3], bylo tedy 

zvoleno ne a u varianty 2 délka přechodu nevyhoví normě ČSN 73 6110 [3], bylo tedy 

zvoleno ne. 

7 ŘEŠENÍ VYBRANÉ VARIANTY  

Podle technicko – dopravního zhodnocení byla zvolena jako nejvýhodnější varianta 2. 

Identifikační údaje: 

 Stavba se nachází na hranici městských obvodů Ostrava – Poruba a Ostrava – Martinov, 

jedná se o křižovatku ulic Na Svobodě – Průběžná – Marie Majerové. 

Zdůvodnění studie: 

 Komunikace ve stávajícím stavu vyhovuje z hlediska kapacitních poměrů i na výhledové 

intenzity v následujících 20 letech. V blízké budoucnosti se nepočítá s přestavbou ulice 

Průběžná ani ostatních navazujících komunikací. 

 Účelem je vytvořit návrh řešení nepřehledného úseku z důvodu umístění zastávky MHD 

a zpomalení rychlosti dopravy ve večerních hodinách a tím tedy zvýšení bezpečnosti řešeného 

úseku. 

 V dané době bylo zaznamenáno 11 dopravních nehod od roku 2007, z nichž 7 

v posledních 5 letech. Z tohoto hlediska se nejedná o vysokou naléhavost přestavby. 
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Stanovení zájmové oblasti: 

 Začátek stavby je situován 132 m před stávajícím středem křižovatky směrem od 

Martinova po ulici Průběžná a 53 m za ní a dále od 25m od středu křižovatky po ulici Marie 

Majerové do 27m od středu křižovatky po ulici Na Svobodě. 

 Územím pro hledání variant byly zvoleny pozemky patřící městu a je omezeno pozemky 

soukromých vlastníků. 

 Daným řešeným úsekem prochází trasy pro pěší a je tedy nutno umístění 3 přechodů pro 

chodce. 

 Úsek se nachází celý v městské zástavbě. 

Výchozí údaje pro návrh variant: 

 Hlavní komunikací je zde ulice Průběžná místní komunikace II. třídy  

MS 2 7,5/7,5/50. Silnice je dvoupruhová směrově nerozdělená. Patří do funkční skupiny B 

sběrné komunikace. Vedlejšími pozemními komunikacemi této křižovatky jsou komunikace 

ulic Na Svobodě a Marie Majerové. Ulice Na Svobodě je místní komunikace III. Třídy 

(m. ob.  Martinov), je zařazena do funkční skupiny C – obslužná komunikace a je směrově 

nerozdělená dvoupruhová. Ulice Marie Majerové je místní komunikace III. třídy s funkcí 

obslužnou (m. ob. Poruba). Je směrově nerozdělená dvoupruhová. 

 Vedlejší komunikace slouží k napojení obytných zón na dopravní síť s tím, že ulice 

Na Svobodě napojuje i soukromé firemní objekty a ulice Marie Majerové napojuje místní 

školu (Gymnázium Olgy Havlové). 

 V řešeném úseku nejsou dotčeny žádné dráhy. 

 V řešeném úseku nejsou žádné mosty ani tunely 

 Dopravně inženýrské údaje jsou blíže specifikovány v kapitolách 3 a 4.  

 Nejsou žádné podkladové studie 

Charakteristika území 

 Celá lokalita města Ostravy je poddolovaná, členitost řešeného území je minimální. 

Řešené území je omezeno pouze na pozemky města, které jsou v místě komunikace i v jejím 

okolí rovinné.  

 Nebyly prováděny žádné geotechnické ani inženýrsko-geologické výzkumy, není tedy 

detailní znalost podloží.  
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Nebyla prováděna žádná hydrologická ani meteorologická měření. 

 V blízkosti se nachází obytné zóny a soukromé firemní objekty.  Aktuální využití je čistě 

dopravní. 

Řešený úsek je v městské zástavbě převážně v prostoru stávající komunikace. Z důvodu 

rekonstrukce bude nutno změnit situaci veřejného osvětlení a některých vpustí. Z důvodu 

absence výškového měření není uvedeno řešení odvodnění oblasti. Jednalo by se o úpravu 

přibližně 4-5 vpustí. 

 Řešený úsek se nenachází ve chráněném území. 

V území dojde k přesazení jednoho čerstvě vysazeného stromu a dále jen ke změně 

zatravnění v řešené oblasti viz příloha Výkres č. 4 situace konstrukčního řešení. 

Mostní objekty, tunelové objekty 

V daném řešení nejsou umístěny žádné mostní ani tunelové objekty. 

Obslužná zařízení 

V daném rozmezí nejsou umístěna žádná obslužná zařízení 

Nároky na úpravy a přeložky souvisejících pozemních komunikací. 

V řešeném úseku je nutno odebrání stávající vozovky a nahrazení novou z důvodu 

celistvosti vozovky. Umístění je detailně uvedeno v příloze Výkres situace konstrukčního 

řešení [5] 

V řešení vybrané varianty se jedná o 1 297,034 m2 zásahu do stávající vozovky. 

Podmiňující předpoklady 

 V oblasti je velké množství nezastavěných městských pozemků, které lze využít 

v případě přestavby. Ovšem v případě rekonstrukce bude nutná uzavírka ulice Průběžná 

v rozmezí řešeného úseku a odklonění MHD a daných vedlejších komunikací mimo řešený 

úsek. 
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Zábory půdy 

V řešení vítězné varianty se jedná o 384m2  trvalého zásahu do okolních pozemků. 

Životní prostředí, příroda a krajina 

 Při rekonstrukci dojde ke změně zatravnění řešeného úseku a to tak, že přibude 

travnatých ploch. Dále je nutno přesadit jeden čerstvě vysazený strom, jinak se vztahy 

k životnímu prostředí pro daný úsek, z hlediska zásahu do krajiny, nezmění. 

7.1 Konstrukční řešení 

 Je přehledně uvedeno v příloze Výkres č. 5 Situace konstrukčního řešení. Celková 

oblast výstavby zaujímá 1970,948 m2  

Rozměry okružní křižovatky: 

 Vnější průměr okružní křižovatky  10,5 m 

 Středový ostrov     2,5 m 

 Šířka okružního pásu     5.5 m 

 Šířka prstence      2,5 m 

 Vnitřní průměr středového ostrůvku  5 m 

7.2 Ověření vlečnými křivkami  

Ověření průjezdnosti 

 Ověření vlečnými křivkami bylo provedeno pro několik druhů vozidel v různých směrech 

podle jejich aktuálního rozdělení a podle parametrů všech komunikací křižovatky. 

Kloubový autobus 

 Byl prověřován na vjezd do autobusové zastávky, výjezd z ní, průjezd prostorem mezi 
dopravním ostrůvkem a průjezd křižovatkou v rovném směru, tedy ve směru stávající 
autobusové dopravy.  
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Obrázek 15 – Parametry vozidla – kloubový autobus 

 

Tahač s návěsem 

 Byl prověřován průjezd prostorem mezi dopravním ostrůvkem a průjezd křižovatkou 
v rovném směru, tedy ve směru stávající nákladní dopravy. Jelikož navazujícími vedlejšími 
komunikacemi nelze tímto vozidlem v dalším směru projet, nebyly tyto směry tímto vozidlem 
posuzovány.  

 

Obrázek 16 Parametry vozidla – tahač s návěsem 
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Vozidlo pro odvoz komunálního odpadu 

 Jelikož odvoz odpadu je nutný na lokalitách spojovaných křižovatkou, byl ověřen průjezd 
všech možných situací pro průjezd vozidlem pro odvoz komunálního odpadu. 

  

Obrázek 17 Parametry vozidla – vozidlo pro odvoz komunálního odpadu 

 

Ověření zpomalovacího efektu 

 Dále z důvodu nepřehlednosti úseku ve večerních hodinách a vysoké rychlosti 

automobilů, jedoucích po hlavní komunikaci, bylo provedeno ještě jedno ověření, a to na 

maximální rychlost možného průjezdu osobním automobilem. Bylo zjištěno, že při rychlosti 

na vjezdu rychlostí 30 km/h a při nerespektování dopravního značení není možno křižovatku 

projet a je nutné zpomalení až na 15-10 km/h, při průjezdu rychlostí 20 km/h a nerespektování 

dopravního značení je již možno křižovatku projet s použitím pojízdného prstence a rychlostí 

15 km/h je možno projet i bez použití pojízdného prstence.  

 

Obrázek 18 Parametry vozidla – osobní automobil 
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Obrázek 19  Ověření rychlosti – vlečné křivky pro rychlost 30 km/h na vjezdu a 10 km/h na výjezdu 

 

 

 

Obrázek 20 Ověření rychlosti – vlečné křivky pro rychlost 20 km/h na vjezdu i výjezdu 
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Obrázek 21 Ověření rychlosti – vlečné křivky pro rychlost 15 km/h na vjezdu i výjezdu 

7.3 Rozhledové poměry 

 Rozhledové poměry byly ověřovaných podle zásad uvedených v TP 135 Projektování 

okružních křižovatek na silnicích a místních komunikacích [9], pro okružní křižovatky 

s D<50 m a miniokružní křižovatky. Byly dodrženy všechny požadavky kladené v [9]. 

Všechny rozhledy jsou uvedeny ve výkresu č. 8 Výkres rozhledových poměrů. 

7.4 Kapacitní posouzení 

Výpočet kapacity okružních křižovatek se provádí tehdy, překročí-li podle prognózy 

intenzita dopravy na křižovatce zjištěná součtem všech vozidel vjíždějících do křižovatky 

hodnotu více než 18 000 voz. /24hod Což podle tabulky č. 12 výhledové intenzity pro rok 

2035 nepřekročí. 

Vjezd na okružní jízdní pás okružní křižovatky se z hlediska kapacity posuzuje jen u 

okružních křižovatek. U miniokružních křižovatek se neposuzuje vzhledem k jejich umístění 

v dopravně málo zatížených zónách.  Viz. TP 135 Projektování okružních křižovatek na 

silnicích a místních komunikacích [9] 
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8 ZÁVĚR  

 Práce měla za úkol zvýšit bezpečnost dopravy na křižovatce ulic Průběžná - Marie 

Majerové - Na Svobodě. Varianty úprav byly dimenzovány na výhledovou intenzitu 

v roce 2035, vypočtenou z podkladů vlastního dopravního průzkumu. Byly vypracovány 

2 nové varianty a byly porovnávány se stávající situací křižovatky.  

 Z 3 posuzovaných variant byla vybrána varianta 2. Tedy stávající křižovatka byla 

nahrazena okružní křižovatkou se středovým ostrovem o průměru 5 m, šířce prstence 

2,5 m a vnějším průměru křižovatky 10,5 m. Křižovatka byla posunuta jižněji a tím na 

ulici Průběžná vznikl prostor pro umístění autobusového zálivu a ulice se stala 

průjezdnou i v době, kdy na zastávce stojí autobus. Ramena okružní křižovatky jsou 

směrově dělená pomocí vodorovného dopravního značení kromě ramene C, kde se 

nachází středový dělící ostrůvek, na kterém je umístěn přechod pro chodce. Před dělícím 

ostrůvkem je umístěn náběhový klín sloužící k plynulému rozšíření vozovky. Přechod pro 

chodce na větvi B byl umístěn dále od středu křižovatky a tím se zkrátila i jeho 

vzdálenost. Chodníky byly navrženy tak, aby vedly mezi jednotlivými přechody pokud 

možno co nekratší cestou. Navržená varianta vyhověla na posouzení pomocí vlečných 

křivek rozhodujících vozidel i na rozhledové poměry okružních křižovatek dle [9]. Po 

úpravě již křižovatku nelze projet rychlostí větší než 30 km/h (ověřeno programem 

AutoTURN) a tím by se měl v budoucnu počet dopravních nehod převážně ve večerních 

hodinách snížit. 

 Dle vlastního názoru souhlasím s výsledkem zhodnocení variant. Z vlastních 

zkušeností považuji okružní křižovatky obecně za bezpečnější a plynulejší, neboť 

nezastavují a u všech okružních křižovatek je dána jednotná přednost a nedochází tedy 

k matoucím situacím. Okružní křižovatky jsou také přehlednější a mnohdy estetičtější 

díky zatravněným plochám.  
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Cíl pravděpodobnostního výpočtu: 

 Pravděpodobnostní posudek výpočtu spolehlivosti tvorby fronty vozidel za 

autobusovou zastávkou, kam přijíždějí vozidla ve směru z Ostravy - Martinov. Jedná se o 

posouzení z důvodu bezpečnosti daného úseku. Při předjíždění se auto dostane do 

nepřehledné situace, jelikož přes autobus nejde vidět v protisměru jedoucí vozidla a vzniká 

tak hrozba kolize. Cílem bylo vypočítat jaká je pravděpodobnost tohoto jevu za hodinu a tím 

zjistit pravděpodobnost nebezpečné situace na daném úseku, a to jak v závislosti na čase 

(tabulkový editor Microsoft Excel [a]), tak nezávisle na čase software pro metodu Přímého 

optimalizovaného výpočtu ProbCalc [b]. 

 

Obrázek 22 mapa úseku 

Teoretické podklady pro výpočet: 

 Z mnou provedených dopravních výzkumů ve dnech 23. 10. 2014 (čtvrtek) v době 

12:00 – 15:00 a 11. 3. 2015 (středa) v době 7:00 – 10:00, kdy jsou ranní a odpolední dopravní 

špičky, jsem zjistil, kolik vozidel projede daným úsekem. Tato vozidla jsem přepočítal na 
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jednotková vozidla  viz. Tabulka č. 15 a spočetl celkové hodinové intenzity na daném směru. 

Dále jsem z jízdních řádů zjistil četnost autobusových linek na dané zastávce a tu během 

měření také ověřil. Během měření jsem rovněž sledoval vznik dvou jevů a to četnosti jevu, 

kdy přijedou minimálně 3 vozidla (3 a více už je nepřehledná situace) do doby 28 s  

(Tabulka č. 16), což reprezentuje průměrnou dobu stání autobusu na zastávce. Druhým 

sledovaným jevem byly situace, kdy se řidič stojící za autobusem rozhodl předjet stojící 

autobus (Tabulka č. 17). 

*Jednotkové vozidlo: Srovnávací početní jednotka dopravního proudu, rozměry zde nejsou 

důležité, tedy souhrnně zahrnuje jak nákladní tak osobní vozidla či autobusy. 

** Intenzita dopravy: počet silničních vozidel, která projedou určitým příčným řezem 

pozemní komunikace nebo jeho částí za zvolené časové  

A 
1.h 2.h 3.h 1.h 2.h 3.h 

7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 

osobní 110 145 141 143 148 198 

kamiony 2 2 1 4 5 3 

autobusy 12 7 6 12 12 16 

celková 124 154 148 159 165 217 

Tabulka 15 Hodinové intenzity vozidel daného úseku v programu M. Excel 

četnost jevu 3 vozidla/28s (za hod):       

7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 
12:00-
13:00 

13:00-
14:00 

14:00-
15:00 

27 25 27 31 25 29 

Tabulka 16 Četnost jevu 3 vozidla/28s(za hod) v programu M. Excel [a] 

četnost jevu, kdy auto předjelo stojící autobus:     

7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 12:00-13:00 
13:00-
14:00 

14:00-
15:00 

3 2 5 6 4 10 

Tabulka 17 Četnost jevu předjetí autobusu stojícího na zastávce v programu M. Excel [a] 
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Obrázek 23 Nástin situace foto ze serveru mapy.cz 

Popis posudku spolehlivosti: 

 Posudek spolehlivosti můžeme obecně vyjádřit tímto způsobem: 

Pu ≥ Pj 

Kde Pu představuje nepřijatelnou pravděpodobnost vznikajícího jevu Pj představuje 

pravděpodobnost vznikajícího jevu fronty vozidel. 

 Obecné vyjádření postupu: 

 Maximální přípustná pravděpodobnost jevu Pu není stanovena normou, ale danou 

dopravní situací, jestli by daný jev nastal ve více než 10%, jednalo by se o nevyhovující 

úroveň Kvality dopravy a problém by se musel řešit dle závažnosti situace.  

  Pu= 10% 
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 Pravděpodobnost jevu Pj je stanovena z několika výpočtů, a to z pravděpodobnosti, že 

se na zastávce bude vyskytovat autobus, z pravděpodobnosti, že daný jevˇ(3 vozidla/28s) 

nastane a z pravděpodobnosti, že řidič stojící za autobusem na zastávce nepředjede autobus.  

  Pj=  Pb*Pv*Pn 

 Pravděpodobnost výskytu autobusu na zastávce Pb za hodinu vyjádříme četností 

výskytu autobusu za danou měřenou hodinu ku 60.  

 Pravděpodobnost jevu 3 vozidla/28s Pv za hodinu vyjádříme četností jevu za danou 

naměřenou hodinu ku 60. 

 Pravděpodobnost nepředjetí autobusu vozidlem Pn odvodíme z četnosti jevu předjetí. 

Jelikož známe četnost výskytu autobusu na zastávce, tak odečteme četnost předjetí autobusu 

od četnosti autobusu a máme četnost nepředjetí. Poté vypočteme vztahem četnost 

nepředjetí/četnost autobusu. 

Výpočetní model: 

 Vstupní údaje: Do výpočtu vstupují 3 údaje a to četnosti daných jevů. 

Četnost autobusů, četnost jevu 3voz/28s a četnost nepředjetí autobusu 

Pro četnosti vytvořeny histogramy v programu ProbCalc na základě prvotních dat. 
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Obrázek 24 Histogram četnosti autobusů v softwaru ProbCalc [b]. 

 

Obrázek 25 Histogram četnosti jevu 3 voz/28s v softwaru ProbCalc [b]. 

 

Obrázek 26 Histogram četnosti nepředjetí autobusu v softwaru ProbCalc [b]. 
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Obrázek 27 Zadání výpočtu pravděpodobnosti jevu v programu ProbCalc [b]. 

 

Obrázek 28 Výsledek výpočtu pravděpodobnosti v programu ProbCalc [b]. 

Výsledkem tedy je 4,33% pravděpodobnost jevu vzniknutí fronty vozidel. 
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Obrázek 29 Graf pravděpodobnosti v závislosti na hodinách v programu M. Excel[a] 

Dosažené výsledky: 

 Ve výpočetních SW jsme dosáhli výpočtů: 

  ProbCalc: Celková pravděpodobnost jevu (Pj) = 4,33% 

  Excel:   

7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 

0,0675 0,03472222 0,045 0,05166667 0,055556 0,04833333 

Tabulka 18 Celková pravděpodobnost jevu (Pj) v závislosti na denní době v programu M. Excel[a] 

Závěr: 

Podle 2 výpočtů jak v programu Microsoft Excel, tak podle programu ProbCalc 
vychází pravděpodobnost jevu pod 10%, tedy nikdy nedosáhne kritické meze a není nutnost 
přestavby daného úseku z důvodu ucpání autobusovou dopravou. 

 

Zdroje: 

http://www.mapy.cz 

http://pjpk.cz 

http://pcr.cz 

http://fast10.vsb.cz/krejsa 

http://dpo.cz 
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