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Anotace 

 SVITAVSKÁ, Lenka. Křižovatka Nádražní – Zahradní v Bruntále. Bakalářská práce. 

VŠB – TU Ostrava, Fakulta stavební 2017, 74 s. Vedoucí bakalářské práce doc. Ing. Vladislav 

Křivda, Ph.D.  

Předmětem bakalářské práce „Křižovatka Nádražní – Okružní v Bruntále“ je analyzovat 

bezpečnost silničního provozu stávajícího stavu křižovatky silnic I. a III. třídy a vhodnost 

současného uspořádání. Dále posoudit možnost vybudování okružní a světelné křižovatky 

s ohledem na bezpečnost a plynulost dopravy. První část bakalářské práce je zaměřena na 

posouzení stávajícího stavu, provedení dopravního průzkumu, zpracování dat dopravního 

průzkumu, ze kterých byly získány údaje o skladbě dopravních proudů a intenzita dopravy, 

analýzou dopravní nehodovosti. Druhá část je věnována možnostem úpravy na zvýšení 

plynulosti a bezpečnosti dopravy. Obsahem je posouzení možnosti vybudování okružní a 

světelně řízené křižovatky a kapacitní posouzení variant. V poslední části je závěrečné 

zhodnocení navržených variant a jsou vytvořeny simulační modely obou variant křižovatky 

v programu PTV VISSIM.  

Annotation 

 SVITAVSKÁ, Lenka. Intersection Nádražní – Zahradní in Bruntál. Bachelor´s thesis.   

VŠB – TU Ostrava, Faculty of Civil Engineerin 2017, 74 p. Supervisor doc. Ing. Vladislav 

Křivda, Ph.D.  

The goal of bachelor thesis „Crossroad Nádražní – Okružní in Bruntál“ is to analyze the 

safety of traffic on the current crossroad on the 1st and 3rd class roads and the suitability of 

the current arrangement. Next to evaluate the possibility of building a roundabout or a light 

controlled crossroad with respect to safety and smoothness of traffic. The first part of this 

bachelor thesis is about the current state and about the traffic investigation I made, from 

which I acquired data about the composition of traffic flows, traffic intensity and the rate of 

traffic accidents. The second part is dedicated to possibilities about increasing the smoothness 

and safety of the traffic. It‘s content is assesment of the possibility of building a roundabout or 

a traffic lights crossroad and capacitive assesment of variants. In the last part there is the final 

evaluation of the designed variants and simulation models of both variants created in software 

PTV VISSIM. 
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1. Úvod  

 

 Cílem této bakalářské práce je analyzovat bezpečnost silničního provozu na stávající 

stykové křižovatce Nádražní – Zahradní silnic I/11 a III/4513 s ohledem na její současné 

uspořádání a zároveň navrhnout možnost vybudování okružní nebo světelně řízené křižovatky 

s ohledem na plynulost a bezpečnost dopravy pro výhledový stav. 

 

2. Stávající stav křižovatky  

 

2.1 Popis lokality a křižovatky  

 Křižovatka Nádražní – Zahradní se nachází ve městě Bruntál, v Moravskoslezském 

kraji, v Nízkém Jeseníku, jehož území se rozkládá na obou stranách historické zemské hranice 

Moravy a Slezska.  

 

Obrázek 1 Mapa širších vztahů [10] 

 Řešená křižovatka je tří ramenná, styková, vedená v intravilánu. Je tvořena místní 

komunikací I. třídy ulicí Nádražní I/11 a místní komunikací III. třídy ulicí Zahradní III/4513. 

Ulice Nádražní je vedena jako hlavní pozemní komunikace a tvoří hlavní tah na města Krnov, 
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Opavu, Olomouc a Jeseník. Tato ulice je tedy nejvíce vytížená s vysokými intenzitami 

vozidel. Ulice Zahradní je vedena jako vedlejší pozemní komunikace a vede k obchodním, 

průmyslovým, obytným budovou a také do vzdálené vesnice Široká Niva.  

 

 

Obrázek 2 Křižovatka Nádražní – Zahradní [10] 

3. Dopravní průzkum 

 

 Pro řešenou křižovatku Nádražní – Zahradní jsem provedla vlastní dopravní průzkum 

sledování dopravy. Průzkum jsem uskutečnila dne 10.11.2016 v běžný pracovní den (čtvrtek). 

Rozdělila jsem ho do dvou etap, a to ranní od 7:00 do 9:00 hodin a odpolední od 15:00 do 

17:00 hodin po 15 minutách. Tento časový úsek jsem zvolila z důvodu předpokládaného 

většího výskytu přepravujících se osob do práce a do škol, většího počtu výskytu hromadné a 

dálkové přepravy, větší možnosti zásobovacích vozidel a také většího počtu vytížení přechodů 

pro chodce.  

 Sčítání dopravy jsem zaznamenávala na videokameru a do jednotlivých vytvořených 

sčítacích archů pomocí čárkové metody. Ukázka sčítacího archu je přiložena v příloze č.1. 
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 Vozidla jsem rozdělila na lehká, střední, těžká, návěsy, autobusy a osobní automobily. 

Z naměřených hodnot jsem následně určila složení a intenzitu dopravy a poté určila špičkovou 

hodinu, kterou jsem následně použila ke kapacitnímu posouzení.  

 Ranní měření jsem prováděla ze stanoviště, kde jsem viděla všechny tři ramena 

křižovatky, bylo zatažené chladné počasí. Odpolední měření jsem měřila z vedlejšího směru 

křižovatky a počasí bylo oproti rannímu slunečné, místy zataženo.  

 

3.1 Označení ramen a směrů 

Rameno A – Ulice Nádražní, silnice I/11, směr A rovně (nahoru)                                                          

       – Ulice Nádražní, silnice I/11 směr B doleva na ulici Zahradní              

Rameno B – Ulice Nádražní, silnice I/1, směr D rovně (dolů)    

       – Ulice Nádražní, silnice I/1, směr E doprava na ulici Zahradní          

Rameno C – Ulice Zahradní, silnice III/4513, směr doprava C na ulice Nádražní                                                    

       – Ulice Zahradní, silnice III/4513, směr doleva F na ulici Nádražní  

 

Obrázek 3 Satelitní pohled na křižovatku Nádražní – Zahradní, její ramena a směry  
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3.2 Popis ramen  

Rameno A  

 

Obrázek 4 Rameno A – silnice I/11 ulice Nádražní 

 Jedná se o směry A a B na hlavní pozemní komunikaci, silnice I/11 ulice Nádražní. 

Tvoří hlavní tah na města Krnov, Opava, Ostrava. Skládá se ze tříproudové komunikace o 

celkové šířce 11,5 m, je označena svislým a dopravním značením, po obou stranách vedeny 

chodníky o šířce 2 m. Maximální povolená rychlost je 50 km/h.   

 Vodorovné dopravní značení tvoří vodící čára V4, přerušovaná čára V2b, podélná 

svislá čára V1a, stopčára V5 a směrové šipky V9a.  

 Svislé dopravní značení vytváří značení “Hlavní pozemní komunikace“ P2, “Řadicí 

pruhy“ IP19 s omezením vozidel pro levé odbočení na vedlejší komunikaci ulici Zahradní 

III/4513.  
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Rameno B 

 

Obrázek 5 Rameno B – silnice I/11 ulice Nádražní 

 Zahrnuje směry D a E hlavní pozemní komunikace, silnice I/1 ulice Nádražní. Tvoří 

hlavní tah na města Rýmařov, Olomouc, Jeseník. Tato PK se skládá ze dvouproudové 

komunikace, její celková šířka je 11,5 m. Nachází se na ní přechod pro chodce s dělícím 

ostrůvkem. Po obou stranách se nachází chodník pro chodce o šířce 2 m. Maximální povolená 

rychlost je 50 km/h.  

 Vodorovné dopravní značení obsahuje vodící čáru V4, dopravní stín V13 a přechod 

pro chodce V7a.  

 Svislé dopravní značení je tvořeno značením “Hlavní pozemní komunikace“ P2, 

“Přechod pro chodce“ IP6, “Přikázaný směr odbočení vpravo“ C4a a dodatkovými tabulemi 

“Druh vozidla“ E9 a “Text“ E13.     
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Rameno C 

 

Obrázek 6 Rameno C – silnice III/4513 ulice Zahradní 

 Toto rameno je tvořeno směry C a F vedlejší pozemní komunikace, silnice III/4513 

ulice Zahradní. Pozemní komunikace vede k prostoru obytných, průmyslových a pracovních 

budov a také do vzdálené vesnice. Skládá se ze tříproudové komunikace o šírce11,5 m, po 

stranách je veden přechod pro chodce.  

 Vodorovné dopravní značení zahrnuje vodící čáru V4, dopravní stín V13, 

přerušovanou čáru V2b, podélnou svislou čáru V1a, stopčáru V5 a přechod pro chodceV7a.  

 Svislé dopravní značení obsahuje značení “Dej přednost v jízdě“ P4, “Přechod pro 

chodce“ IP6, “Přikázaný směr odbočení vpravo“ C4a a “Řadící pruhy“ IP19. 
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3.3 Intenzita dopravy  

 Sčítání jednotlivých směrů dopravy proběhlo po 15 minutách v časovém úseku ráno 

od 7:00 do 9:00 hodin a odpoledne od 15:00 do 17:00 hodin.  

  

Obrázek 7 Označení směrů křižovatky 

 Jednotlivé výsledky dopravního průzkumu jsou uvedeny v Tabulce 1 a Tabulce 2. 

 

Tabulka 1 Intenzita dopravy ráno 
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 Tabulka 2 Intenzita dopravy odpoledne 

3.4 Špičková intenzita dopravy 

 Pro kapacitní posouzení křižovatky je potřeba znát intenzitu dopravy jednotlivých 

dopravních proudů ve špičkové hodině, což znamená znát nejvyšší hodinovou intenzitu 

dopravy.  Špičkovou hodinu jsem určila z hodnot, které jsou uvedeny v Tabulce 1 a Tabulce 

2. Největší intenzita dopravy byla v odpoledních hodinách a to od 15:15 do 16:15 hodin, kdy 

touto křižovatkou projelo celkem 1751 vozidel.  

 

Tabulka 3 Špičková intenzita dopravy 
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Obrázek 8 Pentlogram špičkové intenzity dopravy [voz/h] 

 

4. Videoanalýza konfliktních situací 

 

 Na základě videonáhravky, kterou jsou pořídila při dopravním průzkumu, jsem 

posoudila konfliktní situace na řešené křižovatce, které mohou zapříčinit dopravní nehodu. Při 

zpracování videoanalýzy jsem se řídila dle dokumentu Konfliktní situace v silniční dopravě. 

[12] 

 Mezi první častý dopravní přestupek řidičů patřilo nerespektování stopčáry na vedlejší 

pozemní komunikaci, silnici III/4531 ulice Zahradní, jak ve směru odbočení vlevo, tak ve 

směru odbočení vpravo na hlavní pozemní komunikaci. Ve většině případů si řidiči najeli až 

téměř do křižovatky a pro řidiče, kteří jedou po hlavní pozemní komunikaci silnici I/11 ulici 

Nádražní, působili dojmem, že stojí v dráze jejich cesty a přinutili je zpomalit. Ve výkresové 

dokumentaci na výkrese č. 4 – Varianta 2 – SSZ, jsem z tohoto důvodu při navrhování 

světelně řízené křižovatky posunula přechod pro chodce a stopčáru jsem umístila před 

přechod ve směru z vedlejší PK na hlavní PK.  
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 Dalším přestupek bylo přejíždění dopravního stínu ve směru z vedlejší pozemní 

komunikace pro odbočení vlevo na hlavní pozemní komunikaci. Řidiči autobusů pří stáčení 

směru najížděli na dopravní stín. Ve výkresový dokumentaci na výkrese č. 4 – Varianta SSZ 

jsem tento dopravní stín mírně zmenšila a pomoci vlečných křivek v programu AutoTURN 

Pro 10 ověřila průjezdnost, která je součástí výkresové dokumentace, výkres č. 4a – Varianta 

2 – SSZ – vlečné křivky.  

 Při odbočení ve směru vpravo z hlavní pozemní komunikace na vedlejší pozemní 

komunikace řidič rýpadla málem zbořil značení “Přikázaný směr odbočení vpravo“ na 

ostrůvku. Byl to důsledek jeho pozdního natočení vozidla.  

 Na hlavní pozemní komunikaci jsem dopravní přestupek nezaznamenala. Ze strany 

chodců nebyl zaznamenaný žádný přestupek, jelikož jejich intenzita nebyla velká.  

 Během mého natáčení a měření dopravního průzkumu se nestaly žádné vážné dopravní 

nehody, jednalo se pouze o přestupky.  

 

5. Dopravní nehodovost na křižovatce  

 

 Pro zjištění základních informací na řešené stykové křižovatce jsem využila webové 

stránky Ministerstva dopravy a mapu grafického informační systému jednotné dopravní 

vektorové mapy. [11] Posuzované období bylo zvoleno od 1.1.2007 do 31.1.2017.  

 

Obrázek 9 Mapa dopravní nehodovostí na řešené křižovatce  
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 Výsledné údaje ze statistického vyhodnocení nehodovosti v silničním provozu ve 

vybrané lokalitě jsou znázorněny v tabulce č. 4. 

 

Tabulka 4 Všeobecný přehled o nehodách v zadané lokalitě [11] 

 

Tabulka 5 Statistika nejčastějších dopravních nehod [11] 

 Nejčastějším typem dopravní nehody byla srážka při dobrých rozhledových poměrech, 

celkem jich bylo 13 a z toho 1 těžce zraněná osoba a 3 lehce zraněné osoby. Zaviněním tímto 

druhem nehody došlo z nedbalostí řidičů, ignorováním předností nebo nezvládnutí svého 

vozidla. Další nejčastější nehodou je nehoda na přechodu. Z výše uvedené tabulky (Tabulka 

5) lze vidět, že při této nehodě byla těžce zraněná 1 osoba a 4 lehce zraněné. Nehody mohly 

být způsobeny nedbalostí chodců i řidičů. Naopak za méně častým druhem nehody je 

nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem. Za vyhodnocené období se takových nehod 

uskutečnilo 2 a z toho 1 osoba lehce zraněná.  
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6. Kapacitní posouzení stykové křižovatky – současný stav  

 

 K vypočítání a posouzení kapacity jednotlivých dopravních proudů je zapotřebí znát 

intenzitu a složení dopravy. Tyto hodnoty získáme z dopravního průzkumu, které vynásobíme 

přepočtovými koeficienty podle tabulky uvedené v TP188 Posuzování kapacity neřízených 

úrovňových křižovatek. [1]  

 

Tabulka 6 Doporučené přepočtové koeficienty skladby dopravního proudu [1] 

 Pro výpočet kapacitního posouzení jsem provedla přenásobení skladby dopravních 

proudů ve špičkové hodině uvedené v tabulce 3 podle koeficientů v tabulce 6. Výsledné 

hodnoty jsou znázorněny v tabulce 7. Celková hodnota přepočtených vozidel 1905 pvoz/h 

byla zaokrouhlena.  

 

Tabulka 7 Přepočtená vozidla skladby dopravních proudů ve špičkové hodině 
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6.1 Stupeň nadřazenosti   

 Jedná se o stykovou neřízenou křižovatku a vyskytuje se zde celkem 6 dopravních 

proudů, a to č. 2, 3, 4, 6, 7, 8. Pro znázornění a označení jednotlivých dopravních proudů 

použiji obrázek 10, který najdeme v TP 188. [1] 

 

Obrázek 10 Sjednocené číslování dopravních proudů ve stykové neřízené křižovatce [1] 

 

1. stupeň – dopravní proudy 2,3,8 

2. stupeň – dopravní proudy 6,7 

3. stupeň – dopravní proud 4  

6.2 Rozhodující intenzity nadřazených proudů  

 Pro řešenou stykovou neřízenou křižovatky jsem použita následující tabulku 10 

z TP188. [1] 

 

Tabulka 8 Součet intenzit nadřazených dopravních proudů na stykové křižovatce [1] 
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Dopravní proudy 1. stupně  

Dopravní proudy 1. stupně neposuzujeme. Nedávají přednost žádným vozidlům.  

Dopravní proudy 2. stupně  

Tyto dopravní proudy dávají přednost dopravním proudům 1. stupně.  

IH7 = I2 + I3 = 683 + 48 = 731 pvoz/h 

IH6 = I2 + 0,5*I3 = 683 + 0,5*48 = 707 pvoz/h  

Dopravní proud 3. stupně  

Proudy 3.stupně dávají přednost předchozím zmíněným proudům.  

IH4 = I2 + 0,5*I3 + I8 + I7 = 683 + 0,5*48 + 843 +145 = 1695 pvoz/h 

6.3 Hodnota kritických časových odstupů  

 Zvolená rychlost na hlavní komunikaci řešené stykové křižovatky je v85% = 50 km/h.  

 

Tabulka 9 Střední hodnoty kritických časový odstupů tg [1] 

Výsledky kritických časových odstupů jednotlivých dopravních proudů:  

tg7 = 3,4 + 0,021*V85% = 3,4 + 0,021*50 = 4,45 = 4,5 s  

tg6 = 2,8 + 0,038*V85% = 2,8 + 0,038*50 = 4,7 s 

tg4 = 5,2 + 0,022*V85% = 5,2 + 0,022*50 = 6,3 s   

6.4 Hodnoty následných časových odstupů  

 Na řešené stykové křižovatce je na vedlejší pozemní komunikaci umístěna značka 

“Dej přednosti v jízdě!“ P4.  Pro výpočet byly použité hodnoty z tabulky 10 pro P4 podle TP 

188 [1] a přiřazeny k jednotlivým dopravním proudům. 
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Tabulka 10 Návrh středních hodnot následného časového odstupu tf [1] 

Výsledky následných časových odstupů pro jednotlivé dopravní proudy s použitím značky P4: 

tf7 = 2,6 s 

tf6 = 3,1 s    

tf4 = 3,5 s  

6.5 Základní kapacita  

 Jedná se o maximální počet vozidel podřadného proudu, která mohou křižovatkou 

projet v časové mezeře mezi vozidly nadřazených dopravních proudů.  

 Pro stanovení základní kapacity lze použít vztah podle TP188 [1]:  

 Gn = 
    

  
*𝑒 

  
    

     
  

 
 
                      (1) 

kde:        

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

 IH rozhodující intenzita nadřazených proudů [pvoz/h]     

 tg kritický časový odstup [s]        

 tf následný časový odstup [s]     

Výsledky základních kapacit jednotlivých dopravních proudů:  

G7 = 
    

   
*𝑒 

   

    
      

   

 
 
 = 723 pvoz/h 

G6 = 
    

   
*𝑒 

   

    
      

   

 
 
 = 625,57 = 626 pvoz/h 

G4 = 
    

   
*𝑒 

    

    
      

   

 
 
 = 120,74 = 121 pvoz/h 
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6.6 Kapacita jízdního pruhu n-tého proudu prvního stupně 

 Rovná se kapacitě volně se pohybujících dopravních proudů.  

Výsledek kapacity jízdního pruhu n-tého proudu prvního stupně: 

C2 = C3 = C8 = 1800 pvoz/h  

6.7 Kapacita jízdního pruhu n-tého proudu druhého stupně  

 Vypočítá se podle TP 188 [1]: 

 Cn = Gn              (2) 

kde: 

 n dopravní proudy 2,3,8 [-]        

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

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

Výsledek kapacity jízdního pruhu n-tého proudu druhého stupně: 

C6 = G6 = 626 pvoz/h 

C7 = G7 = 723 pvoz/h  

6.8 Kapacita jízdního pruhu n-tého proudu třetího stupně  

 Pravděpodobnost nadřazených proudů p0,n se stanoví podle vztahu [1]:  

 p0,n = max {
   𝑣     

  

  

 
}            (3) 

kde:  

 n dopravní proud 7 [-]         

 av stupeň vytížení pro n-tý proud [-]      

 In intenzita dopravy dopravního proudu n [pvoz/h]    

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

 Vztah dle TP 188 pro zjištění kapacity dopravního proudu 4 [1]:  

 C4 = p0,7*G4             (4) 
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kde: 

 C4 kapacita jízdního pruhu proudu 4 [pvoz/h]       

 p0,7 pravděpodobnost nevzdutého stavu nadřazeného proudu 7 [-] vypočteného 

  podle vztahu (3)           

 G4 základní kapacita jízdního pruhu proudu 4 [pvoz/h]  

Výsledky kapacity jízdního pruhu n-tého proudu třetího stupně: 

p0,7 = max{
   

   

   

 
} = 0,8 

C4 = 0,8*121 = 96,8 = 97 pvoz/h  

6.9 Rezerva kapacity  

 Rezerva kapacity příslušného jízdního pruhu by měla být větší než intenzita 

dopravního proudu v daném jízdním pruhu. Stanoví se jako rozdíl skutečné kapacity Cn a 

intenzity In dle vzorce [1]:  

 Rez = Cn – In [pvoz/h]           (5) 

kde:  

 Rez rezerva kapacity [pvoz/h]         

 Cn kapacita jízdního pruhu [pvoz/h]        

 In  intenzita dopravy dopravního proudu n [pvoz/h] 

Výsledky rezervy kapacity pro jednotlivé dopravní proudy: 

Rez2 = C2 – I2 = 1800–683 = 1117 pvoz/h 

Rez3 = C3 – I3 = 1800–48 = 1752 pvoz/h 

Rez8 = C8 – I8 = 1800–843 = 957 pvoz/h  

Rez6 = C6 – I6 = 626-170 = 456 pvoz/h 

Rez7 = C7 – I7 = 723-145 = 578 pvoz/h 

Rez4 = C4 – I4 = 97-18 = 79 pvoz/h 
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6.10 Rezerva kapacity v % 

 Pro přehlednější vyjádření lze rezervu kapacity uvést v procentech.  

Výsledky rezervy kapacity v %: 

Rez2 = (  
  

  
)      = (  

   

    
)      = 62,1 % 

Rez3 = (  
  

  
)      = (  

  

    
)      = 97,4 % 

Rez8 = (  
  

  
)      = (  

   

    
)      = 53,2 % 

Rez6 = (  
  

  
)      = (  

   

   
)      = 72,8 % 

Rez7 = (  
  

  
)      = (  

   

   
)      = 79,9 % 

Rez4 = (  
  

  
)      = (  

  

  
)      = 81,4 % 

6.11 Stanovení střední doby zdržení  

 Pro stanovení hodnoty tw vyjadřované v sekundách a zjištění ÚKD je zapotřebí znát 

rezervu kapacity. Pro řešenou stykovou křižovatku uvádím svůj výpočet výsledků v kapitole 

6.9.  

 

Obrázek 11 Graf pro určení střední doby zdržení [pvoz/h] [1] 
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Výsledky střední doby zdržení:  

tw2 = 1 s → ÚKD2 = A 

tw3 = 1 s → ÚKD3 = A 

tw8 = 2 s → ÚKD8 = A         

tw6 = 8 s → ÚKD6 = A 

tw7 = 6 s → ÚKD7 = A 

tw4 = 52 s → ÚKD4 = E 

 Z vypočtených hodnot byla stanovena ÚKD pro hlavní pozemní komunikaci A a pro 

vedlejší pozemní komunikaci je ÚKD E. Podle ČSN 73 6102 – Projektování křižovatek na 

pozemních komunikacích [9] se požaduje na silnicích I. třídy stupeň C a na silnicích III. třídy 

stupeň E. V rámci celého posouzení křižovatky je křižovatka nevyhovující. Řidiči proudu 4 

mají střední dobu zdržení 52 s a jedná se o nestabilní stav s tvorbou kolon.   

6.12 Stanovení délky fronty 

 Délka fronty N95 % se určí podle obrázku 10 na základě stupně vytížení av a hodnoty 

kapacity Cn. 

 

Obrázek 12 Graf pro určení délky fronty N95% na vjezdech do neřízené křižovatky v závislosti 

na stupni vytížení av [1] 
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 Stupeň vytížení je dán vztahem [1]:  

 av = 
  

  
 [-]                        (6) 

kde:  

 av stupeň vytížení [-]          

 In návrhová intenzita dopravního proudu n [pvoz/h]    

 Cn kapacita pruhu dopravného proudu n [pvoz/h]   

Výsledky stanovení délky fronty:  

av2 = 
  

  
 = 

   

    
 = 0,379  N95% = 10 m  

av3 = 
  

  
 = 

  

    
 = 0,026   N95% = 1 m  

av8 = 
  

  
 = 

   

    
 = 0,468  N95% = 12 m 

av6 = 
  

  
 = 

   

   
 = 0,271   N95% = 8 m 

av7 = 
  

  
 = 

   

   
 = 0,200   N95% = 6 m 

av4 = 
  

  
 = 

  

  
 = 0,185   N95% = 4 m  

 

7. Kapacitní posouzení stykové křižovatky – výhledový stav  

 

 Pro posouzení výhledového stavu stykové křižovatky jsem zvolila rok 2037. Podle TP 

225 Prognóza intenzit automobilové dopravy, příloha 3 Koeficienty vývoje intenzit dopravy 

pro všechna vozidla – SV [2], jsem použila koeficienty pro rok 2037 pro I. třídu 1,54 a pro III. 

třídu 1,50. Výpočet jsem prováděla stejným postupem jako v kapitole 6. Posouzení kapacity 

stykové křižovatky – současný stav.  
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Obrázek 13 Pentlogram špičkové hodiny pro výhledový rok 2037 [pvoz/h] 

7.1 Přepočtená vozidla  

 

Tabulka 11 Přepočtená vozidla ve špičkové hodině pro rok 2037 

7.2 Stupeň nadřazenosti  

1. stupeň – dopravní proudy 2,3,8  

2. stupeň – dopravní proudy 6,7 

3. stupeň – dopravní proud 4  
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7.3 Rozhodující intenzity nadřazených proudů  

Dopravní proudy 1. stupně  

Dopravní proudy 1. stupně neposuzujeme. Nedávají přednost žádným vozidlům.  

Dopravní proudy 2. stupně  

Tyto dopravní proudy dávají přednost dopravním proudům 1. stupně.  

IH7 = I2 + I3 = 1475 + 72 = 1547 pvoz/h 

 IH6 = I2 + 0,5*I3 = 1475 + 0,5*72 = 1511 pvoz/h  

Dopravní proud 3. stupně  

Proudy 3.stupně dávají přednost předchozím zmíněným proudům.  

IH4 = I2 + 0,5*I3 + I8 + I7 = 1475 + 0,5*72 + 1265 +217 = 2993 pvoz/h  

7.4 Hodnoty kritických časových odstupů  

 Zvolená rychlost na hlavní pozemní komunikaci řešené stykové křižovatky je v85% =  

50 km/h.  

tg7 = 3,4 + 0,021*V85% = 3,4 + 0,021*50 = 4,45 = 4,5 s  

tg6 = 2,8 + 0,038*V85% = 2,8 + 0,038*50 = 4,7 s 

tg4 = 5,2 + 0,022*V85% = 5,2 + 0,022*50 = 6,3 s  

7.5 Hodnoty následných časových odstupů  

 Na řešené stykové křižovatce je na vedlejší pozemní komunikaci umístěna značka 

“Dej přednosti v jízdě!“ P4.  

tf7 = 2,6 s 

tf6 = 3,1 s   

tf4 = 3,5 s  
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7.6 Základní kapacita  

G7 = = 
    

   
*𝑒 

    

    
      

   

 
 
 = 350,05 = 350 pvoz/h 

G6 = 
    

   
*𝑒 

    

    
      

   

 
 
 = 309,56 = 310 pvoz/h 

G4 = 
    

   
*𝑒 

    

    
      

   

 
 
 = 23,41 = 24 pvoz/h 

7.7 Kapacita jízdního pruhu n-tého proudu prvního stupně 

 Rovná se kapacitě volně se pohybujících dopravních proudů.  

C2 = C3 = C8 = 1800 pvoz/h  

7.8 Kapacita jízdního pruhu n-tého proudu druhého stupně  

C6 = G6 = 310 pvoz/h 

C7 = G7 = 350 pvoz/h  

7.9 Kapacita jízdního pruhu n-tého proudu třetího stupně  

C4 = p0,7*G4 

p0,7 = max {
        

  

  

 
} = {

   
   

   

 
} = 0,38 

C4 = 0,38*24 = 9,12 = 9 pvoz/h  

7.10 Rezerva kapacity  

Rez2 = C2 – I2 = 1800–1475 = 325 pvoz/h 

Rez3 = C3 – I3 = 1800–72 = 1728 pvoz/h 

Rez8 = C8 – I8 = 1800–1265 = 535 pvoz/h  

Rez6 = C6 – I6 = 310-262 = 48 pvoz/h 

Rez7 = C7 – I7 = 350-217 = 133 pvoz/h 

Rez4 = C4 – I4 = 9-27 = -18 pvoz/h 
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 Rezerva kapacity pro dopravní proud 4, který je směr z vedlejší PK, tedy ulice 

Zahradní, silnice III/4513 na hlavní PK, tedy ulice Nádražní, silnice I/1 vyšla záporně. 

Znamená to, že pro tento směr nelze zjisti dobu zdržení tw a dále se z důvodu nevyhovění 

s tímto směrem nepočítá.  

7.11 Rezerva kapacity v %  

Rez2 = (  
  

  
)      = (  

   

    
)      = 81,9 % 

Rez3 = (  
  

  
)      = (  

    

    
)      = 4,0 % 

Rez8 = (  
  

  
)      = (  

   

    
)      = 70,3 % 

Rez6 = (  
  

  
)      = (  

  

   
)      = 84,5% 

Rez7 = (  
  

  
)      = (  

   

   
)      = 62,0 % 

7.12 Stanovení střední doby zdržení  

tw2 = 8 s → ÚKD2 = A 

tw3 = 1 s → ÚKD3 = A   

tw8 = 3 s → ÚKD8 = A    

tw6 = 62 s → ÚKD6 = E  

tw7 = 28 s → ÚKD7 = C    

7.13 Stanovení délky fronty  

av2 = 
  

  
 = 

    

    
 = 0,819  N95% = 118 m  

av3 = 
  

  
 = 

  

    
 = 0,040  N95% = 1 m  

av8 = 
  

  
 = 

    

    
 = 0,703  N95% = 52 m 

av6 = 
  

  
 = 

   

   
 = 0,845   N95% = 73 m 
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av7 = 
  

  
 = 

   

   
 = 0,620   N95% = 30 m 

av4 = 
  

  
 = 

  

 
 = 3   N95% = délku fronty nelze určit z tabulek  

 U proudu 4, bylo vidět již v kapitole 7.10 Rezerva kapacity, že tento proud je 

nevyhovující. Intenzita vozidel je větší než kapacit proudu. ÚKD je F, a jedná se tedy o 

překročenou kapacitu. Fronta toho proudu stále narůstá a křižovatka začíná být přetížená. 

Z těchto důvodů je styková křižovatka pro období za 20 let čili rok 2037, nevyhovující.  

 

8. Varianta 1 – Okružní křižovatka (výhledový stav)  

 

 Pro návrh okružní křižovatky jsem postupovala podle TP 234 Posuzování kapacity 

okružních křižovatek. [3] Podklad pro výpočet jsem zvolila intenzitu dopravy ve výhledovém 

stavu pro špičkou hodinu, která byla v odpolední hodině od 15:15 do 16:15 hodin.  Intenzita 

chodců byla minimální a při výpočtu byla zanedbána. Jednotlivé hodnoty intenzity dopravy 

jsem vynásobila příslušnými přepočtovými koeficienty.  

 

Tabulka 12 Přepočtové koeficienty skladby dopravního proudu pro okružní křižovatku [3] 
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Tabulka 13 Přepočtená vozidla pro okružní křižovatku pro rok 2037 

 Při posuzování jsem také využila geometrického uspořádání navrhované okružní 

křižovatky a to, počet jízdních pruhů na vjezdu a výjezdu, také poloměr vjezdu a výjezdu a 

vzdálenosti mezi kolizními body.  

8.1 Geometrické uspořádání 

 Navrhla jsem jednopruhovou tříramennou okružní křižovatku. Při postupu navrhování 

jsem se snažila vycházet z původního stavebního uspořádání stykové křižovatky tak, aby 

došlo k minimálním stavebním úpravám. Řídila jsem se podle TP 135 Projektování okružních 

křižovatek na silnicích a místních komunikacích. [4] a ČSN 73 6102 – Projektování křižovatek 

na pozemních komunikacích. [5] Návrh okružní křižovatky je přiložený ve výkresové 

dokumentaci ve výkrese č 3 Varianta 1- okružní křižovatka.   

8.2 Základní údaje  

 Okružní křižovatka má vnější průměr 23 m, jedná se o nejmenší povolený průměr 

okružní křižovatky. Vnitřní průměr je 7 m, je zde navržený středový ostrůvek o průměru 6 m 

a šířka prstence je 1 m. Návrhová rychlost je 30 km/h.   

8.3 Označení ramen a směrů 

Rameno A – Ulice Nádražní, silnice I/11, směr A rovně (nahoru)                                                          

       – Ulice Nádražní, silnice I/11 směr B doleva na ulici Zahradní              

Rameno B – Ulice Nádražní, silnice I/1, směr D rovně (dolů)    

       – Ulice Nádražní, silnice I/1, směr E doprava na ulici Zahradní          

Rameno C – Ulice Zahradní, silnice III/4513, směr doprava C na ulice Nádražní                                                    

       – Ulice Zahradní, silnice III/4513, směr doleva F na ulici Nádražní 
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8.4 Rameno A 

 Okružní křižovatka je navržena jednopruhová a vjezd a výjezd je napojený na dva 

stávající pruhy. Nevyužitý třetí pruh a zbylý prostor mezi chodníkem po levé straně bude 

vyplněn zelení. Umístění chodníků po obou stranách ramen zůstaly na stávajícím stavu. 

Poloměr na vjezdovém oblouku je 15 m a šířka vjezdového pásu 3,5 m. Poloměr na 

výjezdovém oblouku je 20 m a šířka výjezdového pásu je 5 m. Oddělení vjezdové a 

výjezdové větve je provedeno ostrůvkem, na kterém je svislé dopravní značení “Přikázaný 

směr odbočení vpravo“ C4a.   

8.5 Rameno B 

 Na tomto rameni je také zachováno umístění chodníků na stávající stav. Prostor mezi 

pozemní komunikací a chodníky bude vyplněn zelení. Výjezdový poloměr oblouku je 15 m a 

šířka výjezdového pásu je 4 m. Z důvodu nepřímého napojení na stávající stav se prostor mezi 

komunikací a chodníkem zvětšil. Vjezdový poloměr oblouku je 15 m a šířka vjezdového pásu 

je 4,5 m. Oddělení vjezdové a výjezdové větve je provedeno ostrůvkem, na kterém je svislé 

dopravní značení “Přikázaný směr odbočení vpravo“ C4a. Přechod pro chodce je na 

stávajícím umístění, ale je nově zrekonstruovaný i pro nevidomé chodce, obsahuje vodící 

linii. Jeho šířka je 4 m a délka 7 m. Podle ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací [6] 

je dovoleno mít při rekonstrukcích přechod dlouhý nad 6,5 m. Na chodnících jsou navrženy 

bezbariérové úpravy, signální a varovný pás a snižující rampa o délce 1,5 m. Úpravy na 

chodnících jsou z betonové zámkové dlažby s hmatovou úpravu.   

8.6 Rameno C 

 Vjezdový poloměr oblouku je 15 m výjezdový poloměr oblouku je 20 m. Šířka 

vjezdového pásu je o délce 4,5 m a výjezdová šířka pásu je o délce také 4,5 m. Oddělení 

vjezdové a výjezdové větve je provedeno ostrůvkem, na kterém je svislé dopravní značení 

“Přikázaný směr odbočení vpravo“ C4a. I zde jsou chodníky umístěny na stávajícím stavu. Při 

nepřímém napojení jízdního pruhu na pravé straně ramene, je prostor mezi chodníkem a 

pozemní komunikací také vyplněn zelení. Vjezdové a výjezdové větve jsou od sebe odděleny 

ostrůvkem se svislým dopravním značení “Přikázaný směr odbočení vpravo“ C4a. Došlo 

k přesunutí a novému zřízení přechodu pro chodce. Nový přechod obsahuje vodicí linii pro 

nevidomé. Na chodnících jsou navrženy bezbariérové úpravy, signální a varovný pás a 

snižující rampa o délce 1,5 m. Úpravy na chodnících jsou z betonové zámkové dlažby 
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s hmatovou úpravu.  Přechod je dlouhý 6,7 m a podle ČSN 73 6110 [6] je přípustné při 

rekonstrukcích mít přechod o délce na 6,5m.  

8.7 Středový ostrůvek  

 Středový ostrůvek má průměr 6 m. Ostrůvek bude vyvýšený, ohraničený silničním 

obrubníkem a plocha bude zatravněna.  

8.8 Prstenec 

 Prstenec má šířku 1 m, je navržený jako pojížděný, aby poskytl lepší průjezd i 

rozměrnějším vozidlům. Povrch prstence má jinou strukturu než pozemní komunikace. Jeho 

vnější okraj je zvýšený o 0,03 m. Celá konstrukce prstence je provedena ze žulových kostek.  

8.9 Okružní pás  

Okružní pás je jednopruhový o šířce 7,5 m a je tvořen asfaltovým krytem.  

8.10 Posouzení kapacity 

 Navrženou křižovatku jsem posuzovala na výhledový stav pro rok 2037.  Při 

posuzování jsem se řídila dle TP 234 - Posuzování kapacity okružních křižovatek. [3]  

 Přehledné výsledky posuzované okružní křižovatky jsou uvedeny v tabulce 14. Postup 

výpočtů je součástí přílohy č. 2. Na navržené okružní křižovatce byl zanedbán vliv chodců. 

Ramena jsou označena podle stávajícího stavu stykové křižovatky.  

  

Tabulka 14 Výsledné hodnoty kapacitního posouzení pro výhledový rok 2037 

 Kapacita pro navrhovanou okružní křižovatku pro rok 2037 nevyhoví kapacitním 

požadavků. Stupeň ÚKD je ramene C, vedlejší pozemní komunikace, E, jedná se o nestabilní 

stav. Při posuzování okružní křižovatky musí všechny výjezdy a vjezdy na jednotlivých 

ramenech vyhovět.  
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9. Kapacitní posouzení světelně řízené křižovatky pro výhledový rok 

2037 

 

 Při návrhu a posouzení světelné řízené křižovatky jsem postupovala podle TP 81 

Navrhování světelných signalizačních zařízení pro řízení provozu na pozemních komunikacích 

[7] a podle TP 235 Posuzování kapacit světelně řízených křižovatek [8]. Pro posuzování byla 

opět zvolena špičková hodina výhledového stavu. Hodnoty intenzity dopravy jsem 

přenásobila příslušnými koeficienty pro světelně řízenou křižovatku dle TP 235 [8].  

 Navrhla jsem tříbarevnou soustavu s plnými kruhovými signály s přidaným žlutý 

světlem ve tvaru chodce. Opakovací návěstidlo bude umístěno na výložníku délky 6 m na 

hlavní a vedlejší pozemní komunikaci a na stožáru na hlavní pozemní komunikace.  

 Pro případnou nefunkčnost SSZ se použije nové svislé dopravní značení “Hlavní 

pozemní komunikace“ P2 a “Dej přednost v jízdě“ P4. Obě značení jsou posunuta na stožár 

SSZ.  

 Snažila jsem se při návrhu o co nejmenší zásah do stávajícího stavu z důvodu co 

nejmenších stavebních úprav. 

 

Tabulka 15 Koeficienty skladby dopravního proudu [8] 
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Tabulka 16 Přepočtená vozidla pro světelně řízenou křižovatku pro rok 2037 

9.1 Geometrické uspořádání  

 Při postupu navrhování jsem se snažila vycházet z původního stavebního uspořádání 

stykové křižovatky tak, aby došlo k minimálním stavebním úpravám. Řídila jsem se podle TP 

235 Posuzování kapacity světelně řízených křižovatek. [8] Návrh světelně řízené křižovatky je 

nakreslený ve výkrese č 4 Varianta 2 - SSZ.  

9.2 Označení ramen a směrů  

Rameno A – Ulice Nádražní, silnice I/11, směr A rovně (nahoru)                                                          

       – Ulice Nádražní, silnice I/11 směr B doleva na ulici Zahradní              

Rameno B – Ulice Nádražní, silnice I/1, směr D rovně (dolů)    

       – Ulice Nádražní, silnice I/1, směr E doprava na ulici Zahradní          

Rameno C – Ulice Zahradní, silnice III/4513, směr doprava C na ulice Nádražní                                                    

       – Ulice Zahradní, silnice III/4513, směr doleva F na ulici Nádražní 

9.3 Rameno A 

 Na tomto rameni je navržená druhá stopčára pro přímý směr na hlavní PK vedle 

stávající stopčáry. Ve vzdálenosti 2 m od stopčáry je umístěno návěstidlo pro vozidla 

upevněno na výložníku délky 6 m. Stožár SSZ se nachází ve vzdálenosti 1 m od okraje 

pozemní komunikace a je na něm osazeno svislé dopravní značení “Hlavní pozemní 

komunikace“ P2. Směrové dopravní šipky byly posunuty do vzdálenosti 5 m od obou stopčár 

a následný jejich rozestup je 5 m.  

9.4 Rameno B 

 Zde je vytvořena zcela nová stopčára. Směrové dopravní šipky jsou posunuty do 

vzdálenosti 5 m od stopčáry a následný jejich rozestup je 5 m. Na chodnících je nově 
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vybudovaná snižují rampa o délce 1,5 m, signální a varovný pás. Úpravy na chodnících jsou 

z betonové zámkové dlažby s hmatovou úpravu.  Přechod pro chodce je ze stávajícího stavu 

předělaný na nový. Obsahuje vodicí linii pro nevidomé, jeho šířka je 4 m a délka 7 m. Stožár 

SSZ je umístěn ve vzdálenosti 3,5m od stopčáry na PK, 1,0 m od kraje PK a je na něm 

umístěno návěstidlo pro vozidla a pro chodce. Stávající svislé dopravní značení je přemístěno 

na stožár SSZ a obsahuje značení “Hlavní pozemní komunikace“ P2 a “Přechod pro chodce“ 

IP6.  

9.5 Rameno C  

 Na rameni je posunutý a zřízený přechod pro chodce. Jeho šířka je 4 m, délka 6,7m a 

tvoří vodící linii pro nevidomé chodce. Přechod je rozdělený novým ostrůvkem, na kterém se 

nachází nové svislé dopravní značení “Přikázaný směr odbočení vpravo“ C4a. Na chodnících 

je zřízena snižující rampa o délce 1,5 m, signální pás, varovný pás. Úpravy na chodnících jsou 

z betonové zámkové dlažby s hmatovou úpravu. Je zde zřízena nová stopčára jak pro 

odbočení vlevo, tak i pro odbočení vpravo na hlavní pozemní komunikaci. Stožár SSZ je 

umístěný ve vzdálenosti 3,5 m od stopčáry a 1,0 m od okraje pozemní komunikace, obsahuje 

nové svislé dopravní značení “Dej přednost v jízdě“ P4 a “Přechod pro chodce“ IP6. Směrové 

šipky vodorovného dopravního značení jsou posuny do vzdálenosti 5 m od stopčáry a 

následných jejich rozestup je 5 m.  

9.6 Návrh signálního plánu 

 Při návrhu signálního plánu jsem použila metodu saturovaného toku podle TP 81 – 

Navrhování světelných a signalizačních zařízení pro řízení silničního provozu na pozemních 

komunikacích. [7] 

 Saturovaný tok je maximální počet vozidel, která mohou projet profilem stopčáry za 

jednotku času při optimálních dopravních podmínkách.  

 Vybrala jsem dvoufázové řízení. V první fázi mají volno všechny směry na hlavní 

pozemní komunikaci a přechod pro chodce na vedlejší pozemní komunikaci. Ve druhé fázi 

mají volno všechny směry na vedlejší pozemní komunikaci a přechod na hlavní pozemní 

komunikaci.  

 Pro získání dílčích výsledků jsem provedla několik výpočtů potřebných hodnot, které 

jsou součástí přílohy č.3 a přílohy č.4. 
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9.7 Posouzení kapacity 

 Navrhovaná světelně řízená křižovatka byla posuzována pro výhledový rok 2037 

podle TP 235 – Posuzování kapacity světelně řízených křižovatek. [8]  

 Na hlavní pozemní komunikaci je ÚKD stupeň B, na vedlejší pozemní komunikace 

stupeň E. V rámci posuzování celé křižovatky, je křižovatka nevyhovující.  

 Jelikož světelně řízená křižovatka nevyhoví pro rok 2037, provedla jsem posouzení 

křižovatky za 10 let, a tedy pro rok 2027. Pro tento rok již kapacita křižovatky vyhoví. 

Výsledné výpočty jsou uvedeny v příloze č.5. 

 

10.  PTV VISSIM  

 

 Program PTV VISSIM 9 jsem použila pro znázornění dopravní situace na řešené 

stykové křižovatkce. Namodelovala jsem vizualizace pro stávající a výhledový stav stykové 

křižovatky za 20 let, dále výhledový stavy pro navrhovanou okružní křižovatku za 20 let, a 

světelně řízenou křižovatku za 10 let.  

 Ukázky vizualizací křižovatek jsou přiloženy v příloze č.6.  

 Své výkresy vytvořené v programu AutoCAD 16 v pfd formátu, které jsou přiloženy 

ve výkresové dokumentaci jsem využila jako podklad pro modelování. Model křižovatky 

jsem vytvořila pomoci linek a konektorů (Links). Nastavila jsem složení dopravních proudů 

(Vehicle Compositions), intenzity vozidel (Vehicle Imputs) v jednotlivých směrech, 

definovala směrové trasy (Vehicle Routes) a přednosti v jízdě (Conflict Areas).  

 Na obrázku 14 je ukázka vizualizace světelně řízené křižovatky za 10 let.  
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Obrázek 14 Vizualizace v programu PTV VISSIM 9 

 

11.  Vlečné křivky – ověření průjezdnosti  

 

 Pomocí vlečných křivek vytvořených v programu AutoTURN Pro 10 jsem ověřila 

průjezdnost navrhované okružní křižovatky a světelně řízené křižovatky. Navrhované vozidlo 

pro oba typy křižovatek jsem zvolila BUS 12, s návrhovou rychlosti 10 km/h. Z vlečných 

křivek je vidět, že zvolené vozidlo, BUS 12, nemá žádný problém s projetím všech průjezdů, 

a tedy není potřeba žádných stavebních zásahů.  

 Jednotlivé výkresy vlečných křivek pro okružní křižovatku jsou přiloženy ve 

výkresové dokumentaci výkres č.3a Varianta 1- OK – vlečné křivky výkres č.3b Varianta 1 – 

OK- vlečné křivky. Vlečné křivky světelně řízené křižovatky jsou ve výkresové dokumentaci 

výkres č 4a  - Varianta 2 – SSZ – vlečné křivky.  
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12.  Závěr 

 

 Cílem této bakalářské práce bylo analyzovat bezpečnost silničního provozu na 

křižovatce Nádražní – Zahradní v Bruntále, silnici I/11 ulice Nádražní a silnici III/4513 

Zahradní, pro současný a výhledový stav. Dále navrhnout okružní a světelně řízenou 

křižovatku s ohledem na bezpečnost a plynulost silničního provozu a provést jejich kapacitní 

posouzení pro výhledový stav.  

 Jako první jsem provedla dopravně – inženýrský průzkum, ze kterého jsem dostala 

potřebnou skladbu a intenzitu vozidel jednotlivých dopravních proudů. Získané hodnoty jsem 

poté použila ve svých výpočtech.  

 V další části jsem posoudila současný a výhledový stav stykové křižovatky. Z již 

zmíněných výpočtů a výsledků viz. výše je viditelné, že křižovatka je nevyhovující.  

 Jako první variantu jsem navrhla okružní křižovatku pro výhledový rok 2037. Po 

vypočítání všech potřebných údajů, jsem zjistila, že tento typ by byl pro řešenou stykovou 

křižovatku nevyhovující.  

 Druhou variantu jsem navrhla světelně řízenou křižovatku. Spočítala jsem všechny 

potřebné hodnoty, navrhla signální plán a došla jsem k závěru, že tento typ křižovatky je pro 

výhledový rok 2037 také nevhodný. Provedla jsem proto další výpočet, tentokrát pro 

výhledový rok 2027, a již pro tento rok světelně řízená křižovatka vyhoví. 

 V poslední částí bakalářské práce jsem provedla vizualizaci navržených hodnot 

v programu PTV VISSIM 9. Dále jsem provedla ověření průjezdnosti pomocí vlečných křivek 

v programu Auto TURN Pro 16.   

 Při navrhování okružní a světelně řízené křižovatky nebyly řešeny inženýrské sítě.  
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Příloha č. 1 – Sčítací arch při dopravním průzkumu  

 Ukázka sčítacího archu při dopravním průzkumu je pro směr z hlavní pozemní 

komunikace na vedlejší pozemní komunikaci. Jedná se o silnici I/11, ulice Nádražní a o silnici 

III/4513, ulice Zahradní, směr vlevo. Dále je to pro směr z vedlejší pozemní komunikace na 

hlavní pozemní komunikaci, směr vpravo.  

 

Obrázek Sčítacího archu 
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Příloha č. 2 – Varianta 1 – okružní křižovatka – výhledový stav 

Přehled použitých vzorců:  

Výpočet kapacity vjezdů a výjezdů  

U posouzení kapacity vjezdů je potřeba provést výpočet intenzity dopravy na jednotlivých 

okružních pásech a zjistit vzdálenosti mezi kolizními body. Pro výpočet jsem použila vztah 

dle TP 234 [3]: 

 Ci = 3600 * (  
    

       
)
  

* 
       

  
 * 𝑒 

  
    

      
  

 
    

           (1)    

kde: 

 Ci je kapacity vjezdu [pvoz/h]                                                    

 Ik  intenzita dopravy na okruhu [pvoz/h]                

 nk počet jízdních pruhů na okruhu [-]                       

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

  ni,koef = 1,00 ….. pro jednopruhové vjezdy     

  ni,koef = 1,50 ….. pro dvoupruhové vjezdy      

 tg  kritický časový odstup [s]                

 tf  následný časový odstup [s]                

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

Kritický, následný a minimální časový odstup se vypočítá podle typu okružní křižovatky. 

V mém případě pro okružní křižovatku s jedním pruhem na okruhu se hodnota kritického 

časové odstupu vypočítá dle vztahu [3]:  

 b ˂ 11,00 m    tg = 4,5 s                    (2)

 11,00 ≤ b ≤ 20,00 m   tg = 5,6 – 0,1 * b [s]      

 b ˃ 20,00 m    tg = 3,6 s  

Hodnota následného časové odstupu, která je závislá na poloměru vjezdu Ri, se vypočítá dle 

vztahu [3]:   

 Ri ˂ 8,00 m   tf = 3,1 s       (3)     

 8,00 m  ≤  Ri ≤ 16,00 m  tf = 3,6 – 0,0625 * Ri [s]    

 Ri ˃ 16,00 m    tf = 2,6 s   
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Hodnota minimálního časové odstup mezi vozidly jedoucími na okruhu za sebou na 

jednopruhové okružní křižovatce je konstantní 2,1s.  

Rezervu kapacity jsem vypočítala podle vztahu TP 234 [3]:  

 Rez = Ci – Ii            (4) 

kde: 

 Rez rezerva kapacity [pvoz/h]       

 Ci je kapacita vjezdu [pvoz/h]       

 Ii intenzita dopravy na vjezdu [pvoz/h]  

Posouzení kapacity výjezdu  

Kapacita výjezdu okružní křižovatky je dána vztahem podle TP 234[3]:  

 Ce = 
             

  
           (5) 

kde:  

 Ce je kapacita výjezdu [voz/h]       

 ne,koef koeficient zohledňující počet pruhů na výjezdu [-]    

  ne,koef  = 1,00 ….. pro jednopruhové výjezdy     

  ne,koef = 1,50 ….. pro dvoupruhové výjezdy     

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

Hodnota následného časové odstupu, která je závislá na poloměru výjezdu Re se vypočítá dle 

vztahu [3]:  

 Re ˂ 15,00 m   tf = 3,0 s                   (6)

 15,00 m ≤ Re ≤ 30,00 m tf = 3,6 – 0,04 * Re [s]     

 Re ˃ 30,00 m    tf = 2,4 s  
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Poslední výpočet pro posouzení výjezdu je výpočet stupně vytížení, který se vypočítá dle 

vztahu [3]:  

 av= 
  

  
              (7) 

kde:  

 av je stupeň vytížení [-]        

 Ie intenzita vozidel na výjezdu [voz/h]       

 Ce kapacita výjezdu [voz/h]  

Výsledky výpočtů navrhované okružní křižovatky: 

Intenzita dopravy na okruhu: 

IkA = 24 pvoz/h 

IkB = 228 pvoz/h 

IkC = 1021 pvoz/h  

Kapacita vjezdu do okružní křižovatka:  

Ci = 3600 * (  
      

      
)
 

* 
 

    
 * 𝑒 

  

    
        

    

 
      

 = 1328 pvoz/h  

tg → b = 14,9 m → tg = 5,6 – 0,1 * b = 5,6 – 0,1 * 14,9 = 4,11 s  

tf → R = 15 m → tf = 3,6 – 0,0625 * R = 3,6 – 0,0625 * 15 = 2,66 s  

Ci = 3600 * (  
       

      
)
 

* 
 

    
 * 𝑒 

   

    
       

    

 
      

 = 1124 pvoz/h  

tg → b = 12 m → tg = 5,6 – 0,1 * b = 5,6 – 0,1 * 12 = 4,4 s  

tf → R = 15 m → tf = 3,6 – 0,0625 * R = 3,6 – 0,0625 * 15 = 2,66 s  

Ci = 3600 * (  
        

      
)
 

* 
 

    
 * 𝑒 

    

    
        

    

 
      

 = 451 pvoz/h  

tg → b = 12,8 m → tg = 5,6 – 0,1 * b = 5,6 – 0,1 * 12,8 = 4,32 s  

Rezerva kapacity: 

Rez,A = CA – IA = 1328 – 24 = 1304 pvoz/h 

Rez,B = CB – IB = 1124 – 228 = 896 pvoz/h  
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Rez,C = CC – IC = 451 – 1021 = -570 pvoz/h    

Již zde je vidět, že kapacita ramene C vyšla záporně, okružní křižovatka z tohoto důvodu 

nevyhoví. Kapacita intenzity dopravy na vjezdu je větší než kapacita vjezdu.   

 

Jednotlivé doby zdržení pro navrhovanou okružní křižovatku: 

tw(A) = ˂ 10 s  → ÚKD(A) = A 

tw(B) = ˂ 10 s  → ÚKD(B) = A 

tw(C) = ˃ 45 s  → ÚKD(C) = E  

Stupeň ÚKD je na rameni E, což se jedná o nestabilní stav.  

Posouzení kapacity výjezdu: 

CA = CB = CC = 
       

   
 = 1286 pvoz/h  

tf = Re = 20 m → tf = 3,6 – 0,04 * Re = 3,6 – 0,04 * 20 = 2,8 s   

avA= 
                    

    
 = 

        

    
 = 0,99  

avB= 
                   

    
 = 

       

    
 = 1,17                    

avC= 
                    

    
 = 

      

    
 = 0,23                    

Stupeň vytížení je větší než 0,9 a výjezd ramene B kapacitně nevyhovuje.  

Celkově návrh okružní křižovatky pro výhledový rok 2037 nevyhovuje.  
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Příloha č.3 – Výpočet mezičasů  

Mezičas je časový interval měřený od konce zeleného signálu na návěstidle pro jeden směr po 

začátek doby zeleného signálu na návěstidle pro kolizní směr.  

Mezičas tm se vypočítá dle vztahu TP 81 [7]:  

 tm = tv – tn + tb             (8) 

kde:  

 tm  mezičas [s]         

 tv  vyklizovací doba [s]         

 tn najíždějící doba [s]        

 tb bezpečnostní doba [s]  

Bezpečnostní doba zohledňuje vliv, kdy vozidla, která už nemohou bezpečně zastavit, vjedou 

do křižovatky v době žluté před křižovatkou. Podle TP 81 bezpečnostní doba pro motorová 

vozidla 2 s a pro chodce 0 s. [7]  

Vyklizovací doba se vypočítá podle vztahu [7]:  

 tv = 
        

  
             (9) 

kde:  

 tv vyklizovací doba [s]         

 Lv vyklizovací dráha [m]        

 Lvoz délka vyklizujícího vozidla        

 Vv vyklizovací rychlost (pro vozidla nebo chodce) [m/s]    

Podle TP 81 je vyklizovací rychlost dána pro motorová vozidla v přímém směru 9,7 s a 

v oblouku 7,0 s. Pro chodce je tato rychlost 1,4 s. Délka vyklizujícího vozidla je 5 m .  

 

Najíždějící doba se vypočítá dle vztahu [7]:  

 tn =  
  

  
            (10) 

kde:  
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 tn najíždějící doba [s]         

 Ln najíždějící dráha [m/s]       

 vn najíždějící rychlost (najíždějícího vozidla nebo vstupujícího chodce) [m/s]  

Podle výkresu č. 4 Varianta - 2 SSZ jsem změřila najíždějící a vyklizující dráhy. Jednotlivé 

hodnoty jsou uvedeny v níže uvedené tabulce 1.  

 

Tabulka – Výpočet mezičasů  
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Tabulka – Mezičasy  
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Příloha č.4 – Metoda saturovaného toku  

Přehled použitých vzorců:  

Saturovaný tok řadícího pruhu se určí dle základního saturovaného toku dle vztahu [8]   

 Si = Szákl * kskl * kobl           (11) 

kde:  

 Si je saturovaný tok řadicího pruhu [pvoz/h]     

 Szákl základní saturovaný tok [pvoz/h]      

 kskl koeficient sklonu [-]        

 kobl koeficienty oblouku [-]        

Základní saturovaný tok pro návrh světelně řízené křižovatky je 2000 pvoz/h.  

Koeficient sklonu se počítá podle vztahu [8]: 

 kskl = 1 – 0,02 * a                      (12) 

kde:  

 kskl je koeficient sklonu [-]       

 a podélný sklon vjezdu [%]         

Podélný sklon hlavní pozemní komunikace je 2 %. Vjezd vedlejší pozemní komunikace má 

sklon 0 %. Pokud je vodorovný vjezd anebo klesá, hodnota a = 0.  

Koeficient oblouku se vypočítá dle vztahu [8]:  

 kobl = 
 

       
                      (13) 

kde: 

 kobl je koeficient oblouku [-]       

 R poloměr oblouku pro odbočení [m]      

 f podíl odbočujících vozidel z jízdního pruhu (0 až 1) [-]   

  

Pokud je přímý směr, tak hodnota koeficientu oblouku je rovna 1.  

 



63 

 

Stupeň saturace vjezdu se určuje pro každý vjezd. Vypočítá se dle vztahu [7]:  

 y = 
  

  
            (14) 

kde:  

 y stupeň saturace vjezdu [-]       

 Iv návrhová intenzita na vjezdu [pvoz/h]     

 Sv saturovaný tok vjezdu [pvoz/] 

Poté celkový stupeň saturace se vypočítá podle vztahu [7]: 

 Y = ∑      
             (15) 

kde:  

 Y  celkový stupeň saturace [-]        

 i pořadové číslo i-té fáze v cyklu      

 n počet fází v jednom cyklu  

Ztrátový čas po každou fázi je roven mezičasu. [7]: 

 l = tm [s]            (16) 

Celkový ztrátový čas za cyklu je součet ztrátových časů každé fáze. [7]: 

 L = ∑   
 
    = ∑    

 
             (17) 

kde:  

 L celkový ztrátový čas za cyklus [s]      

 i i-tá fáze v cyklu        

 n počet fází v jednom cyklu        

 li ztrátový čas pro i-tou fázi        

 tmi mezičas mezi kritickými vjezdy v končící a následující fázi  
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Optimální cyklus tc,opt [7]: 

 tc,opt = 
     

   
            (18) 

kde:  

 tc,opt  optimální cyklus [s]        

 L celkový ztrátový čas na cyklu [s]      

 Y celkový stupeň saturace[s]    

Reálná délka cyklu tc [s] [7]: 

 0,75 * tc,opt ˂ tc ˂ 1,5 * tc,opt          (19) 

Délka zelené z [7].  

 Z = 
            

 
                         (20) 

kde: 

 z  délka zelené [s]        

 y stupeň saturace [-]        

 Y celkový stupeň saturace [-]                        

 tc délka cyklu [s]         

 L celkové ztrátový čas za cyklus [s]  

Kapacita běžného vjezdu [8]:  

 Cv = Sv * 
  

  
           (21) 

kde:  

 Cv kapacita běžného vjezdu [s]       

 Sv saturovaný tok vjezdu [pvoz/h]      

 z´ délka efektivní zelené [s]       

 tc délka cyklu [s]  

Kapacita na stopčáře se vypočítá podle stejného vzorce (19) jak kapacita běžného vjezdu.  
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Kapacita levého odbočení ovlivněného protisměrem [8]:  

 CL = CL1 + CL2 + CL3           (22) 

kde: 

 CL kapacita levého odbočení ovlivněného protisměrem [pvoz/h]  

 CL1 dílčí kapacita levého odbočení v době zelené protisměru [pvoz/h]   

 CL2 dílčí kapacita levého odbočení po skončení vlastní zelené při změně fází  

  [pvoz/h]          

 CL3 dílčí kapacita levého odbočení neovlivněného protisměrem [pvoz/h]  

Dílčí kapacita levého odbočení v době zelené protisměru [8]:  

 CL1 = 
(           )              

          
        (23) 

kde: 

 CL1  dílčí kapacita levého odbočení v době zelené protisměru [pvoz/h]  

 Ip návrhová intenzita dopravy v protisměru [pvoz/h]     

 Sp saturovaný tok protisměru [pvoz/h]      

 tc délka cyklu [s]         

 zp délka zeleného signálu v protisměru [s]  

 

Dílčí kapacita levého odbočení po skončení vlastní zelené při změněn fází [8]:    

     

 CL2 = 
       

  
            (24) 

kde:  

  CL2 dílčí kapacity levého odbočení po skončení vlastní zelené při změněn fází 

  [pvoz/h]         

 NA počet míst k najetí do křižovatky a zastavení vozidla při dávání přednosti  

  protijedoucím vozidlům automobily odbočujícími vlevo [pvoz/h]  

 tc délka cyklu [s]  
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Rezerva kapacity vjezdu [8]: 

 Rez = (1 - 
  

  
 ) * 100           (25) 

kde: 

 Rez rezerva kapacity vjezdu [%]       

 Cv kapacita vjezdu [pvoz/h]       

 Iv návrhová intenzita dopravy na vjezdu [pvoz/h]  

 

Střední doba zdržení na vjezdu [8]:  

 tw = 0,45 * (
           

           
 

       

  
       

)         (26) 

kde:  

 tw střední doba zdržení na vjezdu do světelně řízené křižovatky [s]  

 tc délka cyklu [s]        

 z´ délka efektivní zelené [s]       

 Cv kapacita vjezdu [pvoz/h]       

 Iv návrhová intenzita dopravy na vjezdu [pvoz/h]  
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 Výsledky výpočtů metody saturovaného toku jsou uvedeny v níže uvedené tabulce. 

 

Tabulka – Metoda saturovaného toku 

 Návrh signálního plánu pro světelnou křižovatku pro rok 2037.  

 

Obrázek – Signální plán 

 Světelně řízená křižovatka pro výhledový stav pro rok 2037 nevyhověla. V příloze č.5 

je ukázaný výpočet pro návrh světelně řízené křižovatky pro rok 2027.  



68 

 

Příloha č.5 – Kapacita křižovatky pro rok 2027 

 Přepočtovými koeficienty pro tento rok jsou 1,38 pro hlavní pozemní komunikace I. 

třídy a 1,35 pro vedlejší pozemní komunikaci III. třídy. Hodnoty mezičasů jsou stejné jako 

v příloze 3, pro světelně řízenou křižovatku pro rok 2037.  

 

Tabulka – Přepočtená vozidla pro světelně řízenou křižovatku pro rok 2027 

 

Saturovaný tok: 

VA1(˄) = 2000 * 0,96 * 1 = 1920 pvoz/h  

VA2(˂) = 2000 * 0,96 * 0,98 = 1882 pvoz/h  

VB(˄) = 2000 * 1 * 1 = 2000 pvoz/h  

VB(˃) = 2000 * 1 * 0,99 = 1980 pvoz/h  

VC1(˂) = 2000 * 1 * 0,97 = 1940 pvoz/h  

VC2(˃) = 2000 * 1 * 0,90 = 1800 pvoz/h  

Stupeň saturace vjezdu se určuje pro každý vjezd:  

VA1(˄) = 
    

    
 = 0,644 

VA2(˂) = 
   

    
 = 0,120 

VB(˄) = 
   

    
 = 0,474  

VB(˃) = 
  

    
 = 0,033 

VC1(˂) = 
  

    
 = 0,012 
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VC2(˃) = 
   

     
 = 0,130 

Pro 1. fázi je y = 0,644 

Pro 2. fázi je y = 0,130  

Celkový stupeň saturace: 

Y = 0,644 + 0,130 = 0,774  

Optimální cyklus:  

tc,opt = 
      

       
 = 73 s  

Reálná délka cyklu:  

0,75 * 73 = 54,8 s 

1,50 * 73 = 109,5 s  

Délka zelené pro 1. fázi:   

Z = 
              

     
 = 73 s  

Délka zelené pro 2. fázi:   

Z = 
              

     
 = 16 s  

Kapacita běžného:  

VA1(˄) = 1920 * 
  

   
 = 1421 pvoz/h 

VA2(˂) = 1882 * 
  

   
 = 1393 pvoz/h 

VB(˄) = 2000 * 
  

   
 = 1480 pvoz/h 

VB(˃) = 1980 * 
  

   
 = 1465 pvoz/h 

VC1(˂) = 1940 * 
  

   
 = 330 pvoz/h  

VC2(˃) = 1800 * 
  

   
 = 306 pvoz/h 
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Dílčí kapacita levého odbočení v době zelené:  

CL1 = 
                                

              
 = 128 pvoz/h 

Dílčí kapacita levého odbočení po skončení vlastní zelené při změněn fází:    

CL2 = 
      

   
 = 72 pvoz/h      

Rezerva kapacity v %:  

Rez(VA1˄) = (  
    

    
)      = 10,10 % 

Rez(VA2˂) = (  
   

    
)      = 83,78 % 

Rez(VB˄) = (  
   

    
)      = 35,95 % 

Rez(VB˃) = (  
  

    
)      = 95,50 % 

Rez(VC˂) = (  
  

   
)      = 92,73 % 

Rez(VC˃) = (  
   

   
)      = 23,53 % 

Střední doba zdržení  

tw(VA1˄) = 0,45 * (
             

                
 

         

               
) = 7,99 s → ÚKD = A  

tw(VA2˂) = 0,45 * (
             

               
 

        

              
) = 0,39 s → ÚKD = A 

tw(VB˄) = 0,45 * (
             

               
 

        

              
) = 2,17 s → ÚKD = A 

tw(VB˃) = 0,45 * (
             

              
 

       

             
) = 0,17 s  → ÚKD = A 

tw(VC1˂) = 0,45 * (
            

             
 

       

           
) = 8,31 s   → ÚKD = A 

tw(VC2˃) = 0,45 * (
            

              
 

        

            
) = 17,64 s  → ÚKD = E 
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Délka řadících pruhů  

LF1 = 6,0 * 
          

       
 

LF1(VA1˄) = 6,0 * 
             

      
 = 5,36 m 

LF1(VA2˂) = 6,0 * 
            

      
 = 0,98 m  

LF1(VB˄) = 6,0 * 
            

      
 = 4,12m  

LF1(VB˃) = 6,0 * 
           

      
 = 0,29 m  

LF1(VC1˂) = 6,0 * 
           

      
 = 0,33 m  

LF1(VC2˃) = 6,0 * 
            

      
 = 3,24 m  

 

Výsledky jsou pro lepší přehled uvedeny v tabulce viz níže. 

 

Tabulka – Metoda saturovaného toku křižovatky pro rok 2027 
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Světelně řízená křižovatka pro výhledový rok 2027 vyhoví. Její ÚKD je ve všech směrech na 

stupni A.  
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Příloha č.6 – Vizualizace křižovatek v programu PTV VISSIM  

 

 

Obrázek – Vizualizace stávajícího stavu stykové křižovatky 

 

 

 

 

Obrázek – Vizualizace výhledového stavu stykové křižovatky 
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Obrázek – Vizualizace světelně řízené křižovatky výhledového stavu 

 

 

 

Obrázek – Vizualizace okružní křižovatky výhledového stavu 


