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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE  

KLOSÍK, M. Návrh signálního plánu křižovatky, Proposal signal plan of intersetion, 

Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Institut dopravy, 2018, 73 s. 

Vedoucí práce: doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D. 

 

V této diplomové práci je navrhován signální plán průsečné křižovatky za pomoci 

matematických modelů a optimalizačního software Xpress-IVE. V úvodu předložené práce 

je popsána problematika provozu na křižovatce. Dále jsou v práci rozepsány metody 

pro vytváření signálních plánů a vypracovány dva signální plány na základě různých 

optimalizačních kritérií. Závěr práce je zaměřen na zhodnocení vytvořených signálních 

plánů a možností jejich realizace. 
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ANNOTATION OF MASTER THESIS  
KLOSÍK, M. Proposal signal plan of intersetion Ostrava: VŠB – Technical University 

of Ostrava, Mechanical Engineering, Institute of Transport, 2018, 73 pages. Thesis head: 

doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.  

 

This thesis deals with a four-arm intersection signal plan design carried out by 

means of mathematical models and Xpress-IVE optimizing software. The thesis preamble 

describes the issues concerning intersection traffic. Further, the thesis describes general 

methods to design signal plans, and includes two signal plans the designs of which have 

been based on different optimizing criteria. The thesis conclusion is focused on assessment 

of the signal plans designed, and on their implementation possibilities. 
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1. Úvod 

Diplomová práce byla vypracovaná za účelem zlepšení situace na konkrétní 

křižovatce ve městě Kopřivnice. Příčinou problémů vyskytujících se na dané křižovatce 

je stále rostoucí intenzita provozu silničních motorových vozidel. 

Jednou z možností, jak uvedený problém řešit, je zavedení světelného 

signalizačního zařízení na dané křižovatce v denních obdobích, kdy je křižovatka nejvíce 

zatížena. Od případné realizace signálního plánu na křižovatce lze očekávat zlepšení 

plynulosti dopravy z vedlejších komunikací zaústěných do křižovatky, na kterých 

v současné době dochází ke značným čekacím dobám. Pochopitelně, při případném 

provozu světelného signalizačního zařízení dojde k určitému snížení plynulosti na hlavní 

komunikaci, snahou bude, aby nedošlo ke značné ztrátě kvality dopravy na této hlavní 

komunikaci. 

Cíle diplomové práce tedy bude navrhnout signální plán a posoudit daný návrh 

z hlediska úrovně kvality dopravy. 
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2. Teoretická východiska řešení 

Signální plán lze chápat jako časový rozvrh světelného signalizačního zařízení, 

kterého je využito k řízení provozu na pozemních komunikacích pomocí světelných 

signálů. Ze signálního plánu je tedy patrné, jaké signály jsou dávány jednotlivými 

návěstidly v průběhu cyklu. 

Hlavním důvodem pro vytváření signálních plánů je zejména zvyšování 

bezpečnosti na pozemních komunikacích. Světelné signalizační zařízení jsou zpravidla 

instalována na silně zatížených křižovatkách, nebo na křižovatkách, kde je zjištěna 

nadprůměrná nehodovost. V jiných případech jsou signální plány a tedy instalace 

světelného signalizačního zařízení zřizovány za účelem zlepšení plynulosti provozu. 

Vhodnost zavedení světelného signalizačního zařízení na problémové křižovatce 

lze orientačně určit na základě intenzity provozu na hlavní a vedlejší komunikaci. Toto 

určení vyplývá z ustanovení normy ČSN 73 6102 zabývající se projektováním křižovatek 

a k posouzení vhodnosti zavedení světelného signalizačního zařízení se používá následující 

obrázek (viz. Obr. 1). [5] 

 

Obrázek 1: Graf pro orientační posouzení typu křižovatky [5] 
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Vytváření signálních plánů pro světelně řízené křižovatky vychází z technického 

předpisu TP 81. Při návrhu je nutné zohlednit rychlost reakce řidičů silničních vozidel 

na změny signálů a také vyklizovací časy, které jsou časovými rezervami určenými 

k opuštění křižovatky všemi vozidly a chodci, jež se v době přepnutí signálu povolujícího 

jejich vstup do křižovatky nacházeli na kolizních plochách křižovatky.[5] 

Mezi netradiční způsoby použití světelného signalizačního zařízení aplikovaný 

z důvodu zklidnění dopravy stále častěji zejména na okrajích měst, patří také systém 

RedStop. Tento systém spočívá v rozsvícení signálu „STŮJ“ na daném návěstidle 

v případě, že projíždějící vozidlo překročí nejvyšší povolenou rychlost v daném úseku 

komunikace. V situaci, kdy je rychlost vozidla dodržena, zůstává na návěstidle rozsvícen 

signál „VOLNO“. [3] 

Jelikož zájmy jednotlivých účastníků provozu na pozemních komunikacích jsou 

protichůdné, nelze všem, i když oprávněným, požadavkům jednotlivých účastníků vyhovět 

současně. [1] 

Účelnost řízení křižovatky se světelným signalizačním zařízením je nutné prokázat 

splněním alespoň jednoho z následujících kritérií: 

 kritérium bezpečnosti provozu, 

 kritérium intenzity provozu z hlediska vozidel, 

 kritérium intenzity provozu z hlediska chodců, 

 kritérium plynulosti jízdy vozidel městské hromadné dopravy. 

2.1 Kritérium bezpečnosti provozu 

Jak už bylo zmíněno výše, světelné signalizační zařízení je účelné navrhovat 

na silně zatížených a nehodových křižovatkách, kde byla v posledních třech letech 

zaznamenána průměrná relativní nehodovost při neřízeném provozu v rozsahu minimálně 

4 nehody na 1 milión vozidel, které vjedou do křižovatky. Zároveň musí byt prokázáno 

analýzou nehodovosti, že tyto nehody nelze omezit jiným způsobem. 

Z bezpečnostního hlediska je vhodné, zřizovat světelné signalizační zařízení také 

na místech vhodných zvláštního zřetele, jako například na přechodech u školních zařízení, 

hřišť apod., kde se vyskytuje větší množství dětí, využívající tyto přechody pro chodce.[1] 
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2.2 Kritérium intenzity provozu z hlediska vozidel 

Světelné signalizační zařízení můžeme považovat za účelné v případě, že intenzita 

silničního provozu dosahuje vyšších hodnot, než jakou stanovuje norma ČSN 73 6102, 

která definuje přípustné intenzity provozu pro neřízené křižovatky, a to v průměru osm 

dopravně nejvíce zatížených hodin v průběhu dne na hlavní i vedlejší komunikaci. 

V případě, že křižovatka splňuje podmínky jako neřízená, z hlediska intenzity 

automobilového provozu, pak není nutné zřizování SSZ. Pro orientační posouzení kapacity 

křižovatky, můžeme využít graf pro orientační posouzení typu křižovatky (viz. Obr. 1). [1] 

2.3 Kritérium intenzity provozu z hlediska chodců 

Dle tohoto kritéria je světelné signalizační zařízení účelné v případě, že intenzita 

dopravy na příslušném přechodu pro chodce dosahuje v průměru osm dopravně nejvíce 

zatížených hodin dne vyšších hodnot, než jaké jsou mezní hodnoty intenzit dopravy, 

při kterých mohou chodci za běžných podmínek podle pravidel provozu na pozemních 

komunikacích bezpečně přejít. [1] 

 1 100 voz/h – přechod přes jednopruhový, nebo dvoupruhový jízdní pás, 

 1 000 voz/h – přechod přes tří- pruhový jízdní pás, 

 900 voz/h – přechod přes čtyř- pruhový (nebo vícepruhový) směrové nerozdělený 

jízdní pás. 

V případě koordinovaných skupin světelného signalizačního zařízení, 

kdy chodci narušují plynulý tok dopravního proudu koordinovaného svazku vozidel, 

je opět účelné zřídit řízený přechod pro chodce a to i ve chvíli, kdy nejsou splněna tato 

kritéria. [1] 

2.4 Kritérium plynulosti jízdy vozidel městské hromadné dopravy 

Plynulost jízdy vozidel městské hromadné dopravy (dále jen MHD) patří mezi 

parametry zvyšování komfortu cestujících. Zvýšení komfortu při cestování MHD na území 

měst přispívá ke snižování zatížené automobilové dopravy. [1] 

Ke zřizování světelného signalizačního zařízení pro zajištění plynulosti jízdy 

vozidel MHD se přikláníme z důvodu zdržení nejméně každého druhého vozu na dobu 

delší než dvě minuty ve třech nejzatíženějších hodinách dne. [1] 
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3. Dělení křižovatek  

Křižovatkou rozumíme místo, v němž se pozemní komunikace v půdorysném 

průmětu protínají nebo stýkají a alespoň dvě z nich jsou vzájemně propojeny. 

Za křižovatku se nepovažuje připojení lesních a polních cest, sjezdy k nemovitostem 

a připojení obslužných dopravních zařízení. [2] 

Základní rozdělení křižovatky můžeme provést hned z několika hledisek, a to podle: 

 výškové úrovně nivelet křižujících se komunikací, 

 stupně usměrnění dopravy, 

 možnosti jejich řízení. 

3.1 Dělení křižovatek podle výškové úrovně nivelet křižujících 

se komunikací 

Podle výškové úrovně nivelet křižujících se komunikací rozlišujeme křižovatky 

na křižovatky úrovňové a křižovatky mimoúrovňové. 

3.1.1. Křižovatky úrovňové  

Úrovňové křižovatky, mimo křižovatku okružní, lze dále rozdělit podle jejich tvaru, 

dle následujícího obrázku (viz. Obr. 2). 

 

Obrázek 2: Typy úrovňových křižovatek [6] 

Charakteristickou vlastností úrovňových křižovatek je vzájemné křížení os 

komunikací, které probíhá v jedné výškové úrovni. Tento typ křižovatky může obsahovat 

všechny typy kolizních bodů a patří mezi nejčastější na našich silnicích. 
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3.1.2.  Křižovatky mimoúrovňové 

Typickým znakem mimoúrovňových křižovatek je křížení pozemní komunikace 

ve dvou či více výškových úrovních. 

Mimoúrovňové křižovatky, lze dále rozdělit podle jejich tvaru například 

na trubkovitou, deltovou, osmičkou, prstencovou, čtyřlístkovou a další, dle následujícího 

obrázku (viz. Obr. 4). 

3.2 Dělení křižovatek podle stupně usměrnění dopravy 

Podle stupně usměrnění dopravy rozlišujeme křižovatky na křižovatky prosté, 

křižovatky částečně usměrněné a křižovatky okružní. 

3.2.1. Křižovatky prosté 

Jedná se především o křižovatky s nízkou intenzitou dopravy bez stanovení 

přednosti v jízdě pomocí dopravního značení, nebo se stanovenou předností v jízdě pomocí 

hlavní pozemní komunikace a vedlejší pozemní komunikace.  

 

Obrázek 3: Křižovatka prostá [6] 
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Obrázek 4: Typy mimoúrovňových křižovatek [6] 

 

3.2.2. Křižovatky (částečně) usměrněné 

Charakteristickým znakem usměrněné křižovatky jsou optické, nebo fyzické, 

směrové ostrůvky, pomocí nichž je dopravní proud vozidel usměrňován. 

Dělící ostrůvky zajišťují bezpečnější provoz na křižovatce, zejména při odbočování 

a v neposlední řadě napomáhají v přecházení chodců. 
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Obrázek 5: Usměrněná křižovatka [6] 

3.2.3. Okružní křižovatka 

Zvláštním typem usměrněné křižovatky, je křižovatka okružní. Jak je naznačeno 

na následujícím obrázku, velkou výhodou okružních křižovatek v porovnání s klasickými 

průsečnými křižovatkami je nižší počet kolizních bodů a eliminace některých 

nejzávažnějších typů (viz. Obr. 6). Tato výhoda výrazně snižuje závažnost a počet 

dopravních nehod a konfliktních situací. 

Protože vybudováním okružní křižovatky se také vhodně sníží průjezdná rychlost 

vozidel a je dosaženo rovnoměrnějšího a plynulejšího provozu, zřizují se okružní 

křižovatky také v místech, kde je potřeba zdůraznit konec pozemní komunikace s vyšší 

povolenou rychlostí. Jedná se např. o napojení přivaděče na běžnou uliční síť města, 

přechod silnice na uliční síť s tramvají, ukončení přednosti v jízdě a mnohé jiné. [5] 

Okružní křižovatky můžeme dle technické normy TP 135 Projektování okružních 

křižovatek na silnicích a místních komunikacích rozdělit: 

a) Okružní křižovatky 

Pro okružní křižovatku je charakteristický vnější průměr D > 23 metrů a okružní 

jízdní pás, který může mít jeden nebo i více jízdních pruhů. Další rozměry okružní 

křižovatky jsou závislé na počtu přípojných větví, způsobu jejich připojení a na místních 

možnostech. [5, 9] 

Příklad okružní křižovatky (viz. Obr. 7) 
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Obrázek 6: Kolizní body okružní a průsečné křižovatky [5, 9] 

 

 

Obrázek 7: Příklad okružní křižovatky 
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b) Miniokružní křižovatky 

Miniokružní křižovatka má vnější průměr D ≤ 23 metrů a je charakteristická 

zpevněným středovým ostrůvkem. Miniokružní křižovatka je ze stavebního hlediska velmi 

podobná okružní křižovatce. [5] 

U miniokružních křižovatek je bezpodmínečně nutné zabránit přímému průjezdu 

křižovatkou návrhovou rychlostí. Proto křižovatka musí působit jako retardér či směrová 

šikana. Na všech směrech musí být vozidlo omezeno malými poloměry tak, aby bylo 

nuceno snížit rychlost jízdy. [4] 

Větší vozidla (např. tahač s návěsem) nemohou mini okružní křižovatkou projíždět. 

Proto, nastane-li mimořádná situace a průjezd většího vozidla je nutný, projede větší 

vozidlo přes zpevněný středový ostrůvek. 

Příklad miniokružní křižovatky (viz Obr. 8). 

 

Obrázek 8: Miniokružní křižovatka [7] 
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3.3 Dělení křižovatek podle možnosti jejich řízení  

3.3.1  Křižovatky neřízené  

Neřízené křižovatky patří v ČR bezpochyby mezi nejčastější typ křižovatek. Nejsou 

vybaveny světelným signalizačním zařízením, ani nejrůznějšími detektory pro snímání 

aktuálního dění. Způsob řízení provozu na neřízených křižovatkách je dán Zákonem 

č. 361/2000 Sb. O provozu na silničních komunikacích a Vyhláškou č. 30/2001 Sb., 

kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava řízení provozu 

na pozemních komunikacích. Na neřízených křižovatkách platí pevná pravidla, která jsou 

doplněna o svislé dopravní značení. [2, 15] 

3.3.2 Křižovatky řízené 

Řízené křižovatky se vyznačují světelným signalizačním zařízením a signálním 

plánem, kterým je provoz na křižovatce řízen. Signály jsou řidičům dávány 

prostřednictvím návěstidel a návěstních znaků. [5] 

Smyslem řízení provozu na křižovatce je umožnit vstup do křižovatky všem 

vozidlovým proudům. Pro kolizní proudy musí být zaručen takový vstup do křižovatky, 

aby se proudy vzájemně neohrožovaly a byl zajištěn rovnoměrný a plynulý provoz 

silničních vozidel. [5] 

Základními světelnými signály pro řízení jednotlivých proudů pro pohyb silničních 

vozidel jsou: 

 S1- Tříbarevná soustava s plnými signály, 

 S2- Tříbarevná soustava se směrovými signály, 

 S3- Tříbarevná soustava s kombinovanými směrovými signály. 

 

Příklady tříbarevných soustav (viz. Obr. 9). 
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Obrázek 9: Základní světelné signály řízené křižovatky pro pohyb silničních vozidel [5] 

Základními světelnými signály pro řízení volnosti přecházení chodců, popřípadě 

cyklistů, jsou: 

 S9- Dvoubarevná soustava pro chodce, 

 S10- Tříbarevná soustava se signály pro cyklisty, 

 S11- Tříbarevná soustava se signály pro chodce a cyklisty. 

 

Obrázek 10: Základní světelné signály pro řízení pohybu chodců a cyklistů [5] 

Řízení provozu na řízených křižovatkách probíhá v tzv. cyklech. Cyklus je období, 

ve kterém je umožněn vstup do křižovatky vozidlům všech proudů. 

Základním ovládacím a řídícím prvkem světelného signalizačního zařízení je řadič, 

který je umístěn v blízkosti křižovatky. Jeho pomocí je možné ovládat světelné 

signalizační zařízení dálkově ze stanoviště centrálního dispečinku. V případě poruchy 

spojení s dispečinkem, zejména z důvodu poruchy kamerového systému na křižovatce, 

je možné řídit provoz i manuálně, právě díky ovládacímu panelu ve skříni řadiče. [4] 

Z hlediska vzájemného ohrožení můžeme proudy na světelně řízených křižovatkách 

rozdělit na kolizní, podmíněně kolizní a nekolizní. 
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V kolizním proudu jsou vykonávány takové pohyby vozidel nebo chodců, na místě 

řízeném světelným signalizačním zařízením, které se navzájem střetávají, kříží nebo 

připojují. Ke kolizi vozidel dochází na křižovatkách v tzv. kolizních bodech. 

Kolizní body (viz. Obr. 11) rozdělujeme: 

a) křižné, 

b) přípojné, 

c) odbočné, 

d) průpletové. 

 

Obrázek 11: Rozdělení kolizních bodů [5] 

Podmíněně kolizní proudy zaznamenávají dopravní pohyby, které jsou v rámci 

jedné fáze a nejsou řešeny světelným signalizačním zařízením, ale platí pro ně pravidla 

o přednosti v jízdě dle pravidel silničního provozu (např. jízdě dle pravidel silničního 

provozu, např. odbočování vlevo). 

Nekolizní dopravní proudy jsou ty, u nichž se pohyby vozidel, nebo chodců 

nemohou střetávat, křížit ani připojovat s výjimkou pouze podmíněně kolizních dopravních 

pohybů. [5, 9] 
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4. Charakteristika problémové křižovatky, volba opatření 

 

4.1 Základní popis problémové křižovatky 

Křižovatka, která je hlavním předmětem řešení v předložené diplomové práci 

se nachází v Kopřivnici a propojuje ulice Obránců míru, Francouzská a Školní 

(viz. Obr. 12). 

 

Obrázek 12: Poloha křižovatky (letecký snímek) [17] 

Hlavní komunikací je ulice Obránců míru a vedlejšími komunikacemi jsou ulice 

Francouzská a Školní. Z hlediska výškové úrovně nivelet křižujících se komunikací jde 

o křižovatku úrovňovou a průsečnou, jelikož vzájemné křížení os komunikací probíhá 

v jedné výškové úrovni. Z hlediska stupně usměrnění dopravy lze křižovatku vyhodnotit 

jako prostou, tedy bez jakýchkoliv prvků usměrnění. Z hlediska řízení lze křižovatku 

zařadit do skupiny neřízených křižovatek. Provoz na křižovatce je tedy neřízený a podléhá 

zákonu č. 361/2000Sb. O provozu na silničních komunikacích. 

Z hlediska nehodovosti na křižovatce je nutno uvést, že za poslední kalendářní rok 

2017 se na této křižovatce stalo i několik dopravních nehod. Ze znalosti místního provozu 

se domnívám, že za těmito dopravními nehodami stála většinou vysoká rychlost, 

nepřiměřený odstup vozidel, špatné postavení vozidel v křižovatce při odbočování 

a v neposlední řadě špatný odhad řidiče o vzdálenosti a rychlosti druhého vozidla. 
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Intenzita dopravního proudu na ulici Obránců míru je velmi vysoká v obou směrech 

hlavní pozemní komunikace. Z dopravního průzkumu, který byl v rámci tvorby diplomové 

práce zpracován, vyplývají konkrétní hodnoty intenzit na hlavní (silnice druhé třídy, 

II/482) i vedlejší komunikaci. 

Jedná se tedy o křižovatku, která je výrazně vytížená v období ranní a odpolední 

dopravní špičky. Vytížení křižovatky se projevuje nerovnoměrností dopravy, tvorbou 

kongescí a dlouhými frontami vozidel na vedlejších komunikacích. 

V obdobích dopravních špiček, vzniká na ulici Francouzská výrazná kongesce a to 

po velmi dlouhou dobu. Na základě pozorování bylo zjištěno, že se vozidla na vedlejší 

komunikaci zdrží 4 - 6 minut. Kongesce na této ulici vzniká i v sedlovém období, ovšem 

její trvání není tak dlouhé. V tomto případě jde o maximálně 1 – 2 minuty. 

Na vedlejší komunikaci se vyskytují značné počty čekajících vozidel (viz. Obr. 13) 

 

Obrázek 13: Kongesce na vedlejší komunikaci, ulice Francouzská 
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Dle kritéria intenzity provozu z hlediska vozidel, lze prokazatelně říci, 

že je na křižovatce účelné zavést světelné signalizační zařízení. Toto rozhodnutí vyplývá 

z vyhodnoceného dopravního průzkumu zaměřeného právě na intenzitu provozu 

na křižovatce. 

Vhodnost zavedení světelného signalizačního zařízení dokazuje i graf, sloužící 

k posouzení vhodnosti typu křižovatky (viz. Obr. 24), který vyplývá z ustanovení normy 

ČSN 73 6102 a je uveden v kapitole 4.6 Shrnutí výsledků dopravních průzkumu a volba 

typu opatření. 

Kongesce, které se vytváří na ulici Francouzská a Školní v období dopravní špičky 

velmi výrazně ovlivňují plynulost provozu na křižovatce. Při kongescích vznikají dlouhé 

fronty vozidel, kterým není umožněn vjezd do křižovatky právě díky intenzitě provozu 

na ulici Obránců míru. Z pozorování provozu na křižovatce bylo zjištěno, že doba čekání 

ve frontě v období dopravní špičky trvá průměrně 5 minut. V období dopravního sedla 

bylo zjištěno, že čekání ve frontě na vedlejších ramenech křižovatky není tak častým jevem 

v porovnání se stavem v dopravní špičce, avšak vozidla přesto stojí ve frontách průměrně 

2 minuty (viz. Obr. 14). 

 

Obrázek 14: Kongesce na vedlejších komunikacích křižovatky 
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Celou situaci neulehčuje ani okružní křižovatka, která je vybudovaná přibližně 

220 metrů od hranice řešené průsečné křižovatky ve směru do centra města (viz. Obr. 12). 

Pravdou je, že okružní křižovatka spíše celou dopravní situaci zhoršuje. Díky zrychlení 

dopravního proudu na okružní křižovatce vzniká prakticky nepřetržitý provoz na hlavní 

komunikaci, tedy po ulici Obránců míru. 

Dle mého názoru umožní navržený signální plán řídit křižovatku tak, aby byla 

zaručena rovnoměrnost mezi vjezdy vozidel ze všech ramen křižovatky dle intenzity 

dopravního proudu. 

4.2 Obecná pravidla pro provádění dopravních průzkumů 

Kvalitní dopravní průzkum je důležitým podkladem pro správné rozhodování 

a řízení v oblasti návrhu pozemních komunikací. Dopravního průzkumu využíváme 

při návrhu nových pozemních komunikací, nebo při úpravách těch stávajících. Dopravní 

průzkum je také nezbytný pro navržení účelného řízení křižovatky pomocí světelného 

signalizačního zařízení. V neposlední řadě provádíme dopravní průzkumy za účelem 

zjišťování intenzity dopravních a přepravních proudů a zisku aktuálního stavu a přesných 

kvantitativních informací o intenzitách dopravy. 

Cílem dopravních průzkumů a opatření provedených na jejich základě bývá 

především zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy a lepší využití dopravního prostoru. 

Dopravní průzkumy přispívají také k rozvoji a modernizaci stávajícího dopravního 

systému a v neposlední mohou být klíčem k řešení organizačních a provozních problémů. 

[5, 9] 

Mezi základní průzkumy v silniční a městské dopravě patří: 

 průzkum intenzity dopravních proudů, 

 směrový průzkum, 

 průzkum složení dopravního proudu, 

 průzkum dynamických vlastností dopravních prostředků, 

 průzkum parkování, 

 průzkum pěších, 

 zvláštní průzkum. 
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Pro vytvoření návrhu signálního plánu je důležitý zejména průzkum zaměřený 

na zjištění intenzit dopravního proudu, a to jak profilových (sčítáme intenzity určitého 

příčného profilu komunikace), tak intenzit pro křižovatkové sčítání (sčítáme intenzity 

na všech vstupech do křižovatky). 

Průzkum intenzit dopravních proudů se řídí dle technických podmínek TP 189 – 

Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích, které definují přesné postupy, 

pravidla a metody vedoucí k získání správných výsledků průzkumu. Při výpočtech 

kapacity na pozemních komunikacích a návrhu signálního plánu je důležité homogenizovat 

dopravní proud. Homogenizace dopravního proudu se realizuje přepočtem reálných 

vozidel na vozidla jednotková pomocí následující tabulky (viz. Obr. 15). 

 

 

Obrázek 15: Přepočet pro homogenizaci dopravního proudu 

Způsobů průzkumu intenzit dopravy je mnoho. Od ručních průzkumů až po ty, 

při kterých je řešiteli nápomocna moderní technika v podobě videokamer, detektorů 

zabudovaných ve vozovce, nebo radarových a infračervených detektorů. Výsledky 

z dopravního průzkumu lze prezentovat buď tabelárně, nebo graficky pomocí pentlogramu 

nebo kartogramu. 

 

4.3 Konfliktní situace a jejich klasifikace 

Při provádění dopravního průzkumu na křižovatkách je vhodné také zaznamenávat 

tzv. konfliktní situace. 

„Konfliktní situace je takový okamžik či situace v silničním provoz, kde vzniká, 

resp. může vzniknout, pro některé účastníky větší než obvyklá míra nebezpečí. Každé 

dopravní nehodě musí samozřejmě předcházet právě konfliktní situace, jež lze také nazývat 

jako tzv. skoronehodu. Naopak lze tedy říci, že každá dopravní nehoda je důsledek takové 
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konfliktní situace, kdy se nepodařilo míru nebezpečí střetu odvrátit. Konfliktní situace jsou 

tedy potenciální nehodové situace a jejich typ pak předurčuje typ dopravní nehody.“ [10] 

„Je zřejmé, že konfliktní situace vznikají v místech kolizních bodů. Nicméně 

je třeba si uvědomit, že vznik konfliktních situací může být způsoben i vlivem skrytých 

faktorů ať už z hlediska provozních, stavebních či přírodní podmínek.“ 

Počátkem 70. let 20 století se pozorováním chování účastníků dopravy začal 

zabývat doc. Ing. Jan Folprecht, Ph.D. z Ústavu silniční a městské dopravy v Praze, 

který popsal a rozdělil typy konfliktních situací a na základě závažnosti vzniklých situací 

na tři stupně závažnosti [10]: 

 I. stupeň – situace, kdy jde o porušování dopravních předpisů v té chvíli 

osamoceným účastníkem silničního provozu, tj. bez přítomnosti jiných, které 

by mohl omezit či ohrozit (jde o tzv. potenciální konfliktní situaci), 

 II. stupeň – situace, kdy lze pozorovat jisté narušení plynulosti provozu, 

tzn. situace, které sice nevyvolávají násilnou reakci dalších účastníků, ale váhání, 

agresivita či prosté chybné jednání je zřejmé a má za následek reakci dalších 

účastníků silničního provozu, 

 III. stupeň – situace, kdy jedině prudká úhybná reakce (ostré brzdění, nebo náhlé 

vybočení) zamezí střetu. 

Pozorované konfliktní situace, rozdělené do tří skupin, začal doc. Folprecht 

označovat trojmístným klasifikačním symbolem, který se skládá z kombinace číslic 

a písmen (viz. Obr. 16, 17, 18, 19). 

 

Obrázek 16: Označování konfliktních situací dle doc. Folprechta [10] 
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Obrázek 17: Označení účastníka konfliktní situace (1. znak) [10] 

 

Obrázek 18: Označení způsobu konfliktu (2. znak) [10] 

 

Obrázek 19: Označení závažnosti konfliktní situace (3. znak) [10] 
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4.4 Výsledky dopravního průzkumu na řešené křižovatce 

Dopravní průzkum byl vytvořen ve všední dny v běžném týdnu v jarním měsíci 

dubnu. Za běžný týden považujeme ten, ve kterém není intenzita dopravy nijak ovlivněna 

případným státním svátkem, prázdninami, nebo jinými dny volna. V období provádění 

dopravních průzkumů byly vytvořeny videozáznamy provozu na křižovatce v průběhu 

běžného týdne, které byly následně vyhodnoceny čárkovou metodou, což je jedna 

z několika možností používaných pro vyhodnocení dopravního průzkumu. (odděleně 

pro jednotlivé typy vozidel ve smyslu skladby dopravního proudu). 

Na základě získaných hodnot z vytvořeného dopravního průzkumu byl vytvořen 

pentlogram (viz. Obr. 20), který zobrazuje intenzity dopravních proudů pro jednotlivé 

proudy vozidel v průsečné křižovatce za pomoci tloušťky čar. Intenzita provozu, 

znázorněná v pentlogramu byla zaznamenána za časový úsek jedné hodiny. Jednotlivé 

barvy čar symbolizují proudy, které mohou vstupovat do křižovatky současně. 

 

Obrázek 20: Pentlogram průsečné křižovatky 
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Obrázek 21: Denní průběh intenzity provozu na křižovatce 

Z vyhodnocení pentlogramu (viz. Obr. 20) bylo zjištěno, že za jednu hodinu projelo 

křižovatkou přibližně 1 350 jednotkových vozidel. Největší intenzita byla zaznamenána 

v obou směrech hlavní komunikace, tj. ve směru z centra města, nebo naopak do centra 

města, kde křižovatkou projelo přes 930 jednotkových vozidel za hodinu. Nižší hodnoty 

intenzit provozu pak byly naměřeny na obou vedlejších ramenech křižovatky, kde bylo 

zaznamenáno v profilu křižovatky přibližně 410 vozidel za hodinu. 

Z celodenních průzkumů, které byly vytvořeny také za použití kamery 

a videozáznamu, ve třech po sobě jdoucích dnech, byl vytvořen následující graf 

(viz. Obr. 21). V grafu je znázorněn celodenní průběh průměrného počtu vozidel, která 

projela profilem křižovatky za období jednoho běžného dne. Z celodenního dopravního 

průzkumu bylo zjištěno, že během pozorovaného období projede křižovatkou průměrně 

23 150 vozidel. Z čehož bylo zaznamenáno průměrně 17 170 vozidel na hlavní komunikaci 

(v obou směrech) a 5 980 vozidel na vedlejších komunikacích (v obou směrech). Tyto 

číselné hodnoty celodenních intenzit byly zakresleny do grafu (viz. Obr. 24; Kapitola 4.6) 

a na jejich základě bylo rozhodnuto o návrhu světelného signalizačního zařízení 

na křižovatce. 
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Na následujícím obrázku (viz. Obr. 22) je uveden příklad tabelárního vyhodnocení 

dopravního průzkumu, který byl zaměřen na intenzitu dopravy na křižovatce.  

Z tabulky můžeme vyčíst tyto informace: 

 časové a místní údaje:  

Pro vyhodnocení dopravního průzkumu je důležité uvést, ve který a ve kterou denní 

hodinu byl průzkum proveden. Neméně důležité je uvést také místo, kde se daná 

křižovatka nachází a také označení silnice, která křižovatku protíná. Známost kategorie 

a třídy komunikace je důležitá, z hlediska určení charakteru provozu na komunikaci, 

 konkrétní přepočtové koeficienty: 

Z důvodu výskytu různých dopravních prostředků v profilu řešené křižovatky 

se v dopravním průzkumu setkáváme s přepočtovými koeficienty. Přepočtové koeficienty 

jsou důležité pro homogenizaci dopravního proudu. Tím jsou zohledněny zejména 

nákladní vozidla, autobusy a jízdní soupravy, 

 údaje o intenzitě provozu: 

Výstupními informacemi z dopravního průzkumu jsou údaje o intenzitě 

na křižovatce v daném časovém úseku. Ty jsou rozděleny dle druhu vozidel, která 

vstoupila do křižovatky. V tomto případě šlo zejména o osobní vozidla (O), nákladní 

vozidla a autobusy (N/A) a jednostopá vozidla (K) jejichž počet v daném časovém úseku 

byl přepočten dle přepočtových koeficientů na „jednotková vozidla“. Následně byl 

proveden součet všech jednotkových vozidel a výsledná hodnota byla zavedena do grafu 

denního průběhu intenzity na křižovatce (viz. Obr. 21). 
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Obrázek 22: Vyhodnocení dopravního průzkumu 
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4.5 Příklad konfliktní situace na řešené křižovatce  

Uveďme si nyní konkrétní příklad konfliktní situace zaznamenané při průzkumu 

řešené křižovatky ulic Obránců míru, Školní a Francouzské (viz. Obr. 23). 

 

Obrázek 23: Konfliktní situace na křižovatce 

Na obrázku (viz. Obr. 23) znázorňujícím konfliktní situaci na řešené průsečné 

křižovatce lze pozorovat chodce, který přechází přes přechod na vedlejším rameni 

křižovatky v ulici Francouzská. Řidič odbočujícího vozidla černé barvy příkladně 

zastavuje a dává chodci přednost. Stejně tak se zachová i řidič v bílém odbočujícím 

vozidle, který je nucen zastavit v důsledku zastavení vozidla jedoucího před ním. 

Nicméně vozidlo černé barvy (vlevo na obrázku s červenou šipkou), jedoucí 

v přímém směru viditelně vyjíždí ze svého jízdního pruhu ve snaze objet bílé vozidlo 

stojící před ním. Řidič tohoto vozidla při tomto manévru ovšem přehlédnul blížící 

se autobus v protisměru. 

Aby nedošlo k čelnímu střetu černého vozidla a autobusu, byl řidič autobusu 

přinucen ke změně směru jízdy, a k následnému rychlému brzdění tak, aby umožnil 

vozidlu černé barvy dokončit tento konfliktní manévr, který mohl skončit nehodou 

se zraněním. 
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4.6 Shrnutí výsledků dopravních průzkumů a volba typu opatření 

Výsledky provedeného dopravního průzkumu, v rámci kterého byly zjištěny 

hodnoty intenzit na hlavní komunikaci (v obou směrech) a vedlejších ramenech křižovatky, 

byly získané hodnoty dále promítnuty do obecného grafu (viz. Obr. 1), a ze kterého 

je možno orientačně dovodit vhodný typ opatření z hlediska volby řízení (viz. Obr. 24).  

 

Obrázek 24: Orientační posouzení křižovatky, vyhodnocení 

Na základě dosažených výsledků se jako vhodný typ opatření jeví zřízení 

světelného signalizačního zařízení, z tohoto důvodu budou v další kapitole popsány 

metody pro návrh signálního plánu. 
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5. Teorie signálních plánů, rozdělení a metody sloužící pro jejich 

navrhování 

Signální plán je program světelného signalizačního zařízení, který určuje pořadí 

a délku jednotlivých světelných signálů v celém cyklu. Signální plány lze rozdělit v zásadě 

na plány statické a dynamické. Ještě než však bude uvedena jejich podrobnější 

charakteristika, budou zmíněny některé základní informace ke světelnému signalizačnímu 

zařízení. 

5.1 Signální plány statické 

Statické, neboli pevné signální plány charakterizuje pevně stanovená délka doby 

zelené pro každý proud v průběhu cyklu a pevný sled fází. Je tedy přesně definováno, 

od kolikáté do kolikáté sekundy cyklu má která signální skupina „volno“. To platí nejen 

pro proudy silničních vozidel, ale také pro tramvajové a chodecké proudy. 

Výhodou pevných signálních plánů je velmi jednoduchá logika řízení křižovatky, 

kterou lze poměrně snadno měnit. Lze také předpovídat délku doby zelené pro jednotlivé 

signální skupiny a na základě toho pak vytvořit návaznost s následující křižovatkou. Pevné 

signální plány mají výhodu pro řidiče i po psychologické stránce. Lze totiž účastníky 

silničního provozu informovat o zbývajícím čase do začátku, nebo konce signálu „volno“ 

pomocí odpočtu doby signálů, který je umístěn na daném návěstidle (viz. Obr. 25). 

 

Obrázek 25: Návěstidlo s odpočtem doby signálů [7] 
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Velkou nevýhodou pevných signálních plánů je, že nedokážou flexibilně reagovat 

na okamžité intenzity provozu na křižovatce. Následně pak může dojít k situaci, že vozidla 

na v zastaveném proudu čekají na signál „volno“, i přestože ve směrech, kterým je udělen 

signál Volnou neprojíždí v té době žádné vozidlo, nebo je naopak zbytečně brzděn provoz 

na hlavní pozemní komunikaci. 

Další nevýhodu můžeme shledat v celkové kapacitě křižovatky, která je nižší 

v porovnání s křižovatkou s dynamickým signálním plánem. [5] 

Přes uvedené nevýhody statických signálních plánů však zůstává, že statické 

signální zůstávají pro každou křižovatku nepostradatelné. Hlavním důvodem je fakt, 

že při technickém výpadku prvků zařízení umožňujících dynamické řízení je pro řízení 

zaveden statický signální plán. Jedná se tedy o určitou krizovou variantu pro dynamicky 

řízené křižovatky. Nevýhoda malé flexibility statických signálních plánů může být 

kompenzována střídáním různých statických signálních plánů vytvořených pro různá 

období lišící se intenzitami vozidel přijíždějících ke křižovatce. 

5.2  Signální plány dynamické 

Dynamické signální plány charakterizuje proměnná délka signálu „volno“, 

proměnná délka cyklu a sledu fází. Dynamické řízení reflektuje aktuální dopravní stav 

na křižovatce a mění sledy fází i délky signálů v závislosti na dopravní intenzitě, což 

je jeho značnou výhodou. 

Aby bylo možné účinně reflektovat aktuální dění na křižovatce je nutné, aby byla 

křižovatka vybavena příslušnými detektory. Mezi nejčastěji používané detektory patří 

zejména kamery, IR čidla, indukční smyčky ve vozovce, chodecká tlačítka a trolejové 

kontakty. Tato zařízení snímají intenzitu provozu v jednotlivých ramenech křižovatky 

a poskytují tak informace o provozu na křižovatce.[13] 

Výhody dynamického řízení můžeme najít mimo jiné i v lepším využití času 

a prostoru křižovatky. Nedochází k častým prostojům a díky tomu má křižovatka 

s dynamickým signálním plánem větší kapacitu v porovnání s křižovatkou s pevným 

signálním plánem. 
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K lepšímu využití času přispívá také možnost vynechání chodeckých fází, protože 

ušetřený čas lze následně použít na prodloužení doby signálu „volno“ pro vozidla 

u aktuálně vytíženého proudu. 

Nevýhoda dynamického signálního plánu spočívá v tom, že nelze dopředu určit 

přesnou délku signálu „volno“, ani přesný čas jejího spuštění. Délka signálu „volno“ 

je závislá na lokální intenzitě provozu, která je výrazně odlišná například v období 

dopravní špičky a dopravního sedla. Díky tomu nelze vytvořit návaznost na následujících 

křižovatkách. [5] 

5.3 Metody pro vytváření signálních plánů 

Metod pro vytváření signálních plánů je několik a vycházejí z technických 

podmínek TP 81. Každá metoda má specifický postup návrhu a opírá se o vstupní 

parametry pro návrh signálního plánu, kterými jsou: 

 hodinové intenzity dopravy rozdělené podle pohybů na křižovatce, které přiřadíme 

jednotlivým vjezdům, 

 navržené fázové schéma, 

 matice mezičasů. 

 

5.3.1. Metoda saturovaného toku 

Metoda je známá také pod názvem „Websterova metoda“ jejíž principem 

je stanovení délky cyklu a signálů volno v závislosti na vypočítaných stupních saturace 

vjezdů v jednotlivých fázích. 

Saturovaný tok je nejvyšší počet silničních vozidel, která mohou projet profilem 

stopčáry za jednotku času, při ideálních dopravních podmínkách. Saturovaný tok 

vyjadřujeme v jednotkových vozidlech za hodinu [𝑗. 𝑣./ℎ𝑜𝑑] a jeho hodnota závisí 

především na šířce vjezdu, podélném sklonu, poloměru oblouku a podílu odbočujících 

vozidel. [1] 
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Postup návrhu signálního plánu pomocí metody saturovaného toku vychází zajisté 

ze vstupních parametrů a spočívá v několika následujících krocích, z nichž prvním 

je výpočet saturovaného toku vjezdu. Hodnota saturovaného toku vjezdu je klíčovou 

pro správné určení stupně saturace. U výpočtu vycházíme ze základního saturovaného 

toku, jehož hodnota je 1800 j. v. /h.  

Další krok se skládá z několika dílcích výpočtů. Pro celkový stupeň saturace 

je nutné vypočítat dílčí stupně saturace u jednotlivých proudů na křižovatce. Stupeň 

saturace vypočítáme jako podíl intenzity proudu a hodnoty saturovaného toku vjezdu, 

kterou jsme vypočítali v předchozím bodě. Následně jsou vybrány ty proudy z každé fáze, 

u nichž byla hodnota stupně saturace největší. Jejich součtem pak získáme celkový stupeň 

saturace. 

V dalším kroku se metoda zabývá celkovým ztrátovým časem za cyklus. Abychom 

vypočítali hodnotu ztrátového času za cyklus, musíme stanovit hodnotu rozhodujícího 

mezičasu. Rozhodující mezičas je maximální mezičas v daném fázovém přechodu a jeho 

výpočet vychází z matice mezičasů, kde ze známého pořadí fází vybereme tu hodnotu, 

která je v daném fázovém přechodu mezi jednotlivými (najíždějícími a vyklizujícími) 

proudy maximální. Součtem těchto hodnot získáme rozhodující mezičas, od kterého pak 

odečítáme celkový počet proudů a výsledkem získáme celkový ztrátový čas za cyklus. 

Posledním krokem před sestavením signálního plánu je výpočet optimální délky 

cyklu, která je závislá na stupni saturace a hodnotě celkového ztrátového času za cyklus. 

Podle technických podmínek TP 81 je minimální délka cyklu 30 sekund, avšak 

doporučovaná délka má být dle TP 81 od 50 do 80 sekund. Při známé délce cyklu můžeme 

vypočítat délku zelené pro kritické vjezdy z následujícího vztahu: 

𝑍𝑖 =
𝑦𝑘𝑟𝑖𝑡 ∙ (𝑡𝑐 − 𝐿)

𝑌
− 1 

Musíme mít však na paměti podmínku minimální doby délky zelené pro každý 

proud. Podle technických podmínek TP 81 je hodnota minimální doby délky zelené rovna 

5 sekundám a je bezpodmínečně nutné ji dodržet. V případě vypočtené nižší hodnoty, 

než je výše zmíněných 5 sekund, hodnotu délky zelené navyšujeme na minimální hodnotu 

a následně navýšíme (o přidanou hodnotu) i celkovou délku cyklu. [1] 
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5.3.2. Metoda spotřeby času 

Podstata této metody spočívá v úpravě hodnot intenzit jednotlivých dopravních 

proudů. Úprava se provádí vynásobením hodnoty intenzity proudu s koeficientem omezení, 

čímž se zohlední vlivy možného zpomalení, nebo naopak zrychlení pohybu vozidla 

v prostoru křižovatky. Toto fiktivní, tzv. výpočtové zatížení zavádíme do následujícího 

výpočtu délky cyklu a jednotlivých signálů zelených. [1] 

5.3.3. Metoda postupného přibližování 

Tato metoda spočívá v průběžném porovnávání vypočítané kapacity jednotlivých 

řadících pruhů s příslušnými směrodatnými intenzitami provozu na křižovatce. 

Postup je takový, že se nejprve určí délka strukturálního cyklu z minimálních délek 

zelených a nejdelších rozhodujících mezičasů. Poté zvětšujeme délku cyklu a délku 

zelených, z nichž se vypočítává kapacita, kterou následně srovnáváme se směrodatnými 

intenzitami. Hodnoty srovnáváme až do chvíle, než kapacita dosáhne o 10% až 20% vyšší 

hodnoty než je hodnota směrodatné intenzity. [1] 

5.3.4. Metody lineárního programování 

Cílem metody lineárního programování je vyhledání optimálního řešení problému, 

který vyplývá z existence množiny omezujících podmínek, jež jsou zapsány v podobě 

matematických rovnic a nerovnic. 

 

Matematický model, který v lineárním programování vytváříme, si lze obecně 

představit jako soustavu algebraických výrazů, které vyjadřují optimalizovanou veličinu 

a omezující podmínky, které musí být při hledání globálního optima dodrženy. Přesný 

návod pro vytvoření zápisu matematického modelu neexistuje, neboť každý model 

je originální a je sestaven pro konkrétní úlohu, níž jsou zadávány různé omezení 

a podmínky. [11] 

Důvodem častého využití lineárního programování je především matematická 

nenáročnost jeho základních principů, které jsou i pro méně zkušeného řešitele snadno 

pochopitelné, ve srovnání s ostatními optimalizačními metodami. Je důležité upozornit 

také na široké možnosti použití, z nichž připadá v úvahu například oblast logistiky, 

dopravy, ekonomiky a celé řady dalších oblastí. V neposlední řadě je nesmírnou výhodou 
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metod lineárního programování i to, že výsledkem řešených úloh nacházíme optimální 

řešení. 

Po praktické stránce věci můžeme jako další výhodu lineárního programování 

uvést, vyjma schopnosti vyhledat optimální řešení také to, že při implementaci výsledků 

modelu získáváme přesné časy, ve kterých se zapíná a vypíná zelený signál 

na návěstidlech. Navíc omezující podmínky, kterými jsou nastaveny mezičasy, nám 

permanentně dodržují určenou hodnotu mezičasu mezi fázemi a tím zabraňují kolizní 

situaci i při změnách (např. intenzit proudů), které mohou být na modelu vytvořeny. 

S lineárním programováním jsou spojeny také jisté nevýhody. Nevýhody jsou 

spojeny se složitými a rozsáhlými úlohami, kde v mnoha případech není možné 

namodelovat požadovaná omezení (podmínky) a vazby na optimalizační kritéria. To však 

v řešené úloze z hlediska počtů omezujících podmínek nepřichází v úvahu. 

Při použití lineárního programování pro návrh signálního plánu můžeme 

formulovat následující obecný postup. [16] V prvním kroku je nutné definovat množinu 

proudů P1, P2, …, Pn vstupujících do křižovatky a z těchto proudů sestavit fáze. Tvorba 

fází vychází z tzv. grafu bezkoliznosti, ve kterém se vyhledává soustava všech 

maximálních podmnožin nekolizních proudů (tzv. kliky grafu). 

Úkolem druhého kroku je z vytvořené množiny vybrat minimální počet podmnožin, 

které představují výsledné fáze pro řízení křižovatky. Pro správnost řešení je nutné 

pamatovat na to, aby byl každý proud vstupující do křižovatky obsažen alespoň v jedné 

z vybraných fází. Za tímto účelem se vytvoří jednoduchý lineární model, jehož výsledkem 

je minimální počet fází.  

Ve třetím kroku dojde k optimálnímu seřazené fází. Toho docílíme minimalizací 

optimalizačního kritéria, kterým je součet rozhodujících mezičasů mezi fázemi. 

Výsledkem čtvrtého kroku je nalezení optimálních časů začátků a konců zelených 

signálů v průběhu cyklu pro všechny proudy s ohledem na definované podmínky 

v předcházejících krocích. Čtvrtý krok je řešen pomocí modelu lineárního programování 

s definovanými optimalizačními kritérii. Konkrétně v této práci byly modely sestaveny 

s optimalizačními kritérii, kterými byly délka cyklu a minimální poměrná rezerva, což 

je minimální z hodnot poměrů vypočítaných z nabízených časů, v nichž jsou umožněny 

vstupy vozidlům dopravního proudu do křižovatky a průměrně požadovaných dob zelené 
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pro daný proud. Minimální poměrná rezerva se tedy vypočítá tak, že pro každý proud 

se vypočítá hodnota poměrné rezervy a z vypočítaných hodnot se vybere minimální. 

Je-li optimalizačním kritériem v modelu délka cyklu, pak je v průběhu modelu tato 

hodnota minimalizována a tím dochází ke zvýšení plynulosti dopravy na křižovatce. 

V případě, je-li optimalizačním kritériem v modelu minimální poměrná rezerva při zvolené 

délce cyklu, se hledá v průběhu optimalizace maximum, přičemž toto maximum 

reprezentuje nejspravedlivější rozvržení dob zelených mezi proudy v závislosti na jejich 

intenzitách. [12] 

5.4 Shrnutí poznatků o výše uvedených metodách 

Nevýhodou metody saturovaného toku, spotřeby a času a iterační metody je fakt, 

že se nejedná o optimalizační metody. Nemáme tedy jistotu, že získané výsledky jsou 

optimální. Další nevýhodou je jistý dyskomfort při vlastním návrhu signálního plánu, 

kde je nutné vypočítané doby zelených ručně rozmísťovat a z toho vyplývá i nutnost 

neustále kontrolovat dodržení mezičasů mezi kolizními proudy. 

Z uvedeného důvodu byla k návrhu signálního plánu zvolena metoda založená 

na lineárním programování. 
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6. Návrh signálního plánu 

Návrh signálního plánu se zaměřuje na zlepšení podmínek pro vjezd vozidel 

do křižovatky z jejích vedlejších ramen křižovatky (ulic Francouzská a Školní), na kterých 

se tvoří fronty vozidel i několik desítek metrů dlouhé (viz. Obr. 13, 14). 

K řešení byla zvolena metoda založená na matematickém programování, což bylo 

odůvodněno v podkapitole 5.4. V návrhu zvolené metody byly vytvořeny dva matematické 

modely, které se lišily optimalizačními kritérii. 

V prvním matematickém modelu bylo použito optimalizační kritérium – délka 

cyklu, jejíž hodnota byla v průběhu optimalizace minimalizována. Minimalizaci délky 

cyklu využíváme za účelem zvyšování plynulosti provozu na křižovatce. 

Ve druhém matematickém modelu bylo použito optimalizační kritérium – 

minimální z poměrných rezerv mezi nabízenými a průměrně požadovanými dobami 

zelených vypočítaných pro jednotlivé proudy, jejíž hodnota byla v průběhu optimalizace 

maximalizována. Maximalizaci minimální poměrné rezervy dosáhneme spravedlivějšího 

rozvržení dob zelených pro jednotlivé proudy v závislosti na intenzitách vozidel 

(příp. chodů), které do křižovatky v daných proudech vstupují. 

6.1  Návrh řešení signálního plánu křižovatky 

Před vytvořením samotných matematických modelů, bylo nutné, získat požadované 

vstupní informace o řešené křižovatce. V rámci provedeného dopravního průzkumu byly 

zjištěny intenzity vozidel, projíždějících křižovatkou (viz. Tab. 1). 

q1 

[j∙v/h] 

q2 

[j∙v/h] 

q3 

[j∙v/h] 

q4 

[j∙v/h] 

q5 

[j∙v/h] 

q6 

[j∙v/h] 

q7 

[j∙v/h] 

q8  

[j∙v/h] 

425 170 80 50 390 25 140 70 

Tabulka 1: Intenzity proudů vstupujících do křižovatky 

Spotřeba času pro vstupu jednotkového vozidla do křižovatky je u všech proudů 

nastavena na hodnotu 2 sekund. 

  



Martin Klosík: Návrh signálního plánu křižovatky 

 

35 

2018 

Dále bylo nutné definovat množinu proudů vstupujících do křižovatky a vytvořit 

schéma křižovatky (viz. Obr. 26). 

 

Obrázek 26: Schéma průsečné křižovatky 

 

Matice mezičasů mezi proudy Pi a Pj, kdy proud Pi vstupuje do křižovatky před 

proudem Pj, byla sestavena s využitím vztahů: 

hodnota mezičasu:   𝑡𝑚𝑒𝑧𝑖𝑗
= 𝑡𝑣,𝑖 + 𝑡𝑏 − 𝑡𝑛,𝑗  [𝑠] 

kde 𝑡𝑏 = 2 𝑠 

čas vyklizujícího vozidla: 𝑡𝑣𝑖
=

𝑙𝑣,𝑖+𝑙𝑣𝑜𝑧

𝑉𝑣,𝑖
 [𝑠] 

čas najíždějícího vozidla: 𝑡𝑛𝑗
=

𝑙𝑛,𝑗

𝑉𝑛,𝑗
 [𝑠] 
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V případě, že mezi dvěma proudy nenastává kolize, hodnota mezičasu se neuvádí. 

 

Tabulka 2: Matice mezičasů 

6.2  Přípravné kroky pro návrh signálního plánu 

Před řešením matematického modelu umožňujícího návrh optimálního signálního 

plánu musí být provedeny tři přípravné kroky: 

1. vytvoření množiny fází, 

2. výběr minimálního počtu fází pokrývajících všechny proudy vstupující 

do křižovatky, 

3. určení optimálního pořadí vybraných fází. 

  

 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

P1 - 3 4 2 - 2 3 - 

P2 3 - - 2 3 - 3 3 

P3 4 - - 2 3 2 - 2 

P4 2 2 2 - - 3 4 - 

P5 - 3 3 - - 3 3 2 

P6 2 - 2 3 3 - - 2 

P7 3 3 - 4 3 - - 2 

P8 - 3 2 - 2 2 2 - 
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6.2.1. Vytvoření množina fází 

Na základě schématu průsečné křižovatky byl sestaven graf bezkoliznosti 

(viz. Obr. 28), s jehož pomocí byl určen počet fází vzniklých v závislosti na uspořádání 

proudů vstupujících do křižovatky. 

V grafu bezkoliznosti jsou dopravní proudy vstupující do křižovatky zobrazeny 

jako vrcholy grafu. Fáze je reprezentována klikou grafu (maximálním kompletním 

podgrafem sestrojeného grafu bezkoliznosti). 

 

Obrázek 27: Graf bezkoliznosti řešené křižovatky 

 

Z grafu bezkoliznosti byla zjištěna tato množina fází: 

F1 = {P1;P5}  F5 = {P1;P8} 

F2 = {P4;P8}   F6 = {P2;P3} 

F3 = {P3;P7}   F7 = {P4;P5} 

F4 = {P2;P6}   F8 = {P6;P7} 

V rámci navrženého způsobu řazení jednotlivých proudů je tedy vytvořit 8 různých fází. 
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6.2.2. Výběr minimálního počtu fází 

Z grafu bezkoliznosti bylo zjištěno, že takto navržená křižovatka obsahuje 

8 možných fází. Pro další postup bylo nutné vybrat jejich minimální počet. K řešení byl 

použit matematický model, optimalizační výpočet byl proveden s využitím 

optimalizačního software Xpress-IVE.  

Vstupem do matematického modelu je množina proudů 𝐼 a množina fází 𝐽. 

V modelu vystupuje jedna skupina bivalentních proměnných 𝑦𝑗. Když po ukončení 

optimalizačního výpočtu bude 𝑦𝑗 = 1, potom fáze 𝑗 ∈ 𝐽 bude součástí minimálního počtu 

fází vybraných k realizaci signálního plánu. Když po ukončení optimalizačního výpočtu 

bude 𝑦𝑗 = 0, potom fáze 𝑗 ∈ 𝐽 nebude součástí minimálního počtu fází vybraných 

k realizaci signálního plánu (při sestavě signálního plánu s touto fází nebude počítáno). 

Matematický model má obecný tvar: 

min 𝑓(𝑦) =  ∑ 𝑦𝑗

𝑗∈𝐽 

 

za podmínek: 

 𝑦𝑗 ∈ {0; 1} 𝑗 ∈ 𝐽  

 ∑ 𝑦𝑗

𝑗∈𝐽𝑖

≥ 1 𝑖 ∈ 𝐼  

kde 𝐽𝑖 je množina fází obsahující proud 𝑖 ∈ 𝐼. 

První skupina omezujících podmínek je tvořena obligatorními podmínkami, druhá 

skupina omezujících podmínek zajistí, že každý proud bude obsažen alespoň v jedné fázi 

vybrané do minimálního počtu. 

Druhou skupinu podmínek je možno formulovat také alternativně s využitím 

incidenční matice 𝐴, ve které řádky reprezentují proudy a sloupce reprezentují fáze. 

Když proud Pi je obsažen ve fázi Fj, potom 𝑎𝑖𝑗 = 1, v opačném případě 𝑎𝑖𝑗 = 0. Model 

pro řešenou křižovatku nebude vypisován, bude uveden pouze text programu 

v optimalizačním software Xpress-IVE (viz. Obr. 28). 
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Obrázek 28: Model pro výběr minimálního počtu fází 

Po ukončení optimalizačního výpočtu byl vybrán minimální počet – čtyři fáze 

(viz. Obr. 29). 

 

Obrázek 29: Výběr minima fází 

  



Martin Klosík: Návrh signálního plánu křižovatky 

 

40 

2018 

6.2.3. Určení optimálního pořadí vybraných fází 

V následujícím kroku bylo zapotřebí vhodně sestavit pořadí fází. Pro nejvhodnější 

pořadí fází je charakteristické, že při tomto pořadí bude součet rozhodujících 

(maximálních) mezičasů při přechodech mezi jednotlivými fázemi minimální. 

Pro definování optimálního pořadí fázi bylo zapotřebí vycházet z matice mezičasů 

(viz. Tab. 2). Byly sestaveny kombinace pořadí fází a byla zjišťována hodnota 

rozhodujícího mezičasu. 

Pořadí fází 1: 

( F1 – F2 – F3 – F4 ) – F1 

K fázovým přechodům při daném pořadí fází se vztahují submatice vycházející 

z matice mezičasů (viz. Tab. 3). Rozhodující mezičasy v jednotlivých fázových 

přechodech jsou vyznačeny zeleně. 

 

Tabulka 3: Mezičasy fázových přechodů (pořadí fází 1) 

Součet maximálních mezičasů ve fázových přechodech činí 2 + 4 + 3 + 3 = 12 𝑠. 
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Pořadí fází 2: 

( F4 – F3 – F2 – F1 ) – F4 

K fázovým přechodům při daném pořadí fází se vztahují submatice vycházející 

z matice mezičasů (viz. Tab. 4). Rozhodující mezičasy v jednotlivých fázových 

přechodech jsou vyznačeny zeleně. 

 

Tabulka 4:Mezičasy fázových přechodů (pořadí fází 2) 

Součet maximálních mezičasů ve fázových přechodech činí 3 + 4 + 2 + 3 = 12 𝑠. 
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Pořadí fází 3: 

( F1 – F4 – F3 –  F2 ) – F1 

K fázovým přechodům při daném pořadí fází se vztahují submatice vycházející 

z matice mezičasů (viz. Tab. 5). Rozhodující mezičasy v jednotlivých fázových 

přechodech jsou vyznačeny zeleně. 

 

Tabulka 5: Mezičasy fázových přechodů (pořadí fází 3) 

Součet maximálních mezičasů ve fázových přechodech činí 3 + 3 + 4 + 2 = 12 𝑠. 

Dle výchozího kritéria pro určení optimálního pořadí fází, (kdy vybíráme 

minimální hodnotu součtu maximálních hodnot mezičasů jednotlivých fází) bylo vybráno 

následující pořadí ( F1 – F4 – F3 – F2 ) – F1, (viz. Obr. 30) 
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6.2.4. Matematické modelování 

V prvním matematickém modelu byl signální plán vytvořen na základě 

optimalizačního kritéria, jímž byla délka cyklu signálního plánu. Minimalizací délky cyklu 

bylo zajištěno zvýšení plynulosti provozu na křižovatce. 

Matematické modely byly vytvořeny v optimalizačním software Xpress- IVE, 

do jehož textového editoru byla vždy nejprve vepsána účelová funkce a následně vstupní 

hodnoty (konstanty a proměnné) společně s omezujícími podmínkami. 

Účelová funkce byla sestavena na základě optimalizačního kritéria tak, aby 

výsledkem matematického modelu byla minimální délka cyklu. 

min 𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑐) = 𝑐 

  

Obrázek 30: Schéma optimálního pořadí fází 
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V následující tabulce (viz. Tab. 6) byly zavedeny vstupní, zvolené, minimální 

hodnoty doby zelené pro proudy vstupující do křižovatky na základě zjištěných intenzit 

u daných vozidlových proudů Hodnoty byly do modelu zapsány společně 

s následující podmínkou, která zajišťuje dodržení minimální doby zelené pro proud, která 

je dle TP 81 rovna 5 sekundám. 

Pi P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

tmin 12 10 8 7 12 6 9 7 
Tabulka 6: Volba minimální délky zelené pro jednotlivé proudy 

Tato podmínka se vytváří pro každý proud vstupující do křižovatky. 

𝑦𝑖 − 𝑥𝑖 ≥  𝑡𝑚𝑖𝑛,𝑖 

Dále bylo třeba vytvořit podmínky zajišťující, že nabízená doba zelené pro každý 

proud neklesne pod hodnotu průměrně požadované doby zelené stanovené v závislosti 

na intenzitách jednotkových vozidel přijíždějících ke křižovatce za cyklus. 

𝑦𝑖 − 𝑥𝑖 ≥  
𝑞𝑖 ∙ 𝜏𝑖 ∙ 𝑐

3 600
 

Následujícími podmínkami bude zajištěno, že vzájemně kolizní proudy se nebudou 

při vstupu do křižovatky ohrožovat. Podmínky byly vytvořeny na základě zjištěného 

optimálního pořadí fází ve třetím přípravném kroku realizovaném v podkapitole 6.2.3. 

Těmto podmínkám se říká mezičasové podmínky. Mezičasové podmínky mají dva tvary, 

a to: 

𝑥𝑗 − 𝑦𝑖 ≥  𝑚𝑖𝑗 

𝑥𝑗 − 𝑦𝑖 + 𝑐 ≥  𝑚𝑖𝑗 

První tvar mezičasové podmínky se používá při přechodech mezi fázemi uvnitř 

cyklu, druhý tvar podmínky se používá při fázových přechodech při přechodu přes hranici 

cyklu. 

  



Martin Klosík: Návrh signálního plánu křižovatky 

 

45 

2018 

Doplňující obligatorní podmínky:  

𝑦𝑖 ≤ 𝑐 

𝑥𝑖 ≥ 0 

𝑐 ≥ 0 

 

 

Obrázek 31: Text programu pro minimalizaci délky cyklu 

  



Martin Klosík: Návrh signálního plánu křižovatky 

 

46 

2018 

Po ukončení optimalizačního výpočtu zaměřeného na minimalizaci délky cyklu 

signálního plánu (viz. Obr. 32) byla vypočítána minimální délka cyklu, jejíž hodnota byla 

rovna 56 s. Při optimalizačním výpočtu byly také nastaveny začátky a konce doby 

zeleného signálu na návěstidlech pro všechny proudy. 

 

Obrázek 32: Výsledky matematického modelu s minimální délkou cyklu 
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Obrázek 33: Návrh signálního plánu 

6.3 Matematický model pro maximalizaci minimální poměrné rezervy 

Ve druhém matematickém modelu byl signální plán vytvořen na základě 

optimalizačního kritéria, jímž byla minimální z poměrných rezerv mezi nabízenou 

a průměrně požadovanou dobou zelené pro proud. Volbou tohoto kritéria docílíme 

spravedlivějšího rozdělení doby zelené za cyklus v závislosti na intenzitách vozidel 

v jednotlivých proudech. 

Účelová funkce byla sestavena na základě optimalizačního kritéria tak, 

aby výsledkem matematického modelu byla hodnota optimalizačního kritéria 

maximalizována. 

max 𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑢) = 𝑢 
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Matematický model zůstává prakticky nezměněn, jedinou výjimkou je to, že délka 

cyklu 𝑐 není proměnnou, ale konstantou. Při optimalizačním výpočtu byla hodnota 

𝑐 nastavena na 60 s, což je hodnota blízká minimální délce cyklu vypočítané v podkapitole 

6.3 (bude tedy zachována i poměrně vysoká míra plynulosti provozu). 

 

 

Obrázek 34: Zápis modelu pro optimalizaci poměrné rezervy 
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Po ukončení optimalizačního výpočtu zaměřeného na maximalizaci minimální 

poměrné rezervy (viz. Obr. 35) byla získána její optimální (maximální) hodnota, která 

činila 1,3. Význam hodnoty, která byla vypočítána, znamená, že v následujícím signálním 

plánu (viz. Obr. 36) nabízíme pro každý proud 1,3 krát větší hodnotu doby zelené, než 

je průměrně požadovaná. Analogicky jako u předchozího matematického modelu byly 

výstupem začátky a konce doby zeleného signálu. 

 

Obrázek 35: Výsledky matematického modelu s kritériem minimální poměrné rezervy 
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Obrázek 36: Návrh signálního plánu 
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Pro výše navržené signální plány (viz. Obr. 33, 36) bylo následně vytvořeno 

funkční období, ve kterých je účelné je provozovat. Z grafu (viz. Obr. 37), který 

znázorňuje průběh denních intenzit na křižovatce, byly zjištěny období ranní dopravní 

špičky (tj. od 4:00 do 7:30 hod.) a odpolední dopravní špičky (tj. od 12:30 do 16:00 hod.). 

V těchto intervalech spadá intenzita provozu na křižovatce do oblasti, kdy je účelné řídit 

křižovatku světelným signalizačním zařízením (viz. Obr. 24). Pro sedlová období 

(tj. období mimo ranní a odpolední dopravní špičku) je vhodné naopak světelné 

signalizační zařízení vyřadit z činnosti. Návěstidlo by v době vypnutého signálního plánu 

svítilo přerušovaným žlutým signálem. V tento okamžik platí pro provoz na křižovatce 

pravidla provozu na pozemních komunikacích dle vyhlášky č. 30/2001 Sb. 

 

Obrázek 37: Intervaly provozu světelného signalizačního zařízení 
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Klíčovým bodem diplomové práce byl návrh signálního plánu křižovatky zaměřen 

na optimalizaci vytížených vozidlových proudů. Chodecké proudy nebyly při návrhu 

signálního plánu zohledněny z důvodu nízké intenzity chodců. Z dopravního průzkumu 

bylo zjištěno, že hodinová intenzita chodců na křižovatce je rovna v průměru 230 

chodcům. V signálním plánu (viz. Obr. 33, 36) byla pro chodecké fáze (9-12) vymezena 

doba 5 sekund, což je minimální doba dle technických podmínek TP 81.  

Z důvodu nízkých intenzit chodců bude do budoucna účelné, zvolit jako alternativu 

k pevným chodeckým fázím tzv. chodecké tlačítko. Tím zamezíme chodeckým proudům 

vstupovat do křižovatky v době, kdy není chodec přítomen. V situaci, kdy bude chodec 

přítomen, a za stisknu chodeckého tlačítka, se v signálním plánu aktivují chodecké fáze 

na daných přechodech a umožní chodci vstoupit do křižovatky. 

6.4  Zhodnocení navržených signálních plánů z hlediska zachování kvality 

dopravy 

Kapacitní posouzení návrhu signálního plánu křižovatky bylo provedeno 

dle teoretického postupu, který je uveden v technických podmínkách TP 235 – Posuzování 

kapacity světelně řízených křižovatek. 

Vstupní předpoklady 

Úroveň kvality dopravy určuje norma ČSN 73 6102. Požadované stupně kvality 

dopravy pro křižovatky jsou na: 

 dálnicích, rychlostních silnicích a silnicích I. třídy rovny stupni C, 

 silnicích II. třídy rovny stupni D, 

 silnicích III. třídy rovny stupni E,  

 rychlostních místních komunikacích a přechodových úsecích rovny stupni D, 

o je-li intenzita v období dopravní špičky na rychlostní místní komunikaci 

a na jejím přechodovém úseku dosahována v období výjezdových 

a návratových špiček, je přípustný stupeň E, 

 místní komunikace rovny stupni E, 

o u místních komunikací funkční skupiny C se výkonnost posuzuje v místech 

připojení intenzivních dopravních proudů, 

o v kratších časových úsecích se připouští dosažení stupně F po dobu nejdéle 

jedné hodiny. 
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Limitní hodnoty střední doby zdržení dopravních proudů na vjezdu do světelně 

řízené křižovatky popisuje norma ČSN 73 6102 (viz. Obr. 38). 

 

Obrázek 38: Úroveň kvality dopravy dle střední doby zdržení, dle ČSN 73 6102 

 

 Stupeň A: Nejpříznivější dopravní situace s velmi malou dobou zdržení, tzn. méně 

než 20 s. Krátké době zdržení odpovídá velmi nízký stupeň vytížení I/C a z něj 

vyplývající možnost použít krátké délky cyklů řízení SSZ. Zastavuje relativně 

nejméně vozidel. 

 Stupeň B: Stav se střední dobou zdržení v rozmezí 20 s – 35 s. Nastává v případě 

nízkého stupně vytížení I/C a s tím související možností použít krátké délky cyklů 

řízení SSZ. Zastavuje více vozidel než v případě stupně A, což způsobuje zvýšení 

střední doby zdržení.  

 Stupeň C: Stav se střední dobou zdržení v rozmezí 35 s – 50 s. Toto zpoždění 

odpovídá střednímu stupni vytížení I/C a z něj vyplývající nutnosti použít vyšší 

délky cyklů řízení SSZ. Při tomto stupni nastává nedostatečná doba signálu volno 

pouze velmi ojediněle. Počet zastavujících vozidel je výraznější, relativně mnoho 

vozidel ale stále projíždí bez zastavení.  

 Stupeň D: Stav se střední dobou zdržení v rozmezí 50 s – 70 s. Delší doby zdržení 

mohou být zapříčiněny vyšším stupněm vytížení I/C a jemu odpovídající délkou 

cyklu řízení SSZ, nebo nárůstem stupně vytížení bez odpovídajícího zvýšení délky 

cyklů řízení SSZ (nízká rezerva kapacity), tj. nepříznivým vývojem intenzity 

dopravy bez realizace odpovídajících opatření. Mnoho vozidel zastavuje a poměr 

nezastavujících vozidel klesá. Ojediněle lze zaznamenat nedostatečné doby signálu 

volno.  
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 Stupeň E: Stav se střední dobou zdržení v rozmezí 70 s – 100 s. Toto bývá 

označováno za nejvyšší přípustný limit zdržení. Tak vysoké doby zdržení mohou 

být zapříčiněny vysokým stupněm vytížení I/C a jemu odpovídající délkou cyklu 

řízení SSZ, nebo nárůstem stupně vytížení bez odpovídajícího zvýšení délky cyklů 

řízení SSZ (velmi nízká rezerva kapacity), tj. nepříznivým vývojem intenzity 

dopravy bez realizace odpovídajících opatření. Nedostatečně dlouhé doby signálu 

volno jsou častější.  

 Stupeň F: Stav se střední dobou zdržení vyšší než 100 s, který je většinou řidičů 

považován za nepřijatelný. Tento stav bývá často spojen s celkovým přetížením, 

kdy proud příchozích vozidel převyšuje kapacitu křižovatky. Situace odpovídá 

velmi vysokému stupni vytížení I/C s mnoha případy nedostatečně dlouhé doby 

signálu volno, velký podíl vozidel neprojíždí v prvním cyklu. Hlavními důvody, 

které přispívají tak vysokému zdržení, jsou buď velmi vysoká intenzita dopravy 

spojená s nemožností sestavit dostatečně kapacitní signální plán s ještě 

akceptovatelnou délkou cyklu, nebo nevhodně krátké délky cyklů řízení SSZ 

(nulová či záporná rezerva kapacity). [10] 

 

Následující výpočet posouzení kapacity světelně řízené křižovatky byl proveden 

za dodržení postupu dle technických podmínek TP 235- Posuzování kapacity světelně 

řízených křižovatek. K posouzení kvality dopravy byly použity vztahy z Metody 

saturovaného toku. K posouzení byl vybrán navržený signální plán s délkou cyklu 60 s, 

z důvodu, že v tomto signálním plánu nabízíme větší délku doby zelené, kterou můžeme 

nabídnout proudům vstupující do křižovatky. 
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Dle následující tabulky (viz. Tab. 7) byl proveden přepočet doby zelené.  

Délka zelené z 
Efektivní délka 

zelené z' 

5-7 z+1 

8-10 z+0,5 

>=11 z 

 

Tabulka 7: Přepočet doby zelené na efektivní délku zelené [5] 

Pro další výpočty byly použity hodnoty efektivních délek zelených uvedené 

v následující tabulce (viz. Tab. 8). Efektivní délka zelené odpovídá hodnotě vypočítané 

délky zelené, od které odečteme časovou ztrátu vzniklou rozjezdem vozidla (tj. přibližné 

1 sekunda) a přičteme vliv pojíždění vozidla v době žlutého signálu (tj. přibližně doba 

2 sekund). 

Pořadí dopravních proudů v následujících tabulkách kapacitního posouzená 

signálního plánu, bylo zvoleno následujícím způsobem (viz. Tab. 8), a to z důvodu 

zabezpečení správného a bezchybného výpočtu, jelikož takto zvolené pořadí proudů, bylo 

v souladu se schématem křižovatky a bylo tak možné řešit postupně každý proud. 

 

Dopravní proud z [s] z'[s] 

P1 22 22 

P8 7 8 

P7 9 9,5 

P6 6 7 

P5 22 22 

P4 7 8 

P3 8 8,5 

P2 10 10,5 
Tabulka 8: Efektivní délky zelené 
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Následně byl pro každý směr proveden výpočet saturovaného toku vjezdu. 

Pro kapacitní posouzení návrhu signálního plánu bylo pro následující výpočet počítáno 

s hodnotou základního saturovaného toku 2 000 j. v. /h. 

𝑆𝑖 = 𝑆𝑧á𝑘𝑙 ∙ 𝑘𝑠𝑘𝑙,𝑖 ∙ 𝑘𝑜𝑏𝑙,𝑖 

𝑎 = 0 

Szákl = 2 000 j.v. /h 

𝑆𝑣 = ∑ 𝑆𝑖

𝑝

𝑖=1

 

Dopravní proud qi [j.v./h] kskl[-] kobl [-] Sv [j.v./h] 

P1 425 1 0,9756 1951 

P8 70 1 0,9143 1829 

P7 140 1 0,9569 1914 

P6 25 1 0,9189 1838 

P5 390 1 0,9852 1970 

P4 50 1 0,9231 1846 

P3 80 1 0,9639 1928 

P2 170 1 0,9032 1806 
Tabulka 9: Saturovaný tok vjezdu 

Jelikož nemáme ve fázovém schématu podmíněné kolizní levé odbočení, byla 

kapacita všech vjezdů vypočítána podle vztahu pro běžný vjezd, kde podíl efektivní zelené 

a délky cyklu udává, dobu po kterou vjíždí do křižovatky vozidla daného proudu v délce 

cyklu. 

𝐶𝑣 = 𝑆𝑣 ∙
𝑧′

𝑡𝑐
   [ 𝑗. 𝑣./ℎ ] 

Dopravní proud z'[s] 
Sv 

[j.v./h] 
Cv 

[j.v./h] 

P1 22 1951 795 

P8 8 1829 271 

P7 9,5 1914 337 

P6 7 1838 238 

P5 22 1970 803 

P4 8 1846 274 

P3 8,5 1928 303 

P2 10,5 1806 351 
Tabulka 10: Kapacita vjezdu 
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Před samotným určením kvality dopravy v jednotlivých proudech, bylo nutné 

vypočítat rezervu kapacity vjezdu a střední dobu zdržení vozidel. Rezerva kapacity 

je závislá na intenzitě vozidel vstupujících do křižovatky v daném proudu, a na kapacitě 

daného proudu, která byla vypočtena v předchozím kroku. Vypočítané hodnoty byly 

zaznamenány do následujících tabulek (viz. Tab. 11). 

𝑅𝑒𝑧 = (1 −
𝐼𝑣

𝐶𝑣
) ∙ 100   [%] 

𝑡𝑤 = 0,45 ∙ (
(𝑡𝑐 − 𝑧′)2 ∙ 𝐶𝑣

𝐶𝑣 ∙ 𝑡𝑐 − 𝐼𝑣 ∙ 𝑧′
+

3600 ∙ 𝐼𝑣

𝐶𝑣
2 − 𝐼𝑣 ∙ 𝐶𝑣

)   [𝑠] 

𝐿𝑓 = 6 ∙
(𝑡𝑐 − 𝑧′) ∙ 𝐼𝑣

𝑛𝑝 ∙ 3600
   [𝑚] 

 

Tabulka 11: Rezerva kapacity vjezdu, střední doby zdržení a střední délky front 

 
Úroveň kvality dopravy byla určena na základě hodnoty střední body zdržení 

vozidel dle následující tabulky (viz. Obr. 38), která je uvedena v technických podmínkách 

TP 235 – Posuzování kapacity světelně řízených křižovatek. 

Z následující tabulky (viz. Tab. 12), která zobrazuje kvalitu dopravy v jednotlivých 

proudech křižovatky lze vidět, že převažuje úroveň kvality dopravy B, tedy „dobrá úroveň 

kapacity dopravy“. „Velmi dobrá úroveň kapacity dopravy označována písmenem 

A je charakteristická pro dva proudy (P1, P5). 
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Jelikož jde o křižovatku, kde se kříží silnice II/482 (silnice druhé třídy) se silnicí, 

která je městskou komunikací, je na této křižovatce dle ČSN 73 6102 (TP 235) 

požadovaný stupeň úrovně dopravy D. 

 

Dopravní proud 
Úroveň kvality 

dopravy 

P1 A 

P8 B 

P7 B 

P6 B 

P5 A 

P4 B 

P3 B 

P2 B 

Tabulka 12: Úroveň kvality dopravy 

Na základě výpočtů a požadavku na úroveň kapacity na silnicích druhé třídy 

lze konstatovat, že z hlediska úrovně kvality dopravy křižovatka s takto navrženým 

signálním plánem splňuje legislativní požadavky. 
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7. Závěr 

Předložená diplomová práce se zabývá řešením problémů na křižovatce ulic 

Obránců míru – Francouzská – Školní v Kopřivnici. Řešená lokalita v současném stavu 

je charakteristická tím, že v období dopravních špiček se na vedlejších komunikacích –

ulicích Francouzská a Školní vyskytují neúměrně dlouhé kolony čekajících vozidel. 

Příčinou je hustý provoz na hlavní komunikaci Obránců míru. Kromě toho se na dané 

křižovatce vyskytují i nebezpečné konfliktní situace, což bylo zjištěno videoanalýzou. 

Na základě intenzit vozidlových proudů na hlavní komunikaci a vedlejších 

komunikacích bylo na základě ČSN 73 6102 zjištěno, že situaci by bylo možno vylepšit 

zavedením světelné signalizace.  

Pro danou křižovatku byly s využitím metody založené na matematickém 

programování vytvořeny dva signální plány lišící se od sebe optimalizačním kritériem. 

Vlastní optimalizační výpočet byl realizován s využitím optimalizačního software Xpress- 

IVE. 

V dalším postupu byl potom jeden ze signálních plánů prověřen z hlediska úrovně 

kvality dopravy, přičemž byl použit postup dle metody saturovaného toku. Na základě 

definovaného postupu bylo zjištěno, že signální plán je z hlediska požadované úrovně 

dopravy dostatečně kvalitní. 

Výsledky dosažené v práci byly předloženy k vyjádření vedoucímu Odboru 

dopravy Městského úřadu v Kopřivnici. Na základě uskutečněné osobní konzultace 

na téma realizace návrhu vytvořeného signálního plánu bylo zjištěno, že město Kopřivnice 

by se rádo zabývalo realizací tohoto projektu. Vedoucí odboru dopravy a silničního 

hospodářství zhodnotil návrh signálního plánu jako vyhovující řešení současného stavu 

provozu na křižovatce. Dále uvedl, že jediným problémem v realizaci signálního plánu 

na křižovatce v následujících letech, vidí v nedostatku finančních prostředků. Uvedl, 

že dle schváleného plánu investic je současné době preferována revitalizace městských 

komunikací, údržba cyklistických tras a výstavba nových parkovacích ploch ve městě. 
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