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Pouţité zkratky  

OK  okruţní křiţovatka 

LHV  longer and heavier vehicles 

TP  technické podmínky  

TOK   turbo okruţní křiţovatka 

EMS  Evropský modulární systém  

EU   Evropská Unie  

Seznam veličin 

A   vzádelnost rejdových čepů [m] 

β´  úhel vychýlení vnitřího kola [°] 

β´´  úhel vychýlení vnějšího kola [°] 

L  rozvor náprav [m] 

LPP  délka předního převisu [m] 

R  teoretický poloměr zatáčení [m] 

R  teoretický poloměr zatáčení R 

RLHV,1  teoretický poloměr zatáčení jízdní soupravy LHV, tahače s návěsem  

     a přívěsem [m] 

RLHV,2 teoretický poloměr zatáčení jízdní soupravy LHV, nákladní automobil  

s přívěsem [m] 

RJS teoretický poloměr zatáčení jízdní soupravy nákladního automobilu 

s přívěsem délky 22, 00 m [m] 

R0, LHV1´ vnitřní obrysový poloměr zatáčení jízdní soupravy LHV, tahače s návěsem  

     a přívěsem [m] 

R0, LHV,2´ vnitřní obrysový poloměr zatáčení jízdní soupravy LHV, nákladní 

automobil  

s přívěsem [m] 

R0, JS ´ vnitřní obrysový poloměr zatáčení jízdní soupravy nákladního automobilu 

s přívěsem délky 22, 00 m [m] 



R0, LHV1´´ vnější obrysový poloměr zatáčení jízdní soupravy LHV, tahače s návěsem  

     a přívěsem [m] 

R0, LHV,2´´ vnější obrysový poloměr zatáčení jízdní soupravy LHV, nákladní automobil  

s přívěsem [m] 

R0, JS ´´ vnější obrysový poloměr zatáčení jízdní soupravy nákladního automobilu 

s přívěsem délky 22, 00 m [m] 

RS, LHV1´ vnitřní stopový poloměr zatáčení jízdní soupravy LHV, tahače s návěsem  

     a přívěsem [m] 

RS, LHV,2´ vnitřní stopový poloměr zatáčení jízdní soupravy LHV, nákladní automobil  

s přívěsem [m] 

RS, JS ´ vnitřní stopový poloměr zatáčení jízdní soupravy nákladního automobilu 

s přívěsem délky 22, 00 m [m] 

RS, LHV1´´ vnější stopový poloměr zatáčení jízdní soupravy LHV, tahače s návěsem  

     a přívěsem [m] 

RS, LHV,2´´ vnější stopový poloměr zatáčení jízdní soupravy LHV, nákladní automobil  

s přívěsem [m] 

RS, JS ´´ vnější stopový poloměr zatáčení jízdní soupravy nákladního automobilu 

s přívěsem délky 22, 00 m [m] 

R1, LHV1 teoretický poloměr přední nápravy přívěsu jízdní soupravy LHV, tahače 

s návěsem a přívěsem [m] 

R1, LHV2 teoretický poloměr zatáčení středu předních náprav přívěsu jízdní soupravy 

LHV, nákladní automobil s přívěsem [m] 

R1, JS teoretický poloměr zatáčení středu přední nápravy přívěsu jízdní soupravy 

nákladního automobilu s přívěsem délky 22, 00 m [m] 

R2, LHV1 teoretický poloměr zatáčení v kloubu návěsu jízdní soupravy LHV, tahače 

s návěsem a přívěsem [m] 

R2, LHV2 teoretický poloměr zatáčení v kloubu připojení jízdní soupravy LHV, 

nákladní automobil s přívěsem [m] 

R2, JS teoretický poloměr zatáčení v kloub připojení jízdní soupravy nákladního 

automobilu s přívěsem délky 22, 00 m [m] 



R3, LHV1 teoretický poloměr otáčení střední nápravy návěsu jízdní soupravy LHV, 

tahače s návěsem a přívěsem [m] 

R3, LHV2 teoretický poloměr středu zadních náprav nákl. automobilu jízdní soupravy 

LHV, nákladní automobil s přívěsem [m] 

R3, JS teoretický poloměr zatáčení středu zadních náprav nákladního automobilu 

s přívěsem délky 22, 00 m [m] 

R4, LHV1 teoretický poloměr v kloubu spojení návěsu a tahače jízdní soupravy LHV, 

tahače s návěsem a přívěsem [m] 

R5, LHV1 teoretický poloměr zatáčení zadní nápravy tahače jízdní soupravy LHV, 

tahače s návěsem a přívěsem [m] 

ŠJP, LHV1 minimální šířka jízdního pruhu jízdní soupravy LHV, tahače s návěsem  

a přívěsem [m] 

ŠJP, LHV2 minimální šířka jízdního pruhu jízdní soupravy jízdní soupravy LHV, 

nákladní automobil s přívěsem [m] 

ŠJP, JS minimální šířka jízdního pruhu nákladního automobilu s přívěsem  

délky 22, 00 m [m] 
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1. ÚVOD 

Analýza znamená rozbor neboli metodu zkoumání mnohem komplikovanějších 

skutečností rozkladem na jednodušší. Pouţívá se jak v běţném ţivotě, tak i v některých 

vědách jako je např. matematika, společenské vědy, přírodní vědy apod. Cílem Analýzy je 

snaha získat co nejvíce znalostí o řešené problematice, pokusit se najít slabá místa  

a nedostatky které vyţadují návrhy na zlepšení, implementovat případné změny na jiţ 

analyzované problematice.  

Analýzy ve vztahu k silniční dopravě se nejvíce vyuţívají pro vyhodnocování 

bezpečnosti silničního provozu, vyhodnocení dopravních nehod, vybraných druhů vozidel 

apod. Cílem mé diplomové práce je analyzovat průjezdnost vybraných vozidel na okruţní 

křiţovatce. Jedná se o formu úrovňové křiţovatky, která je povaţována  

za nejbezpečnější, ať uţ počtem kolizních bodů nebo moţností odbočovat pouze vpravo  

a s tím související přednost zleva. Při navrhování je vţdy zohledněn průjezd  

tzv. směrodatných vozidel, nicméně v průběhu let můţe dojít ke změnám v dopravní síti,  

ať uţ změnou jízdních řádů autobusů nebo otevřením nových závodů a s tím spojených 

skladů, jehoţ zboţí je pak převáţeno nákladními automobily přes jiţ navrţenou a funkční 

okruţní křiţovatku. Další z moţností je i zavedení vozidel nebo jízdních souprav, které se 

zpravidla na českých komunikacích nevyskytují, jako jsou např. jízdní soupravy typu LHV 

neboli delší a těţší jízdní soupravy. V takovém případě musí dojít k přezkoumání, zda daná 

vozidla můţou přes danou křiţovatku projet či nikoliv.  

V první části diplomové práce bude vyhodnocen průjezd vybraných vozidel přes 

směrové oblouky pomoci kinematických výpočtů. Součásti kapitoly s kinematickými 

výpočty bude také porovnání výpočtů s průjezdem namodelovaných vozidel v softwaru 

Vehicle tracking přes směrový oblouk o stejné velikosti a také zhodnocení. V druhé části 

budu pomocí softwaru Vehicle tracking ověřovat průjezdnost namodelovaných vozidel 

přes vybranou okruţní křiţovatku při všech moţných rychlostech, přes všechny vjezdy  

a výjezdy. Výsledky budou zpracovaný do vyhodnocovacích tabulek a popsány návrhy na 

zlepšení.  
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2. OKRUŢNÍ KŘIŢOVATKA 

Okruţní křiţovatka (dále jen OK) je úrovňová křiţovatka, která musí umoţňovat vjezd 

silničním vozidlům takovým způsobem, aby odbočovala vţdy vpravo. Dále musí 

konstrukční uspořádání křiţovatky umoţnit pohyb po okruţním páse k poţadovanému 

výjezdu a opět umoţnit odbočení vpravo. Správně navrţená OK by měla mít ve srovnání  

s  průsečnou nebo stykovou křiţovatkou za následek sníţení počtu kolizních bodů, plynulý 

provoz na všech vjezdech i výjezdech nebo upozornit na příjezd z extravilánu do 

intravilánu. Odstraňuje také odbočení vlevo a sniţuje rychlost jízdy všech vozidel při 

průjezdu. [1] 

2.1 Základní prvky okruţní křiţovatky 

2.1.1 Středový ostrov  

Má tvar kruhu, a slouţí k usměrnění jízdy silničních vozidel na okruţní pás a pohybu 

po okruţním pásu [2] 

2.1.2 Prstenec 

Je zpevněná část vnějšího středového ostrova a je určen k běţnému pojíţdění silničním 

vozidlem. Jeho účelem je sníţení rychlosti všech vozidel a také umoţnění průjezdu 

nákladních automobilů a autobusů [2] 

2.1.3 Okruţní jízdní pás 

Je jízdní pás v šířce zpevnění vozovky okolo středového ostrova [2] 

2.1.4 Vjezd 

Jízdní pruh nebo pás, který umoţňuje vjezd do okruţní křiţovatky [2] 

2.1.5 Výjezd  

Jízdní pruh nebo pás, který umoţňuje výjezd z okruţní křiţovatky [2] 

2.1.6 Směrovací ostrůvek 

Slouţí ke směrovému vedení jízdních proudů vně křiţovatky. Nejčastější uplatnění 

nachází mezi bypassem a okruţním pásem, ale také u vjezdů, výjezdů a přechodů pro 

chodce [2] 

2.1.7 Vnější průměr okruţní křiţovatky 

Průměr kruţnice značící vnější okraj vodících prouţku okruţního pásu křiţovatky [2] 
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2.1.8 Vnitřní průměr okruţní křiţovatky 

je průměr středového ostrova [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1: Základní prvky okruţní křiţovatky 

Zdroj: [Vlastní zpracování] 

2.2 Rozdělení okruţních křiţovatek  

Dle ČSN 73 6102 – Projektování křiţovatek na pozemních komunikacích dělíme 

okruţní křiţovatky dle funkčních vlastností a velikostí následovně: [1] 

a) Okruţní křiţovatky s jedním jízdním pruhem a na okruţním jízdním pásu  

b) Mini okruţní křiţovatky  

c) Okruţní křiţovatky se dvěma a více jízdními pruhy na okruţním jízdním pásu 

V poslední řadě je nutné zmínit i poslední typ okruţních křiţovatek tzv. mimo 

úrovňové okruţní křiţovatky nebo turbo okruţní křiţovatky, jak uvádí  

TP 135 – Projektování okruţních křiţovatek na silnicích a místních komunikacích. [2] 
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2.2.1 Mini okruţní křiţovatky  

Je úrovňová okruţní křiţovatka, která se od okruţní křiţovatky s jedním jízdním 

pruhem odlišuje velikosti vnějšího průměru okruţního jízdního pásu, který musí být do  

23 m, avšak neměla by být menší neţ 12 m. Stejně jako okruţní křiţovatka s jedním 

jízdním pruhem má jednopruhový jízdní okruţní pás s kruhovým tvarem a pojíţděným 

středovým ostrovem, má jednopruhový vjezd i výjezd avšak nemusí obsahovat směrovací 

nebo dělící ostrůvky. [1] 

Navrhují se zpravidla v intravilánu, tzn. uvnitř měst a obcí. Zřizují se za účelem 

zklidnění dopravy a sníţení rychlostí projíţdějících vozidel, nikoliv pro účely kapacitních 

problémů. Průjezd nákladních automobilů je pouze ojedinělý pro případ stěhování, potřeby 

průjezdů hasičů, svozů odpadků apod. Za tímto účelem je součástí okruţní křiţovatky plně 

pojízdný, zpevněný středový ostrov. [1] 

Příklad mini okruţní křiţovatky lze vidět na obr. č 3 v obci Ostrava, na styku ulic  

Dr. Malého a Na Jízdárně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2: Mini okruţní křiţovatka v obci Ostrava  

Zdroj: [3] 
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2.2.2 Okruţní křiţovatky s jedním pruhem  

Jedná se o nejzákladnější typ okruţní křiţovatky, a jak jiţ z názvu vyplývá, je 

charakterizována okruţním pásem, který má jednopruhový vjezd i jednopruhový výjezd. 

Průměr vnějšího okraje okruţního pásu nesmí být zpravidla menší neţ 23 m avšak nemněl  

by přesáhnout průměr větší neţ 50 m.  Velikost se odvíjí od počtu přípojných jízdních 

pruhů a na moţnostech připojení na okruţní pás. Umoţňuje průjezd všem vozidlům a to 

jak osobním, nákladním, autobusům (dle TP 135 s výjimkou kloubových a třínápravových) 

a také návěsovým a přívěsovým soupravám, které ale musí při průjezdu vyuţít pojíţděný 

prstenec. [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3: Okruţní křiţovatka s jedním pruhem v obci Orlová 

Zdroj: [3] 

Hlavním důvodem zřizování okruţních křiţovatek s jedním jízdním pruhem je sníţení 

rychlosti všech typů vozidel a zejména zvýšení bezpečnosti silničního provozu sníţením 

počtu kolizních bodů. Vjezdy a výjezdy mají být odděleny dělícím ostrůvkem a jeho 

umístění, stejně jako umístění prstence nesmějí umoţnit průjezd vozidel přímou cestou. [1] 
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2.2.3 Okruţní křiţovatky se dvěma a více jízdními pruhy  

Je úrovňová křiţovatka s dvěma a více jízdními pruhy, jejíţ hlavním cílem je zajištění 

vyšších kapacitních nároků průjezdů všech typů vozidel. Můţe být řízená, tzn. se 

světelným signalizačním zařízením nebo neřízená. [1] 

Počet jízdních pruhů na vjezdu se obvykle rovná počtu jízdních pruhů na výjezdu  

i na okruţním jízdním pásu a v případě potřeby je vhodné zvětšit počet jízdních pruhů 

podle příslušných výjezdů. S porovnáním s OK s jedním pruhem nebo mini OK má 

okruţní křiţovatka se dvěma a více jízdními pruhy statistický vyšší nehodovost. Hlavním 

důvodem jsou průplety vozidel na okruţním pásu. Za účelem sníţení počet nehod je účelné 

navrhnout takové dopravní značení, které tyto průplety vyloučí. [1] 

Příklad takové křiţovatky lze nalézt například v v obci Karviná - Doly, jak je 

znázorněno na obr. č. 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4: Okruţní křiţovatka se dvěma jízdními pruhy v obci Karviná Doly 

Zdroj: [3] 

Základní poţadavky na rozměry návrhových prvků [1]: 

 Rychlost vjezdu do křiţovatky 30 km/h 

 Rychlost průjezdu křiţovatkou do 50 km/h 

 Zajištění potřebného rozhledu  
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Kromě okruţních křiţovatek, které jsou popsané v kapitolách 2.2.1, 2.2.2 a 2.2.3 

existuje i skupina tzv. Zvláštních typů okruţních křiţovatek, které vznikají spojením dvou 

nebo více typů OK do jednoho typu. Mezi takové lze zařadit i turbo okruţní křiţovatky. [2] 

2.2.4 Turbo okruţní křiţovatky  

Je zvláštní typ okruţní křiţovatky, kdy má okruţní pás minimálně dva jízdní pruhy  

a jednotlivé rozřazení do jednotlivých pruhů probíhá uţ před vjezdem do této křiţovatky. 

Fyzické oddělení jízdních pruhů na okruţním pásu pak umoţňuje plynulé vedení vozidel  

a zamezuje přejíţdění z jednoho pruhu do druhého a následným kolizím. V některých 

případech bývají označovány jako spirálové okruţní křiţovatky. [2] 

Dle počtu paprsků a jízdních pruhů na jednotlivých paprscích na okruţním pásu dělíme 

turbo okruţní křiţovatky (dále jen TOK) následovně [2]: 

a) TOK typu vejce – viz obr. 5a 

b) Základní TOK – viz obr. 5b 

c) TOK typu koleno viz obr. 5c 

d) TOK typu propnuté koleno viz obr. 5d 

 

 

Obr. 5: Rozdělení TOK dle počtu paprsků  

Zdroj: [2] 
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Dle velikosti rozdělujeme turbo okruţní křiţovatky následovně [2]: 

a) Malé – s předpokládanou kapacitou 2700 voz/h 

b) Malé standartní – s předpokládanou kapacitou 2800 voz/h  

c) Standartní - s předpokládanou kapacitou 2800 voz/h 

d) Velké - s předpokládanou kapacitou 3200 voz/h 

Součásti TOK bývají i tzv. tvarovky, které slouţí pro oddělení jízdních pruhů na 

okruţním páse. Vozidla větších rozměrů jako návěsové nebo přívěsové jízdní soupravy 

mohou vlivem nedostatečné šířky jízdních pruhů přejíţdět z jednoho jízdního pruhu do 

druhého. Takové manévry můţou mít za následek řadu dopravních nehod, kterým by právě 

takové fyzické oddělení jízdních pruhů, jako jsou tvarovky, mohly zabránit. Takových 

manévrů se ovšem dopouštějí i řidiči menších vozidel například osobních automobilů. 

Častému přejíţdění lze proto zabránit tzv. zvýšenými tvarovkami viz. Obr. 6. [8] 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6: Tvarovka v prostoru Turbo okruţní křiţovatky  

Zdroj: [8] 
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Příkladem turbo okruţní křiţovatky je např. křiţovatka na ulici Hamerská – silnice 

I/35 v obci Olomouc viz následující obrázek č. 7.  

 

Obr. 7: TOK na styku silnice I/35 a ulice Hamerská v obci Olomouc  

Zdroj: [3] 
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3. VÝBĚR OKRUŢNÍ KŘIŢOVATKY 

Při výběru křiţovatky jsem vycházel z vlastních zkušenosti a snaţil se vybrat takovou 

křiţovatku, pro kterou by byla analýza průjezdu jízdních souprav nejefektivnější. Vybral 

jsem turbo okruţní křiţovatku v Ostravě – Porubě na styku ulice Hlavní třída a ulice 

Porubská. Jedná se o okruţní křiţovatku, která se nachází v zastavěném území, je 

ovlivněna pohybem chodců a je vyuţívaná osobní, nákladní i autobusovou dopravou. 

Detail řešené okruţní křiţovatky je zobrazen na následujícím obrázku č. 8 s označením 

ulic.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8: Poloha vybrané okruţní křiţovatky s označením ulic  

Zdroj: [3] 

Čtyř pruhová směrově rozdělená místní komunikace na ulici Hlavní třída se nachází 

mezi ulicemi 17. listopadu a ulici Francouzská a spadá pod místní komunikace II. Třídy. 

Nachází se zde dvě autobusové zastávky s názvy „Nezvalovo náměstí“ a Alšovo náměstí“ 

pro průjezd pravidelných linek č. 54, 46 a 44.  

Dvou pruhová místní komunikace na ulici Porubská je vedená od ulice Opavská  

a ulice U oblouku. Nachází se zde autobusová zastávka Věţičky“ a umoţňuje průjezd linek 

č. 40, 43, 44, 45, 58 a 90. 
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Pohyb vozidel přes okruţní křiţovatku je uskutečněn po dvou okruţních jízdních 

pruzích šířky 5,00 metrů s celkovou šířkou okruţního jízdního pásu 10,00 metrů. Vnitřní 

průměr okruţní křiţovatky je 60,00 m a vnější průměr okruţní křiţovatky 80,00 m. 

3.1 Ramena řešené okruţní křiţovatky 

Přo větší přehlednost při popisování jednotlivých parametrů křiţovatky jsem označil 

jednotlivá ramena okruţní písmeny A,B,C a D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9: Označení ramen OK na Hlavní třídě  

Zdroj:[3] + vlastní zpracování 

Rameno A  -  ulice Hlavní třída ze směru ulice 17. listopadu 

Rameno B -   ulice Porubská ze směru ulice Opavská 

Rameno C -  ulice Hlavní třída ze směru ulice Francouzská  

Rameno D -   ulice Porubská ze směru ulice Nábřeţí  

Na rameni A se nachází jeden dvoupruhový vjezd a jeden dvoupruhový výjezd. Kaţdý 

jízdní pruh má šířku 3,25 m s celkovou šířkou jízdního pruhu 6,50 m. Jízdní směry jsou od 

sebe oddělený středním dělícím pásem o celkové šířce 29,00 m určený k pohybu chodců  

a cyklistů. Přes všechny jízdní pruhy vedou přechody pro chodce.  

 



  12  

 

Na rameni B se nachází jednopruhový vjezd a jednopruhový výjezd oddělenými  

od sebe dělícím ostrůvkem ve tvaru trojúhelníku. Délka ostrůvku je 12 m a má šířku  

9,20 m. Přes ostrůvek je dále vedený přechod pro chodce který má šířku 6,00 m a délku 

20,00 m. Celková šířka vjezdu i výjezdu je 6,50 m,  které se v průběhu zúţují na celkovou 

šířku jízdního pruhu 5,00 m. 

Rameno C na ulici Hlavní třída ze směru ulice Francouzská je řešeno obdobně jako 

rameno A ve směru na ulici 17. Listopadu.  Jízdní směry jsou od sebe oddělený středním 

dělícím pásem o celkové šířce 29,00 m a kaţdý jízdní pruh má šířku 3,25 m. Pro přechod 

komunikací slouţí dva přechody pro chodce délky 6,50 m.  

Rameno D je řešeno obdobně jako rameno B tzn. s jednopruhovým vjezdem  

a jednopruhovým výjezdem oddělenými od sebe dělícím ostrůvkem ve tvaru trojúhelníku. 

Přechod pro chodce tentokrát nevede skrz ostrůvek ale nachází se před tímto ostrůvkem. 

Celková šířka vjezdu i výjezdu  je 6,50 m  které se v průběhu zúţují na celkovou šířku 

jízdního pruhu 5,00 m. 

3.2 Zhodnocení křiţovatky  

Při podrobnějším průzkumu křiţovatky jsem zjistil, ţe zde dochází k průjezdu menších 

dodávek z důvodů obsluhy zdejších podniků a také kloubových autobusů. Zaměřil jsem se 

hlavně na délkové rozměry všech vozidel a zjistil jsem, ţe přes křiţovatku projíţdí 

kloubový autobus délky 18, 00 m (např. linkový autobus č. 49 a 54). Jedná se tedy o 

nejdelší zpozorované vozidlo, které touto křiţovatkou za dobu mého průzkumu projíţdělo. 

Při průjezdnosti těchto vozidel do jednotlivých ramen křiţovatky jsem nezaznamenal 

závaţnější problém a v dalších částech mé diplomové práce tedy nepokládám za důleţité 

zabývat se vozidly menších rozměrů.  
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4. ANALÝZA ZPŮSOBU ŘEŠENÍ DANÉ PROBLEMATIKY 

K ověření průjezdu vozidel křiţovatkou, parkovištěm nebo manévru silničního vozidla 

slouţí všem stavebním inţenýrům, architektům a konstruktérům (kromě kinematických 

výpočtů, které budou popsány v kapitole 4) tzv. vlečné křivky. Jedná se o plochu 

ohraničenou obalovými křivkami, které vyplývají ze směrodatného vnějšího obrysu 

vozidla a polohy náprav. Obalová křivka je čára, spojující směrodatný vnější obrys 

pohybujícího se vozidla. [6] 

4.1  Směrodatné a maximální vozidlo 

Při návrhu a následné realizaci všech křiţovatek je vţdy nutné počítat s průjezdem tzv. 

Směrodatného vozidla.  Dle TP 171 se jedná o vozidlo nebo vozidla která reprezentují 

určitou rozměrovou kategorii všech vozidel. Vţdy se volí tak, aby svými rozměry 

odpovídala 85% vozidlu dané skupiny podle četnosti jeho výskytu. Jedná se tedy o takové 

vozidlo, jehoţ rozměry nepřekročí 85% vozidel příslušné skupiny, jinými slovy 15% 

překročí. Hlavním důvodem zavádění směrodatného vozidla je zamezení předimenzování 

křiţovatky, případně části pozemní komunikace. Pokud bychom pouţili vozidlo 

s maximálními rozměry, které se na komunikacích vyskytují jen zřídka, docházelo by často 

k návrhům, které by byly prostorově náročnější a také nákladnější. Rozdíly mezi 

návrhovým a maximálním vozidlem je ovšem velmi malé, v některých případech i ţádné. 

[6] 

4.2 Rozměry vozidel  

Jsou stanoveny normou ČSN 30 0026 a nejdůleţitější z nich ve vztahu k mé diplomové 

práci zobrazuje, následující obrázek č. 10. Jedná se o výšku, šířku, převis vzadu, rozvor, 

převis vzadu a světlou výšku. 
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Obr. 10: Rozměrové charakteristiky vozidla  

Zdroj: [Vlastní zpracování] 

4.2.1 Rozvor  

Je vzdálenost kolmic spuštěných ze stopníků dvou kol za sebou na pozemní 

komunikaci. Jedná se o přibliţnou vzdálenost středu pneumatik dvou kol. V případě, ţe má 

vozidlo tři nebo více náprav se celkový rozvor udává součtem všech jednotlivých náprav. 

[7] 

4.2.2 Rozchod  

Je vzdálenost stopníků průsečnic středních rovin kol nápravy s podloţkou. Přibliţně se 

shoduje se vzdáleností středů otisků pneumatik kol. [7] 

4.2.3 Převis  

Můţe být přední nebo zadní. V obou případech lze převis charakterizovat jako 

vzdálenost mezi předním nebo zadním kolem a nejkrajnějším bodem přední nebo zadní 

části vozidla. [7] 

4.2.4 Délka 

je pak vzdálenost mezi přední části vozidla a zadní části vozidla vytyčenou dvěmi 

svislými rovinami. [7] 

4.2.5 Výška  

vozidla je vzdálenost nejniţšího bodu vozidla k nejvyššímu [7] 

4.2.6 Světlá výška  

vzdálenost nejniţšího bodu nejniţšího bodu vozidla od vozovky [7] 
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4.3 Šablony pro vlečné křivky 

Pro zjednodušení dimenzování některých částí pozemních komunikací, kde je 

manévrovací prostor pro vozidla menší, rychlost jízdy niţší a poloměry oblouků do 20 m, 

se pouţijí šablony vlečných křivek v souladu s TP 171. Šablony jsou zde uvedeny 

v měřítcích 1:250 a 1:500 pro kaţdý typ směrodatného vozidla a charakterizuje jeden  

z dvou způsobů jízdy: [6] 

4.3.1 Způsob jízdy 1  

Ovládání řízení neboli otáčení volantu řidičem probíhá za jízdy vozidla velmi malou 

rychlostí. Řidiči vjíţdějí a vyjíţdějí do zatáčky vţdy při stálém natáčení volantu. [6]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11: Šablona pro vlečné křivky třínápravového autobusu - způsob jízdy 1  

Zdroj: [6] 
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4.3.2 Způsob jízdy 2 

Je charakterizována tím, ţe automobil neprojíţdí zatáčkou konstantní rychlosti. Řidič 

otáčí volantem v době, kdy má vozidlo nulovou, nebo téměř nulovou rychlost a rozjede se 

aţ při plném natočení. Ve vodící linii vznikne zlom. [6] 

V zásadě se upřednostňuje způsob jízdy č. 1. Způsob jízdy č. 2 se u nejnovějších 

projektů nepouţívá a je vhodný zejména pro jiţ stávající komunikace. [6]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12: Šablona pro vlečné křivky třínápravového autobusu – způsob jízdy 2 

Zdroj: [6] 
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4.4 Analýza průjezdu okruţní křiţovatkou 

Průjezd okruţní křiţovatkou se pro všechny vozidla vţdy skládá ze tří protisměrných 

oblouků. Vozidlo vjíţdí do křiţovatky a odbočuje vpravo, při průjezdu po okruţním pásu 

je pak pohyb vozidla levotočivý a při výjezdu odbočuje vozidlo zase vpravo. Můţeme říct, 

ţe vozidlo kopíruje tvar písmene S. Šablony vlečných křivek je však moţné pouţít pouze 

teoreticky, neboť při zatáčení volantu dochází k vynechávání přechodnicových úseků 

z jednoho směru jízdy do druhého. Podobný problém nastává při ověřování průjezdnosti 

vozidel vlečnou křivkou přes šikany. [6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 13: Průjezd okruţní křiţovatkou písmenem „S“  

Zdroj: [6] + vlastní zpracování 

Podmíněně moţné je ověřování průjezdnosti sousedících větví okruţní křiţovatky 

nejrozměrnějšími vozidly, které zatáčejí pouze vpravo, ale zároveň přejíţdějí přes prstenec.  

V takovém případě nedochází k  průjezdu okruţní křiţovatky vozidlem tvarem písmene 

S ale pouze jednoduchým obloukem. [6]. 
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Obr. 14: Průjezd okruţní křiţovatkou jednoduchým obloukem  

Zdroj: [6] + vlastní zpracování 

Z výše uvedeného vyplývá, ţe uţití šablon vlečných křivek není nejvhodnějším 

řešením a můţe se jevit jako nepřesné. Vhodnějším způsobem je ověření pomocí 

specializovaných programů jako Autoturn, Autopath nebo Vehicle Tracking.  Všechny tyto 

softwary obsahují databázi všech moţných typů vozidel, i moţnost samotného 

vymodelování vlastních rozměrů vozidel. Vše v souladu s aktuálními směrnicemi  

a normami jako TP 171 nebo ČSN 73 6056. 

4.4.1 Software Autoturn 

Je CAD software vyvíjený a prodávaný společnosti transoft Solution Inc a je určený 

pro analýzu obalových křivek a simulací pohybu všech vozidel. Je vhodný pro všechny 

typy projektů silnic, dálnic a místních komunikací a světově se jedná o nejpouţívanější 

software takového druhu.  Jednou z největších výhod tohoto programu je moţnost úprav 

vozidla dle vlastní potřeby, případně vytvoření vozidla o vlastních rozměrech.  Pomocí 

funkce vlastní animace je moţnost sledovat průběh dráhy vozidla od nadefinovaného 

počátku jízdy, aţ po samotný konec. Dynamicky dokáţe zobrazit kolizními body 

s jednotlivými prvky na trase, jako jsou obrubníky nebo středové ostrůvky. [9]. 
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Mezi nejzajímavější funkce pak patří rohová trasa s nájezdem určená k přesnějším 

pohybům nadrozměrných vozidel včetně kloubových pomocí nejreálnějších nájezdu do 

zatáček s velmi malými poloměry. Při srovnání s jinými softwary je další zajímavou funkcí 

úhel natočení vozidla, který generuje manévr natočení výběrem libovolné hrany ve 

výkresu. Vyuţití takové funkce lze uplatnit hlavně při couvání. [9] 

Díky své jednoduchosti a moţnosti aplikace v základním prostředí CAD nachází 

Autoturn uplatnění ve více jak 80 zemích celého světa. [9] 

4.4.2 Autodesk vehicle tracking 

Je další z nástavby aplikace AutoCAD. Ve srovnání s Autoturnem obsahuje vlastní 

funkce pro samostatné navrhování staveb ve 2D, ale také i ve 3D prostředí. Stejně jako 

Autoturn dává moţnost vybrat z databáze všechny typy dnešních vozidel od osobních 

automobilů, nákladních vozidel autobusů aţ po letadla, která ovšem v mém připadě 

nebudou pouţita. Je zde také moţnost úpravy rozměrů vlastních vozidel stejně jako 

modifikace za podpory české normy a směrnic jako např. TP 171. Kromě vlečných křivek 

zahrnuje Vehicle tracking funkce pro projektování parkovišť a parkovacích stání. [10] 

3D prostředí pak umoţňuje přehlednou analýzu jízdy vozidel v místech, jako jsou 

mosty včetně podjezdových výšek, otáčení ve svahu a výšky podvozku. Software Autoturn 

tyto funkce ve 3D ovšem nenabízí. [10]. 

4.4.3 Autopath 2017 

Autopath je další ze série CAD softwarů pro analýzu průjezdů vozidel pouţívaných 

dopravními inţenýry. Ve srovnání se softwary Autoturn nebo Vehicle tracking není 

omezen na poskytované knihovny vozidel včetně české dle TP 171. Obsahuje celosvětovou 

knihovnu vozidel včetně vozidel takových, které spadají do kategorie speciální, jako jsou 

např. jeřáby. [11]   

Umoţňuje horizontální i vertikální analýzy průjezdů vozidel a to vţdy ve vztahu k ose 

pozemní komunikace, okraji vozovky nebo jakékoliv jiné vodící linii, kterou si můţe 

uţivatel nadefinovat sám. Software dokáţe automaticky aktualizovat průjezd vozidla vţdy, 

kdy dochází ke změně osy průjezdu uţivatelem.  Jde zde moţnost pracovat s jiţ dříve 

vytvořenými analýzami bud upravením ze stávající, nebo pokračováním jiţ ve vytvořené. 

[11]. 
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Uţivatel má moţnost mnoha druhů zobrazení jako jsou např. trasy kol, vnější okraj 

vozidla, nastavení barevného zobrazení apod. Autopath nabízí i moţnost vlastní generace 

zpráv o průjezdu. Mezi nejčastěji pouţívané patří dynamický diagram parametrů 

řiditelných náprav a detekce kolizí pro horizontální a vertikální analýzy. [11]. 

4.4.4 Výběr softwaru 

V mé diplomové práci budu průjezd okruţní křiţovatkou řešit pomocí vlečných křivek 

v softwaru Vehicle tracking. Studentská verze je volně ke staţení na webových stránkách 

firmy Autocad a je proto nejdostupnější a také nejlevnější variantou. Průjezd pomocí 

vlečných křivek budu analyzovat pro vozidla, která jsou popsána v následující kapitole. 
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5. VÝBĚR VOZIDEL A JÍDNÍCH SOUPRAV URČENÝCH K ANALÝZE 

Vzhledem k tomu, ţe jsou všechny dnešní jiţ vybudované okruţní křiţovatky v české 

republice dimenzovány na průjezd vozidel tak, aby vyhovovaly svým poţadavkům na 

průjezdnost a obsluţnost, bylo by zcela zbytečné a neúčelné analyzovat průjezd klasických 

vozidel a jízdních souprav. Problematikou dnešní doby je sniţování emisí a s tím spojené 

sniţování počtu vozidel na pozemních komunikacích. Jednou z moţných variant, jak 

takových cílů dosáhnout můţe být zavedení jízdních souprav typu LHV. 

5.1 Jízdní soupravy LHV 

LHV v některých případech také Eurocombi, EcoCombi nebo Gigaliner je zkratka 

pocházející z anglického Longer and Heavier Vehicle combination, tj. delší a těţší jízdní 

soupravy. S Cílem usnadnit mezinárodní přepravu vydala Evropská Unie směrnici EU 

96/53/EC, která umoţňuje kombinaci motorového vozidla s nejdelší přívěsovou nástavbou 

délky 13,6 m a výměnnou nástavbou délce 7,82 m.  Výsledkem je souprava s celkovou 

délkou 25,25 m s celkovou hmotností do 60 t a s ní související tzv. Evropský modulární 

systém EMS - European Modular System. [4] 

Účelem EMS je usnadnění mezinárodní přepravy. Ţádnému členskému státu Evropské 

není dovoleno pouţití jiných vozidel neţ je ve směrnici EU 96/53/EC, s výjimkou Švédska  

a Finska. Tyto země se snaţily zachovat rozměrové směrnice neţ přijmout právní předpisy 

Evropské Unie. Přijetím právních předpisů EU by vedlo ke sníţení délky vozidel na  

18,75 m a s tím i sníţení hmotnosti na 40 tun. Finální zpráva ale uvedla, ţe pro Finsko  

a Švédsko by přijetí znamenalo zvýšení ročních dopravních nákladů o 20%, odpovídajících 

6,5 miliardám SEK a odvětví velkého části lesnictví na severu země by se stalo neziskové. 

Na druhou stranu, pokud, by bylo Švédsku a Finsku povoleno, a by si udrţely své vlastní 

právní předpisy, museli by zahraniční dopravci investovat do koupě větších vozidel, aby 

mohly dopravu v těchto zemích provozovat. [5] 

Za účelem vyřešení tohoto problému povolila evropská unie kaţdému členu státu 

pouţít kombinaci nákladů podle EMS. Švédsku a Finsku bylo dovoleno kombinovat jeden 

dlouhý a jeden krátký modul, zatímco zbytku EU bylo dovoleno kombinovat pouze dva 

krátké moduly, nebo jeden dlouhý alternativně. V dnešní době uţ se LHV vozidla rozšířila  

i do zemí jako je Holandsko, Rusko, Belgie, Německo. [5] 
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Pouţitím EMS, lze tedy kombinaci uskutečnit dle následujícího obrázku.  

Obr. 15: Náhrada standardních jízdních souprav za jízdní soupravy  

LHV dle EU a EMS  

Zdroj: [5] + vlastní zpracování 

Systém EMS rozděluje vozidla na 3 varianty [4]:  

a) Třínápravové motorové vozidlo s nesenou výměnnou nástavbou + dvounápravový 

tandemový podvozek + třínápravový přívěs 

b) Třínápravové (dvounápravové) motorové vozidlo (tzv. tahač návěsu) + 

třínápravový návěs+ tandemový dvounápravový přívěs s centrální nápravou 

c) Třínápravové motorové vozidlo (tzv. tahač návěsu) + dvounápravový návěs 

+dvounápravový návěs 

Kombinací jízdních vozidel do souprav jak je popsáno v bodech a, b, a c sebou přináší 

i určité výhody i nevýhody. Statistiky a studie týkající se účinku zavedení souprav LHV na 

silnice vystihly pozitivní i negativní dopady na ţivotní prostředí, stejně jako na bezpečnost 

provozu a ekonomiku, kongesce a důsledky na jiné typy dopravy. [5]: 
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odvětví Výhody nevýhody 

životní prostředí 
nižší spotřeba paliva na přepravovanou 

nákladní jednotku 
zvýšení podílu silniční dopravy  

na trhu 

Ekonomie 
snížení cestovních a výrobních nákladů 

Zvýšení spotřeby paliva a údržby 
vozidla 

snížení celkových nákladů úpravy dopravní infrastruktury 

zdržení dopravy 
méně vozidel přepravující stejné 

množství nákladů 
zvýšení podílu silniční dopravy  

na trhu 

bezpečnost 
dopravy 

méně vozidel přepravující stejné 
množství nákladů 

větší rozměry vozidel můžou mít  
za následek více nehod 

ostatní usnadňuje intermodální dopravu 
zvýšení podílu silniční dopravy  

na trhu 

Obr. 16: Výhody a nevýhody zavedení LHV vozidel  

Zdroj: [5] + vlastní zpracování 

Mezi výhody zavedení LHV vozidel na silnice zemí, které se řídí směrnici EU 

96/53/EC je hned několik. Ve vztahu k ţivotnímu prostředí by došlo k výraznému sníţení 

spotřeby paliva na přepravovanou nákladní jednotku a v praxi by pak došlo ke sníţení 

emisí skleníkových plynů CO2. Z hlediska ekonomie by se expedičním firmám sníţily 

cestovní náklady, poněvadţ by bylo potřeba méně řidičů pro přepravu stejného počtu 

nákladů. Také by došlo k celkovému sníţení nákladů na přepravu zboţí. Ve srovnání 

s obvyklou jízdní soupravou se můţe zvětšit loţná plocha aţ o 50% a zavedením jízdních 

souprav pro účely přepravy zboţí by došlo ke sníţení jejich celkového počtu zhruba  

o jednu třetinu oproti současnému stavu. V poslední řadě by došlo k usnadnění 

intermodální dopravy, kdy je počáteční a koncový úsek cesty realizován nákladní 

soupravou a ve zbývajícím úseku cesty po ţeleznici, po vodní cestě nebo po moři. 

Naloţení a vyloţení nákladu na loď nebo vlak by proběhlo ve výrazněji niţším čase, neboť 

by nedocházelo k tak častému prohazování vozidel. [4] 

Proti zavedení LHV vozidel je v prvé řadě nevyhovující dopravní infrastruktura. České 

silnice nejsou na průjezd vozidel takových rozměrů stavěna a průjezd přes většinu 

křiţovatek by nemohl být uskutečněn. Aby došlo k doručení zásilky, muselo by dojít 

k překládce zboţí na menší vozidla s negativním důsledkem časového zdrţení  

a vybudování míst k uskutečnění překladu. V případě zavedení LHV na silnice by mohla 

silniční doprava nahradit ţelezniční, která ve srovnání se silniční dokáţe ušetřit aţ 3x více 

energie. V takovém případě nedojde k úspoře emisí ale k jeho celkovému navýšení.   
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Nejdůleţitější argumentem proti je hledisko bezpečnosti. Délkové rozměry LHV 

vozidel nejsou současným řidičům známé. Čas a dráha při předjíţdění se zvyšuje  

a nesprávný odhad by měl katastrofální následky. Při provozu na dálnicích a směrově 

dělených komunikacích můţe nastat i problém s ochrannými svodidly, která nejsou 

dimenzována pro náraz vozidel s hmotností 60 tun. [4] 

5.2 Výběr vozidel  

Pro potřeby ověření průjezdnosti pomocí kinematických výpočtů a pomocí softwaru 

byly vytvořeny 3 jízdní soupravy přímo z knihovny vozidel softwaru Vehicle Tracking. 

V kapitole 3.2 při zhodnocení vybrané okruţní křiţovatky na ulici Hlavní Třída jsem 

zmínil, ţe zde projíţdí kloubové autobusy délky 18 m. Dále tedy pokračuji s vozidly 

větších rozměrových délek.  

První jízdní souprava je souprava typu LHV s celkovou délkou 25,25 m a skládá se  

z tahače, přívěsu a návěsu. Loţná délka jednotlivých nákladních částí je rozdělena na  

13,6 m u návěsu a 7,82 m u přívěsu viz obr. č. 17 

Obr. 17: jízdní souprava LHV - tahač s návěsem a přívěsem  

Zdroj: [4] + vlastní zpracování 

Druhá jízdní souprava je kombinace typu LHV o celkové délce 25,25 m, tvořena 

nákladním automobilem s přívěsem, Nákladní automobil má loţný prostor o délce 7,82 m  

a loţný prostor návěsu má délku 13,6 m.  
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Obr. 18: jízdní souprava LHV - nákladní automobil s přívěsem  

Zdroj: [4] + vlastní zpracování 

Třetí a poslední jízdní souprava, která má celkovou délku 22 m jiţ není LHV, je ovšem 

tvořena stejně jako vybrané vozidlo č. 2, nákladním automobilem a přívěsem. Délka 

přívěsu je 10,2 m a délka nákladního automobilu je 9,60 m. Tento typ vozidla je dle 

legislativy nejdelším moţným, který lze uţívat délka v České republice, proto bude průjezd 

analyzován i pro tuhle jízdní soupravu.  

 

Obr. 19: jízdní souprava nákladního automobilu s přívěsem délky 22 m  

Zdroj: [4] + vlastní zpracování 

První a druhou jízdní soupravu typu LHV knihovna softwaru Vehicle Tracking 

nenabízí a obě soupravy musely být vytvořeny ručně. Třetí jízdní soupravu knihovna 

Vehicle Tracking nabízí a je v souladu s TP 171 a ČSN 71 6102. 
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6. KINEMATIKA ZATÁČENÍ S VYUŢITÍM VÝPOČETNÍCH METOD 

Kinematika, je část mechaniky, která se zabývá různými druhy pohybů. V silniční 

dopravě je pak kinematika vozidla dána jeho jízdními vlastnostmi vozidla 

charakterizujících jeho chování. [7] 

Nejzákladnější vlastností chování silničního vozidla je jeho ovladatelnost. 

Ovladatelností se rozumí např. schopnost vozidla udrţet se na pozemní komunikaci, 

schopnost udrţet svou stabilitu ať uţ směrovou, podélnou nebo příčnou nebo také 

schopnost projet stabilně zatáčkou. Společně s ovladatelností je důleţitým prvkem jeho 

řiditelnost neboli schopnost řidiče projet daným profilem pozemní komunikace při 

minimálním stupni nebezpečí při zachování konstantní rychlosti vozidla. [7] 

6.1 Výpočet kinematiky 

Výpočet kinematiky průjezdu vozidla je zaloţen na splnění Ackermanovy podmínky, 

která říká, ţe tzv. teoretický poloměr otáčení R musí leţet na prodlouţené ose zadní 

nápravy. Ackermanovy podmínky počítají s průjezdem zatáčkou velmi malou rychlostí  

a zanedbávají vliv tzv. směrových úchylek kola. Za předpokladu, ţe jsou všechny kola 

vozidla velmi tuhé, tzn., ţe na vozidlo nepůsobí při průjezdu zatáčkou velmi pomalou 

rychlostí ţádné boční síly, přísluší kaţdému bodu jízdy úhel β natočení řídících kol 

vozidla. Aby nedocházelo k odvalování a nesmýkání kol po vozovce při průjezdu 

zatáčkou, musí také být dodrţen poměr mezi úhly vychýlení vnějšího a vnitřního kola.  Na 

obr 8 je vidět, ţe osy středových kol musí vţdy směřovat do osy otáčení (bod 0) a platí: [7] 

cot𝛽´´ − cot𝛽´ =  
𝑅+ 

𝐴

2

𝐿
−  

𝑅+ 
𝐴

2

𝐿
=  

𝐴

𝐿
                               (6.1) 

 

Kde: 

β´ úhel vychýlení vnitřího kola 

β´´ úhel vychýlení vnějšího kola 

R teoretický poloměr zatáčení  

A  vzádelnost rejdových čepů 

L rozvor náprav 
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Obr. 20: Schéma zatáčení vozidla s tuhými koly  

Zdroj: [7] + vlastní zpracování 

Při samotném výpočtu kinematiky pak hledáme vnitřní stopový poloměr Rs´, vnější 

stopový poloměr Rs´´, vnější obrysový poloměr Ro´´ a vnitřní obrysový poloměr Ro´, jak 

je znázorněno na obr. 21. 

- Stopové poloměry zatáčení jsou průměry kruţnic, které na vodorovné ploše 

opisují stopníky kol při největším rejdu předních kol a jízdě po kruhové dráze. Za 

kruhovou dráhu lze povaţovat i okruţní křiţovatku. [7] 

- Obrysové poloměry zatáčení jsou největší a nejmenší průměry opsané průmětem 

všech vnějších bodů vozidla při největším rejdu kol. [7] 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 21:  Stopové a obrysové průměry zatáčení 

Zdroj: [7] + vlastní zpracování 
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Obrysové i stopové poloměry stanovíme pomocí Pythagorovy věty pomocí 

následujících vztahů: 

Vnitřní stopový poloměr zatáčení: 

      𝑅𝑠´ = 𝑅 −
𝐴

2
              (6.2) 

Vnější stopový poloměr zatáčení: 

(𝑅𝑠´´ )
2 =  𝑅 +

𝐴

2
 

2

+  𝐿2 =    𝑅 +
𝐴

2
 

2

+  𝐿2                                (6.3) 

Vnitřní obrysový poloměr zatáčení: 

 𝑅0´ = 𝑅 −  
š

2
                                                          (6.4) 

Vnější obrysový poloměr zatáčení: 

(𝑅0´´ )
2 =  𝑅 +

š

2
 

2

+   𝐿 + 𝐿𝑝𝑝 2 =   𝑅 +
š

2
 

2

+   𝐿 + 𝐿𝑝𝑝 2          (6.5) 

Rozdíl mezi vnějším obrysovým poloměrem motorového vozidla a vnitřním 

obrysovým  poloměrem přívěsu pak udává šířku jízdního pruhu.  

š𝑗𝑝 = R𝑜 ´´ − Ro ´                                                        (6.6) 

Česká technická norma ČSN 73 6102 – Projektování křiţovatek na pozemních 

komunikacích udává nejmenší poloměry kruţnicových oblouků R0 okrajů jízdních pruhů 

silnic podle jednotlivých druhů vozidel, jak je uvedeno v tab. Nejmenší poloměr 

kruţnicových oblouků R0 pak v našem případě udává hodnotu minimálního teoretického 

poloměru R, potřebného k výpočtu obrysových a stopových poloměrů. [1]  

nejmenší R0 v m  
vozidlo  

dovolený doporučený 

5 6 osobní a dodávkový automobil  

7 8 malý a střední nákladní automobil, linkový autobus  

9 10 
velký nákladní automobil, dálkový autobus, návěsová 

souprava  

12 15 kloubový autobus, přívěsová soustava  

Tab. 1: Minimální poloměry kruţnicových oblouků okrajů jízdního pruhu  

dle ČSN 73 6102  

[5] + Vlastní zpracování 
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Všechny kinematické výpočty budou vztahovány ke zvoleným jízdním soupravám 

namodelovaných v softwaru Vehicle Tracking. Výchozím předpokladem pro porovnání 

kinematických výpočtů a softwaru pak bude minimální šířka jízdního pruhu. 

6.1.1 Výpočet kinematiky jízdní soupravy LHV - tahač s návěsem a přívěsem 

Nejdelším vozidlem, které bylo namodelováno pro účely této diplomové práce  

v softwaru Vehicle tracking je tahač s návěsem a přívěsem o celkové délce 25,25 m a šířce 

2,50 m. Průjezd vozidla je v porovnání s LHV jízdní soupravu nákladního automobilu 

s přívěsem jízdní soupravy délky 22, 00 m sloţitější v tom smyslu, ţe se skládá ze tří částí.  

Tahač má celkovou délku 6 m s délkou předního převisu 1,43 m  

a rozvoru náprav délky 3, 80 m. Celková délka návěsu je 13,61 m se třemi zadními 

nápravami, které jsou pevné. Rozteč zadních náprav má délku 1,5 m a celkový rozvor má 

délku 7,00 m. Celková délka zadního přesahu je 5,25 m. Přívěs o celkové délce 7,82 m má 

dvě nápravy z nich přední je otočná a druhá pevná. Oj má celkovou délku 5,35 m a rozteč 

mezi nápravami je stejná jako jo u návěsu tzn. 1, 5 m. Rozchod kol 2,5 m. Celková výška 

jízdní soupravy je 4.110 m ale tato hodnota nebude mít ţádný vliv na celkový výpočet. 

Následující schéma znázorňuje rozměry vozidla. 

Obr. 22: rozměry jízdní soupravy LHV – tahač s návěsem a přívěsem 

Zdroj: [10] + Vlastní zpracování 

 

 



  30  

 

I kdyţ jsou minimální poloměry kruţnicových oblouků v ČSN 736102 určený pro 

vozidla, která se pohybují výhradně po českých silnicích, budeme uvaţovat, ţe i pro jízdní 

soupravu délky 25, 25 je nejmenší dovolený poloměr 12, 00 m.  

Při průjezdu zatáčkou nebo okruţní křiţovatkou dochází k natáčení jak přívěsu, tak 

návěsu ke středu teoretického poloměru natáčení. Obloukem o nejmenším poloměru 

projede v takovém případě přívěs, který se nachází v zadní části jízdní soupravy. Nejmenší 

dovolený poloměr 12,00 m dle ČSN ČSN 736102 pro přívěsové jízdní soupravy pak udává 

hodnotu vnitřního obrysového poloměru 𝑅0,𝐿𝐻𝑉1 ´ celé jízdní soupravy. 

6.1.2 Vnitřní obrysový poloměr zatáčení 

R0,LHV 1´ = 𝟏𝟐,𝟎𝟎 𝐦 

Z rozměrových charakteristik vozidla víme, ţe šířka všech tří částí vozidla tj. tahače, 

návěsu a přívěsu je 2,50 m. Teoretický poloměr otáčení R musí leţet na prodlouţené ose 

zadní nápravy a víme, ţe vnitřní obrysový poloměr zatáčení má hodnotu 12, 00 m. 

Hodnota teoretického poloměru zatáčení se pak rovná součtu 𝑅𝐿𝐻𝑉1 ´ a poloviny celkové 

šířky vozidla. 

6.1.3 Teoretický poloměr zatáčení 

RLHV 1  = R0´ +
š

2
= 𝟏𝟑,𝟐𝟓 𝐦 

Protoţe Vehicle Tracking neudává hodnotu rozchodu kol od vzdáleností středu otisků 

pneumatik kol stejné nápravy, ale uvaţuje s hodnotou nejkrajnějších bodů pneumatik 

stejné nápravy je hodnota rozchodu kol a šířky stejná tj. 2,50 m. Šířka kaţdé pneumatiky 

má hodnotu 0,25 m proto při ručním výpočtu budeme uvaţovat, ţe má rozchod celkovou 

délku 2,25 m. Hodnotu vnitřního stopového poloměru zatáčení 𝑅𝑠,𝐿𝐻𝑉1 ´ pak získáme 

odečtením teoretického poloměru zatáčení a poloviny délky rozchodu a protoţe má přívěs 

dvě nápravy, musíme uvaţovat, ţe se výsledná hodnota bude nacházet ve středu těchto 

dvou náprav. 

6.1.4 Vnitřní stopový poloměr zatáčení 

Rs,LHV 1´ = R −  
A

2
= 13,25 −  

2,25

2
= 𝟏𝟐,𝟏𝟐𝟓 𝐦  
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Obr. 23: Schéma přívěsu s hodnotami teoretického poloměru zatáčení R, vnitřního 

obrysového poloměru Ro´ a vnitřního stopového poloměru Rs´ 

Zdroj: [Vlastní zpracování] 

Jiţ v této fázi ovšem víme, ţe se hodnota vnitřního stopového poloměru zatáčení 

ručního výpočtu nebude rovnat hodnotě vnitřního stopového poloměru zatáčení vozidla 

v softwaru Vehicle Tracking.  

Abychom dokázali určit hodnotu vnějšího stopového poloměru 𝑅𝑜 ,𝐿𝐻𝑉1´´ a vnějšího 

obrysového poloměru 𝑅𝑠,𝐿𝐻𝑉1 ´´, které se nacházejí na tahači, musíme postupně získat 

hodnoty v ose různých částí vozidla. Za předpokladu, ţe známe jenom rozměrové hodnoty 

vozidla, můţeme vyuţít znalostí Pythagorovy věty a Tháletovy kruţnice.  

V úvodu kapitoly 6.2 bylo zmíněno, ţe celková délka přívěsu je 7,82 m a má dvě 

nápravy, z nichţ přední je otočná a druhá pevná. Abychom zjistili, pod jakým úhlem se 

přední náprava natáčí, musíme pomocí Pythagorovy věty vypočítat hodnotu teoretického 

poloměru přední nápravy přívěsu R1. Teoretický poloměr zatáčení se nachází uprostřed 

obou náprav a má délku 13,25 m. Délka zadního převisu je 2,00 m a rozvor mezi 

nápravami je 1,50 m, jak udává schéma na obrázku č. 24. Jsou nám známy hodnoty obou 

přepon, a hodnotu teoretického poloměru přední nápravy přívěsu R1,LHV1 vypočítáme dle 

následujícího vztahu: 

R1,LHV 1
2 = R 2 + 0,752 

R1,LHV 1 =     13,25 2 +  0,75 2 = 𝟏𝟑,𝟐𝟕 𝐦 
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Obr. 24: výpočet teoretického poloměru přední nápravy přívěsu R1 

Zdroj: [Vlastní zpracování] 

Vehicle tracking nám neumoţňuje určit, pod jakým úhlem a v jaké fázi průjezdu se 

bude přívěs, návěs nebo jakákoliv jiná otočná část jízdní soupravy natáčet. Při ručním 

výpočtu se musíme znovu spolehnout na znalosti stran trojúhelníků a Pythagorovy věty. 

Abychom dokázali vypočítat, v jaké vzdálenosti se nachází kloub pro spojení přívěsu  

a návěsu, musíme znát délku oje. Tu máme opět zadanou a má délku 5,35 m. Za 

předpokladu, ţe obě odvěsny opět svírají mezi sebou pravý úhel a hodnota R1 je 13,27 m 

je výsledná hodnota teoretického poloměru v kloubu R2,LHV1 rovná 14,32 m.  

R2,LHV 1
2 =  R1 

2 +  5,352 

R2,LHV 1 =     13,27 2 +  5,35 2 = 𝟏𝟒,𝟑𝟐 𝐦 
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Obr. 25: výpočet teoretického poloměru zatáčení v kloubu návěsu R2  

Zdroj: [Vlastní zpracování] 

Pro další postup je nutné si uvědomit, ţe teoretický poloměr otáčení směřuje vţdy ke 

středu nápravy. Návěs má ovšem nápravy tři proto budeme hodnotu R3,LHV1 – teoretický 

poloměr otáčení nápravy návěsu – hledat pro nápravu prostřední. Vzdálenost od kloubu 

napojení oje a střední nápravy návěsu známe a má hodnotu 4,21 m. Úhel mezi dvěma 

odvěsnami není 90 ° a nemůţeme vyuţít znalostí Pythagorovy věty a také nemůţeme 

zjistit, jaký je úhel natočení mezi osou návěsu a přívěsu. Pro další postup je nutno vyuţít 

znalostí Tháletovy věty o velikosti úhlů trojúhelníků vytvořených nad průměrem kruţnice. 

Z bodu R2,LHV1 opíšeme kruţnici o poloměru 4,21 m vyjadřující vzdálenost od oje ke 

střední nápravě. Velikost teoretického poloměru zatáčení v kloubu návěsu R2,LHV1 jiţ 

známe z předchozího výpočtu – 14,32 m. Opíšeme kruţnici ve středu této úsečky o 

velikosti 7,16 m. V bodě, kde se obě kruţnice protínají, se nachází poloměr otáčení 

nápravy návěsu R3,LHV1. Výsledná hodnota R3 je pak rovna hodnotě 13,67 m. 

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Troj%C3%BAheln%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C5%AFm%C4%9Br_(geometrie)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kru%C5%BEnice
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Obr. 26: Výpočet teoretického poloměru otáčení střední nápravy návěsu R3 

Zdroj: [Vlastní zpracování] 

Natočení úsečky délky 4,21 vyjadřuje zároveň osu návěsu. Celková podoba přívěsu  

i návěsu včetně délkových rozměrů a hodnot teoretického poloměru zatáčení RLHV1, 

teoretického poloměru přední nápravy přívěsu R1 LHV1, teoretického poloměru zatáčení 

v kloubu návěsu R2,LHV1 a teoretického poloměru otáčení střední nápravy návěsu R3, LHV1 

znázorňuje schéma na obr. č. 27. 
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Obr. 27: Schéma přívěsu i návěsu s teoretickými poloměry otáčení R, R1, R2 a R3 

Zdroj: [Vlastní zpracování] 

Dalším nejbliţším bodem pro výpočet teoretického poloměru zatáčení je osa zadní 

nápravy tahače. Ta však v tuto chvíli nejde přesně určit, protoţe k natočení dochází 

v kloubu připojení tahače a návěsu. Musíme se proto nejdřív dopočítat bodu R4, tedy 

teoretického poloměru natáčení v kloubu tahače. Postupujeme obdobně jako při výpočtu 

poloměru zatáčení v kloubu návěsu nebo poloměru přední nápravy přívěsu R1. Známe, jíţ 

vypočítanou délku poloměru otáčení střední nápravy návěsu R3, známe délkové rozměry 

celého přívěsu a víme, ţe odvěsny svírají mezi sebou pravý úhel.   
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Kloub se nachází ve vzdálenosti 7,75 m od střední nápravy návěsu a teoretický 

poloměr otáčení střední nápravy návěsu R3 jsem vypočítal v předchozí části a je roven 

hodnotě 13,67 m. R4 tedy zjistíme opět pomocí Pythagorovy věty a má tvar: 

R4,LHV 1
2 =  R3 

2 +   1,5 + 6,25 2 

R4,LHV 1 =     13,67 2 +   1,5 + 6,25 2 = 𝟏𝟓,𝟕𝟏𝟒 𝐦 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O 

 

Obr. 28: výpočet teoretického poloměru v kloubu spojení návěsu a tahače R4 

Zdroj: [Vlastní zpracování] 
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Zadní náprava návěsu se nachází ve vzdálenosti 0,73 m od kloubu připojení. Musíme 

se tedy vrátit zpět o tuto vzdálenost a stejně jako při postupu výpočtu poloměru otáčení 

střední nápravy návěsu R3 pouţít Thaletovu kruţnici.  Z kloubu otáčení opíšeme kruţnici  

o poloměru 0,73 m a v polovině úsečky poloměru R4 opíšeme kruţnici o polovině této 

délky, která odpovídá hodnotě 7,855 m. V místě kde se obě kruţnice protínají, se nachází 

bod R5 tedy teoretický poloměr zatáčení zadní nápravy tahače a zároveň střed této 

nápravy. Výsledná hodnota R5 odpovídá poloměru délky 15,69 m. 

 

Obr. 29: Výpočet teoretického poloměru zatáčení zadní nápravy tahače R5  

Zdroj: [Vlastní zpracování] 
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Protoţe odvěsny osy tahače a teoretického poloměru R5 mezi sebou svírají pravý úhel, 

jsme pomocí Pythagorovy věty schopni vyhledat hodnoty vnějšího obrysového poloměru 

𝑅0´´ a vnějšího stopového poloměru zatáčení 𝑅𝑠´´. Jiţ víme, ţe celková šířka tahače je  

2,50 m a rozchod náprav má délku 2,25 m. Vzorce pro výpočet mají následující podobu: 

6.1.5 Vnější stopový poloměr zatáčení 

( Rs ,LHV 1´´ )
2 =  R5 +

A

2
 

2

+   0,73 + 3,10 2 

 Rs ,LHV 1´´ =     15,69 +  
2,25

2
 

2

+  0,73 + 3,1 2 = 𝟏𝟕,𝟐𝟒𝟓 𝐦 

6.1.6 Vnější obrysový poloměr zatáčení 

( Ro ,LHV 1´´ )
2 =  R5 +

š

2
 

2

+   0,73 + 3,10 + 1,43 2 

Ro,LHV 1´´ =     15,69 +  
2,5

2
 

2

+   0,73 + 3,1 + 1,43 2 = 𝟏𝟕,𝟕𝟑𝟕 𝐦 

Posledním krokem je výpočet minimální šířky jízdního pruhu pro průjezd jízdní 

soupravy, který se určí jako rozdíl mezi vnějším obrysovým poloměrem tahače a vnitřním 

obrysovým poloměrem přívěsu. 

6.1.7 Minimální šířka jízdního pruhu 

š𝑗𝑝𝐿𝐻𝑉1  = R𝑜 ´´ − Ro ´ 

š𝑗𝑝𝐿𝐻𝑉1  = 17,737 − 12,00 = 𝟓,𝟕𝟑𝟕 𝐦 

Výsledné schéma s rozměry všech hledaných hodnot je zobrazeno na následujícím 

obrázku č. 30. 
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Obr. 30: Půdorysné schéma s hodnotami Ro ´, Ro´´ Rs´ a Rs ´´  

Zdroj: [10] + Vlastní zpracování 
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Výsledky jsem pro větší přehlednost zpracoval do následující tabulky č. 2. 

 

Tab. 2: Vypočítané hodnoty kinematiky zatáčení jízdní soupravy LHV - tahače 

s návěsem a přívěsem délky 25,25 m  

Zdroj: [Vlastní zpracování] 
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6.2 Výpočet kinematiky jízdní soupravy LHV – nákladní automobil s přívěsem 

Jelikoţ se jízdní souprava LHV tahače s návěsem a přívěsem skládá ze tří různých 

částí, bude výpočet pro jízdní soupravu LHV nákladního automobilu s přívěsem kratší  

a jednodušší. Znovu vycházíme z rozměrů celé jízdní soupravy, které, jsou znázorněny na 

obrázku č. 31. 

Obr. 31: rozměry jízdní soupravy LHV č. 2 – nákladní automobil s přívěsem 

Zdroj: [10] + Vlastní zpracování 

Celková délka jízdní soupravy je 25,25 m, přičemţ délka nákladního automobilu je  

9,7 m a délka přívěsu 13,61 m. Přední převis nákladního automobilu má délku 1,5 m, loţný 

prostor délku 7,82 m a rozvor mezi koly přední nápravy a prostřední nápravy 5,28 m. 

Rozvor mezi koly prostřední nápravy a zadní nápravy nákladního automobilu je 1,3 m  

a délka zadního převisu je 2,25 m.  Přívěs o celkové délce 13,61m  je odsazen připojením 

3,57 m. Celkový počet náprav přívěsu je 5, z nichţ přední dvě jsou otočné spojené ojí 

s nákladním automobilem a zadní 3 nápravy jsou pevné. Rozvor mezi nápravami přívěsu je 

1,25 m a rozvor mezi nápravou č. 2 přívěsu a č. 3 ve směru jízdy je 5,85 m. Zadní přesah 

má délku 3,00 m. Celková šířka jízdní soupravy je 2,50 m o rozchodu kol 2,25 m. 
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Stejně jako u tahače s návěsem a přívěsem vycházíme z ČSN 73 6105 a pouţijeme 

minimální doporučený poloměr kruţnicového oblouku pro průjezd okruţní křiţovatkou 

12,00 m.  

6.2.1 Vnitřní obrysový poloměr zatáčení 

R0,LHV 2´ = 𝟏𝟐,𝟎𝟎 𝐦 

Šířka jízdní soupravy i rozchod kol je stejný jako u LHV jízdní soupravy č. 3 

z předchozího výpočtu a proto je výsledná hodnota vnitřního stopového poloměru zatáčení 

stejná. 

6.2.2 Vnitřní stopový poloměr zatáčení 

Rs,LHV 2´ = R −  
A

2
= 13,25 −  

2,25

2
= 𝟏𝟐,𝟏𝟐𝟓 𝐦  

6.2.3 Teoretický poloměr zatáčení 

RLHV 2  = R0,LHV 2´ +
š

2
= 𝟏𝟑,𝟐𝟓 𝐦 

Pomocí pythagorovy věty určíme hodnotu R1, v případě nákladního automobilu 

s přívěsem se jedná o teoretický poloměr zatáčení středu předních náprav přívěsu. 

Teoretický poloměr zatáčení středu předních náprav přívěsu 

R1,LHV 2 
2 = RLHV 2  2 +  (1,25 + 6,49)2 

R1,LHV 2 =     13,25 2 +  7,74 2 = 𝟏𝟓,𝟑𝟒𝟓 𝐦 

Nyní hledáme teoretický poloměr v kloubu připojení přívěsu a nákladního automobilu 

R2. Délka oje je 3,57 m a jiţ vypočítaný poloměr 𝑅1,𝐿𝐻𝑉2  je 15,345 m. Pythagorova věta 

nejde pouţít a musíme vyuţít znalosti Tháletovy věty. Stejným postupem jako v předchozí 

kapitole dostane hodnotu R2 – teoretický poloměr v kloubu připojení = 14,93 m. 

Stejným postupem dopočítáme teoretický poloměr středu zadních náprav 

nákladního automobilu R3. Víme ţe R2 má délku 14,93 m a vzdálenost od středu zadních 

náprav ke konci nákladního automobilu je 2,9 m. Za pouţití Thaletovy kruţnice 

vypočítáme hodnotu R3 = 14,65 m. 
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Vypočítaný teoretický poloměr středu zadních náprav a osa vozidla nyní spolu svírají 

pravý úhel a stávají se odvěsnami. Za pouţití Pythagorovy věty, stejně jako v případě 

tahače s návěsem a přívěsem dopočítáme hodnoty vnějšího obrysového poloměru 

nákladního automobilu, vnějšího stopového poloměru nákladního automobilu a minimální 

šířku jízdního pruhu pro průjezd vozidla obloukem o poloměru 12 m. 

6.2.4 Vnější stopový poloměr zatáčení 

( Rs,LHV 2 ´´ )
2 =  R3 +

A

2
 

2

+   
1,3

2
+ 4,65 

2

 

 Rs,LHV 2 ´´ =     14,65 +  
2,25

2
 

2

+   0,65 + 4,65 2 = 𝟏𝟔,𝟔𝟒 𝐦 

6.2.5 Vnější obrysový poloměr zatáčení 

( Ro,LHV 2 ´´ )
2 =  R5 +

š

2
 

2

+   
1,3

2
+ 4,65 + 1,50 

2

 

Ro,LHV 2 ´´ =     14,65 +  
2,5

2
 

2

+   , 65 + 4,65 + 1,50 2 = 𝟏𝟕,𝟐𝟗𝟑 𝐦 

6.2.6 Minimální šířka jízdního pruhu 

š𝑗𝑝𝐿𝐻𝑉2  = 𝑅𝑜 ,𝐿𝐻𝑉2 ´´ − 𝑅0,𝐿𝐻𝑉2 ´ 

š𝑗𝑝𝐿𝐻𝑉2 = 17,293 − 12,00 = 𝟓,𝟐𝟗𝟑 𝐦  

Následující obrázek č. 32 zobrazuje půdorysné schéma jízdní soupravy se všemi 

dopočítanými hodnotami. Celkový souhrn zahrnuje tabulka č. 3. 
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Obr. 32: Půdorysné schéma s hodnotami Ro ´, Ro´´ Rs´ a Rs  

Zdroj: [Vlastní zpracování] 

 

Tab. 3: vypočítané hodnoty kinematiky zatáčení jízdní soupravy LHV  

nákladního automobilu s přívěsem délky 25,25 m  
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6.3 Výpočet kinematiky jízdní soupravy nákladního automobilu s přívěsem  

délky 22,00 m 

Typově se jedná o stejné vozidlo jako LHV vozidlo číslo 2 z kapitoly 6.3 avšak 

s menšími délkovými rozměry, jak je znárodněné na obr. č. 33. 

Obr. 33: Rozměry jízdní soupravy délky 22, 00 m  

Zdroj: [10] + Vlastní zpracování 

Celková délka jízdní soupravy je 22,00 m, přičemţ délka nákladního automobilu je 

 9,6 m a délka přívěsu 10,5 m. Přední převis nákladního automobilu má délku 1,4 m, 

celková délka nákladního automobilu je 9,6 m a rozvor mezi koly přední nápravy  

a prostřední nápravy je 5,30 m. Rozvor mezi koly prostřední nápravy a zadní nápravy 

nákladního automobilu je 1,30 m a délka zadního převisu je 2,9 m. Odsazení připojením 

přívěsu je 3,20 m s celkovým počtem dvou náprav, z nichţ přední náprava je otočná  

a zadní náprava je pevná s rozvorem kol 6,9 m. Zadní přesah má délku 2,30 m. Celková 

šířka jízdní soupravy je 2,60 m o rozchodu kol 2,35 m. 

Výpočty kinematiky jsou totoţné s výpočty předchozích vozidel, a proto nebudu 

podrobně rozepisovat postup výpočtu. Výsledné hodnoty jsou opět znázorněny na 

půdorysném schématu č. 33 a tabulce č. 4. 
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Obr. 34: Půdorysné schéma s hodnotami Ro ´, Ro´´ Rs´ a Rs  

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tab. 4:  Vypočítané hodnoty kinematiky zatáčení nákladního automobilu s přívěsem  

délky 22,00 m - Zdroj: Vlastní zpracování 
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6.4 Kinematika softwaru Vehicle Tracking  

Za účelem rozhodnutí, jestli je lepší vyuţít ručních výpočtů nebo softwaru Vehicle 

Tracking pro analýzu průjezdu vozidel okruţní křiţovatkou na ulici Hlavní třída dále 

popíši, z jakých vlastností software vychází a jak nadefinovat hodnoty pro vlastní vozidla.  

Při ručním výpočtu jsem vycházel pouze z rozměrových hodnot všech zkoumaných 

vozidel, aniţ bychom znali maximální nebo minimální úhly natočení připojení, případně 

rychlost, kterou vozidlo zatáčkou projíţdí nebo procentuální omezení řízení apod. Vehicle 

tracking je v dnešní době jedním z 3 nejpouţívanějších softwarů pro ověřování 

průjezdnosti  

a proto musí vycházet z norem a technických podmínek tak, aby byly výsledné vlečné 

křivky co nejpřesnější. Nevýhodou v mém případě je, ţe ţádné z vozidel LHV, které v mé 

diplomové práci zkoumám, nejsou v nabídce knihovny. Vozidla byla vytvořena ručně, 

spojením tahače s návěsem nebo přívěsem, případně upraveny délkové rozměry 

jednotlivých částí, rozvorů kol, délky připojení apod. Software nabízí všechny tyto 

moţnosti v průvodci dopravním prostředkem, který se pokusím alespoň z částí popsat.   

6.5 Namodelování vozidel v softwaru Vehicle Tracking 

První podmínkou, na kterou software upozorní v průvodci dopravním prostředkem je, 

ţe vychází z předpokladu, ţe jsou všechny nápravy totoţné a mají Ackermanovo řízení 

nebo jsou pevné.  Průvodce začíná od náprav tahače, které lze ponechat v původním 

nastavení, nebo nadefinovat dle vlastních potřeb, viz obr 35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 35: Průvodce tahače v softwaru Vehicle Tracking  

Zdroj: [10]  
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Je ovšem důleţité uvědomit si, jak software pracuje při určování rozchodu náprav.  

V kapitole 4.2.2 jsem uvedl, ţe rozchod je vzdálenost stopníků průsečnic středních rovin 

kol nápravy s podloţkou a ţe se shoduje se vzdáleností středů otisků pneumatik kol. 

Podobný popis uvádí většina dostupných literatur, ovšem Vehicle Tracking počítá s tím, ţe 

je rozchod vzdálenost okrajů pneumatik, jak je znázorněno na obr. Taková definice bude 

mít za následek odchylku u vlečných křivek při určování vnitřního a vnějšího stopového 

poloměru. 

 

 

  

 

 

Obr. 36: Průvodce nadefinování náprav tahače v softwaru Vehicle Tracking 

Zdroj: [10] 

Pro podrobnější nadefinování tahače bych ovšem doporučil vyuţít moţnosti tlačítka 

„upřesnit“. Rozšířená nabídka umoţňuje vybrat z více skupin náprav jako jiţ zmíněné 

Ackermanovo řízení nebo pevné, v případě potřeby i ţelezniční podvozek apod. Nabízí  

i podrobnější nabídku obecného nastavení kol, jako je šířka nebo průměr pneumatiky. 

Stejnou nabídku dostaneme v případě, ţe potřebujeme nadefinovat kola zadní nápravy a to 

i v případě dalších částí vozidla jako je návěs nebo přívěs. Protoţe jsou jiţ vozidla předem 

nadefinovaná a v souladu s českou TP 171 a ČSN 2005 bylo by nepraktické tyto hodnoty 

měnit na základě vlastního uváţení, stejně jako hodnoty návěsu a přívěsu.  
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Obr. 36: Průvodce nadefinování náprav tahače v softwaru Vehicle Tracking  

Zdroj: [10] 

Pro potřeby ověření kinematiky je nejdůleţitější záloţka ovladatelnosti tahače, která 

udává minimální poloměr kruţnice zatáčení od obrubníku k obrubníku, případně od stěny 

ke stěně jak je znázorněno na obr. 37. Tyto poloměry určují, jak prudce můţe vozidlo 

zatáčet  

a obvykle se uvádí na datových listech výrobců vozidel. V softwaru je tato hodnota 

nadefinována implicitně od stěny ke stěně s hodnotou 10,3 metrů.  

 

Obr. 37: Průvodce nadefinování ovladatelnosti zatáčení tahače Vehicle Tracking  

Zdroj: [10] 

Podrobnější hodnoty opět umoţňuje určit tlačítko upřesnit. Doba otáčení mezi plnými 

rejdy je nadefinována na 6 sekund. Maximální úhel řízení vypočítá software sám na 

základě nadefinované hodnoty poloměru otáčení. Zajímavostí je i hodnota umístění 

samotného řidiče v kabině, pomocí které lze určit rozhledové poměry, které ovšem nejsou 

problematikou řešení této diplomové práce.  
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Obr. 38: Průvodce nadefinování řízení tahače softwaru Vehicle Tracking  

Zdroj: [10] 

Poslední ze záloţek nadefinování tahače je moţnost připojení návěsu. Stejně jako 

v předchozích případech vycházím z jiţ nadefinovaných hodnot. Typ zadního připojení, je 

nastaveno jako obecné a můţe být taţeno nebo táhnout. Odsazení připojení jsem 

nadefinoval dle rozměrových charakteristik vozidel, maximální horizontální i vertikální 

úhel zůstává beze změn.  

 

Obr. 39: Průvodce nadefinování připojení tahače softwaru Vehicle Tracking 

Zdroj: [10] 
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Stejný postup je dodrţen i při definování hodnot návěsu případně přívěsu. Délkové 

rozměry jsou upraveny dle zadaných rozměrů vybraných vozidel. Styl karosérie nabízí 

výběr  

i takových karosérií jako londýnský taxík, invalidní vozík nebo přívěs pro čluny. Pro 

potřeby tahače s návěsem je vybráno kloubové vozidlo s návěsem.  

 

Obr. 40: Průvodce nadefinování návěsu a přívěsu softwaru Vehicle Tracking [10] 

Zdroj: [10] 

Z hodnot, které můţou mít výrazný vliv průjezd vozidla, stojí za zmínku maximální 

úhel kloubu který je omezen na hodnotu 70 ° ´u předního připojení a 90 ° zadního 

připojení. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 41: Průvodce nadefinování připojení softwaru Vehicle Tracking [10] 

Zdroj: [10] 
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Tlačítko upřesnit nabízí stejné, případně podobné moţnosti jako při definování tahače 

a není třeba je dále popisovat. Výslednou podobu vozidla lze pak zobrazit pravým 

kliknutím na vozidlo v knihovně vozidel a vybrání moţnosti nákres, případně moţnosti 

zobrazit nákres vozidla v hlavním panelu při samotném ověřování průjezdnosti. Na obr. 42 

je zobrazeno vozidlo LHV – tahač s návěsem a přívěsem. 

 

Obr. 42: výsledná podoba vozidla v softwaru Vehicle Tracking  

Zdroj: [10] 

Všechny nadefinované hodnoty řízení jsou ovšem ovlivněny při samotném ověřování 

průjezdnosti vozidel. Předtím, neţ se začne se samotným vykreslováním vlečných křivek 

vybraného vozidla, vyskočí tabulka, která je pro porovnání průjezdnosti pro řešení mé 

práce nejdůleţitější. Při ručním výpočtu jsem vycházel z hodnot minimálního poloměru 

kruţnicových oblouků okrajů jízdního pruhu dle ČSN 73 6102. Vnitřní obrysový poloměr 

zatáčení Ro´ karosérie vozidla jsem zvolil 12,00 metrů v souladu s touto normou. Abych 

mohl ruční výpočty porovnat s hodnotami, které vyhodnotí softwarem je nutné tento 

poloměr stanovit na stejnou hodnotu. 
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Obr. 43: Stanovení minimálního poloměru vnitřní strany karosérie  

Zdroj: [10] 

Záloţka zobrazit nastavení poté umoţňuje detailní nastavení průjezdu vozidla. 

Nejdůleţitější pro průjezd samotnou zatáčkou je návrhová rychlost vpřed. Ve vztahu ke 

kinematice nemá tato hodnota vliv na konečný výsledek, pouze ovlivňuje, za jak dlouhou 

dobu dokáţe vozidlo dosáhnout nastavené hodnoty minimálního poloměru otáčení. Ostatní 

hodnoty jako např. omezit úhel na procenta nebo na úhel, případně omezit pohyb kloubu 

na procenta nebo na úhel, jsou opět předdefinovaný a při samotném ověřování jsem tyto 

hodnoty neměnil. V případě ţe bych chtěl tyto hodnoty i tak změnit postupuje software 

hierarchicky  

a musel bych odškrtnout hodnotu minimálního poloměru. Pokud hodnotu minimálního 

poloměru ponechám a sníţím ji i na hodnoty, které nejsou zrovna pro vozidla délek 25,25 

metrů vhodná, např. 2 metry, nezná software ţádná omezení a průjezd povolí, viz obr. 44. 

 

Obr. 44:Nevhodně stanovená hodnota poloměru vnitřní strany karosérie při průjezdu 

vozidla -  Zdroj: [Vlastní zpracování] 
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Software tedy vychází ze zkušeností dopravních inţenýrů, kteří dodrţují předepsané 

normy a nesnaţí se ověřovat průjezdy vozidel přes křiţovatky, které k tomu nejsou 

vhodné. Spoléhá na jejich správný odhad. Samotný průjezd vozidla je poté vykreslován 

vlečnými křivkami. Zelená barva charakterizuje obrysovou křivku samotného vozidla  

a červená křivka charakterizuje vnější obrys kol vozidla.  

6.6 Porovnání ručních výpočtů se softwarem Vehicle Tracking 

Pro moţnosti porovnání hodnot zatáčení v softwaru s ručními výpočty jsem pouze 

zvolil minimální poloměr vnitřní strany karoserie 12 metrů a nalezl bod středu otáčení. 

Dále jsem pokračoval pomocí přímých a nepřímých kót softwaru Autocad. Výsledné 

hodnoty nejdůleţitějších parametrů- vnitřní stopový poloměr zatáčení, vnější stopový 

poloměr zatáčení, vnitřní obrysový poloměr zatáčení, vnější obrysový poloměr zatáčení a 

šířku jízdního pruhu všech tří analyzovaných vozidel znázorňují jednotlivé obrázky. LHV 

jízdní souprava tahač s návěsem a přívěsem délky 25,25 metrů je zobrazen na schématu č. 

45.  LHV jízdní souprava nákladního automobilu s přívěsem délky 25,25 metrů na obrázků 

č. 46 a jízdní souprava nákladního automobilu délky 22 metrů na obrázku č. 47. Výsledné 

hodnoty softwaru a hodnoty ručních výpočtů jsou porovnány v tabulce č. 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 45: Půdorysné schéma jízdní soupravy LHV tahače s návěsem a přívěsem 

hodnotami Ro ´, Ro´´ Rs´ a Rs a Šjp softwaru Vehicle Tracking  
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Obr. 46: Půdorysné schéma jízdní soupravy LHV nákladního automobilu s přívěsem  

s hodnotami Ro ´, Ro´´ Rs´ a Rs a Šjp softwaru Vehicle Tracking 

Zdroj: [Vlastní zpracování] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 47: Půdorysné schéma jízdní soupravy nákladního automobilu s přívěsem délky 22, 

00 m s hodnotami Ro ´, Ro´´ Rs´ a Rs a Šjp softwaru Vehicle Tracking 
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Tab. 5: Porovnání hodnot ručního výpočtu a softwaru Vehicle Tracking 

Zdroj: [Vlastní zpracování] 

6.7 Zhodnocení 

Odchylka nám udává procentuální rozdíl ručních výpočtů a softwaru Vehicle Tracking. 

Vnitřní obrysový poloměr zatáčení Ro´ ručních výpočtů je zvolený dle  

ČSN 73 6102. Ze stejné hodnoty jsem vycházel i při softwarovém ověřování a právě proto 

je odchylka nulová pro všechny vozidla. Vnitřní stopový poloměr zatáčení Rs´vykazuje 

odchylku 1,03%. Je to dáno tím, ţe software vychází z logického předpokladu, ţe 

pneumatika zanechává stopu po celé svojí šířce. Ruční výpočet obrysového poloměru je 

zaloţen na definici rozchodu kol tzn., ţe stopa pneumatiky vychází ze středních rovin kol. 

V případě ţe bychom uvaţovali se stejnou definicí ať uţ pro ruční výpočet nebo software, 

byla by odchylka opět nulová. Větší problém nastává u odchylek vnějších obrysových 

poloměrů. Při ručních výpočtech vycházím pouze z rozměrových charakteristik vozidla  

a neznám mezní hodnoty natočení připojení. Abychom překonali vzdálenost 25,25 metrů 

případně 22, 00 metrů musíme dopočítat teoretické poloměry v různých částech vozidla. 

Tato vzdálenost je ovšem příliš velká a se zvětšující se vzdálenosti se zvětšuje  

i procentuální odchylka. Největší odchylky jsem zaznamenal u nákladního automobilu 

s přívěsem délky 22,00 m. Odchylka vnějšího obrysového poloměru je po zaokrouhlení  

3,56% a odchylka vnějšího stopového poloměru má hodnotu 4,59%. Můţe to být dáno tím, 

ţe ruční výpočet vychází ze statického umístění vozidla při zachování minimálního 

poloměru 12,00.  
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Natočení celé soupravy ovšem nemusí vést ke stálému opisování tohoto poloměru ve všech 

místech kruţnice. Software nám ale vykresluje vlečné křivky v celé délce poloměru a drţí 

se této hodnoty ve všech částech kruţnice. Nemalý vliv můţe mít i zaokrouhlování při 

ručních výpočtech. Vnější stopové poloměry vychází ze stejné definice jako vnitřní 

stopové poloměry a odchylka se zvětšuje o šířku kaţdé pneumatiky. Jako poslední jsem 

sledoval odchylku šířky jízdního pruhu, kde jsou rozdíly největší. Nutné ovšem zohlednit, 

ţe minimální poloměry kruţnicových oblouků okrajů jízdního pruhu dle ČSN 73 6102 jsou 

stanoveny dle dovolených hodnot na 12,00 m, nikoliv dle doporučených 15,00 metrů. 

Vozidlo by pak opisovalo kruţnici většího poloměru a procentuální odchylka by se 

nemusela blíţit 11%.  

Ruční výpočet je ve všech směrech i mnohem náročnější. V této práci je dopočítán 

pouze průjezd vozidla přes směrový oblouk o jedné hodnotě. Při reálném průjezdu je 

ovšem nutné počítat s různými hodnotami těchto poloměrů. Při průjezdu okruţní 

křiţovatkou musí dojít k nejdřív k nájezdu do této křiţovatky přes nároţí, které má jinou 

hodnotu poloměru neţ samotná okruţní křiţovatka. Průjezd přes okruţní křiţovatku má 

tvar písmene S, tedy vozidlo musí nejdříve zatočit vpravo, při jízdě po okruţním pásu 

vlevo a pří výjezdu opět vpravo. Průjezd navíc probíhá při různých rychlostech v závislosti 

na druhu okruţní křiţovatky. Vypočítat takový průjezd vozidla ručně by znamenalo 

mnohem náročnější operace a znalosti neţ jen Pythagorova věta a Tháletova kruţnice. 

Navíc je nutné mít podrobný technický popis vozidla se všemi důleţitými údaji, který jsem 

k dispozici neměl. Pouţívat ruční výpočet je podle mého názoru daleko náročnější  

a obsahuje mnoho nedostatků jako jiţ zmíněná rychlost vozidla nebo změna trajektorie při 

různých velikostech poloměrů oblouků.  

Na druhou stranu, Software Vehicle Tracking umoţňuje pracovat se všemi 

zmíněnými nedostatky ručního výpočtu a je mnohem interaktivnější. Kaţdým rokem jsou 

také vydávány nové aktualizace, které se snaţí minimalizovat nedostatky z předchozích let. 

Důleţitým faktorem je i časová nenáročnost při snaze analyzovat průjezdy a vykreslování 

vlečných křivek. Abych mohl průjezd vybraných vozidel okruţní křiţovatku na Hlavní 

třídě analyzovat i pro různé rychlosti vozidel, nepouţiji dále ruční výpočty, ale budu 

nadále pokračovat pouze v softwaru Vehicle tracking.  
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7. OVĚŘENÍ PRŮJEZDNOSTI KŘIŢOVATKOU POMOCÍ TZV. VLEČNÝCH 

KŘIVEK 

Ze stavebně technického stavu křiţovatky jsou pro ověření průjezdnosti 

nejdůleţitější poloměry vjezdů, výjezdů, dále šířky jízdních pruhů na těchto vjezdech  

i výjezdech a šířka jízdních pruhů na okruţním páse resp. celková šířka jízdního pásu. Na 

kaţdé pozemní komunikaci a zejména na křiţovatkách, ať uţ průsečných, stykových, 

okruţních apod. se zřizují vodící prouţky, jejichţ účelem je pozemní komunikace rozdělit 

směrově a také správně vést vozidla v šířce jízdního pruhu. Na okruţní křiţovatce na 

Hlavní třídě ovšem vodící prouţky chybí a to zejména u všech nároţí a obrubníků. Abych 

mohl posoudit, zda je průjezd vyhovující nebo nevyhovující, nesmí vybrané vozidlo při 

průjezdu najet na obrubník (tam kde vodící čáry chybí) nebo překročit šířku jízdního 

pruhu. Překročením jízdního pruhu se rozumí, ţe se při průjezdu nesmí vodícího prouţku 

dotýkat ani kola, ani karoserie vozidla. V případě ţe by k takové situaci došlo, bude 

průjezd označen jako nevyhovující.  

Na křiţovatce se nacházejí 4 vjezdy a 4 výjezdy, přičemţ ty, které se nacházejí na ulici 

Hlavní třída, mají dva jízdní pruhy.  Průjezd kaţdého jízdní soupravy bude ověřen 

z kaţdého vjezdu do kaţdého výjezdu kromě toho, ze kterého jízdní souprava vyjíţděla  

a to rychlostmi 10, 15 a 20 km/h. V případě, ţe bude průjezd označen při ověřování 

některou z rychlostí nevyhovující, bude průjezd ověřen znova a to pro rychlosti, které se 

v tomto intervalu nacházejí. K analýze budou slouţit vlečné křivky, které software Vehicle 

Tracking sám vykreslí. Zelená barva charakterizuje obrysovou křivku karoserie jízdní 

soupravy a červená křivka charakterizuje stopu kol vozidla.   

Výsledky všech průjezdů jsem zaznamenal do tabulky rozdělené podle jednotlivých 

jízdních souprav. Součásti analýzy průjezdů je i měření času a dráhy. Tyto hodnoty 

udávají, za jakou dobu projede vozidlo určitou vzdáleností okruţní křiţovatky, přičemţ 

výchozí bod bude vţdy brán od hranice přechodu pro chodce, který se nachází na kaţdém 

vjezdu a za konečný bod bude brána hranice, kdy vozidlo projede daným výjezdem  

a dostane se do přímého směru jízdy. Rychlost vozidla zůstává neměnná po celou dobu 

jízdy vozidla. 
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Obr. 49: Vzor vyhodnocovací tabulky pro porovnání průjezdů jízdních souprav 

Zdroj: [4] + Vlastní zpracování 

7.1 Ověření průjezdností  

Ramena byla pro ověřování průjezdností označená čísly od 1 do 4, jak je znázorněno 

na následujícím obrázku č. 50 

 

Obr. 50: označení ramen pro porovnání průjezdů jízdních souprav  

Zdroj: [3] + Vlastní zpracování 
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Vjezd/výjezd 1   -  ulice Hlavní třída ze směru ulice Francouzská  

Vjezd/výjezd 2  -   ulice Porubská ze směru ulice Opavská 

Vjezd/výjezd 3  -  ulice Hlavní třída ze směru ulice 17. Listopadu 

Vjezd/výjezd 4  -   ulice Porubská ze směru ulice Nábřeţí 

Jako první jsem ověřoval průjezdnost pro jízdní soupravu délky 22, 00 m z vjezdu  

označeném číslo 1 z Hlavní třídy ze směru od ulice Francouzské. Na tomto vjezdu se 

nachází dva jízdní pruhy ale předpokládal jsem, ţe řidič, který bude chtít projet okruţní 

křiţovatkou a vyjet hned prvním výjezdem označeným číslo 2 do ulice Porubské se zařadí 

do pravého jízdního pruhu. Při ověřování jsem nezaznamenal jediný problém na samotném 

vjezdu nebo při pohybu po okruţním  páse, ať uţ při rychlostech 10 km/h nebo 20km/h. 

Komplikace ovšem  nastává na výjezdu, u kterého dochází ke zúţení jízdního pruhu   

z 6,50 m na necelých 4,50 m. Průjezd zde vychází pro do rychlostí 14 km/h, od 15 km/h uţ 

je ovšem průjezd vyhodnocen jako nevyhovující protoţe nesplňuje výše zmíněné kritérium  

a karoserie vozidla překračuje hranici nároţí. Je nutné ovšem zdůraznit, ţe mezi 

směrovacím ostrůvkem a vodící je volný prostor o šířce 1,00 m. Pokud by došlo k úprávám 

tohoto vodícího prouţku a zvětšení jízdního pruhu aspoň o 0,5 m, mohl by být průjezd pro 

jízdní soupravu větších rozměrů dostačující. Jednou z variant můţe být i alternativní 

průjezd celou okruţní křiţovatkou, kdy můţe vozidlo vyuţít celý prostor okruţního pásu. 

Při rychlostech 20 km/h by se celková ujetá zvýšila z 101,4 na a 310,55 m a celkový čas 

průjezdu by se zvýšil z 22,6 s na 60,3 s. Znázornění alternativního průjezdu rychlostí 20 

km/h č. 1 lze vidět na výkrese č. 1. 

Jako druhý jsem ověřil průjezd ze stejného vjezdu do výjezdu na hlavní třídu do směru 

ulice 17. listopadu. Na výjezdu se nachází dva jízdní pruhy navzájem oddělené vodícím 

prouţkem, který zasahuje aţ do hranice vnějšího průměru okruţní křiţovatky. Průjezd 

nepředstavuje problém pro vozidla menších rozměrů jako osobní automobily, pro vozidla 

větších rozměrů ovšem můţe znamenat potíţ v tom, ţe se nedokáţou vytočit do takové 

míry, aby alespoň z části nenajely do vedlejšího jízdního pruhu nebo nepřekročily hranici 

nároţí. Se stejným problémem jsem se potýkal uţ při rychlostech 10 km/h a najetí 

z vnějšího pruhu okruţního pásu.  
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Při snaze vyuţít alternativní průjezd celou okruţní křiţovatkou a najetí z vnějšího 

pruhu okruţního pásu pak dochází k identickým problémům, a obrys karoserie vozidla 

zasahuje do vedlejšího jízdního pruhu (obr. 51a ) nebo k jízdě přes obrubník (obr 51b )  

a proto označuji výjezd jako nevyhovující.  

 

 

 

 

 

Obr. 51 a) přejezd jízdní soupravy do vedlejšího jízdního pruhu b) najetí jízdní soupravy 

na obrubník  

Zdroj: [Vlastní zpracování] 

Výjezd č. 4 do ulice Porubská – směr ulice U oblouku má šířku jízdního pruhu  na 

vjezdu 6,30 m, která je menší neţ uţ vjezdu č. 1. Dalo by se předpokládat ţe výjezd 

nebude vyhovovat minimálně stejně jako v prvním případě ovšem nájezdový úhel je zde 

mnohem přiznívější a pro vozidla velkých rozměrů a se samotným průjezdem nebyl ţádný 

problém. Průjezd byl ověřen pro oba případy jízdních pruhů okruţního pásu a vyhovuje 

pro všechy rychlosti v časech od 78,4 do 42,4 s a dráhou délky okolo 211 m. 

 Následující tabulka č. 6 zobrazuje naměřené hodnoty z výjezdu č. 1 do výjezdu 

označených čísly 2, 3, a 4. 
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Tab. 6: Hodnoty průjezdů jízdní soupravy nákladního automobilu s přívěsem  

délky 22, 00 m z vjezdu č. 1 

Zdroj: [ Vlastní zpracování] 

Při ověřování průjezdů z vjezdu č. 2 z ulice Porubské ze směru od ulice Opavská 

nastával problém uţ při samotném nájezdu. I kdyţ je poloměr nároţí dostačující  

a v souladu  s  ČSN 73 6102 s šířkou jízdního pruhu 6,75 m, opakuje se situace jako při 

výjezdu do této ulice. Vodící prouţek kolem směrového ostrůvku je vykreslen natolik do 

jízdního pruhu, ţe dochází ke zúţení při průjezdu a najíţdění přes nároţí. Při velké 

opatrnosti jsem dokázal vozidlo nasměrovat tak aby k najetí na nároţí, nebo přes vodící 

prouţek nedošlo, problém  ovšem nastávál opět při vjezdu do ulice Hlavní třídy stejně jako 

v  případě průjezdů z ulice Hlavní třída. Vozidlo vţdy najelo do levého nebo pravého 

jízdního pruhu, čímţ v reálném provozu můţe dojít k výraznému ovlivnění jízdy jiných 

vozidel. Průjezd byl tedy vyhodnocen jako nevyhovující pro všechny rychlosti. 

S výjezdem číslo 4 do ulice Porubské nenastal opět ţádný problém a stejně jako 

v prvním případě průjezd vyhověl pro všechny rychlosti, přičemţ celkový čas průjezdu se 

pohyboval v mezích od 64,3 do 36,9 s při ujeté vzdálenosti kolem 172 m. U ověřování 

výjezdu číslo 4 směrem do ulice Franouzské jsem se ale potýkal se stejným problémem 

jako u výjezdu do směru ulice 17. listopadu. Nachází se zde dva jízdní pruhy přičemţ 

vodící prouţek opět zasahuje do hranice vnějšího průměru okruţního pásu, mající za 

následek najíţdění přes vedlejší jízdní pruh. Problémy jsou téměr identické s případem 

výjezdu do směru ulice 17. Listopadu a průjezdy jsou vyhodnoceny jako nevyhovující pro 

všechny rychlosti.  
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Výsledné hodnoty pro průjezd jízdní soupravy délky 22,00 m výjezdem číslo 2 z ulice 

Porubské jsou zobrazeny v tabulce č. 7  

Tab. 7: Hodnoty průjezdů jízdní soupravy nákladního automobilu s přívěsem  

délky 22, 00 m z vjezdu č. 2 

Zdroj: [Vlastní zpracování] 

Při ověřování průjezdů pro vjezd číslo 3 z ulice Hlavní třída do výjezdu číslo 4 ulice 

Porubská jsem opět vycházel z předpokladu, ţe se řidič jízdní soupravy zařadí vţdy do 

pravého jízdního pruhu tak, aby byl schopný najet do pravého jízdního pruhu okruţního 

pásu a hned při první příleţitosti okruţní pás opustit. Při průjezdu muselo vozidlo vyjet 

z jídzního pruhu šířky 3,25 m projet přes 3 směrové oblouky o poloměrech 24, 100 a 20 m. 

Šířka jízdního pruhu na výjezdu je 6,30 metrů a nebyl zaznamenám jediný problém pro 

ţádnou z analyzovaných rychlostí. Do přímého směru jízdy se vozidlo vţdy dostalo hned 

za hranicí přechodu pro chodce a naměřená délka jízdy se pohybovala okolo 103 m.  

Konfliktní situace byly ovšem identické opět pro výjezd číslo 1 do ulice Hlavní třída  

a průjezdy nevyhovovaly pro ţádné z navrhovaných rychlostí.  

Do ulice Porubské označené číslem 2 všechny výjezdy vyhovovaly, je ovšem nutné 

zmínit ţe byl průjezd vyhodnocen jako vyhovující, avšak při reálném provozu by byl 

nájezd pro řidiče velice sloţitý s rizikem najetí najetí na nároţí nebo přejetí přes vodící 

prouţek. 
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Výsledné hodnoty pro průjezd výjezdem číslo 3 z ulice Porubské jsou zobrazeny 

v následujcí  tabulce č. 8.  

 

Tab. 8: Hodnoty průjezdů jízdní soupravy nákladního automobilu s přívěsem  

délky 22, 00 m z vjezdu č. 3 

Zdroj: [Vlastní zpracování] 

Jako poslední byl zkoumán vjezd číslo 4 s celkovou šířkou jízdního pruhu 5,00 m. 

Tento vjezd byl dostačující pro všechny rychlosti od 10 do 20 km/h a nebyla zaznamenána 

jediná komplikace. Průjezd přes všechny výjezdy byl vţdy identický jako v předchozích 

případech  a proto nebudu jiţ zmíněné problémy podrobně rozepisovat. Za nevyhovující 

byly opět označeny výjezdy do ulice Hlavní třída at uţ pro směr do ulice 17. Listopadu 

nebo do ulice Francouzská. Průjezdy byly označený jako vyhovující pouze pro směr do 

ulice Francouzská při časech průjezdů od 66, 1 s do 36,3 s při ujeté dráze 177 m.  Výsledné 

hodnoty jsou opět zobrazeny v následující tabulce č. 9. 
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Tab. 9: hodnoty průjezdů jízdní soupravy nákladního automobilu s přívěsem  

délky 22, 00 m z výjezdu č. 4 

Zdroj: [Vlastní zpracování] 

Ačkoliv je celková délka 22,00 m jízdní soupravy č. 1 nejdelší povolenou v České 

republice, byl průjezd na některých výjezdech vyhodnocen jako nevyhovující.  

Podobné konfliktní situace byly zaznamenány i pro jízdní soupravy LHV  

délek 25,25 m, ať uţ pro jízdní soupravu nákladní automobilu s přívěsem, nebo tahače 

s návěsem a přívěsem. Celková šířka obou jízdních souprav typu LHV je 2,5 m, tedy oproti 

jízdní soupravě délky 22,00 m menší o 0,1 m. Průjezd z vjezdu číslo 1 z ulice Hlavní třídy 

do výjezdu číslo 2 ulice Porubská byl tentokrát vyhodnocen jako vyhovující pro všechny 

rychlosti od 10 km/h do 20 km/h a to i v případě LHV vozidla tahače s návěsem  

a přívěsem. Při rychlosti 20 km/ h byla změřena délka průjezdu při čase 23,20 s, ovšem 

opět s rizikem najetí na nároţí, a to i při vjezdu do ulice Porubské. Za předpokladu, ţe 

bych zvolil alternativní řešení průjezdu přes celou okruţní křiţovatku, byl by průjezd 

vyhovující bez sebemenších komplikací, Opět by se ovšem zvýšila doba i dráha průjezdu. 

Průjezd LHV vozidla tahače s přívěsem a návěsem z vjezdu číslo 1 z ulice Hlavní třídy do 

výjezdu číslo 2 ulice Francouzské je zobrazen na výkrese Č. 2.  
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U výjezdů číslo 3 byly zaznamenány stejné komplikace jako u jízdní soupravy délky 

22,00 m a tedy k přejíţdění z jednoho jízdního pruhu do druhého nebo překročení nároţí. 

Průjezdy obou jízdních souprav byly vyhodnoceny jako nevyhovující uţ pro rychlost  

10 km/h a se zvyšující rychlostí vlečné křivky zasahovaly více a více přes oba jízdní pruhy 

jak je vyobrazeno na výkrese č. 3 pro jízdní soupravu typu LHV nákladního automobilu 

s přívěsem.  

Při ověřování průjezdností bylo dále zjištěno, ţe by vyhodnocení bylo označeno za 

nevyhovující i v případě úpravy tohoto vodícího prouţku. Pokud by se na okruţním páse 

zrovna nenacházela ţádná vozidla, mohl by řidič jízdní soupravy najet větším obloukem, 

čímţ by vyuţil celou šířku jízdního pásu a najet do výjezdu přes oba jízdní pruhy 

S takovou variantou by se dalo z důvodů vysoké vytíţenosti křiţovatky počítat pouze  

v nočních hodinách, a i tak by zde nebyla jistota, ţe zde nebudou ţádné vozidla. Další 

komplikací je i přechod pro chodce, který se objevuje hned na začátku výjezdu. V případě, 

ţe by muselo dojít k zastavení jízdní soupravy LHV z důvodu přecházejících chodců před 

přechodem pro chodce, nelze v ţádném případě označit výjezd jako vyhovující. Zadní části 

vozidel LHV by zasahovala do jízdních pruhů na okruţním páse, čímţ by došlo k zastavení 

provozu a celkovému zdrţení ostatních vozidel. Stejné tvrzení lze pouţít i v případě 

výjezdu číslo 1, který je s menšími rozdíly zrcadlovým zobrazením výjezdu č. 2 

 

Obr. 52: Zásah zadní část jízdní soupravy do jízdního pásu  

Zdroj: [Vlastní zpracování] 
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U výjezdu číslo 4 do ulice Porubská nebyla zaznamenána ţádná konfliktní situace pro 

ověřované rychlosti do 19 km/h pro ţádnou jízdní soupravu LHV. Celková šířka jízdního 

pruhu na vjezdu je 6,30 metrů s poloměrem nároţí 20 m a jízdní souprava LHV by 

nezasahovala do okruţního pásu ani v případě zastavení před přechodem pro chodce. Za 

nevyhovující byl označen vjezd rychlostí 20 km/h pro jízdní soupravu LHV tahače 

s návěsem a přívěsem a to z důvodu najetí jízdní soupravy na nároţí. Průjezd jízdní 

soupravy LHV nákladního automobilu s přívěsem byl označen jako vyhovující pro 

všechny rychlosti. Na výkrese č. 4 lze vidět průjezd LHV vozidla tahače s návěsem  

a přívěsem při rychlosti 19 km/h při ujeté dráze 177,2 m a za 36 s. Pro ukázku je součásti 

přílohy i výkres č. 5 pro jízdní soupravu LHV tahače s návěsem a přívěsem pro průjezd 

z výjezdu č. 2 do průjezdu č. 1 který byl označen jako nevyhovující. Tabulky 

s vyhodnocením průjezdů pro obě jízdní soupravy jsou součástí příloh.  

7.2 Zhodnocení 

Kaţdá ze všech tří zvolených jízdních souprav neměla sebemenší problém při jízdě po 

okruţním páse, a ačkoliv jsem zvolil tři jízdní soupravy různých typů a rozměrů byl 

označen vjezd do okruţní křiţovatky jako nevyhovující pouze v jednom případě a to při 

průjezdu LHV vozidla tahače s návěsem a přívěsem z ulic Porubská. Všechny ostatní 

vjezdy byly označeny jako vyhovující pro všechny ostatní ověřované případy. Největší 

problém byl zaznamenán vţdy při opouštění okruţní křiţovatky, a to na výjezdech 

označenými čísly 2 a 4 resp. na ulici pojmenovanou Hlavní třída. Jízdní souprava délky  

22, 00 m nevyhověla pro ţádnou z rychlostí, stejně jako jízdní soupravy typu LHV.  

V průběhu posuzování jsem zjistil, ţe největším problémem jsou šířky jízdních pruhů a jiţ 

zmíněný přechod pro chodce. I při sebemenší snaze pokusit se tento průjezd ověřit tak 

abych mohl kritérium označit jako vyhovující, nedocházelo k ţádnému výraznému 

pokroku. Tento fakt dokazují přiloţené výkresy č. 3 a číslo 5 pro jízdní soupravy typu 

LHV, vytvořené v softwaru Vehicle Tracking a ověřeny pomocí vlečných křivek. Nejlepší 

jízdní vlastnosti byly zaznamenány při průjezdu jízdní soupravy délky 22,00 m, zatímco 

nejhorší jízdní vlastnosti vykazovala jízdní souprava typu LHV tahače s návěsem  

a přívěsem, zapříčiněna sloţením ze tří různých částí.  

Délka dráhy a celková doba vyhodnocena pro průjezd ze zkoumaného vjezdu  

do zkoumaného výjezdu se pochopitelně mění pro kaţdou variantu. Rozdíly jsou ovšem 

minimální protoţe jsem se snaţil všechny průjezdy posoudit vţdy ze stejného počátečního 

bodu do doby, neţ vozidlo projelo přes daný výjezd a dostalo se do přímého směru jízdy. 
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Software Vehicle Tracking nabízí moţnost animace celého průběhu dráhy vozidla při 

zadaných rychlostech tak aby se výsledek přiblíţil co nejvíc reálným podmínkám.  

Za konfliktní situaci bych zejména označil těsné průjezdy na výjezdu č. 2, kde vznikalo 

největší nebezpečí nedodrţení stanoveného kritéria o nepřekročení hranice vodícího pruhu  

a najetí na obrubník a poškození nároţí. Software Vehicle tracking nabízí moţnost 

opětovného přezkoumání daného průjezdu, ovšem v reálném provozu řidiči takovou 

moţnost nemají a k poškození nároţí na výjezdech nebo v oblasti středového ostrova by 

s jistotou docházelo. Ilustrativní obrázky porušení nároţí v oblastech středového ostrova 

názorně ukazují obrázky č. 53a a 53b.  

 

 

Obr. 53: Porušení nároţí na vjezdu (a) a výjezdu (b) 

Zdroj: [4] 

Konfliktním situacím tohoto typu, lze o okruţních křiţovatek zabránit vybudováním 

bezpečnostních prvků. Pro vyřešení situace, kdy jízdní souprava vyjíţděla z výjezdu číslo 1 

tedy z ulice Hlavní třída do výjezdu č. 2 do ulice Francouzská, lze v rámci okruţní 

křiţovatky navrhnout spojovací větev neboli tzv. Bypass. Znázorněný na obr. 54a .Ve 

vztahu k řešené okruţní křiţovatce by takové úpravy ale měly za následek i celkovou 

úpravu stávající komunikace zejména chodníků a přechodů pro chodce. [4]  
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Další variantou, jak zamezit problémovému najetí do ulice Hlavní třídy přes nároţí je 

navrţení zpevněné krajnice, kterou lze vidět na obr. 54b. 

 

Obr. 54: Spojovací větev (a) a srpovitá zpevněná krajnice (b)  

Zdroj: [4] 

Poslední variantou můţe být jiţ zmíněný průjezd přes celou okruţní křiţovatku, čímţ by se 

změnil nájezdový úhel jízdní soupravy do samotného výjezdu. Dráha i čas pro dosaţení 

výjezdu se rapidně zvýší, vozidlo ovšem můţe vyuţít celý prostor okruţního pásu a opustit 

jej příslušným výjezdem při lepším nájezdovém úhlu. [3] Varianta takového průběhu pro 

jízdní soupravu LHV tahače s návěsem přívěsem je vygenerována ve výkresu č. 1. Je 

důleţité ovšem upozornit na fakt, ţe se okruţní křiţovatka nachází v zastavěném území 

blízko obytné zástavby a v nejbliţších letech se zde nedá očekávat nutnost projíţdění 

těchto vozidel.  
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8. ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ. 

Cílem mé práce bylo analyzovat průjezd okruţní křiţovatkou vybranými druhy vozidel  

a jízdních souprav pomoci standardních kinematických výpočtů a jednak s vyuţitím 

softwaru pro ověření průjezdnosti pomocí tzv. Vlečných křivek. 

Okruţní křiţovatku jsem vybral na základě vlastního uváţení v obci Ostrava na styku 

ulic Hlavní třída a Porubská. Jedná se o okruţní křiţovatku, která se nachází v zastavěném 

území, je ovlivněna pohybem chodců a je vyuţívaná osobní, nákladní i autobusovou 

dopravou. Při podrobnějším průzkumu křiţovatky bylo zjištěno, ţe zde dochází k průjezdu 

menších dodávek z důvodů obsluhy zdejších podniků a také kloubových autobusů délky  

18,00 m. Pro ověření průjezdu jsem proto vybral vozidla větších délkových rozměrů tj. 

jízdní soupravu délky 22,00, která je dle legislativy nejdelší dovolenou v české republice,  

a dále 2 jízdní soupravy typu LHV délky 25,25 m. 

První polovina praktické části byla věnována kinematickým výpočtům při průjezdu 

vozidla zatáčkou. Pomocí těchto výpočtů bylo v souladu s ČSN 73 6102 - projektování 

křiţovatek na pozemních komunikacích zjištěno, jaké jsou nejmenší dovolené hodnoty 

vnitřního a vnějšího stopového poloměru zatáčení, dále také vnitřního a vnějšího 

obrysového poloměru zatáčení a nejmenší dovolená šířka jízdního pruhu pro průjezd 

zatáčkou. Dále byl popsán postup namodelování stejných jízdních souprav v softwaru 

Vehicle Tracking a ověřen průjezd obloukem o stejném poloměru jako při kinematických 

výpočtech. Následné hodnoty kinematických výpočtů byly porovnány s hodnotami, které 

byly ověřeny softwarem Vehicle Tracking. V závěru první poloviny části jsem pak tyto 

výsledky zhodnotil a doporučil dále pokračovat v analýze pouze pomocí softwaru Vehicle 

Tracking, protoţe počítá s proměnnými, jako rychlost jízdy nebo změna směru jízdy. Dále 

umoţňuje také změřit čas a dráhu průjezdu. 

Druhá část diplomové se tedy zabývá softwarovým ověřením průjezdů všech 

namodelovaných vozidel vybranou okruţní křiţovatkou pomocí vlečných křivek. Byly 

ověřeny průjezdy přes všechny vjezdy i výjezdy okruţní křiţovatky v rychlostech od 10 do 

20 km/h a změřena dráha i doba průjezdu. Všechny výsledky byly zaznamenány do 

tabulek, které jsou součástí diplomové práce nebo příloh. V závěru druhé poloviny 

praktické části byly výsledky zhodnoceny a doporučeny návrhy na zlepšení.  
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