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Anotace 

 

Cílem této práce, je posouzení stávajícího stavu na plynu dopravy, posouzení dopravní 

nehodovosti, Analýza vývoje intenzit a jejího posouzení na vhodnost navrhovaného řešení a 

následné posouzení tohoto návrhu na plynulost dopravy. Také je zde nastíněno nově navržené 

stavebně technické řešení. 

 

Abstract  

 

The aim of this work is to assess the current state of traffic flow, assessment of traffic 

accidents, analysis of intensity and its assessment of the suitability of the proposed solution 

and the subsequent assessment of this proposal on traffic flow. Also outlined is a newly 

proposed structural and technical solutions. 
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Qj   Intenzita proudu na okružní křižovatce [voz/h] 

Lj   Kapacita proudu na okružní křižovatce [voz/h] 

ALG   Stupeň vytížení na okružní křižovatce [-] 

docx   DOCument, podporovaný formát Microsoft Word 2007 

dwg   DraWinG, Podporovaný formát AutoCAD 

JPEG   Joint Photographic Experts Groups  

MHD   Městská hromadná doprava 

pdf   Portable Document Format  

xlsx   ExceL Spreadsheet, Podporovaný formát Microsoft Excel 2007 

Seznam odborných termínů:  

Kritické časové odstupy (tg) (pro křižovatku) - střední hodnota přijatelných časových 

odstupů na křižovatce (všech řidičů) v daných vnějších podmínkách. 

Následný časový odstup (tf) - střední hodnota časových odstupů mezi dvěma následujícími 

vozidly podřazeného dopravního proudu, které se nacházejí ve frontě za sebou a zařazují se 

do stejné časové mezery (odstupu) v nadřazeném dopravním proudu nebo v této mezeře 

(odstupu) nadřazené dopravní proudy křižují. 

Padesátirázová intenzita dopravy - 50. nejvyšší hodnota hodinové intenzity dopravy v 

kalendářním roce. 
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1. Úvod 
Cílem této diplomové práce je posoudit úrovňovou průsečnou neřízenou křižovatku 

z hlediska dalšího vývoje intenzit, posoudit kapacitu a analyzovat dosud zaregistrované 

nehody. Jako výstup této diplomové práce, je návrh optimálního řešení. V této kapitole 

popisuji návaznost křižovatky na okolní oblasti zájmu (Zdroje, Cíle) či vlivu (sousedící 

křižovatky - řízené a neřízené), popis lokality (poloha, demografický vývoj, zdroje a cíle), 

pasportem stávajícího stavu a pořízením vstupních podkladů.  

1.1. Návaznost na okolní komunikační síť 

V podkapitole je popsána návaznost na komunikační sítě města Ostravy a popis 

širších vztahů. 

1.1.1. Popis širších vztahů 

V úvodní části popisuje Obrázek 1 komunikační síť. Jak je patrno na obrázku, 

křižovatka podrobená analýze se nachází v blízkosti dvou stěžejních pozemních komunikací 

(Dálnice D1 a Silnice I.tř. S11- ulice Rudná). Obě tyto komunikace slouží převážně pro 

tranzitní dopravu. Pro obslužnost dopravou části Ostrava – Poruba (na Obrázek 1 

severovýchodní oblast), převážně tedy oblast Třebovice, Svinov a Martinov (Obrázek 3) je 

nutné využít mnou sledovaný dopravní uzel (Křižovatka – ul. Bílovecká x Nad Porubkou x 

Polanecká viz. Obrázek 2). Jedná se o dopravu vnější cílovou, ale také vnitřní cílovou. Mezi 

základní cíle dopravy patří obchodní centrum (Tesco, Hornbach atd.), obchodní středisko 

(Interspar a přidružené), volnočasové centrum Saréza (Bazén, fitness, sportovní aktivity, 

relaxcentrum) viz. Obrázek 3. 
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Obrázek 1: Širší vztahy 

 
Obrázek 2: Rozbor křížení 
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Obrázek 3: Popis cílových oblastí 

1.1.2. Návaznost ostatních křižovatek 

Sousedící křižovatky jsou neřízené. Nejbližší křižovatka je vzdálená více jak 500m. 

1.2. Popis bezprostředního okolí křižovatky 

1.2.1. Kategorie křižujících se komunikací 

Přes tuto křižovatku vede silnice S III 4785, která je komunikací hlavní na této křižovatce 

(ul.Polanecká x ul.Bílovecká) viz. Obrázek 4. Ulice Nad Porubkou je evidována jako místní 

komunikace obslužná (funkční skupiny C). 
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Obrázek 4: Kategorie křižujících se pozemních komunikací (žlutě hlavní) 

1.2.2. Zdroje a cíle 

Poblíž této křižovatky se nachází několik míst zájmů, kromě výše zmiňovaných, 

které jsou využívání hlavně v pracovní dny. Jedná se o Radnici, Mateřskou školku, Základní 

školu, prodejna uzenin, prodejna ovoce a zeleniny. U posledních čtyřech, bylo průzkumem 

zjištěno přímé ovlivnění této komunikace. Nebyl zjištěn zásadní vliv intenzit, ale vznikaly zde 

kolizní situace, které narušovaly plynulý průjezd komunikaci (couvání do křižovatky).  

Ve vzdálenosti 40m od křižovatky na hlavní komunikaci ul. Bílovecká je zastávka 

městské hromadné dopravy. 

 
Obrázek 5: Ukončení samostatné cyklotrasy (Polanecká) 
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Po hlavní pozemní komunikaci viz. Obrázek 4 je vedena cyklostezka. Tato 

cyklostezka je ze směru od ul. Polanecké, vedena vpravo kde je ukončena Obrázek 5. Z ulice 

Bílovecká je cyklotrasa svedena na hlavní komunikaci kde taktéž končí Obrázek 6. Obě tyto 

cyklostezky navazují za průsečnou křižovatkou (ulic Bilovecká x Polanecká). Tyto 

cyklostezky navazují na rozsáhlejší síť cyklostezek v Ostravě. 

 
Obrázek 6: Ukončení cyklotrasy (ul. Bílovecká) 

1.3. Pasport křižovatky 

 Byla provedena pasportizace ve formě fotodokumentace příloha 9) a dodatečné zaměření 

převážně vodorovného dopravního značení.  

 
Obrázek 7: Pohled z hlavní ulice Bílovecká 
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Obrázek 8: Pohled z hlavní ulice Polanecká 

 
Obrázek 9: Pohled z vedlejší ulice Bílovecká 

 
Obrázek 10: Pohled z vedlejší ulice Nad Porubkou 
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1.4. Pořízení vstupních podkladů 

Pro pořízení vstupních podkladů bylo nutné provést sčítaní dopravního proudu 

v jednotlivých větvích a pruzích. Na počátku nebylo zřejmě, který den je nutné provést 

sčítání. Pro posouzení křižovatky musela být zjištěna špičková hodina.  

Při prostudování podle [2] bylo zřejmé, že je nutné provést sčítání v „Běžný 

pracovní den“, „Běžný pátek“ a v „Běžnou neděli“. Jsou to dny, které nejsou ovlivněny 

žádnou neobvyklou události tohoto týdne (výstavy, koncert, státní svátek, přírodní katastrofy 

atd.). Podle doporučené doby sčítání, bylo sčítání provedeno v „Běžný pracovní den“ a v 

„Běžném pátku“ od 14:00 do 16:00 hodin. „Běžnou neděli“ byl proveden průzkum v době od 

16:00 do 20:00. Průzkumem bylo zjištěno, že se nejvyšší intenzita vyskytuje v „Běžný pátek“ 

a zároveň, že se jedná o charakter provozu smíšený dle [2].  

Formulář pro sčítání byl sestaven tak, aby se sčítání rozdělilo do 15-minutových 

intervalů. Z těchto podkladů bylo možné zjistit padesátirázovou intenzitu, která je rovná 

maximální hodinové intenzitě.   

Tab. 1: Intenzity naměřené v pátek 15.10.2010 (14:00-16:00h) 

 

1.5. Roční průměr denních intenzit 

Dle těchto výše uvedených podkladů je možno vypočíst RPDI. Výpočet plně 

odpovídá [2]. Tab. 1 je použita jako vstup pro můj výpočet. 

Pří výpočtu se postupuje ve třech krocích:  

Větev Směr M O N, A K Suma/V
ětev

vlevo 3 56 7 2
rovno 3 411 16 2
vpravo 0 555 46 8
vlevo 0 17 0 0
rovno 0 28 0 0
vpravo 0 19 1 0
vlevo 1 311 14 0
rovno 1 285 9 0
vpravo 0 24 1 0
vlevo 3 768 40 0
rovno 0 95 5 0
vpravo 1 248 12 0

1109

65

646

1172

Intenzity v době průzkumu:

1 - Hlavní ul. 
Polanecká

2 -vedlejší ul. 
Bílovecká

3 - vedlejší ul. 
Nad porubkou

4 - Hlavní ul. 
Bílovecká
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• Stanovení odhadu denní intenzity v den průzkumu 

• Stanovení odhadu týdenního průměru denních intenzit 

• Stanovení odhadu ročního průměru denních intenzit 

, , ,x m m d d t t RPDIRPDI I k k k= ⋅ ⋅ ⋅     (1) 

1.5.1. Stanovení odhadu denní intenzity v den průzkumu  

Nyní přepočteme intenzity v době průzkumu na denní intenzity intenzitu v době 

průzkumu. Pomocí přepočtových koeficientů pro každou skladbu dopravního proudu.  

, ,
100 100 15,4799

6,46m d o d
i

k
p

= = =
∑    (2) 

, ,m d ok - přepočtový koeficient intenzity dopravy v době průzkumu na denní intenzitu 

dopravy dne průzkumu pro osobní automobily (zohlednění denních variací intenzit dopravy) 

[-], 
d
ip∑ - součet podílů hodinových intenzit dopravy za dobu průzkumu na denní 

intenzitě dopravy [%], zjištěný z [2] podle doby průzkumu a skladby dopravního proudu, 

, ,
100 100 13,4409

7,44m d n d
i

k
p

= = =
∑    (3) 

  

, ,m d nk - přepočtový koeficient intenzity dopravy v době průzkumu na denní intenzitu 

dopravy dne průzkumu pro nákladní automobily (zohlednění denních variací intenzit 

dopravy) [-], 

,
100 100 14,7711

6,77d k d
i

k
p

= = =
∑     (4) 

, ,m d kk - přepočtový koeficient intenzity dopravy v době průzkumu na denní intenzitu 

dopravy dne průzkumu pro nákladní soupravy (zohlednění denních variací intenzit dopravy) 

[-], 

, ,
100 100 14,8148

6,75m d s d
i

k
p

= = =
∑    (5) 

, ,m d sk - přepočtový koeficient intenzity dopravy v době průzkumu na denní intenzitu 

dopravy dne průzkumu pro součet skladeb (zohlednění denních variací intenzit dopravy) [-]. 
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Na základě těchto přepočtových koeficientů bylo za využití tabulkového procesoru 

excel přepočítáno na denní intenzitu v době průzkumu. 

Tab. 2: Denní intenzita v době průzkumu 

 

1.5.2. Stanovení odhadu týdenního průměru denních intenzit 

Dále je nutno přepočíst denní intenzitu v době průzkumu na týdenní průměr denních 

intenzit. K tomu poslouží obdobné koeficienty jako výše uvedené. 

, ,
100 100 0,8826

113,3d t o t
i

k
p

= = =
∑     (6) 

, ,d t ok - přepočtový koeficient denní intenzity dopravy dne průzkumu na týdenní 

průměr denních intenzit dopravy pro osobní automobily (zohlednění týdenních variací 

intenzity dopravy) [-], 
t
ip∑ - je podíl denní intenzity dopravy dne průzkumu na týdenním průměru denních 

intenzit dopravy [%], zjištěný z [2] podle dne průzkumu a skladby dopravního proudu, 

, ,
100 100 0,8347

119,8d t n t
i

k
p

= = =
∑     (7) 

, ,d t nk - přepočtový koeficient denní intenzity dopravy dne průzkumu na týdenní 

průměr denních intenzit dopravy pro nákladní automobily (zohlednění týdenních variací 

intenzity dopravy) [-], 

Větev Směr M O N, A K
Suma/V
ětev

vlevo 46 867 94 30
rovno 46 6362 215 30
vpravo 0 8591 618 118
vlevo 0 263 0 0
rovno 0 433 0 0
vpravo 0 294 13 0
vlevo 15 4814 188 0
rovno 15 4412 121 0
vpravo 0 372 13 0
vlevo 46 11889 538 0
rovno 0 1471 67 0
vpravo 15 3839 161 0

Intenzity přepočtené na den průzkumu:

1 - Hlavní ul. 
Polanecká 16430

2 -vedlejší ul. 
Bílovecká 963

3 - vedlejší ul. 
Nad porubkou 9570

4 - Hlavní ul. 
Bílovecká 17363
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, ,
100 100 0,7994

125,1d t k t
i

k
p

= = =
∑     (8) 

, ,d t kk - přepočtový koeficient denní intenzity dopravy dne průzkumu na týdenní 

průměr denních intenzit dopravy pro součet skladeb (zohlednění týdenních variací intenzity 

dopravy) [-], 

, ,
100 100 0,8764

114,1d t s t
i

k
p

= = =
∑     (9) 

, ,d t sk - přepočtový koeficient denní intenzity dopravy dne průzkumu na týdenní 

průměr denních intenzit dopravy pro nákladní soupravy (zohlednění týdenních variací 

intenzity dopravy) [-].  

Tab. 3: Týdenní průměr denních intenzit 

 

1.5.3. Stanovení odhadu ročního průměru denních intenzit 

Následně zbývá přepočet z týdenního průměru denních intenzit na roční průměr 

denních intenzit. 

Větev Směr M O N, A K
Suma/V
ětev

vlevo 41 765 79 24
rovno 41 5615 180 24
vpravo 0 7583 516 94
vlevo 0 232 0 0
rovno 0 383 0 0
vpravo 0 260 11 0
vlevo 14 4249 157 0
rovno 14 3894 101 0
vpravo 0 328 11 0
vlevo 41 10493 449 0
rovno 0 1298 56 0
vpravo 14 3388 135 0

Týdenní průměr denních intenzit

1 - Hlavní ul. 
Polanecká 14399

2 -vedlejší ul. 
Bílovecká 844

3 - vedlejší ul. 
Nad porubkou 8388

4 - Hlavní ul. 
Bílovecká 15217
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, ,
100 100 1,0246

97,6t rpdi o r
i

k
p

= = =
∑     (10) 

, ,t rpdi ok - přepočtový koeficient týdenního průměru denních intenzit dopravy týdne 

průzkumu na roční průměr denních intenzit dopravy pro osobní automobily (zohlednění 

ročních variací intenzit dopravy) [-], 

, ,
100 100 0,8865

112,8t rpdi n r
i

k
p

= = =
∑    (11) 

, ,t rpdi nk - přepočtový koeficient týdenního průměru denních intenzit dopravy týdne 

průzkumu na roční průměr denních intenzit dopravy pro nákladní automobily (zohlednění 

ročních variací intenzit dopravy) [-], 

, ,
100 100 0,8865

112,8t rpdi k r
i

k
p

= = =
∑    (12) 

, ,t rpdi kk - přepočtový koeficient týdenního průměru denních intenzit dopravy týdne 

průzkumu na roční průměr denních intenzit dopravy pro nákladní soupravy (zohlednění 

ročních variací intenzit dopravy) [-], 

, ,
100 100 1,0246

97,6t rpdi s r
i

k
p

= = =
∑     (13) 

, ,t rpdi sk - přepočtový koeficient týdenního průměru denních intenzit dopravy týdne 

průzkumu na roční průměr denních intenzit dopravy pro součet skladeb (zohlednění ročních 

variací intenzit dopravy) [-]. 

Přehledná Tab. 4 znázorňuje roční průměr denních intenzit v jednotlivých větvích a 

směrech rozdělených pro každou skladbu. Celkový roční průměr denních intenzit vjezdu do 

této křižovatky je IRPDI = 39 840 voz/24h. 
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Tab. 4: RPDI 

 

Větev Směr M O N, A K
Suma/V
ětev

vlevo 42 678 70 24
rovno 42 4978 159 24
vpravo 0 6722 458 97
vlevo 0 206 0 0
rovno 0 339 0 0
vpravo 0 230 10 0
vlevo 14 3767 139 0
rovno 14 3452 90 0
vpravo 0 291 10 0
vlevo 42 9302 398 0
rovno 0 1151 50 0
vpravo 12 3004 119 0

3 - vedlejší ul. 
Nad porubkou 8594

4 - Hlavní ul. 
Bílovecká 15592

Roční průměr denních intenzit

1 - Hlavní ul. 
Polanecká 14753

2 -vedlejší ul. 
Bílovecká 865
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2. Posouzení kapacity průsečné křižovatky  
Cílem této kapitoly je posoudit kapacitu neřízené průsečné úrovňové křižovatky 

ulic Bílovecká x Nad Porubkou v Ostravě. Posudek je směrován na posouzení stávajícího 

stavu a stavu při zachování stavebně technického řešení této křižovatky. Jedná se o rok 2010.  

Pro posouzení bylo nutné zjistit návrhové intenzity všech dopravních proudů této 

křižovatky, geometrické uspořádání, rychlost jízdy na hlavní komunikaci, úpravu přednosti v 

jízdě, způsob převádění chodců a cyklistů touto křižovatkou a blízkost světelných křižovatek 

případně železničních přejezdů. Posudek odpovídá literatuře [1].  

2.1. Návrhové intenzity 

Pro získání návrhových intenzit respektive intenzit současného stavu bylo nutné 

provést průzkum podle odstavce 1.4. Odtud jsem dostal padesátirázovou intenzitu. Součet 

všech vozidel na vjezdu do křižovatky 50 1586 /I voz h= . Tab. 1 zachycuje podrobný popis 

skladby dopravních proudů, intenzit v jednotlivých pruzích a větvích. Pro dosažení vstupních 

intenzit a následný výpočet kapacity je nutné přepočítat skladbu na jednotkové vozidlo podle 

Tab. 5. Na křižovatce jsem zjistil intenzitu jednotlivých proudů a tu označil pod jednoznačně 

identifikovatelnými čísly Obrázek 11. 

Tab. 5:Přepočtové koeficienty pro skladbu dopravního proudu 

 

M O N, A K
0,8 1,0 1,5 2,0
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Obrázek 11: Čísla dopravních proudů 

Tab. 6: Intenzity jednotlivých proudů 

  

Tab. 6 znázorňuje intenzity jednotlivých dopravních proudů dle Obrázek 11, které 

jsou jedním s předpokladů pro výpočet kapacity.  

2.2. Výpočet základní kapacity 

Všechny vstupní předpoklady pro výpočet kapacity jsou splněny a nyní následuje 

výpočet. Nejprve  vypočítávám základní kapacitu. Pro výpočet základní kapacity je nutné znát 

Intenzita 
proudu

voz/h

I2  45

I2,L 458

I3 129

I4 173

I4,L 189

I5 12

I7 239

I7,L 24

I8 328

I11 11

I11,L 6

I12 9
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stupně nadřazenosti a podřazenosti  Tab. 7, rozhodující intenzity, skutečná rychlost na hlavní 

komunikaci, střední hodnotu kritických časových odstupů a následné časové odstupy. 

Tab. 7: Stupně nadřazenosti/podřazenosti proudů na křižovatce 

 

Součet intenzit nadřazených proudů. Výpočty těchto intenzit tedy začínají 

intenzitami pro 2. Stupeň (jednoduchá podřazenost proudu 1. stupně). 

,7 2 2 3 45 458 129 632 /H LI I I I voz h= + + = + + =
   (14) 

[rozhodující intenzita pro proud „7“] 

,7 2 2 45 458 503 /H L LI I I voz h= + = + =
    (15) 

[rozhodující intenzita pro proud „7L“] 

,12 2 458 /H LI I voz h= =
    (16) 

[rozhodující intenzita pro proud „12“] 

Provede se výpočet rozhodujících intenzit 3. Stupně (dvojnásobná podřazenost 1. a 2. 

Stupně). 

,11 2 7 7 8 458 239 24 328 1049 /H L LI I I I I voz h= + + + = + + + =
  (17) 

[rozhodující intenzita pro proud „11“] 

,11 2 7 7 3 45 239 24 129 437 /H L LI I I I I voz h= + + + = + + + =
  (18) 

[rozhodující intenzita pro proud „11L“] 

,5 2 7 45 24 69 /H LI I I voz h= + = + =
    (19) 

[rozhodující intenzita pro proud „5“] 

Následuje výpočet rozhodujících intenzit 4. Stupně (trojnásobná podřazenost 1., 2. a 

3. Stupně). 

,4 2 2 7 11 11 12 45 458 24 11 6 9 553 /H L L LI I I I I I I voz h= + + + + + = + + + + + =
 (20) 

[rozhodující intenzita pro proud „4“] 

Stupeň Charakteristika dopravní proudy
1. stupeň nadřazenost 2, 2L, 3, 8
2. stupeň jednoduchá podřazenost proudu 1. stupně 7, 7L, 12
3. stupeň dvojnásobná podřazenost proudům 1. a 2. stupně 5, 11, 11L
4. stupeň trojnásobná podřazenost proudům 1., 2. a 3. stupně 4, 4L
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,4 2 2 7 11 11 8 45 458 239 11 6 328 1087 /H L L LI I I I I I I voz h= + + + + + = + + + + + =
 (21) 

[rozhodující intenzita pro proud „4L“] 

Tab. 8: Rozhodující intenzity seřazené podle velikosti od největších po nejmenší 

 

V dalším kroku pro výpočet základní kapacity je nutné znát rychlost jedoucích 

vozidel po hlavní ulici a to pro 1. stupeň nadřazenosti. Jedná se o dopravní proudy „2“ a „2L“ 

u kterých byla zjištěna rychlost v 45 km/h a 39 km/h. Do analýzy jsem zahrnul rychlost větší, 

tedy v = 45 km/h a tu jsem dosadil do následných výpočtů kritických časových odstupů viz. 

[1]. Rychlost se dosazuje 85% skutečné rychlosti. Metodiku výpočtu pro hodnoty časových 

odstupů popisuje Tab. 9, výsledné hodnoty  vypočtené pomocí tabulkového procesoru excel 

popisuje Tab. 10, je seřazena podle řazení rozhodující intenzity (Tab. 8). V Tab. 11 jsou 

použity hodnoty následných časových odstupů dle [1]. 

Tab. 9: Funkce pro výpočet střední hodnoty kritických časových odstupů 

 

Rozhodující 
intenzita

voz/h

IH,4L 1086

IH,11 1049

IH,7 631

IH,4 553

IH,7L  503

IH,12 458

IH,11L  437

IH,5  69

2. stupeň

3. stupeň

3. stupeň

Stupeň

4. stupeň

3. stupeň

2. stupeň

4. stupeň

2. stupeň

Dopravní proud
Číslo dop. 
proudu

Levé odbočení z hlavní (ul. Polanecká) 7L
Přímý směr z lavní (ul. Polanecká) 7

Pravé odbočení z vdlejší (ul. Bílovecká) 12

Pravé odbočení z vdlejší (ul. Nad porubkou) 5
Přímý směr z vedlejší (ul. Bílovecká) 11
Levé odbočení z vedlejší (ul. Bílovecká) 11L
Levé odbočení z vedlejší (ul. Nad porubkou) 4
Přímý směr z vedlejší (ul. Nad porubkou) 4L

tg = 5,2 + 0,022 . v85%

tg = 4,4 + 0,036 . v85%

Střední hodnoty kritických 
časových odstupů

tg = 3,4 + 0,021 . v85%

tg = 2,8 + 0,038 . v85%
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Tab. 10: Hodnoty kritických odstupů 

 

Tab. 11 Následné časové odstupy 

 

Pro výpočet základní kapacity použijeme vzorec (22) podle [1]. Vypočtené hodnoty 

znázorňuje Tab. 12. 

,,
,3600 2

,

3600 f nH n
g n

tI
t

n
f n

G e
t

⎛ ⎞
− −⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠= ⋅     (22) 

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

,f nt - následný časový odstup [s], 

,g nt - kritický časový odstup [s], 

,H nI - rozhodující intenzita nadřazených proudů [voz/h]. 

Hodnoty kritických 
odstupů:

čas [s]

tg,4L 6,04

tg,11 5,78

tg,7 4,20

tg,4 6,04

tg,7L 4,20

tg,12 4,25

tg,11L 5,78

tg,5 5,78

Stupeň

4. stupeň

3. stupeň

2. stupeň

4. stupeň

2. stupeň

2. stupeň

3. stupeň

3. stupeň

Dopravní proud
Číslo dop. 
proudu

Levé odbočení z hlavní (ul. Polanecká) 7L
Přímý směr z lavní (ul. Polanecká) 7

Pravé odbočení z vdlejší (ul. Bílovecká) 12

Pravé odbočení z vdlejší (ul. Nad porubkou) 5
Přímý směr z vedlejší (ul. Bílovecká) 11
Levé odbočení z vedlejší (ul. Bílovecká) 11L
Levé odbočení z vedlejší (ul. Nad porubkou) 4
Přímý směr z vedlejší (ul. Nad porubkou) 4L

3,1

3,3

3,5

Následný časový dstup ‐ tf 
[s]

2,6
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Tab. 12: Základní kapacita proudů seřazená vzestupně 

 
 

2.3. Výpočet skutečné kapacity 

Ve výpočtu skutečné kapacity se již musí zohlednit geometrické uspořádání průsečné 

křižovatky, jako je délka řadícího pruhu, společné nebo oddělené pruhy a také vliv fronty na 

průjezdnost nadřazených proudů. Další faktor ovinující kapacitu je skutečné chovaní řidičů. 

Jedním z těchto faktorů je například geometrické uspořádání křižovatky, které dovolí najetí 

vozidla při odbočení vlevo na levou stranu společného pruhu, který je však dostatečně široký, 

aby umožnil průjezd vozidel přímým směrem či průjezd vozidel odbočujících vpravo. 

Kapacita skutečná pro proudy 2. stupně je rovna kapacitě základní.  

n nC G=       
(23)

 

n - dopravní proudy 7, 7L, 12 [-], 

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

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

7 7 832 /C G pvoz h= =
     ( 24) 

7 7 974 /L LC G pvoz h= =
     ( 25) 

12 12 824 /C G pvoz h= =      ( 26) 

Kapacita proudu „12“ není konečným výsledkem, jelikož se nachází ve společném 

pruhu proudů „11“ a „11L“.  U těchto dvou se jedná o 3. stupeň. Pro výpočet této kapacity se 

Základní 
kapacita

pvoz/h

G4L  282

G11 328

G4 532

G11L 661

G12 824

G7 832

G7L 974

G5 1008
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použije vzorce pro výpočet kapacity se společným řazením. Není zde možno zohlednit 

dostatečný prostor například při odbočování vlevo, kde by šířka a délka komunikace 

umožňovala objetí vozidla z pravé strany pro pravé odbočení či přímí směr.  

Pro výpočet skutečné kapacity 3. a 4. stupně je třeba zohlednit pravděpodobnost 

nevzdutí danou vzorcem (27). Tato pravděpodobnost snižuje jejich kapacitu. 

,

1 1
max

0

n
v

no n

Ia
Cp

⎧ ⎫− = −⎪ ⎪= ⎨ ⎬
⎪ ⎪⎩ ⎭

    (27) 

n - dopravní proudy 5, 7, 7L, 11, 11L, 12,[-], 

va - stupeň vytížení dopravního proudu [-] podle vzorce (29), 

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

nI - Intenzita jízdního pruhu n-tého proudu [pvoz/h], 

0,np - pravděpodobnost nevzdutí n-tého proudu [-]. 

Níže vypočítávám skutečnou kapacitu pro společný pruh proudů „11“, „11L“  a 

„12“.  Kapacita je počítán dle vzorce (28). 

1
, ,

1

m

j
j

n n n m

vj
j

I
C

a

=

=

=
∑

∑
     (28) 

, ,n n n - pro náš případ 11,11L,12 [-], 

vja - stupeň vytížení dopravního proudu [-] podle vzorce (29), 

m - počet proudů ve společném pruhu [-]. 

n
vj

n

Ia
C

=      ( 29) 

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

nI - Intenzita jízdního pruhu n-tého proudu [pvoz/h]. 

Kapacitu proudu „12“ již máme spočítanou a je možno z ní dopočítat i stupeň 

vytížení dopravního proudu.  

12
,12

12

9 0,011
824v

Ia
C

= = =
    

(30) 

Pro zjištění stupně vytížení proudů „11“ a „11L“ je nejprve nutné podle vzorců (31) 

a (32) vypočíst kapacitu samostatného proudu. 
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11 ,11 11xC p G= ⋅      (31) 

11 ,11 11L x L LC p G= ⋅      (32) 

11 11, LC C - kapacita jízdního pruhu proudů 11a 11L [pvoz/h], 

11 11, LG G - základní kapacita jízdního pruhu proudů 11 a 11L [pvoz/h], 

,11 ,11,x x Lp p - pravděpodobnost současného nevzdutí proudů 7 a 7L podle vzorce (33) 

[-]. 

Vzhledem k tomu, že u proudů „11“ a „11L“ se jedná o stejný stupeň tedy 3. stupeň 

podřazenosti podle Tab. 7 a dávají přednost stejným proudům „7“ a „7L“ podle Obrázek 11, 

bude se pravděpodobnost současného nevzdutí počítat stejně pro oba proudy „11“ i „11L“. 

,11 ,11 0,7 0,7x x L Lp p p p= = ⋅     (33) 

0,7 0,7, Lp p - pravděpodobnost nevzdutí dle vzorce (27) [-], 

7
7

7,7

2391 1 1 0,713
832max 0,713

0

v
o

Ia
Cp

⎧ ⎫− = − = − =⎪ ⎪= =⎨ ⎬
⎪ ⎪⎩ ⎭    

(34) 

7
7

7,7

241 1 1 0,975
974max 0,975

0

L
v L

Lo L

Ia
Cp

⎧ ⎫− = − = − =⎪ ⎪= =⎨ ⎬
⎪ ⎪⎩ ⎭    

( 35) 

Potom pravděpodobnost současného vzdutí proudů podle (33).  

,11 ,11 0,7 0,7 0,713 0,975 0,695x x L Lp p p p= = ⋅ = ⋅ =
   (36) 

Potom kapacitu proudů „11“ a „11L“ jsem spočítal podle níže uvedených výpočtů, 

které jsem zaokrouhloval na celá čísla.  

11 ,11 11 0,695 328 228 /xC p G pvoz h= ⋅ = ⋅ =     (37) 

11 ,11 11, 0,695 661 459 /L x LC p G pvoz h= ⋅ = ⋅ =  
Nyní už pokračuji ve výpočtu stupně vytížení dopravních proudů „11“ a „11L“ podle 

vzorce (29). 

11
,11

11

11 0,048
228v

Ia
C

= = =
     

(38) 

11
,11

11

6 0,013
459

L
v L

L

Ia
C

= = =
     

(39) 

Potom kapacita společného pruhu pro proudy „11“, „11L“ a „12“ je podle vzorce 

(28) 
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11 11 12
11,11 ,12

,11 ,11 ,12

11 6 9 361 /
0,048 0,013 0,011

L
L

v v L v

I I IC pvoz h
a a a

+ + + +
= = =

+ + + +  

Nyní vypočítám kapacitu pro společný pruh proudů „4“ a „5“ Obrázek 11. Proud 

„4“ je 4. stupně a proud „5“ je 3. stupně. Pro 4. stupeň je nutné určit, zda se nejedná o stavy 

vytvářející frontu. To se určí na základě výpočtu pravděpodobností, kterou vyjadřuje nejlépe 

proud „11“ a „11L“. Vypočítáno ze vztahu (40) 

11,11 ,12
,11 0,11,11 ,12

,11 0,11,11 ,12

1
1 1

1
L

x L

x L

p p p
p p

=
− −

+ +
    (40) 

,11xp - pravděpodobnost nevzdutí dle (36) [-], 

0,11,11,12p - pravděpodobnost nevzdutí dle (41) [-], 

11,11,12p - pravděpodobnost současného nevzdutí dle (42) [-], 

11 11 12
,11,11 ,12

11 11 12,11,11 ,12

261 1 1 0,93
361max 0,93

0

L
v L

Lo L

I I Ia
C C Cp

+ +⎧ ⎫− = − = − =⎪ ⎪+ += =⎨ ⎬
⎪ ⎪⎩ ⎭  

( 41) 

Dosazením do vzorce (40) vypočteme pravděpodobnost současného nevzdutí, které 

pak pře násobíme základní intenzitou pro proud „4“. 

11,11 ,12
1 1 0,6601 0,695 1 0,93 1 0, 439 0,07531

0,695 0,93

Lp = = =
− − + ++ +

  ( 42) 

Kapacita proudu „4“ je při nezapočítání proudu „5“. Obě kapacity nezávisle na 

společném pruhu jsou vypočítaný níže. 

4 11,11 ,12 4 0,660 532 351 /LC p G pvoz h= ⋅ = ⋅ =    ( 43) 

5 ,5 5 0,975 1008 982 /xC p G pvoz h= ⋅ = ⋅ =     ( 44) 

Opět výpočet stupně vytížení, tentokrát pro dopravní proudy „4“ a „5“ podle vzorce 
(29). 

4
,4

4

173 0,493
351v

Ia
C

= = =
     

(45) 

5
,5

5

12 0,012
982v

Ia
C

= = =
     

(46) 

Výpočet skutečné kapacity pro společný pruh proudů „4“ a „5“. Je však nutné ještě 

posoudit jestli nebude mít vypočtená skutečná kapacita proudu „4L“ vliv na kapacitu těchto 

dvou proudů. Skutečná kapacita je vypočítána podle (28). 
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4 5
4,5

,4 ,5

173 12 366 /
0,493 0,012v v

I IC pvoz h
a a

+ +
= = =

+ +    (47) 

Poslední proud, u kterého je třeba posoudit skutečnou kapacitu je proud „4L“ 

Obrázek 11, Tomuto proudu je vyčleněn odbočovací pruh pro odbočení vlevo délky 29 m 

(vzdálenost do které je možno stát aniž by stojící vozidla zasahovali do sousedního 

společného pruhu „4,5“). Délka odbočovacího pruhu je stejně jako intenzita nepostradatelný 

údaj v následném výpočtu. Výpočet jsem provedl podle (48).  

( )
1 1 16 6 6, , , ,

min

1800

r r r

i j k
l l l

n vlevo v i v j v k

I I I

C a a a
+ + +

+ +⎧ ⎫
⎪ ⎪⎪ ⎪= ⎨ ⎬+ +
⎪ ⎪
⎪ ⎪⎩ ⎭

    (48) 

 

,n vlevo - kapacita společného pruhu [pvoz/h], 

va - stupeň vytížení dopravního proudu [-] podle vzorce (29), 

i - dopravní proud 4L,[-], 

j - dopravní proud 4,[-], 

k - dopravní proud 5,[-], 

, ,i j kI - intenzita dopravního proudu i, j, k [pvoz/h], 

Výpočet je proveden také pomocí tabulkového procesoru excel. Většinu hodnot pro 

výpočet máme. Nutno však ještě spočítat stupeň vytížení proudu „4L“. Pro tento výpočet je 

však nutné spočítat dílčí kapacitu pro tento proud podle . 

4 ,4 4 0,344 282 97 /L x L LC p G voz h= ⋅ = ⋅ =    (49) 

,4xp -  pravděpodobnost nevzdutí dle vzorce proudů 7, 11, 11L podle (27) [-] 

4G - základní kapacita jízdního pruhu 4L proudu [pvoz/h]. 

Po vypočítání stupně vytížení proudu „4L“ pokračuji ve výpočtu podle (48).  

Stupeň vytížení podle (50) mi u toho pruhu vyšel 1,949, což znamená pře 

násobením na procenta na 194,9 %. Intenzita je tedy téměř dvakrát tak větší než dílčí 

(samostatná) kapacita tohoto proudu. 

4
,4

4

189 1,949
97

L
v L

L

Ia
C

= = =
     

(50) 
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( )
2828 28 11 281 1 66 6 64 ,

189 173 12 374 191
min 198 /43,88 0,021,949 0, 493 0,012

1800

L vlevoC pvoz h
++ + +

+ +⎧ ⎫= =⎪ ⎪⎪ ⎪= =+⎨ ⎬+ +
⎪ ⎪
⎪ ⎪⎩ ⎭

 

(51) 

Jako výsledná skutečná kapacita samostatného pruhu na odbočení vlevo pro proud 

„4L“ mi vyšla kapacita z (51). Tato kapacita byla počítána jako kapacita, která ovlivňuje 

proudy „4“ a „5“. V posuzování pro všechny tři zmíněné proudy v tomto odstavci se tedy 

řídím posledním jmenovaným výsledkem (51). Nyní jsem vypočítal všechny potřebné 

kapacity k posouzení stávajícího stavu křižovatky na Úroveň kvality dopravy. Souhrnná 

tabulka vypočtených kapacit. 

Tab. 13: Tabulka vypočtených skutečných kapacit 

Proudy
Kapacita 
pvoz/h

11,11L,12 361
4L, 4, 5 198

7 832
7L 974
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3. Posouzení Úrovně kvality dopravy 
Posouzení úrovně kvality dopravy dále jen ÚKD se řídí [1] a [4]. Pro porovnání 

ÚKD je nutné zjistit rezervu, která je vyjádřená jako rozdíl vypočtených kapacit a návrhových 

intenzit (52). Vypočítanou rezervu pro proudy mnou kapacitně analyzované křižovatky 

znázorňuje Tab. 14. 

Re n n nz C I= −      (52) 

nC - vypočtená skutečná kapacita n-tého proudu[pvoz/h], 

nI - návrhová intenzita n-tého proudu [pvoz/h]. 

Tab. 14: Rezervy pro příslušné proudy 

 
Pro posouzení ÚKD nám poslouží Graf 1, ze kterého je patrna závislost rezervy a 

střední doby zdržení na ÚKD. Tab. 15 znázorňuje zjištěnou ÚKD na křižovatce pro jednotlivé 

proudy. 

 

Graf 1: Vztah střední doby zdržení na kapacitě a její rezervě 

Proudy Rezerva pvoz/h

11,11L,12 335
4L, 4, 5 ‐176

7 594
7L 949
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Tab. 15: ÚKD pro jednotlivé proudy podle Graf 1 

 
Jak je jasně patrno z Tab. 15 u proudů „4L“, „4“ a „5“ je zřetelně překročena 

kapacita, tedy ÚKD je zde na stupni F. Pro silnice III je limitním stupněm ÚKD – E. Proudy 

„4L“, „4“ a „5“ jsou na větvi místní komunikace obslužné funkční skupiny C podle [5] se na 

tuto funkční skupinu neposuzuje ÚKD. Podle [1] je však na křižovatkách o překročené 

stabilitě nutné sjednat nápravu patřičným návrhem.  

Proudy
Rezerva 
pvoz/h

Kapacita 
pvoz/h ÚKD

11,11L,12 335 361 A
4L, 4, 5 -176 198 F

7 594 832 A
7L 949 974 A
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4. Posouzení nehod 
Tato kapitola se zabývá rozborem dopravních nehod. Rozbor je koncipován pouze do 

příčin dopravních nehod zjištěných z [6]. Tento rozbor však neřeší vždy skutečnou příčinu a 

místo na křižovatce, kde se nehoda odehrála. Ve formulářích, které server [6] nabízí je 

spousta špatně přepsaných údajů ze svodků a nejasně formulovaných příčin. Proto jsem 

požádal dopravní inspektorát policie ČR k nahlédnutí, nebo alespoň k předání potřebných 

informaci (poloha na křižovatce, přesná příčina) ohledně evidovaných nehod na této 

křižovatce. Vhledem k nemožnosti nahlédnutí, které je způsobeno legislativními předpisy. Se 

evidované nehody dají členit podle předpokládané příčiny podle [6].  

Informace o dopravních nehodách jsou také zkresleny novější legislativní změnou od 

ledna 2009. Účastník nehody nemusí volat policii, dojde-li k hmotné škodě nepřevyšující 100 

tisíc Kč včetně. Pokud tedy nedojde ke zranění nebo poškození majetku třetí osoby. Statistika 

nehod je tedy ovlivněna touto změnou v legislativě.  

Při průzkumu křižovatky na místě jsem zjistil jisté „konfliktní situace“ (situace 

hraničící se vznikem dopravních nehody). Na Obrázek 12 jsou znázorněny místa vzniklých 

dopravních nehod a také konfliktních situací. 

 
Obrázek 12: Zakreslené nehody za roky 2007-2010 a konfliktní situace zjištěné průzkumem 

Místa označené na Obrázek 12 žlutě jsou konfliktní situace. Ty byly způsobeny 

nekázní řidičů. Jelikož se v této oblasti nachází prodejna ovoce, zeleniny a masných výrobku. 

Řidiči parkují na vedlejší ulici Bílovecké z pohledu výjezdu z křižovatky vpravo podélně. Při 
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vyjíždění ze zaparkované pozice někdy couvají do křižovatky. To komplikovalo proudu „5“ 

vyjetí z křižovatky(proud „5“ je znázorněn na Obrázek 11). Další situace označené na 

Obrázek 12 zeleně jsou situace nerespektování přednosti v jízdě vozidlům jedoucích na hlavní 

(proud „8“ na Obrázek 11), vozidly přijíždějících z vedlejší (proudy „11“ a „4L“.z Obrázek 

11). 

Z výčtů dopravních nehod a zjištěných konfliktních dopravních situací v době 

průzkumu (kapitola 1.4), je doporučení přestavby stavebně technickým řešením na okružní 

křižovatku. Dalším podkladem pro toto rozhodnutí bylo kriterium z Tab. 16. Předpokladem je 

návrh okružní křižovatky z jedním pruhem na okružním pásu a jedním pruhem na vjezdu 

podle této tabulky. Důvodem bylo navýšení kapacity a zmenšení kolizních bodů. 

Tab. 16: Orientační maximální kapacity různých úrovňových křižovatek 
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5. Prognóza na rok 2030 
Pro návrh okružní křižovatky je třeba provést prognózu intenzit na rok 2030. Jedná 

se tedy o návrhové období 20 let. Pro prognózu mě poslouží koeficienty růstu podle 

Ředitelství silnic a dálnic. Těmito koeficienty jsem pře násobil současné intenzity, a to 

z ohledem na skladbu dopravního proudu. Kartogram pro rok 2030 je přílohou 4) 

Tab. 17: Prognóza navýšení dopravy přes koeficienty závislé na skladbě dop. proudu 

MOTO
OSOBN
TĚŽKÁ

1,18
1,03

PROGNÓZA VOZIDEL NA 
ROK 2030 

1,00
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6. Návrh okružní křižovatky 
Okružní křižovatka byla navržena v souladu s [3]. Jedná se o křižovatku o vnějším 

průměru do 50m. Směrodatné vozidlo pro návrh okružní křižovatky byl kloubový autobus 

Solaris Urbino 18 (délky 18m) na Obrázek 13. Vnější průměr navržené okružní křižovatky je 

34 m. Středový ostrůvek má průměr 16m. Je zde navržen prstenec pro pojezd nákladních 

vozidel a také již zmíněných kloubových autobusů. Vnější průměr prstence je 21m. Okružní 

jízdní pás křižovatky je široký 6,5 m. Šířka prstence je 2,5m. Šířky vjezdů a výjezdů jsou 

navrženy v šířce 4m. Minimální poloměr vnitřních oblouků je 16m, splňuje tedy [4].  

 
Obrázek 13: Příklad kloubového autobusu Solaris Urbino 18 

Při návrhu okružní křižovatky bylo také nutné přeřešit pohyb chodců. Přechody se 

nacházejí ve vzdálenosti minimálně 7m od výjezdu z křižovatky jinde také více 10m a 15m. 

Tato vzdálenost je volena tak, aby vyjíždějící vozidla neblokovaly okružní jízdní pás. Další 

podrobnosti řeší výkresy (přílohy 5, 6 a 7). 
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7. Posouzení kapacity okružní křižovatky 
Výpočet kapacity navržené okružní křižovatky splňuje [3]. Po návrhu okružní 

křižovatky jsem vypočítal intenzity pro jednotlivé vjezdy, výjezdy a intenzity mezi výjezdem 

a následným sousedícím vjezdem. Intenzity je nutno přepočítat na jednotkové vozidlo. Ty 

jsou však už přepočítány dle Tab. 5. 

7.1. Posouzení paprsku ulice Polanecké 

7.1.1. Návrhové intenzity 

 
Obrázek 14: Intenzity paprsku ul. Polanecké v roce 2030 

,1 689 /eQ v h=      (53) 

,1 750 /aQ v h=      (54) 

,1 241 /kQ v h=      (55) 

,1eQ - intenzita proudu na vjezdu na křižovatku z ulice Polanecké [v/h], 

,1aQ - intenzita proudu na výjezdu z křižovatky na ulici Polaneckou [v/h], 

,1kQ - intenzita proudu na okružním jízdním pásu křižovatky, mezi výjezdem a 

následujícím vjezdem na ulici Polanecké [v/h], 

7.1.2. Výpočet kapacity 

Kapacita se vypočte podle vztahu (56) a je závislá na geometrickém uspořádání 

podle Obrázku 15. Vzdálenost b1 je pro tento paprsek 23m (změřeno  AutoCADem). 
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( ),1 ,1 1 ,1
81500
9e k aL Q Qα= − ⋅ + ⋅     (56) 

,1eL - kapacita proudu na vjezdu do křižovatky z ulice Polanecké [v/h], 

1α - faktor alfa závislý na b1 dle Graf 2 [v/h], 

 
Obrázek 15: znázorňuje vzdálenost mezi dvěma kolizními body 

 

Graf 2: Závislosti faktoru a na vzdálenosti b 

Před dosazením do (56) odečtu faktor a1 z Graf 2, který je pro toto geometrické 

uspořádání 0,1. 

( ),1
81500 241 0,1 750 1500 280,89 1219 /
9eL v h= − ⋅ + ⋅ = − =   (57) 

7.1.3. Stupeň vytížení 

,1
,1

,1

689100 100 56,5%
1219

e
e

e

Q
ALG

L
= ⋅ = ⋅ =    (58) 

,1eALG - stupeň vytížení vjezdu na křižovatku z ulice Polanecké [%]. 
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7.1.4. Čekací doba 

Střední čekací doba (tw) je odvozená z rovnic Kimber/Holis odvozených z teorie 

čekání ve frontě [1]. Pro rychlejší dosazení nám poslouží Graf 3. 

 

Graf 3: Závislost střední doby čekací na rezervě a kapacitě příslušného pruhu 

Pro zjištění střední doby čekací a následnému zjištění ÚKD je nutné vypočíst 

rezervu, kterou dostaneme podle (59). 

,1 ,1 ,1 1219 689 530 /e e eREZ L Q v h= − = − =     (59) 

Středí doba zdržení tw = 7 s. a ÚKD je tedy na stupni A, což je doba zdržení velmi 

malá. Posuzovaný paprsek vyhoví na výhledovou intenzitu pro rok 2030. 

7.2. Posouzení paprsku ulice Bílovecké (jižní strana) 

7.2.1. Návrhové intenzity 

 
Obrázek 16: Intenzity paprsku ul. Bílovecké (jižní strana) v roce 2030 
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,2 31 /eQ v h=      (60) 

,2 95 /aQ v h=      (61) 

,2 960 /kQ v h=      (62) 

,2eQ - intenzita proudu na vjezdu na křižovatku z ulice Bílovecké (jižní strana)[v/h], 

,2aQ - intenzita proudu na výjezdu z křižovatky na ulici Bíloveckou (jižní strana) 

[v/h], 

,2kQ - intenzita proudu na okružním jízdním pásu křižovatky, mezi výjezdem a 

následujícím vjezdem na ulici Bílovecké (jižní strana) [v/h], 

7.2.2. Výpočet kapacity 

Kapacita se vypočte podle vztahu (63) a je závislá na geometrickém uspořádání 

podle Obrázku 15. Vzdálenost b2 je pro tento paprsek 19m (změřeno  AutoCADem). 

( ),2 ,2 2 ,2
81500
9e k aL Q Qα= − ⋅ + ⋅     (63) 

,2eL - kapacita proudu na vjezdu do křižovatky z ulice Bílovecká (jižní strana) [v/h], 

2α - faktor alfa závislý na b2 dle Graf 2 [v/h], 

Před dosazením do (63) odečtu faktor a2 z Graf 2, který je pro toto geometrické 

uspořádání 0,18. 

( ),2
81500 960 0,18 95 1500 868,5 631 /
9eL v h= − ⋅ + ⋅ = − =   (64) 

7.2.3. Stupeň vytížení 

,2
,2

,2

31100 100 4,9%
631

e
e

e

Q
ALG

L
= ⋅ = ⋅ =    (65) 

,2eALG - stupeň vytížení vjezdu na křižovatku z ulice Bílovecké (jižní strana) [%]. 

7.2.4. Čekací doba 

Pro zjištění střední doby čekací a následnému zjištění ÚKD je nutné vypočíst 

rezervu, kterou dostaneme podle (66). 
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,2 ,2 ,2 631 31 600 /e e eREZ L Q v h= − = − =     (66) 

Středí doba zdržení tw = 6 s. a ÚKD je tedy na stupni A, což je doba zdržení velmi 

malá. Posuzovaný paprsek vyhoví na výhledovou intenzitu pro rok 2030. 

7.3. Posouzení paprsku ulice Nad Porubkou 

7.3.1. Návrhové intenzity 

 
Obrázek 17: Intenzity paprsku ul. Nad Porubkou v roce 2030 

,3 438 /eQ v h=      (67) 

,3 437 /aQ v h=      (68) 

,3 617 /kQ v h=      (69) 

,3eQ - intenzita proudu na vjezdu na křižovatku z ulice Nad Porubkou[v/h], 

,3aQ - intenzita proudu na výjezdu z křižovatky na ulici Nad Porubkou [v/h], 

,3kQ - intenzita proudu na okružním jízdním pásu křižovatky, mezi výjezdem a 

následujícím vjezdem na ulici Nad Porubkou [v/h], 

7.3.2. Výpočet kapacity 

Kapacita se vypočte podle vztahu (70) a je závislá na geometrickém uspořádání 

podle Obrázku 15. Vzdálenost b3 je pro tento paprsek 19,4m (změřeno  AutoCADem). 
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( ),3 ,3 3 ,3
81500
9e k aL Q Qα= − ⋅ + ⋅     (70) 

,3eL - kapacita proudu na vjezdu do křižovatky z ulice Nad Porubkou [v/h], 

3α - faktor alfa závislý na b3 dle Graf 2 [v/h], 

Před dosazením do (70) odečtu faktor a3 z Graf 2, který je pro toto geometrické 

uspořádání 0,18. 

( ),3
81500 617 0,18 437 1500 618,4 881 /
9eL v h= − ⋅ + ⋅ = − =   (71) 

7.3.3. Stupeň vytížení 

,3
,3

,3

438100 100 49,7%
881

e
e

e

Q
ALG

L
= ⋅ = ⋅ =    (72) 

,3eALG - stupeň vytížení vjezdu na křižovatku z ulice Nad Porubkou [%]. 

7.3.4. Čekací doba 

Pro zjištění střední doby čekací a následnému zjištění ÚKD je nutné vypočíst 

rezervu, kterou dostaneme podle (73). 

,3 ,3 ,3 881 438 443 /e e eREZ L Q v h= − = − =     (73) 

Středí doba zdržení tw = 9 s. a ÚKD je tedy na stupni A, což je doba zdržení velmi 

malá. Posuzovaný paprsek vyhoví na výhledovou intenzitu pro rok 2030. 
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7.4. Posouzení paprsku ulice Bílovecká (severní strana) 

7.4.1. Návrhové intenzity 

 
Obrázek 18: Intenzity paprsku ul. Bílovecká (severní strana) v roce 2030 

,4 739 /eQ v h=      (74) 

,4 615 /aQ v h=      (75) 

,4 315 /kQ v h=      (76) 

,4eQ - intenzita proudu na vjezdu na křižovatku z ulice Bílovecká (severní strana) 

[v/h], 

,4aQ - intenzita proudu na výjezdu z křižovatky na ulici Bíloveckou (severní strana) 

[v/h], 

,4kQ - intenzita proudu na okružním jízdním pásu křižovatky, mezi výjezdem a 

následujícím vjezdem na ulici Bílovecké (severní strana) [v/h], 

7.4.2. Výpočet kapacity 

Kapacita se vypočte podle vztahu (77) a je závislá na geometrickém uspořádání 

podle Obrázku 15. Vzdálenost b4 je pro tento paprsek 23m (změřeno  AutoCADem). 

( ),4 ,4 4 ,4
81500
9e k aL Q Qα= − ⋅ + ⋅     (77) 

,4eL - kapacita proudu na vjezdu do křižovatky z ulice Bílovecká (severní strana) 

[v/h], 

4α - faktor alfa závislý na b3 dle Graf 2 [v/h], 
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Před dosazením do (77) odečtu faktor a4 z Graf 2, který je pro toto geometrické 

uspořádání 0,1. 

( ),4
81500 315 0,1 615 1500 334,6 1165 /
9eL v h= − ⋅ + ⋅ = − =    (78) 

7.4.3. Stupeň vytížení 

,4
,4

,4

739100 100 63,4%
1165

e
e

e

Q
ALG

L
= ⋅ = ⋅ =    (79) 

,4eALG - stupeň vytížení vjezdu na křižovatku z ulice Bílovecká (severní strana) [%]. 

7.4.4. Čekací doba 

Pro zjištění střední doby čekací a následnému zjištění ÚKD je nutné vypočíst 

rezervu, kterou dostaneme podle (80). 

,4 ,4 , 1165 739 426 /e e eREZ L Q v h= − = − =     (80) 

Středí doba zdržení tw = 9 s. a ÚKD je tedy na stupni A, což je doba zdržení velmi 

malá. Posuzovaný paprsek vyhoví na výhledovou intenzitu pro rok 2030. 
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8. Závěr 
Účelem této diplomové práce bylo zhodnotit stavebně technické řešení stávajícího 

stavu křižovatky na plynulost dopravy, nehodovost a vývoj intenzit na další výhledové 

období. Dále navrhnout v případě nevyhovujícího stavu potřebná opatření a to z hlediska již 

zmíněných etap v tomto odstavci. 

Stavebně technické řešení stávajícího stavu vyšlo podle kapitoly 3. a zároveň 

kapitoly 4. jako nevyhovující. Podle tohoto výsledku bylo nutné navrhnout opatření, která by 

odstranila nedostatky zmíněné v kapitolách 3. a 4.. Bylo nutné zlepšit plynulost dopravy a 

odstranit stávajícím stavebně technickým řešením (návrh okružní křižovatky), množství a 

charakter dopravních nehod. 

Návrhem okružní křižovatky se počet nehod, vzhledem k jejich charakteru a zároveň 

snížením reálné rychlosti jak příjezdu na křižovatku tak pohyb v ní, zmenší v závislosti podle 

odstavce 4.. 

Pro posouzení kapacity nově navrženého řešení, tedy okružní křižovatky, bylo nutné 

udělat prognózu na rok 2030. Navržené řešení vyhovělo tomuto posudku.  

Doporučení pro zvýšení plynulosti dopravy a omezí dopravních nehod je tedy zřízení 

jednopruhové okružní křižovatky s jednopruhovým vjezdem. 
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