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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

CIVÍN, K. Návrh úprav na křižovatce 26. dubna-Porubská v Ostravě-Martinově: bakalářská 

práce. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Institut dopravy, 2011, 

65 s. Vedoucí práce: Křivda, V. 

Bakalářská práce obsahuje návrh okružní křižovatky a světelného signalizačního zařízení, 

výkresovou dokumentaci a simulaci. Úvodní část obsahuje popis křižovatky             

Porubská–26. dubna a její dopravní průzkum. Následně je analyzována nehodovost a 

konfliktní situace. Hlavním bodem je návrh okružní křižovatky a návrh světelně 

signalizačního zařízení metodou saturovaného toku. Optimální varianta je zvolena na základě 

ekonomicko-bezpečnostních kritérií.    

 

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 

CIVÍN, K. Design of Modifications of Intersection 26. dubna-Porubská in Ostrava-Martinov: 

Bachelor Thesis. Ostrava: VŠB-Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical 

Engineering, Institute of Transport, 2011, 65 p. Thesis head: Křivda, V. 

Bachelor´s thesis includes layout of roundabout and traffic lights, drawings and simulation. 

The first part contains a description of the interesection 26. dubna-Porubská and its traffic 

survey. Then there is analyzed amount of accidents and conflict´s situations. The main point 

is to design roundabout and design of traffic lights by the method of consumption time. The 

optimal is selected on the basic of economic and security criteria. 
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Seznam použitých značek a symbolů 

Zkratka                                                                                                                            Význam 

Mob                                                                                                                       Městský obvod 

MHD                                                                                                 městská hromadná doprava 

SSZ                                                                                                 světelné signalizační zařízení 

j. v.                                                                                                                  jednotková vozidla 

 

Symbol                                                    Význam                                                          Jednotka 

A, B                koeficienty okružní křižovatky                                                                          [-] 

a                      koeficient sklonu                                                                                               [-] 

ALGe              stupeň vytížení                                                                                                [%]  

C                     reálný cyklus                                                                                                     [s] 

Cvyp                 výpočtová délka cyklu                                                                                      [s] 

Cw                   průměrné zdržení                                                                                              [s] 

f                      podíl odbočujících vozidel                                                                                [-] 

I                      intenzita vozidel                                                                                          [j.v./h] 

Ic                     celková intenzita                                                                                         [j.v./h] 

Iod                    intenzita odbočujících vozidel                                                                   [j.v./h] 

K                     kapacita                                                                                                          [j.v.] 

kobl                  koeficient oblouku                                                                                             [-] 

kskl                  koeficient sklonu                                                                                                [-] 

L                     celkový ztrátový cyklus                                                                                     [s] 

L                     délka čekací fronty                                                                                           [m] 

l                      ztrátový čas                                                                                                        [s] 

Le                    maximální kapacita vjezdu                                                                          [j.v/h] 

Lel                   kapacita vjezdu                                                                                           [j.v./h] 

Ln                    najížděcí dráha                                                                                                 [m] 

lpruh                  délka řadícího pruhu                                                                                       [m] 

Lv                    vyklizovací dráha                                                                                            [m] 
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Lvoz                 délka vozidla                                                                                                    [m] 

Qa                    intenzita vozidel                                                                                         [j.v./h] 

Qe                    intenzita vozidel                                                                                         [j.v./h] 

Qk                    intenzita vozidel                                                                                         [j.v./h] 

R                     rezerva                                                                                                             [%] 

R                     poloměr odbočení                                                                                            [m] 

S                      saturovaný tok                                                                                            [j.v./h] 

Szakl                 základní saturovaný tok                                                                              [j.v./h] 

tb                     bezpečnostní doba                                                                                             [s] 

tm                    mezičas                                                                                                              [s] 

tn                     najížděcí doba                                                                                                   [s] 

tv                     vyklizovací doba                                                                                               [s] 

twa                             střední čekací doba                                                                                            [s] 

tw                     střední doba zdržení                                                                                          [s] 

Vn                    najížděcí rychlost                                                                                        [km/h] 

Vv                    vyklizovací rychlost                                                                                    [km/h] 

x                      pomocná proměnná                                                                                           [-] 

Y                     celkový stupeň saturace                                                                                     [-] 

y                      stupeň saturace                                                                                                  [-] 

z                      délka zelené                                                                                                       [s] 

z´                     efektivní zelená                                                                                                 [s] 
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0  Úvod 

Obecně vývoj kvality a technické úrovně dopravních staveb (staveb dopravních cest a 

jejich infrastruktury) byla úměrná stupni technického vývoje dané doby (dopravních i 

výrobních prostředků). [1] 

Výstavba pozemních komunikací, jako prvých dopravních cest byla spojena s rozvojem 

obchodu a vojenstvím. Na našem území je jednou z nejznámějších dopravních cest minulosti 

z hlediska evropského významu tzv. „Jantarová stezka“ sloužící především obchodu. 

Nejznámějším a nejvyspělejšími staviteli dopravních cest ve středověku byli Římané. Z jejich 

období je známa první umělá kamenná silnice „Via Apia“ dokončena v roce 312 před n. l., 

která vedla z Říma do Brindisi. Celkem Římané v průběhu své vlády postavili asi 140 tisíc 

kilometrů takovýchto silnic právě prvně zejména z důvodů vojenských a správy Římského 

státu.[1]  

Základ silniční sítě (dalo by se říci i současné silniční sítě) ve střední Evropě a tedy i 

v České republice tvoří silnice vybudované za vlády Marie Terezie a Josefa II. Za dobu 

panování Marie Terezie bylo v období 1727 -1780 postaveno celkem 380 kilometrů státních 

císařských silnic. Její nástupce císař Josef II. pak v následujících deseti letech vybudoval 

dalších 400 kilometrů silnic.[1] 

Vysoký rozvoj automobilismu po první světové válce postupně vyvolal potřebu obnovy 

silnic zaměřenou zejména na vylepšení šířkových parametrů a bezprašnou úpravu. 

Rozhodující bylo ustavení „Silničního fondu“ zákonem z roku 1927. Dle tohoto zákona byly 

financovány          a realizovány zejména hlavní silniční tahy (Praha – Karlovy Vary, Praha – 

Hradec Králové atd.). V roce 1958 dosáhla silniční síť v tehdejším Československu délky 

70 137 km. V té době se již jednalo o pozemí komunikace s bezprašným dlážděním nebo 

živičným povrchem se dvěma jízdními pruhy.[1] 

Zákonem č. 147/1949 Sb., o veřejných silnicích byla ustanovena jednotná silniční síť a 

silnice rozděleny do tříd I. a II. třídy. Toto rozdělení je platné dodnes. K silnicím byla 

vytvořena další kategorie a to místní komunikace, které sloužily místnímu provozu ve 

městech                a obcích.[1] 

Zmíněný rozmach automobilismu má za následek sníženou bezpečnost a plynulost 

silničního provozu. Ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu je zapotřebí minimalizovat 

počet dopravních nehod na minimum. Nejčastější příčinou dopravních nehod je, neukázněnost  
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účastníků  silničního provozu. Mezi hlavní faktory patří nedodržení stanovené rychlosti, 

řízení vozidla pod vlivem omamných látek, nerespektování předpisů (dodržení bezpečné 

vzdálenosti atd.). 

Za vznik dopravních nehod nejsou však zodpovědní jenom účastníci silničního provozu 

ale také vnější vlivy. Jedním z těchto vlivů je organizace a řízení silniční dopravy. Organizace 

a řízení silniční dopravy je opatření, které nám zajišťuje plynulost a bezpečnost silničního 

provozu. Problém však nastává s neustále zvyšujícím se nárůstem motorových vozidel na 

jednoho obyvatele tzv. stupeň motorizace. Tento faktor má za následek, že plynulost a 

bezpečnost nelze zajistit na všech křižovatkách a právě tyto křižovatky se stávají nebezpečné 

jak pro samotné účastníky, tak pro své blízké okolí. Tyto křižovatky jsou předmětem řešení, 

které nám na svém konci určí, zda křižovatka splňuje limity nebo je třeba křižovatku 

stavebně-technicky upravit. 

Cílem práce je provést variantní návrh úprav organizace a řízení na této křižovatce za 

účelem zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu. Návrhy budou podloženy potřebnými 

kapacitními výpočty a výkresovou dokumentací. Dále bude práce obsahovat dopravní 

průzkumy dopravních proudů na křižovatce 26. dubna-Porubská v Ostravě-Martinově a 

analýzy dopravní nehodovosti a konfliktních situací.     
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1  Popis oblasti 

Křižovatka se rozkládá na hranicích dvou městských obvodů a to Mob Martinov a Mob 

Plesná.  

Mob Martinov leží na okraji města Ostrava asi 12 km severozápadním směrem  od centra 

města. Sousedí s Mob Plesná a Mob Poruba. Rozloha Mob Martinov je 4,03 km
2
                      

(2% Ostravy). Stav počtu obyvatel k 1. 1. 2011 činil 1131 osob.     

Plesná je jedním z 23 obvodů města Ostravy. Je vzdálená asi 15 km od centra města 

směrem severozápadním. Je okrajovou částí města, a proto sousedí nejen s městskými 

obvody, jako jsou Martinov, Pustkovec, Poruba a Krásné Pole, ale i s obcemi okresu Opava, a 

to Děhylov, Dobroslavice a Velká Polom.  

Katastr obce je složen ze dvou katastrálních území: Stará Plesná (rozloha 427 ha) a Nová 

Plesná (rozloha 60 ha). Celková rozloha Plesné činí 487 ha.[2] 

 

 
Obr. č. 1.1: Letecký snímek Městského obvodu Plesná a Městského obvodu Martinov  [3] 

               

http://www.mmo.cz/
http://www.volny.cz/umobmartinov/
http://www.pustkovec.cz/
http://www.moporuba.cz/
http://www.krasnepole.mmo.cz/
http://www.opava-city.cz/
http://www.dehylov.cz/
http://www.maticeslezska.cz/dobroslavice/index.php
http://www.velkapolom.cz/
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1. 1 Popis křižovatky Porubská–26. dubna v Ostravě Martinově 

Křižovatka se nachází na východní hranici Městského obvodu Plesná. Jedná se o 

úrovňovou, stykovou křižovatku se čtyřmi rameny. Protínají  se zde ulice 26. dubna a ulice 

Porubská. Ulice Porubská je vedena jako hlavní. Křižovatka je osazena příslušným svislým 

dopravním značením (obr. 1.4). 

 

 

 

Obr. č. 1.2: Křižovatka Porubská-26.dubna [3] 

 

Ulice Porubská navazuje na ulici  Celní a poté na Opavskou, což má za následek, že ulice 

Porubská je velmi vytížená převážně v odpolední špičce, protože se jedná o jeden z hlavních 

tahu na Ulice 26. dubna, zajišťuje  přípoj na Mob Plesná a na další obce (Dobroslavice, Velká 

Polom) spadající pod okres Opava.  

Křižovatkou Porubská – 26. dubna projíždí autobusy MHD. Jedná se o linky 51 a 75. Obě 

linky jsou velmi vytížené, protože každá linka spojuje jiný důležitý cíl. Linku 51 (Plesná – 

Svinov nádraží) využívají zejména obyvatelé Mob Plesná. Linka 75 (Rektorát VŠB – Hlučín 

aut. nádraží) je využívána převážně studenty VŠB-TUO z obce Děhylov, Mob Plesná a 

Hlučínska.[4]     
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Obr. č. 1.3: Plán sítě MHD Porubská-26. dubna [5] 
 

 

Obr. č. 1.4: Schéma křižovatky Porubská-26. dubna  
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1. 2 Dopravní průzkumy 

 U dopravních průzkumů intenzit sledujeme počet silničních vozidel, která projedou 

daným úsekem na dopravní komunikaci za jednotku času. Jsou to tzv. intenzity dopravního 

proudu.  

Průzkumy v dopravě jsou nezbytnou potřebou při dopravním plánování, projektování a 

modernizování pozemních komunikací, křižovatek apod. Pomocí dopravních průzkumů 

zjišťujeme obecně počty dopravních prostředků (osobních a nákladních automobilů, 

dopravních prostředků MHD apod.), chodců či cyklistů zatěžující svým provozem konkrétní 

pozemní komunikace či dopravní plochy, tj. intenzitu provozu (za hodinu, den atd.). Dále 

sledujeme jejich směr pohybu, příp. důvod. [6]      

V neposlední řadě nás zajímá složení dopravního proudu (například podíl osobních 

vozidel z celkového počtu naměřených vozidel apod.), kvalitu provozu (časové ztráty, 

rychlosti atd.) a podobně. [6] 

1. 2. 1 Způsoby provedení dopravních průzkumů 

Dopravní průzkumy můžeme provádět mnoha způsoby, vždy záleží na druhu 

sledovaných dat, možnostech měřících a konkrétních potřebách. Nejjednodušší je vlastní 

pozorování, kdy získáváme  informace o dopravních prostředcích, cestujících, aniž bychom 

potřebovali spolupráci těch, které sledujeme. [6] 

Další formou průzkumu jsou ústní (rozhovory) nebo písemné (dotazníky) dotazy. 

Dotazník necháme vyplnit buď přímo na místě (možnost podat doplňující vysvětlení ) nebo 

doručíme poštou, přičemž dotazovaný jej zašlou zpět, příp. je odevzdaný a zkontrolovaná 

odběratelem. V současné době se mnohdy dopravní průzkumy opírají o automatizovaný sběr 

dat (detektory, videodetekce apod.). [6]       

1. 2. 2 Přepočtové koeficienty   

Při dopravních průzkumech, kterými zjišťujeme počty vozidel, se obvykle skutečná 

vozidla přepočítávají na tzv. jednotková vozidla. Jednotkové vozidlo je srovnávací početní 

jednotka, vyjadřující vliv různých druhů vozidel v dopravním proudu. Je reprezentováno 
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průměrným osobním automobilem, na jehož jízdní vlastnosti  a rozměry se ostatní vozidla 

přepočítávají pomocí přepočtových koeficientů. [6]         

Osobní automobil je brán jako reprezentant  jednotkového vozidla. Pro nákladní 

automobily a autobusy se používají převodní koeficienty větší než jedna viz. Tab. 1.1. [6]     

        Tab. č. 1.1 – Přepočtové koeficienty podle ČSN 73 6102[7] 

Vozidlo přepočtový koeficient 

Jednostopé vozidlo 0,8 

Osobní automobil (dodávka) 1,0 

Nákladní vozidlo, autobus 1,5 

Článkový autobus 2,0 

        

1. 2. 3 Vyhodnocení dopravního průzkumu 

Ke zjištění dopravních intenzit jsem využil vidozáznamu. Z vyhodnocených dat nám 

vyplynulo, že křižovatkou Porubská–26. dubna projede 847 vozidel za hodinu. 

     Tab. č. 1.2 – Počet vozidel za 1 hodinu 

Vozidlo počet vozidel za hodinu 

Jednostopé vozidlo 12 

Osobní automobil (dodávka) 808 

Nákladní vozidlo, autobus 26 

Článkový autobus 1 

 
Σ 847 

    

 
Graf č. 1.1: Procentuální vyjádření vozidel za 1 hodinu 
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Na základě směrových dopravních průzkumů a průzkumů intenzit dopravních proudů 

sestavujeme výsledky nejen do tabelární podoby, ale také vhodně do grafické podoby, která je 

zároveň přehlednější a názornější. Příkladem může být tzv. kartogram a pentlogram (jiný 

název stužkogram nebo stužkový diagram, kde šířka pentlí, resp. stužek, odpovídá v měřítku 

naměřené intenzitě). [6] (viz. obr. 1.5 a 1.6)    

       

       Tab. č. 1.3 – Přepočet vozidel na jednotková vozidla 

Vozidlo 
 
 

přepočtový koeficient [7] 
[-] 
 

počet vozidel 
za hodinu 

[voz/h] 

[j.v./h] 
 
 

Jednostopé vozidlo 0,8 12 9,6 

Osobní automobil (dodávka) 1,0 808 808 

Nákladní vozidlo, autobus 1,5 26 39 

Článkový autobus 2,0 1 2 

   
Σ 858,6 

 

 

Obr. č. 1.5: Kartogram křižovatky Porubská – 26. dubna j.v./h 
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Obr. č. 1.6: Pentlogram křižovatky Porubská – 26. dubna j.v./h 

 

Z uvedeného pentlogramu či kartogramu lze vyčíst, že nejvíce vytížený je směr 26. 

dubna– Porubská (457,2 j.v./h).  
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2   Analýza dopravní nehodovosti a konfliktních situací 

Dopravní nehody, a to především v silniční dopravě, jsou v současné době stále větším 

problémem. Snížení dopravní nehodovosti v místech častých dopravních nehod je velmi často 

možné dosáhnout i jednoduchými nízkonákladovými opatřeními. K dosažení úspěchu při 

realizaci jednoduchých opatření je však nezbytné podrobné poznání zákonitosti nehodového 

děje. [6] 

Denně dochází k několika dopravním nehodám, lidí jsou zranění a umírají. O hmotných 

škodách nemluvě. Statistiky nehodovosti uvádějí stále vysoká čísla. Cena jednoho lidského 

života ukončeného dopravní nehodou je dnes cca 10 miliónů (každým rokem se tato hodnota 

zvyšuje – v roce 1999 to bylo 6,7 miliónů Kč, v roce 2002 pak 8,1 miliónů Kč). Hospodářské 

ztráty ekonomiky tak neustále rostou. [6]            

2. 1 Nehodovost  v České republice 

Vývoj nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR je ovlivňován i sezónními cykly a 

také krátkodobými trendy střídajících se poklesů a nárůstů, podobně jako ve většině okolních 

zemí. Dlouhodobý trend vývoje nehodovosti ve všech vyspělých zemích je však přesvědčivě 

pozitivní; na krátkodobé výkyvy mohou mít vliv např. klimatické podmínky. Pro zabezpečení 

trvalého pozitivního vývoje i v ČR je třeba postupně vyhledávat nové možnosti aplikace 

bezpečnostních opatření zejména na segmentech provozu, které jsou nejvíce rizikové, mají 

velký potenciál zlepšení a nejvíce zaostávají za stavem ve vyspělém zahraničí (např. 

intenzivnější práce s problémovými řidiči, zvýšená péče o začínající řidiče, systematická 

sanace nehodových míst a další opatření bezpečné infrastruktury, rozvoj plošného zklidňování 

v obytných oblastech, profesionální působení na veřejné mínění, atd.). [8]    
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Graf č. 2.1: Nehodovost v ČR v období 2005-2009 [9] [10]       

 

 

 

 

 
Graf č. 2.2: Újmy na zdraví při dopravních nehodách v ČR v období 2005-2009 [9] [10]       
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Graf č. 2.3: Hmotné škody při dopravních nehodách v ČR v období 2005-2009 [9] [10]       

 

Údaje v roce 2009 (počet nehod, hmotná škoda) jsou zkreslené a nemůžeme je brát jako 

objektivní, z důvodu zavedení nové novely zákona (1. ledna 2009). Dle této novely se zvýšil 

limit hmotné škody pro ohlášení dopravní nehody policii na 100 000 Kč. Ke změně 

ohlašovací povinnosti došlo i u poškození vozidla třetích osob. Policii není povinnost volat, 

pokud vznikla škoda na vozidle třetí osoby a zároveň řidič tohoto vozidla měl na nehodě 

účast. [11]    

2. 1. 1 Nehodovost na území města Ostravy 

Moravskoslezský kraj s hodnotou 13,2 nehody na 1 000 obyvatel zaujímá deváté místo           

v České republice. Nejvyšší počet nehod na tisíc obyvatel v rámci Moravskoslezského kraje je 

v okrese Ostrava - město, což odpovídá zvýšené nehodovosti v okolí krajských měst. [12]    

V roce 2009 bylo na území města Ostravy evidováno Policií ČR 2813 dopravních nehod, což 

oproti roku 2008 představuje 52 % pokles (-2549 nehod). Tento pokles je způsoben, jak již 

bylo řečeno, změnou legislativy v ohlašovací povinnosti dopravních nehod. Proto nelze tento 
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nehod (alespoň těch, při nichž došlo k hmotné škodě, a tudíž jsou šetřeny pojišťovnami) se     

v současné době nepodařilo zjistit. 

Počet nehod s následky na zdraví však srovnatelné jsou. Oproti roku 2008 (8 usmrcených 

osob) bylo v roce 2009 usmrceno 13 osob (+5 osob). Je ovšem nutno konstatovat, že rok 2008 

činil v počtu usmrcených dlouholeté minimum a například v roce 2007 bylo usmrceno          

17 osob. Z usmrcených bylo 6 chodců (z nichž jeden nehodu zavinil). Těžce zraněných osob 

byl mírný nárůst z 29 na 32 osob (+3). U lehce zraněných je zaznamenán pokles                      

z 525          na 500 osob (-25). Hmotné škody byly (u nehod šetřených Policií ČR) 139,74 mil. 

Kč, tj. pokles o 70,36 mil. Kč (tento úbytek je logicky způsoben změnou legislativy, tzn. není 

to skutečný pokles hmotné škody). [11]    

 

 
Graf č. 2.4: Nehodovost v Ostravě v období 2005-2009 [11]  
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Graf č. 2.5: Újmy na zdraví při dopravních nehodách v Ostravě v období 2005-2009 [11]  

 
 

 
Graf č. 2.6: Hmotné škody při dopravních nehodách v Ostravě v období 2005-2009 [13]  
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Nejčastější příčinou nehod v Ostravě v roce 2009 byla příčina náležící do skupiny „jiná 

příčina“ a to nesprávné otáčení a couvání – 498 nehod. Druhou nejčastěji uvedenou příčinou 

byla rovněž příčina ze skupiny „jiná příčina“ a to nevěnování se řízení vozidla – 397 nehod. 

Jako třetí následuje nedání přednosti v jízdě se 389 nehodami, jako čtvrtá nedodržení 

bezpečné vzdálenosti – 314nehod a jako pátá nepřizpůsobení rychlosti – 312 nehod. Je 

zřejmé, že změnou ohlašovací povinnosti došlo kromě změn v počtech nehod také ke změně 

pořadí dle uvedených příčin. Například nepřizpůsobení rychlosti se tak projevilo jako 

významná příčina vzniku dopravních nehod (šetřených policií ČR). [11]    

 

        Tab. č. 2.1 – Hlavní příčiny nehody v městě Ostrava za rok 2009 [11]upraveno   

Hlavní příčina nehody  Počet nehod 

nedání předností v jízdě 389 

nepřizpůsobení rychlosti 312 

nesprávné předjíždění 94 

kolize s chodcem 171 

nedodržení bezpečné vzdálenosti 314 

jiná příčina 1533 

 
 
 

 
Graf č. 2.7: Procentuální vyjádření hlavních příčin nehod v Ostravě za rok 2009 [11]  
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Tab. č. 2.2 – Jiné příčiny nehody v městě Ostrava za rok 2009 [11]upraveno   

Jiné příčiny nehody Počet nehod 

Jízda po nesprávné straně  62 

Vyhýbání bez dostatečné boční vůle 234 

Nesprávné otáčení nebo couvání 498 

Chyby při udání směru jízdy 43 

Bezohledná jízda 38 

Nevěnování se řízení 397 

Samovolné rozjetí nezajiš. vozidla 18 

Nezvládnutí řízení vozidla 199 

Ostatní 44 

 
 

 
Graf č. 2.8: Procentuální vyjádření jiných příčin nehod v Ostravě za rok 2009 [11]  

 

2. 1. 2 Nehodovost na křižovatce Porubská–26. dubna 
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by byl neobjektivní a zavádějící, z tohoto důvodu tento diagram nebudu uvádět a omezím se 

pouze uvedení seznamu nehod v tabulkové formě-viz tab. 2.3.  

Tab. č. 2.3 – Nehody na křižovatce Porubská-26. dubna [13]  

č. nehody datum čas způsob zavinění nehody 

127 10.1.2005 17:00 nedání přednosti v jízdě 

3987 15.8.2005 12:40 nedání přednosti v jízdě 

820 26.2.2007 15:55 nevěnování se řízení 

3676 20.8.2007 16:00 nedání přednosti v jízdě 

917 6.3.2008 14:50 nedání přednosti v jízdě 

1771 8.5.2008 9:45 nedodržení bezp.vzdálenosti 

2766 17.7.2008 16:25 nedodržení bezp.vzdálenosti 

451 13.2.2009 10:30 nedodržení bezp.vzdálenosti 

 

 2. 2 Konfliktní situace–Folprechtova videoanalýza 

Konfliktními situacemi se rozumí takové okamžiky a situace v silničním provozu, kdy 

vzniká (nebo může vzniknout) pro některé jeho účastníky větší než obvyklá míra nebezpečí. 

[14]    

Každé dopravní nehodě musí standardní konfliktní situace předcházet. V tomto smyslu 

lze chápat dopravní nehodu jako důsledek takové konfliktní situace, kdy se nepodařilo míru 

nebezpečí střetu vozidla s okolím odvrátit. Konfliktní situace jsou tedy potenciální nehodové 

situace a jejich typ proto předurčuje typ z toho rezultující dopravní nehody. Z toho vyplývá, 

že na základě pozorování a analýzy konfliktních situací lze činit závěry o míře nebezpečnosti 

dotyčného místa a tedy i činit opatření ke zvýšení bezpečnosti. [14]    

Ke zjištění konfliktních situací na řešené křižovatce jsem použil tzv. Folprechtovu 

videoanalýzu Konfliktních situací. Princip této videoanalýzy je natáčení provozu na 

křižovatce na videokameru z vhodného místa. Za vhodné místo se považuje místo, které je 

umístěno vysoko nad úrovní křižovatky, aby náhled na řešenou křižovatku byl úplný (ne vždy 

je však takovéto místo k dispozici). Výhodou této analýzy je, že záznam můžeme vyhodnotit 

v klidu domova a také, že můžeme následně konfliktní situaci názorně předvést.  

Každou konfliktní situaci následně zapíšeme trojmístným symbolem a zakreslíme do 

nárysu sledované křižovatky.              

 



27 
 

 

Obr. č. 2.1: Složení symbolů Folprechtovy metody [15]  

2. 2. 1 Konfliktní situace na křižovatce Porubská-26. dubna 

Křižovatka byla natáčena z přilehlého pole. Náhled na křižovatku nebyl optimální, ale 

k našemu účelu je plně postačující. Záznam byl pořízen ve čtvrtek 7. října 2010 od 14:00 do 

16:00. 

 
Obr. č. 2.2: Náhled kamery na křižovatku Porubská-26. dubna 
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Po vyhodnocení záznamu vyšlo najevo, že konfliktní situace vznikají především 

v koloně, která vzniká při odbočování vlevo ve směru na Opavu-viz obr. č. 2.3 a také při 

vyjíždění z vedlejších pozemních komunikací, kdy řidiči motorových vozidel riskují a vjíždí 

do vozovky na poslední chvíli-viz obr. č. 2.4. 

 

 
             Obr. č. 2.3: KS typu 6D2                                         Obr. č. 2.4: KS typu 6A2                     

 

 
             Obr. č. 2.5: Schéma konfliktních situací na křižovatce Porubská-26. dubna    
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Obr. č. 2.6: Názorné schéma konfliktních situací na křižovatce Porubská-26. dubna    

 

Z uvedených schémat (obr. 2.5, 2.6) je patrné, že ke snížení počtu konfliktních situací lze 

dosáhnout pouze stavebně technickými úpravami na křižovatce.   
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3  Variantní návrhy úprav na křižovatce Porubská-26. dubna 

K eliminaci konfliktních situací a zajištění větší plynulosti provozu je zapotřebí provést 

na křižovatce Porubská-26. Dubna stavebně-technická opatření. K dispozici jsou tři varianty 

řešení. Varianta návrhu okružní křižovatky, varianta návrhu světelně signalizačního zařízení a 

varianta přidání odbočovacího pruhu. Varianta změny přednosti na křižovatce je v tomto 

případě nemyslitelná z důvodu vysoké intenzity vozidel v protisměrném pruhu.  

3. 1 Okružní křižovatka 

Návrh okružní křižovatky bude vycházet ze současného stavu křižovatky Porubská-26. 

dubna. Dosavadní křižovatka má čtyři ramena, takže i okružní křižovatka, která bude 

předmětem řešení, bude mít čtyři ramena a jeden jízdní pruh. 

3. 1. 1 Definice a terminologie okružní křižovatky   

Okružní křižovatky patří mezi zvláštní typy usměrněných křižovatek. Základem řešení 

okružní křižovatky je takové usměrnění dopravy na vjezdech, které tím, že připouští pouze 

odbočení vpravo a vymezuje objezd středního ostrůvku proti směru hodinových ručiček, 

vylučuje křižné kolizní body. [14]    

Střední ostrůvek 

Je to kruhová nebo kruhu blízká fyzická nebo optická překážka sloužící k usměrněnému 

pohybu vozidel po okružním páse křižovatky. Součástí středního ostrůvku je i prstenec, jímž 

se v některých případech lemuje okraj středního ostrůvku. [16]    

Prstenec 

Je součástí středního ostrůvku a navrhuje se tak, aby mohl být výjimečně pojížděn. Prstenec 

má vždy povrchovou úpravu a příčný sklon odlišný oproti přilehlé vozovce okružního pásu 

křižovatky. [16]    

Okružní pás křižovatky  

Je to jízdní pás v šířce zpevněné vozovky okolo středního ostrůvku. [16]    
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Vjezd 

Je to jízdní pruh nebo pás křižující komunikace, ze kterého se vjíždí na okružní pás 

křižovatky. [16]    

Výjezd  

Je to jízdní pruh nebo pás křižující komunikace, kterým vozidla vyjíždějí z okružního pásu 

křižovatky. [16]    

Dělící směrovací ostrůvek 

Je to plocha ohraničená na všech stranách fyzicky nebo opticky vůči přilehlým dopravním 

pruhům, která na rameni křižovatky odděluje a usměrňuje dopravní proud vozidel vjíždějících 

na okružní pás od dopravního proudu vozidel z něj vyjíždějících. Délka ostrůvku ve směru 

paprsku je menší než 20 m. [16]    

Dělící pás  

Je to plocha ohraničená fyzicky nebo opticky vůči přilehlým dopravním pruhům, která na 

paprsku křižovatky odděluje jízdní pásy v délce nad 20 m od okružního pásu křižovatky. [16]    

Vnější průměr okružní křižovatky 

Je to průměr kružnice, kterou lze vepsat mezi vnější stavební ohraničení okružního pásu 

křižovatky. [16]       

Vnitřní průměr okružní křižovatky  

Je to průměr středního ostrůvku okružní křižovatky a udává se ve dvou hodnotách                    

(s prstencem a bez prstence). [16]    

Návrhové zatížení  

Je to dopravní zatížení, které je pro danou křižovatku stanoveno prognózou. [16]    

Návrhové vozidlo  

Je to největší vozidlo, na jehož jízdní parametry a rozměry bude navržen geometrický tvar 

okružní křižovatky. [16]       
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1-střední ostrůvek; 2-prstenec; 3-okružní pás křižovatky; 4-vjezd; 5-výjezd; 6-dělící pás; 

7-dělící směrovací ostrůvek; D-vnější průměr okružní křižovatky; d-vnitřní průměr okružní 

křižovatky  

Obr. č. 3.1: Popis prvků okružní křižovatky s jedním jízdním pruhem a se čtyřmi rameny 

 
 

3. 1. 2 Kolizní body čtyřramenné okružní křižovatky 

Kolizní body dělíme na:  

 přípojné 

 odbočovací 

 křižné (průsečné křižovatky) 

 

Oproti průsečné křižovatce, která má 32 kolizních bodů, má malá okružní křižovatka 

pouze 8 kolizních bodů (obr. 3.2). Je důležité, že malá okružní křižovatka nemá žádné křižné 

kolizní body, kdežto průsečná křižovatka jich má 16. Oproti průsečné křižovatce došlo u malé 

okružní křižovatky ke snížení počtu odbočných kolizních bodů z 8 na 4 a přípojných 
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kolizních bodů rovněž z 8 na 4. Odbočné a přípojné kolizní body nejsou navíc tolik závažné 

jako křižné kolizní body. [14]      

 

Obr. č. 3.2: Kolizní body na okružní křižovatce s jednopruhovým okružním pásem a na 

průsečné křižovatce [6] 

 

3. 1. 3 Zásady při navrhování okružní křižovatky 

Návrh okružní křižovatky musí zajistit: 

 bezpečný vjezd na okružní jízdní pás, 

 jednosměrný pohyb vozidel na okružním jízdním pásu křižovatky kolem středového 

ostrova proti směru hodinových ručiček, 

 přednost vozidel na okružním jízdním pásu před vozidly na vjezdech do křižovatky 

dopravním značením (viz předpisy o provozu na pozemních komunikacích), 

 bezpečný výjezd z okružního jízdního pásu, 

 dostatečný rozhled na všech vjezdech i na okružním jízdním pásu křižovatky pro 

zastavení, i pro uskutečnění přejezdu vozidla do souběžného jízdního pruhu, 

 průjezd minimálně směrodatných vozidel křižovatkou, 

 zamezení přímého průjezdu křižovatkou v místech, kde nelze fyzicky zajistit snížení 

rychlosti vozidel při vjezdu na okružní jízdní pás jiným způsobem, 

 potřebné snížení rychlosti před vjezdem na křižovatku s možností zastavit před 

okružním jízdním pásem, případně před vozidly, která čekají před vjezdem na okružní 

jízdní pás, 
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 na obvyklých trasách přeprav nadměrných nákladů též jejich průjezd okružní 

křižovatkou (třeba i v protisměru), 

 včasné a viditelné avizování okružní křižovatky svislými dopravními značkami. [16] 

0kružní křižovatka se vyznačuje tím, že: 

 vnější průměr okružního jízdního pásu křižovatky je D > 23,00 m. Vnější průměr 

okružního jízdního pásu má rozměr, který odpovídá počtu připojovaných větví 

pozemních komunikací na okružní jízdní pás, způsobu jejich připojení na okružní 

jízdní pás a organizaci dopravy na okružní křižovatce. Jednotlivé vjezdy i výjezdy 

mají na sebe pokud možno bezprostředně navazovat, aby vnější průměr okružního 

jízdního pásu byl co nejmenší, 

 umožňuje plynulý průjezd směrodatnému vozidlu celou křižovatkou po zpevněné 

vozovce s možností ojedinělého pojezdu prstence nebo zpevněné srpovité krajnice, 

pokud jsou na okružní křižovatce umístěny, a to zejména větším vozidlům, 

 vjezdy a výjezdy na stejném paprsku křižovatky mají být odděleny směrovacím 

ostrůvkem, 

 průjezd vozidel okružní křižovatkou z vjezdu do nejbližšího výjezdu má být 

uskutečněn pokud možno spojovací větví (snížení dopravního zatížení na daném 

vjezdu), [16] 

 

Navržená okružní křižovatka Porubská-26. dubna má tyto parametry : 

 vnější průměr okružní křižovatky ………………  36 m 

 vnitřní průměr okružní křižovatky s prstencem .. 23 m 

 vnitřní průměr okružní křižovatky bez prstence ….20 m 

 šířka prstence …………………………………... 1,5 m 

 okružní pás křižovatky ………………………….6,5 m 

 vjezd, výjezd a okružní pás je jednopruhový  

 

3. 2 Výpočty pro okružní křižovatku  

Kapacitu okružní křižovatky stanovíme  pomocí tří metod kapacitních výpočtů, aby jsme 

následně mohli provést jejich srovnání. Výsledkem kapacitních výpočtů je rezerva (%) , která 
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určuje jaké zvýšení dopravního proudu je možné, aniž by došlo ke kongesci okružní 

křižovatky. Výpočty budeme provádět pro výhledový stav intenzit na rok 2030. 

 

Obr. č. 3.3: Schéma navržené okružní křižovatky Porubská-26. dubna  

 

  Tab. č. 3.1 – Výhledové dopravní intenzity na rok 2030 křižovatky Porubská-26. dubna  

j. v./h do A do B do C do D Σ 

z A - 6,9 51,3 525,8 584 

z B 2,3 - 0 2,1 4,4 

z C 25,1 0 - 36,2 61,3 

z D 319,6 0 21,6 - 341,2 

Σ 347 6,9 72,9 564,1 990,9 

 

Návrhové období se stanoví úměrně významu a rozsahu místní komunikace, vychází se 

přitom z dostupných podkladů o rozvoji území v obci a vývoji automobilové dopravy a 

zohlední se všechny známé rozvojové záměry a vývojové trendy na období cca 20 let po 

uvedení komunikace do provozu. [19] 

Výhledové dopravní intenzity na rok 2030 byly vypočítány pomocí koeficientu 1,15. 

Tímto koeficientem byla vynásobena každá intenzita daného směru na křižovatce Porubská-

26. dubna. Koeficient byl zjištěn na internetových stránkách ŘSD. 
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3. 2. 1 Kapacita vjezdu podle Brilona a Stuweho 

Navržená okružní křižovatka Porubská-26. dubna je čtyřramenná s jedním jízdním 

pruhem a s jednopruhovým vjezdem i výjezdem. Podle těchto parametrů zvolíme z tabulky 

3.2 koeficienty A a B, pro výpočet podle Brilona a Stuweho. A=1089, B=7,42.     

 

  Tab. č. 3.2 – Koeficienty A a B pro výpočet kapacity vjezdu na okružní křižovatce [14] 

Počet pruhů: 
A [-] B [-] 

vjezd okružní pás 

1 1 1089 7,42 

1 2 až 3 1200 7,38 

2 2 1553 6,69 

2 3 2018 6,68 

 

 Směr A (26. dubna) 

 

Obr. č. 3.4: Určení intenzit dopravního proudu pro rameno A [14] upraveno  

 

Intenzita dopravního proudu těsně před vjezdem ramene A 

Podle [14]                              , kde:                                    (3.1) 

                           …intenzita dopravního proudu těsně před vjezdem ramene A, 
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                           …intenzita vozidel jedoucích z ramene B do ramene D, 

                           … intenzita vozidel jedoucích z ramene C do ramene D, 

                           … intenzita vozidel jedoucích z ramene B do ramene C,   

                           … intenzita vozidel jedoucích z ramene B do ramene B,   

                           … intenzita vozidel jedoucích z ramene C do ramene C,   

                              ... intenzita vozidel jedoucích z ramene D do ramene D.  

                                

 

Kapacita vjezdu ramene A 

Podle [14]        
     
     

         , kde:                                                                           (3.2) 

                             …kapacita vjezdu A, 

                         ………Eulerovo číslo, 

                       ………..koeficienty okružní křižovatky viz tab. 3.2. 

          
          
     

              

 

Rezerva pro rameno A 

Podle [14]                                                                                                            (3.3) 

                            …rezerva pro rameno A, 

                              …intenzita vozidel jedoucích z ramene A.  

                       

 

Rezerva pro rameno A v procentech 

Podle [14]     
  

  
        , kde:                                                                                     (3.4)  

                        ...rezerva pro rameno A vyjádřena v procentech. 
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Směr B (26. dubna) 

 

Obr. č. 3.5: Určení intenzit dopravního proudu pro rameno B [14] upraveno  
 

Intenzita dopravního proudu těsně před vjezdem ramene B (viz 3.1) 

                              

                                    

 

Kapacita vjezdu ramene B (viz 3.2) 
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Rezerva pro rameno B (viz 3.3) 

                  

                        

 

Rezerva pro rameno B v procentech (viz 3.4) 

    
  

  
         

    
     

   
            

 

Směr C (26. dubna) 

 

Obr. č. 3.6: Určení intenzit dopravního proudu pro rameno C [14] upraveno  
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Intenzita dopravního proudu těsně před vjezdem ramene C (viz 3.1) 

                              

                                  

 

Kapacita vjezdu ramene C (viz 3.2) 

       
     
     

          

         
 
           

     
 
            

 

Rezerva pro rameno C (viz 3.3) 

                  

                         

 

Rezerva pro rameno C v procentech (viz 3.4) 

    
  

  
         

    
     

   
            

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

Směr D (Porubská) 

 

Obr. č. 3.7: Určení intenzit dopravního proudu pro rameno D [14] upraveno  

 

Intenzita dopravního proudu těsně před vjezdem ramene D (viz 3.1) 

                              

                                

 

Kapacita vjezdu ramene D (viz 3.2) 

       
     
     

          

          
          
     

              

 

Rezerva pro rameno D (viz 3.3) 
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Rezerva pro rameno D v procentech (viz 3.4) 

    
  

  
         

    
     

    
            

 

3. 2. 2 Kapacita vjezdu podle metody EPFL 

Metoda EPFL (Ecole Polytechniques Féderale de Lausanne), určuje  maximální hodnotu 

vjezdu za předpokladu známých hodnot zatížení vjezdu a výjezdu. [14]  

Směr A (26. dubna) 

 

Obr. č. 3.8: Intenzity dopravních proudů na rameni A dle metody EPFL [14] upraveno  

 

Intenzity dopravních proudů ramene A 

Podle [16]                                 , kde:                           (3.5) 

                             …intenzita vozidel na vozovce okružního pásu křižovatky mezi 

výjezdem a následujícím vjezdem-viz obr. 3.8.  
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Podle [16]                     , kde:                                                                   (3.6) 

                             …intenzita vozidel na výjezdu. 

                             

Podle [16]               , kde:                                                                                          (3.7) 

                             …intenzita vozidel na vjezdu 

              

 

Maximální kapacita vjezdu ramene A 

Podle [16]         
 

 
                   , kde:                                                     (3.8)  

          …maximální kapacita vjezdu, 

  [-]………..faktor zohledňující geometrické poměry vjezdu okružní křižovatky 

v závislosti na vzdálenosti b mezi dvěma kolizními body C a C´-viz obr. 3.9 a 

příloha A. 
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Obr. č. 3.9: Vzdálenosti b mezi kolizními body C a C´[14] upraveno  

kde: 

C [m]…kolizní bod při výjezdu z okružní křižovatky, 

C´ [m]…kolizní bod přípojný na vjezdu do okružní křižovatky, 

b [m]…vzdálenost mezi kolizními body C a C´. 

 

Rezerva pro rameno A   

Podle [16]                  , kde:                                                                                (3.9) 

                             …kapacitní rezerva pro rameno A. 

                           

 

Rezerva pro rameno A v procentech 

Podle [16]     
  

  
        , kde:                                                                                   (3.10)  

      ...kapacitní rezerva pro rameno A vyjádřena v procentech. 
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Délka čekající fronty  

Podle [16]    
      

    
         , kde:                                                                               (3.11) 

     …délka čekací fronty na vjezdu u ramene A, 

      …střední čekací doba,  

        …délka osobního automobilu,        .  

 

Nelze určit twa z důvodu vysoké rezervy RA-viz příloha B. 

 

Stupeň vytížení vjezdu ramene A 

Podle [16]      
  

  
        , kde:                                                                                (3.12) 

        ...stupeň vytížení. 

     
   

      
            

 

Směr B (26. dubna) 

Intenzity dopravních proudů ramene B (viz 3.5, 3.6, 3.7) 
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Maximální kapacita vjezdu ramene B (viz 3.8) 

        
 

 
                    

        
 

 
                             

 

Rezerva pro rameno B (viz 3.9) 

                  

                             

 

Rezerva pro rameno B v procentech (viz 3.10) 

    
  

  
         

    
      

      
            

 

Délka čekající fronty na vjezdu u ramene B (viz 3.11) 

   
      

    
          

Nelze určit twa z důvodu vysoké rezervy RB-viz příloha B. 

 

Stupeň vytížení vjezdu ramene B (viz 3.12) 
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Směr C (26. dubna) 

Intenzity dopravních proudů ramene C (viz 3.5, 3.6, 3.7) 

                                 

                                     

                     

                           

               

               

 

Maximální kapacita vjezdu ramene C (viz 3.8) 

        
 

 
                    

        
 

 
                                 

 

Rezerva pro rameno C (viz 3.9) 

                  

                              

 

Rezerva pro rameno C v procentech (viz 3.10) 
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Délka čekající fronty na vjezdu u ramene C (viz 3.11) 

   
      

    
          

Nelze určit twa z důvodu vysoké rezervy RC-viz příloha B. 

 

Stupeň vytížení vjezdu ramene C (viz 3.12) 

     
  

  
         

     
    

      
           

 

Směr D (Porubská) 

Intenzity dopravních proudů ramene D (viz 3.5, 3.6, 3.7) 

                                 

                                   

                     

                               

               

                 

 

Maximální kapacita vjezdu ramene D (viz 3.8) 
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Rezerva pro rameno D (viz 3.9) 

                  

                                

 

Rezerva pro rameno D v procentech (viz 3.10) 

    
  

  
         

    
       

      
            

 

Délka čekající fronty na vjezdu u ramene D (viz 3.11) 

   
      

    
          

Nelze určit twa z důvodu vysoké rezervy RD-viz příloha B. 

 

Stupeň vytížení vjezdu ramene D (viz 3.12) 

     
  

  
         

     
     

      
            

 

3. 2. 3 Kapacita vjezdu podle metody VSS 

Metoda VSS (Vereinigung Schweizerische Strassenfachleute) se omezuje pouze na 

okružní křižovatky malých rozměrů, navíc pouze s jednopruhovými vjezdy a okružním 

pásem. [14] 
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Směr A (26. dubna)   

Intenzity dopravních proudů ramene A 

Podle [16]                                 , kde:                           (3.5) 

                             …intenzita vozidel na vozovce okružního pásu křižovatky mezi 

výjezdem a následujícím vjezdem-viz obr. 3.8.  

                                   

 

Podle [16]               , kde:                                                                                          (3.7) 

                             …intenzita vozidel na vjezdu 

              

 

Kapacita vjezdu ramene A 

Podle [14]                          , kde:                                                              (3.13)  

            …kapacita vjezdu ramene. 

                                 

 

Průměrné zdržení na vjezdu ramene A 

Podle [14]    
         

      
    , kde:                                                                                  (3.14)  

      …průměrné zdržení na vjezdu. 

   
           

          
     

 

Rezerva pro rameno A 

Podle [14]                   , kde:                                                                             (3.15)  

           …kapacitní rezerva pro rameno A.  
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Rezerva pro rameno A v procentech 

Podle [14]     
  

   
        , kde:                                                                                  (3.16) 

       ...kapacitní rezerva pro rameno A vyjádřena v procentech. 

    
     

      
          

 

Směr B (26. dubna) 

Intenzity dopravních proudů ramene B (viz 3.5, 3.7) 

                                 

                                         

               

              

 

Kapacita vjezdu ramene B (viz 3.13) 

                          

                                

 

Průměrné zdržení na vjezdu ramene B (viz 3.14) 
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Rezerva pro rameno B (viz 3.15) 

                   

                            

 

Rezerva pro rameno B v procentech (viz 3.16) 

    
  

   
         

    
      

      
             

 

Směr C (26. dubna) 

Intenzity dopravních proudů ramene C (viz 3.5, 3.7) 

                                 

                                     

               

               

 

Kapacita vjezdu ramene C (viz 3.13) 

                          

                                

 

Průměrné zdržení na vjezdu ramene C (viz 3.14) 
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Rezerva pro rameno C (viz 3.15) 

                   

                          

 

Rezerva pro rameno C v procentech (viz 3.16) 

    
  

   
         

    
     

    
             

 

Směr D (Porubská) 

Intenzity dopravních proudů ramene D (viz 3.5, 3.7) 

                                 

                                   

               

                 

 

Kapacita vjezdu ramene D (viz 3.13) 

                          

                                 

 

Průměrné zdržení na vjezdu ramene D (viz 3.14) 
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Rezerva pro rameno D (viz 3.15) 

                   

                             

 

Rezerva pro rameno C v procentech (viz 3.16) 

    
  

   
         

    
     

      
             

 

3. 2. 4 Srovnání rezerv metod Brilona a Stuweho, EPFL, VSS 

Pro lepší zhodnocení byl udělán pro každý vjezd aritmetický průměr z výsledných rezerv 

u použitých metod. Rezervy u metod EPFL a VSS se liší nepatrně, zatímco rezervy u metody 

Brilona a Stuweho vykazují rezervy nižší.  

Výsledné rezervy ukazují, že největší rezerva je na rameni B (26. dubna) a nejmenší na 

rameni A (26. dubna)-viz tab. 3.3, což je z důvodu velké intenzity dopravního proudu. 

    Tab. č. 3.3 – Srovnání výsledných rezerv podle použitých metod 

 
Metoda 

 vjezd Brilona a Stuweho EPFL VSS aritmetický průměr 

A 44,80% 59,30% 54% 52,70% 

B 99,40% 99,60% 99,60% 99,50% 

C 92,80% 94,70% 94,10% 93,90% 

D 67,20% 74,60% 72,80% 71,50% 

    

Simulace 

V programu VISSIM byl vytvořen orientační model okružní křižovatky. Byla vytvořena 

okružní křižovatka, ke každému vjezdu byly navoleny intenzity vozidel. Tyto intenzity byly 

procentuálně rozděleny podle obsazení různých tipů vozidel a následně, byly rozděleny na 

poměr odbočujících vozidel a vozidel jedoucích přímým směrem. V programu AutoTURN 

byla ověřena průjezdnost vlečnými křivkami.      
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3. 3 Návrh světelného signalizačního zařízení 

Jedná se o druhou variantu úprav křižovatky Porubská-26. dubna, pro zlepšení 

bezpečnosti a kvality provozu. 

3. 3. 1 Definice a terminologie 

Fáze 

Pod pojmem fáze se rozumí časový interval, v němž mají současně volno určité, zpravidla 

vzájemně nekolizní dopravní pohyby na křižovatce. [17] 

Fázové schéma 

Fázové schéma je přiřazení dopravních pohybů jednotlivým fázím a nejvhodnější pořadí fází. 

[17] 

Doba volna, doba zelené 

Je doba trvání signálu volno na signální skupině. [17] 

Doba volná fáze 

Je doba trvání signálu volno na (všech) signálních skupinách v dané fázi. [17] 

Doplňková šipka  

Je světelný signál č. S 5 Doplňková zelená šipka. [17] 

Koordinace 

Je takový výsledek sladění signálních plánů řadičů ve skupině SSZ, že vozidla v daném 

(koordinovaném) směru projedou bez zastavení. [17] 

Mezičas 

Je časový interval od konce zelené na návěstidle pro jeden směr po začátek doby zelené na 

návěstidle pro kolizní směr. [17] 

Plný signál  

Je světelný signál č. S 1a až S 1c. [17] 
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Sdružený signál 

Pro chodce a cyklisty je světelný signál č. S 11a až S 11c. [17] 

Signál stůj  

Je takový signál, který zakazuje účastníkovi provozu na pozemních komunikacích vstup či 

vjezd (pokračovat v jízdě) do uzlu. [17] 

Signál volno 

Je takový signál, který umožňuje účastníkovi provozu na pozemních komunikacích vstup či 

vjezd (pokračovat v jízdě) do uzlu. [17] 

Signální skupina  

Je soubor návěstidel, která udávají v každém okamžiku pro jeden vjezd vozidel nebo vstup 

chodců na jeden přechod stejný signální obraz. [17] 

Směrový signál  

Zahrnuje jak směrový signál, tak kombinovaný směrový signál. [17] 

Stopčára 

Je vodorovná dopravní značka č. V 5 Příčná čára souvislá nebo č. V 6a Příčná čára souvislá se 

symbolem „Dej přednost v jízdě!“ nebo č. V 6b Příčná čára souvislá s nápisem STOP. [17] 

Smyčka 

Je obvykle indukční smyčka, při jiných způsobech detekce její poloha určuje detekční zónu. 

[17] 

Uzel  

Je místo s provozem řízeným světelným signalizačním zařízením (např.: křižovatka, přechod 

pro chodce, přejezd přes tramvajovou trať, úsek komunikace s řízením provozu v jízdních 

pruzích). [17]                
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Druhy světelných signálů 

Pro řízení provozu na pozemních komunikacích se rozlišují světelné signály pro vozidla a 

světelné signály pro vymezený okruh účastníků provozu na pozemních komunikacích. 

Světelné signály pro vozidla jsou: 

a) signály tříbarevné soustavy: 

 s plnými kruhovými světly (plné signály) č. S 1a až č. S 1c, 

 se světly se směrovými šipkami (směrové signály) č. S 2a až č. S 2c nebo č. S 3a až č. 

S 3c, 

b) signál přerušovaného žlutého světla č. S 7, 

c) signál doplňkové zelené šipky č. S 5, 

d) signál pro opuštění křižovatky č. S 6, 

e) signál přerušovaného žlutého světla ve tvaru chodce č. S 7  

f) signál přerušovaného žlutého světla ve tvaru cyklisty a chodce č. S  

g) signál žlutého světla ve tvaru chodce č. S 4, 

h) signál žlutého světla ve tvaru cyklisty č. S 4  

i) signál žlutého světla ve tvaru cyklisty a chodce č. S 4  

j) rychlostní signál č. S 12a nebo č. S 12b, 

k) signál pro řízení provozu v jízdním pruhu se střídavým směrem jízdy č. S 1a až č. S 1c 

nebo č. S 1a a č. S 1c, 

l) signály účelové. [17] 

Světelné signály pro vymezený okruh účastníků jsou: 

a) signály pro chodce č. S 9a a č. S 9b nebo č. S 11a až č. S 11c, 

b) signály pro tramvaje č. S 15a až č. S 15g, 

c) signály pro cyklisty č. S 10a až č. S 10č nebo č. S 11 a až č. S 11 c. [17] 
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3. 3. 2 Kolizní body  

Kolizní body dělíme na:  

 přípojné 

 odbočovací 

 křižné (průsečné křižovatky) 

Styková, úrovňová křižovatka se čtyřmi rameny obsahuje 32 kolizních bodů-viz obr. 

3.10, oproti okružní křižovatce, která má 8 kolizních bodů, je neřízená křižovatka mnohem 

nebezpečnější. U řízených křižovatek nám sice odpadají jakékoliv kolizní body ale za 

předpokladu, že bude fungovat SSZ. [14] upraveno    

 

Obr č. 3.10: Kolizní body na čtyřramenné stykové křižovatce [6]  

Kolizní dopravní pohyby 

Jsou ty vzájemné pohyby vozidel (nebo pohyby vozidel a chodců), které se kříží nebo 

připojují. Místům, kde se tak děje říkáme kolizní plochy-viz obr. 3.11. Pro zjednodušení 

používáme tzv. kolizní body-viz obr. 3.12, tj. průsečík trajektorií možných vozidlových 

proudů. [6]    

 

Obr. č. 3.11: Znázornění kolizní plochy a kolizního bodu [6] 
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3. 3. 3 Zásady při navrhování světelného signalizačního zařízení 

SSZ jsou zpravidla zřizována ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních 

komunikacích nebo ke zlepšení plynulosti provozu. Jelikož zájmy jednotlivých účastníků 

provozu na pozemních komunikacích jsou protichůdné, nelze všem, i když oprávněným, 

požadavkům jednotlivých účastníků vyhovět současně. [17] 

Účelnost řízení křižovatky SSZ je zapotřebí prokázat splněním alespoň jednoho z 

následujících kritérií: 

 kritérium bezpečnosti provozu, 

 kritérium intenzity provozu z hlediska vozidel, 

 kritérium intenzity provozu z hlediska chodců, 

 kritérium plynulosti jízdy vozidel městské hromadné dopravy. [17] 

Kritérium bezpečnosti provozu 

 Z hlediska bezpečnosti provozu je dále účelné zřizovat SSZ na místech vhodných 

zvláštního zřetele, jako jsou například přechody dětí přes frekventované komunikace u škol, 

výjezdy tramvají z míst ležících mimo komunikaci apod. Tyto lokality je zapotřebí posuzovat 

individuálně podle místních poměrů, při zohlednění všech nutných podmínek podle ČSN 73 

6101 a ČSN 73 6110. [17] 

Kritérium intenzity provozu z hlediska vozidel  

SSZ je účelné, dosáhne-li intenzita silničního provozu vyšších hodnot, než jsou 

stanoveny přípustnými intenzitami neřízených křižovatek podle ČSN 73 6102, a to v průměru 

osm dopravně nejvíce zatížených hodin dne na hlavní i vedlejší komunikaci. Jestliže 

křižovatka podle výpočtu kapacitně vyhoví jako neřízená, pak z hlediska intenzity 

automobilového provozu není SSZ objektivně nutné. [17] 

Kritérium intenzity provozu z hlediska chodců 

V koordinovaných skupinách SSZ je účelné zřídit řízený přechod pro chodce i v situaci, 

kdy chodci narušují plynulý tok dopravního proudu koordinovaného svazku vozidel. Navíc v 

těchto případech je ochota řidičů, jedoucích v koordinovaném svazku vozidel, dát přednost 

chodcům nízká a dochází tak k nebezpečným situacím. Přechody pro chodce řízené světelnou 

signalizací se navrhují vždy přes dva nebo více stejnosměrných jízdních pruhů. [17]  
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Kritérium plynulosti jízdy vozidel městské hromadné dopravy 

Za důvod k vybudování SSZ pro zajištění plynulosti jízdy vozidel MHD lze považovat 

zdržení nejméně každého druhého vozu na dobu delší než dvě minuty ve třech 

nejzatíženějších hodinách dne. [17] 

3. 4 Výpočty pro řízenou křižovatku 

Výpočty získáme tzv. signální plán, který určuje pořadí a délku signálu volno pro 

jednotlivé skupiny signálu. Pro zjištění signálního plánu byla využita Metoda saturovaného 

toku (podle Webstra). 

3. 4. 1 Fázové schéma řízené křižovatky 

Pro křižovatku Porubská-26. dubna bylo navrhnuto čtyřfázové schéma. Fáze jsou 

označeny symboly A-D. Fáze jedna zahrnuje směry A1, A2, A3, fáze dvě zahrnuje směry B1, 

B2, B3, fáze tři zahrnuje směry C1, C2 a fáze čtyři zahrnuje směry D1, D2-viz obr. 3.12. 

 

 

Obr. č. 3.12: Fázové schéma křižovatky Porubská-26. dubna 
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3. 4. 2 Výpočet mezičasů 

Pro uvedení vzorového výpočtu použiju najíždějící směr VA1 a vyklizující směry VC2 a 

VD1. Výpočty zbylých směrů jsou uvedeny v příloze C. 

VA1 najíždí-VC2 vyklizuje   

Určení najížděcí doby směru VA1 

Podle [17]    
  

  
    , kde:                                                                                                (3.17) 

      …najížděcí doba směru VA1, 

      …najížděcí dráha silničního vozidla ze směru VA1 viz obr. 3.11, 

        …najížděcí rychlost ze směru VA1-viz příloha D. 

   
   

   
       

 

Určení vyklizovací doby směru VC2 

Podle [17]    
       

  
    , kde:                                                                                         (3.18) 

      …vyklizovací doba směru VC2, 

      …vyklizovací dráha silničního vozidla ze směru VC2 viz obr. 3.11, 

        …délka vyklizovacího vozidla ze směru VC2-viz příloha D, 

         …vyklizovací rychlost ze směru VC2-viz příloha D.  

   
      

 
       

 

Určení mezičasu pro kolizní směry VA1-VC2 

Podle [17]                , kde:                                                                               (3.19) 

      …mezičas pro kolizní směry VA1-VC2, 
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      …bezpečnostní doba-viz příloha D.  

                 

 

VA1 najíždí-VD1 vyklizuje  

Určení najížděcí doby VA1 (3.17) 

   
  
  

     

   
    

   
        

 

Určení vyklizovacího směru VD1 (3.18) 

   
       

  
     

   
      

 
       

 

Určení mezičasů pro kolizní směry VA1-VD1 (3.19) 

                

                       

 

Takový to postup, uplatňujeme u výpočtu mezičasů zbývajících směrů-viz příloha C. 

 

Určení rozhodujících mezičasů pro jednotlivé kombinace fází 

Jelikož jedna signální skupina často řídí provoz ve více proudech či směrech, existuje 

obvykle několik kolizních ploch, a tedy i několik mezičasů. Rozhodující mezičas je potom 

největší z těchto mezičasů. Je nutné určit mezičasy pro všechny kombinace a sledy signálních 
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skupin, které jsou na řešené křižovatce možné, a sestavit je do univerzální tabulky mezičasů. 

[17] 

 

Tab. č. 3.4 – Tabulka pro určení maximálních mezičasů pro 1. kombinaci fází 

 

Zbývající tabulky maximálních mezičasů jsou uvedeny v příloze E.   

3. 4. 3 Stanovení efektivního pořadí fází 

Stanovení efektivního pořadí fází se určuje podle součtu maximálních mezičasů. 

Vybíráme vždy nejmenší výslednou hodnotu, v případě shody několika nejmenších 

výsledných hodnot záleží výběr pouze na nás. 

Určení součtu mezičasů 

Podle [17]           
  

   
    , kde:                                                                                 (3.20) 

        …určení součtu mezičasů, 

        …mezičas mezi fázemi, 

      …počet fází, 

 …číslo kombinace pořadí fází 

 

   

    najíždí 

    VA1 VA2 VA3 VB1 VB2 VB3 VC1 VC2 VD1 VD2 

vy
kl

iz
u

je
 

VA1 x             2 2   

vA2   x   4 4 5   2 4   

VA3     x 2 2     3   2 

VB1   2 4 x     4 4 4 3 

VB2   2 4   x       4 4 

VB3   2       x         

VC1       2     x     2 

VC2 4 4 3 2       x 4 2 

VD1 4 2   3 2     3 x   

VD2       3 2   4 4   x 
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   Tab. č. 3.5 – Tabulka pro určení nejefektivnější kombinace fází 

číslo 
kom. pořadí fází součtový mezičas tm,x 

1 1-2-3-4 tm,1 = tm12+tm23+tm34+tm41 = 5+4+4+4 = 17 s  

2 1-3-4-2 tm,2 = tm13+tm34+tm42+tm21 = 3+4+3+4 = 14 s 

3 1-4-2-3 tm,3 = tm14+tm42+tm23+tm31 = 4+3+4+4 = 15 s 

4 1-4-3-2 tm,4 = tm14+tm43+tm32+tm21 = 4+4+2+4 = 14 s 

5 1-2-4-3 tm,5 = tm12+tm24+tm43+tm31 = 5+4+4+4 = 17 s 

6 1-3-2-4 tm,6 = tm13+tm32+tm24+tm41 = 3+2+4+4 = 14 s 

 

Nejmenší výsledná hodnota je 14 s. Této hodnotě odpovídají 3 typy pořadí fází-viz tab. 

3.5. Pro náš výpočet volím fázi č. 6 (1-3-2-4). 

3. 4. 4 Metoda saturovaného toku 

Principem metody saturovaného toku (Websterovy metody) je stanovení délky cyklu a 

signálů volno v závislosti na stupních saturace vjezdů v jednotlivých fázích. [17] 

Ve vzorových výpočtech uvedu vždy směr VA1 z Fáze 1, zbývající směru jsou uvedeny 

ve výpočtové tabulce v příloze F. 

Fáze 1-směr VA1 

Koeficient sklonu 

Podle [17]                  , kde:                                                                            (3.21) 

        …koeficient sklonu, 

     ...podélný sklon stoupání (max. a=10), při vodorovné či klesání se zadává 

a=0.  

                

Podíl odbočujících vozidel 

Podle [17]   
   

  
    , kde:                                                                                               (3.22) 

     …podíl odbočujících vozidel z vjezdu, 

             …intenzita odbočujících vozidel, 
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           …celková intenzita vjezdu. 

  
 

     
   

 

Koeficient oblouku 

Podle [17]      
 

       
    , kde:                                                                                     (3.23) 

        …koeficient oblouku, 

     …poloměr odbočení (v našem případě je směr VA1 zobrazován jako směr 

přímý, přesto je pohyb vozidel v oblouku-viz obr. 3.12). 

     
     

           
   

 

Saturovaný tok vjezdu 

Podle [17]                           , kde:                                                                  (3.24) 

          …saturovaný tok vjezdu, 

              …základní saturovaný tok řadícího pruhu. 

                        

 

Stupeň saturace vjezdu 

Podle [17]   
 

 
    , kde:                                                                                                  (3.25) 

      …stupeň saturace vjezdu,  

          …intenzita vozidel na vjezdu. 
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Stupeň saturace se provede u každého vjezdu a následně se z každé fáze vybere 

maximální stupeň saturace a z těchto maximálních stupňů saturace se provede součet a 

získáme celkový stupeň saturace-viz příloha F. 

Maximální stupeň saturace pro Fázi 1 

             

 

Celkový stupeň saturace  

Podle [17]         
 
       , kde:                                                                                (3.26) 

     …celkový stupeň saturace, 

     …počet fází v jednom cyklu, 

     …pořadové číslo i-té fáze v cyklu. 

                                

 

Rozhodující mezičas ve Fázi 1 

         

Rozhodující mezičasy pro každou fázi jsou uvedeny v tabulce 3.5. 

 

Ztrátový čas ve Fázi 1 

Podle [17]           , kde:                                                                                           (3.27)   

     …ztrátový čas ve fázi, 

      …rozhodující mezičas. 
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Celkový ztrátový čas za cyklus 

Podle [17]      
 
       , kde:                                                                                          (3.28)  

     …celkový ztrátový čas za cyklus. 

              

Hodnoty ztrátových časů dalších fází jsou uvedeny v příloze F. 

 

Výpočtová délka cyklu  

Podle [17]      
       

   
    , kde:                                                                                     (3.29) 

         …optimální délka cyklu. 

     
       

       
        

 

Reálný cyklus  

Podle [17]                       , kde:                                                                    (3.30) 

     …reálný cyklus. 

            

Volím       

 

Délka zelené pro kritický vjezd-Fáze 1 

Podle [17]   
          

 
      , kde:                                                                              (3.31) 

     …délka zelené pro kritický vjezd. 
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Minimální délka doby zelené je 5 s, kdyby vyšla hodnota zelené menší, než 5 s, 

provedeme zaokrouhlení na minimální hodnotu délky zelené-viz příloha F.  

 

Kontrolní součet 

Podle [17]                                                                                                        (3.32) 

                             

Upravíme hodnotu reálné délky cyklu na 53 s, dále už budeme počítat s touto hodnotou. 

 

Efektivní zelená   

Podle [17]           , kde:                                                                                           (3.33)  

      …efektivní zelená. 

             

 

Kapacita vjezdu 

Podle [17]     
  

 
       , kde:                                                                                        (3.34) 

        ...kapacita vjezdu. 

       
  

  
             

 

Rezerva kapacity vjezdu 

Podle [17]        
 

 
         , kde:                                                                         (3.35) 

       ...rezerva kapacity vjezdu. 
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Délka řadícího pruhu 

Podle [17]       
   

    
        , kde:                                                                             (3.36)  

         …délka řadícího pruhu. 

      
   

    
                  

 

Střední doba zdržení na vjezdu do řízené křižovatky 

Podle [17]         
        

         
 

       

         
     , kde:                                                          (3.37) 

      …střední doba zdržení na vjezdu do řízené křižovatky, 

     …pomocná proměnná   
   

   
 

        

       
     

          
             

                 
 

         

               
           

Úroveň kvality dopravy daného směru je dobrá-viz tab. 3.6. 

 

     Tab. č. 3.6 – Tabulka posouzení úrovně kvality dopravy [17] 

Úroveň kvality dopravy Střední doba zdržení v 
sekundách Označení Charakteristika kvality dopravy 

A Velmi dobrá ≤ 20 

B Dobrá ≤ 35 

C Uspokojivá ≤ 50 

D Dostatečná ≤ 70 

E Nestabilní ≤ 100 

F Nevyhovující > 100 

 

3. 4. 5 Zhodnocení použité metody saturovaného toku 

Metoda saturovaného toku byla prováděna pro každý směr zvlášť- viz příloha F. Pro lepší 

orientaci bylo provedeno zprůměrování hodnot v každé fázi-viz tab. 3.7. Z průměrovaných 

hodnot vyplynulo, že největší rezervu má fáze 3 a nejmenší rezervu má fáze 1, jelikož je zde,  
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oproti fázi 3, velká intenzita dopravního proudu. Hlavní problém, který se během výpočtu 

vyskytl je ten, že délka reálného cyklu musela být navýšena na 52 s čímž překročila optimální 

rozmezí reálného cyklu o 5,2 s-viz vzorec 3.30 a 3.32.     

    Tab. č. 3.7 – Výsledné hodnoty metody saturovaného toku 

Metoda saturovaného toku 

Fáze délka zelené kapacita vjezdu rezervy vjezdu délka řadícího pruhu 

1 18 s 691,88 j.v./h 71,94% 16,8 m 

2 11 s 436,15 j.v./h 74,04% 14,79 m 

3 5 s 174,21 j.v./h 98,74% 0,19 m 

4 5 s 199,99 j.v./h 84,55% 2,66 m 

 

Simulace 

V programu VISSIM byl vytvořen orientační model SSZ. Byla vytvořena křižovatka, ke 

každému vjezdu byly navoleny intenzity vozidel. Tyto intenzity byly procentuálně rozděleny 

podle obsazení různých tipů vozidel a následně, byly rozděleny na poměr odbočujících 

vozidel a vozidel jedoucích přímým směrem. Podle obr. 3.13 byl vytvořen signální plán 

křižovatky a byl namodelován SSZ. V programu AutoTURN byla ověřená průjezdnost 

vlečnými křivkami.   

 

 Obr. č. 3.13: Signální plán křižovatky Porubská-26. dubna 
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4  Zhodnocení návrhu z hlediska bezpečnostního a ekonomického 

Celková částka za provedení výstavby okružní křižovatky a světelně signalizačního 

zařízení zahrnuje náklady spojené s úpravami vozovky, dopravního značení atd.. V případě 

řízené křižovatky také náklady na vybudování světelně signalizačního zařízení. V celkové 

částce však nejsou zahrnuty náklady na vykoupení pozemků od soukromých vlastníků. 

4. 1 Zhodnocení návrhu okružní křižovatky 

Při stavbě okružní křižovatky bude potřeba kompletní rekonstrukce a rozšíření vozovky, 

proto největší náklady spadají na tuto část stavebních úprav. Při takovéto velké stavební 

úpravě je třeba počítat s finanční rezervou. Celková částka byla stanovena na 6 595 000 Kč-

viz tab. 4.1. 

Tab. č. 4.1 – Odhadované náklady na vybudování okružní křižovatky [18] 

Náklady na okružní křižovatku 

Dopravní značení 150 000 Kč 

Stavební úpravy 6 500 000 Kč 

Rezerva  100 000 Kč 

Celková cena  6 750 000 Kč 

 

Výhody okružní křižovatky Porubská-26. dubna 

 řidiči jsou nucení při průjezdu okružní křižovatkou snížit nájezdovou rychlost svého 

vozidla, a následně tím zlepšit celkovou plynulost provozu, 

 nezávislá na zdroji elektrické energie, 

 snižuje závažnost dopravních nehod, 

 jednoznačné vymezení přednosti v jízdě na okružním pásu před vozidly, která čekají 

na vjezdu, 

 snadná údržba. 

Nevýhody okružní křižovatky Porubská-26. dubna   

 náročné stavební úpravy, 

 rozsáhlá rekonstrukce vozovky, 

 příliš vysoké náklady na vybudování, 

 v době výstavby bude křižovatka mimo provoz. 
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Obr. č. 4.1: Okružní křižovatka Porubská-26. dubna 

4. 2 Zhodnocení návrhu SSZ 

U varianty světelně signalizačního zařízení je nejvyšší potřebná částka právě na samotné 

zařízení. Stavební úpravy jsou pouze minimálního charakteru, prakticky jde pouze o 

zabudování návěstidel a napojení potřebné elektrické energie. Přesto i zde, budeme počítat 

s finanční rezervou.  

 Tab. č. 4.2 – Odhadované náklady na vybudování SSZ [18] 

Náklady na SSZ 

Dopravní značení 220 000 Kč 

Stavební úpravy 800 000 Kč 

SSZ 3 500 000 Kč 

Rezerva 100 000 Kč 

Celková cena 4 620 000 Kč 
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Výhody řízené křižovatky SSZ Porubská-26. dubna    

 příznivější pořizovací cena oproti okružní křižovatce, 

 za ideálních podmínek neexistují kolizní body, 

 zajistí bezpečnost provozu. 

Nevýhody řízené křižovatky SSZ Porubská-26. dubna  

  nezajistí plynulost provozu 

  v poruchovém, či nočním režimu se stává křižovatkou řízenou pouze dopravním  

značením, 

  zvýšení emisních norem v blízkosti okolí křižovatky, 

  závislost na zdroji energie, 

  náročnější údržba. 

 

  Obr. č. 4.2: Řízená křižovatka Porubská-26. dubna 
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4. 3 Výběr nejvhodnějšího návrhu 

Hlavní výhodou okružní křižovatky je vymezení přednosti v jízdě vozidel, které se 

pohybují po okružním pásu před vozidly čekajících na vjezdu. Další důležitou výhodou 

okružní křižovatky je, že vozidla najíždějící do křižovatky musí snížit svojí rychlost, tím se 

předejde závažným nehodám způsobených ve velké rychlosti. Údržba okružní křižovatky je 

poměrně nenáročná a má nulovou závislost na elektrické energii oproti světelně 

signalizačnímu zařízení. 

Největší nevýhodou okružní křižovatky je vysoká pořizovací cena, která dosahuje hranice 

sedmi miliónů korun. Další nevýhodou jsou náročné stavební úpravy a také musíme brát 

v úvahu, že během stavebních úprav bude křižovatka mimo provoz. 

Výhodou křižovatek řízených světelně signalizačním zařízením je vysoká bezpečnost 

provozu, kolizní body na takto řízené křižovatce neexistují. Další výhodou je i poměrně nízká 

cena, protože nám odpadají velké stavební úpravy na křižovatce.  

Velkou nevýhodou u křižovatky řízené světelně signalizačním zařízením je závislost na 

elektrické energii, při jejím výpadku se křižovatka stává křižovatkou řízenou pouze 

dopravním značením. Oproti okružní křižovatce není takto řízená křižovatka schopna zajistit 

plynulost provozu, což má za následek zvýšení obsahu emisí v ovzduší při čekání vozidel na 

signál volno. Také na údržbu a případné opravy je takto řízená křižovatka mnohem 

náročnější. 

Po vyhodnocení všech příznivých a nepříznivých faktorů bylo rozhodnuto, že 

nejvhodnějším návrhem je varianta okružní křižovatky. Hlavními faktory pro toto rozhodnutí 

byly především větší bezpečnost provozu, plynulost provozu a menší zatížení životního 

prostředí oproti křižovatce se světelně signalizačním zařízením.                  
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5  Závěr 

V úvodní části byl proveden podrobný popis křižovatky Porubská-26. dubna. Byl 

proveden dopravní průzkum, ze kterého vyplynuly intenzity vozidel v jednotlivých směrech. 

Ze získaných intenzit byl vytvořen kartogram, pentlogram a graf vyjadřující procentuální 

obsah typů vozidel, která projela křižovatkou za jednu hodinu. 

V následující kapitole byla pro porovnání podrobně provedena analýza nehodovosti 

v České Republice, města Ostravy  a  křižovatky Porubská-26. dubna. Nehodovost byla 

analyzována za posledních pět let od roku 2005 do roku 2009. Rok 2010 nebyl analyzován, 

protože v době kdy byla prováděna analýza nebyly data pro tento rok ještě k dispozici. Na 

řešené křižovatce došlo za posledních pět let k osmi nehodám. 

K eliminaci konfliktních situací byly řešeny dvě varianty možných úprav na křižovatce 

Porubská-26. dubna. První varianta je návrh okružní křižovatky a druhá varianta je 

vybudování světelně signalizačního zařízení. Byly také přepočítány intenzity vozidel na 

výhledový rok 2030 a s těmito intenzitami bylo počítáno. 

Navržená okružní křižovatka je čtyřramenná s jednopruhovým okružním pásem a 

jednopruhovým vjezdem a výjezdem. Kapacitní rezervy křižovatky byly spočítány třemi 

metodami (Brilona a Stuweho, EPFL, VSS) a následně srovnány. Navržená okružní 

křižovatka je kapacitně vyhovující.  

Při návrhu SSZ byly kapacitní rezervy počítány dle metody saturovaného toku. Bylo 

zvoleno čtyřfázové řízení křižovatky. Vypočetla se délka zelených fází a byl vytvořen signální 

plán. Kapacitně křižovatka vyhovuje, ale byla překročena délka výpočtového cyklu o 6,2 s.  

Pro obě řešené varianty byly vytvořeny v programu Vissim orientační modely provozu a 

také byla ověřena průjezdnost vozidel vlečnými křivkami v programu AutoTURN. Po 

vyhotovení průjezdnosti u varianty SSZ bylo zjištěno, že křižovatka nevyhovuje.   

V poslední kapitole byly vzájemně posuzovány obě varianty. Byly posuzovány jejich 

výhody a nevýhody. Na základě těchto údajů byla zvolena varianta okružní křižovatky. 

Cílem této práce bylo zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu. Tyto dva požadavky 

okružní křižovatka plně splňuje. 

 
 



76 
 

6  Seznam použité literatury 

 [1]  Historie dopravních staveb [online]. [cit. 2010-11-02]. Dostupný z:     

http://kds.vsb.cz/krivda/info/#di2  

      

[2]  Plesná [online]. [cit. 2010-11-02]. Dostupný z: http://www.plesna.cz/   

 

[3]  Mapy [online]. [cit. 2010-11-02]. Dostupný z: http://www.mapy.cz/#mm=                                                             

F@x=141662848@y=135290624@z=13  

    

[4]  Dopravní podnik Ostrava [online]. [cit. 2010-11-03]. Dostupný z:   

http://www.dpo.cz/jr/bus.htm#075 

http://www.dpo.cz/jr/bus.htm#075 

[5]  Dopravní podnik Ostrava [online]. [cit. 2010-11-03]. Dostupný z: 

http://www.dpo.cz/plansite/plansite.htm 3.11 2010 

 

[6]  Křivda, V. Základy organizace a řízení silniční dopravy, Ostrava: VŠB-TU, 2006. 170s. 

ISBN 80-248-1253-3  

  

[7]  ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích. 2007 

 

[8]  Nová pravidla [online]. [cit. 2010-12-04]. Dostupný z:  

www.novapravidla.cz/files/=1/Akompletanalyzal.pdf  

 

[9]  Policie ČR [online]. [cit. 2010-12-04]. Dostupný z: 

http://www.policie.cz/clanek/statistika-nehodovosti-900835.aspx 

  

[10]  Aplikace MVCR [online]. [cit. 2010-12-04]. Dostupný z:     

http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/statistiky/nehody.html  

  

http://www.dpo.cz/jr/bus.htm#075


77 
 

[11]  Ostrava [online]. [cit. 2010-12-04]. Dostupný z: 

http://www.ostrava.cz/jahia/webdav/site/ostrava/shared/obcan/magistrat/doprava/udaje_

2009/Nehodovost%202009.pdf  

 

[12]   Ostrava [online]. [cit. 2010-12-04]. Dostupný z:  

http://www.ostrava.czso.cz/xt/redakce.nsf/i/dopravni_nehodovost_v_letech_2000_2008

/$File/a0902.pdf  

 

[13]  Hohn, Petr. Osobní sdělení. Nehodovost křižovatky 26. Dubna-Porubská, Ostrava 2010 

    

[14]   Folprecht, J.; Křivda, V. Organizace a řízení dopravy I, Ostrava: VŠB-TU, 2006. 158s. 

ISBN 80-248-1030-1  

 

[15]   Křivda, Vladislav. Osobní sdělení. Složení symbolu Folprechtovy metody, Ostrava: 

VŠB-TU, 2010 

 

[16]   TP 135 Projektování okružních křižovatek na silnicích a místních komunikacích. 

Ostrava: V-projekt, 2005  

   

[17]    TP 81 Navrhování světelných signalizačních zařízení pro řízení silničního provozu. 

Ostrava: V-projekt, 2005    

 

[18 ]  Vrána, Miloslav. Osobní sdělení. Odhadované náklady, na vybudovaní okružní 

křižovatky a SSZ, Ostrava: Třebovice, 2011    

 

[19]   ČSN 73 611 Projektování místních komunikací. 2007 

 

 

 

 



78 
 

7 Seznam příloh 

Příloha A: Graf pro zjištění faktoru α [16]. 

Příloha B: Střední čekací doba v závislosti na rezervě kapacity a kapacitě vjezdu [15]. 

Příloha C: Tabulka vypočtených mezičasů. 

Příloha D: Tabulka standardních hodnot pro výpočet mezičasů [17]. 

Příloha E: Tabulky maximálních mezičasů pro výběr nejvhodnějšího pořadí fází. 

Příloha F: Výpočtová tabulka pro SSZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

Příloha A:  Graf pro zjištění faktoru α [16]. 

 

Příloha B: Střední čekací doba v závislosti na rezervě kapacity a kapacitě vjezdu [15]. 
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Příloha C: Tabulka vypočtených mezičasů. 
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Příloha D: Tabulka standardních hodnot pro výpočet mezičasů [17]. 

 

Příloha E: Tabulky maximálních mezičasů pro výběr nejvhodnějšího pořadí fází. 

 
  najíždí 

    VA1 VA2 VA3 VB1 VB2 VB3 VC1 VC2 VD1 VD2 

vy
kl

iz
u

je
 

VA1 x             2 2   

vA2   x   4 4 5   2 4   

VA3     x 2 2     3   2 

VB1   2 4 x     4 4 4 3 

VB2   2 4   x       4 4 

VB3   2       x         

VC1       2     x     2 

VC2 4 4 3 2       x 4 2 

VD1 4 2   3 2     3 x   

VD2       3 2   4 4   x 
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    najíždí 

    VA1 VA2 VA3 VB1 VB2 VB3 VC1 VC2 VD1 VD2 

vy
kl

iz
u

je
 

VA1 x             2 2   

vA2   x   4 4 5   2 4   

VA3     x 2 2     3   2 

VB1   2 4 x     4 4 4 3 

VB2   2 4   x       4 4 

VB3   2       x         

VC1       2     x     2 

VC2 4 4 3 2       x 4 2 

VD1 4 2   3 2     3 x   

VD2       3 2   4 4   x 

 

 
  najíždí 

    VA1 VA2 VA3 VB1 VB2 VB3 VC1 VC2 VD1 VD2 

vy
kl

iz
u

je
 

VA1 x             2 2   

vA2   x   4 4 5   2 4   

VA3     x 2 2     3   2 

VB1   2 4 x     4 4 4 3 

VB2   2 4   x       4 4 

VB3   2       x         

VC1       2     x     2 

VC2 4 4 3 2       x 4 2 

VD1 4 2   3 2     3 x   

VD2       3 2   4 4   x 

 

Příloha F: Výpočtová tabulka pro SSZ. 
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