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Anotácia 

 Obsahom tejto bakalárskej práce je variantný návrh úprav súčasného stavu na okružnej 

križovatke Rožnovská – Masarykova – Nádražní vo Valašskom Meziříčí. V prvej časti  

sa práca zaoberá posúdením súčasného stavu, jeho popis, prevedenie dopravných prieskumov 

spolu s analýzou dopravnej nehodovosti. Druhá časť práce sa zameriava na vypracovanie 

navrhovaných variant úprav pre zlepšenie prejazdnosti križovatkou. Bude obsahovať 

kapacitné výpočty jednotlivých variant spolu s prevedením simulácie v programe PTV 

VISSIM. V poslednej časti budú zhodnotené všetky návrhy s odporučením najvýhodnejšieho 

riešenia pre prestavbu. 

 

Anotation 

The content of this bachelor thesis is an alternative arrangement proposal of the 

current state of roundabout  Rožnovská – Masarykova– Nádražní in Valašské Meziříčí. The 

first chapter of the thesis deals with the judgement of  the current traffic state, its description, 

realization of the traffic surveys with the analysis of the car accident rating. The second part 

of the thesis focuses on the elaboration of the proposed arrangement alternatives for through 

cross- road improvement. It will contain capacity calculations of particular alternatives with 

the simulation conception in the program PTV VISSIM. In the final part, all the proposals will 

be evaluated with recommendations for the most convenient solution. 
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Zoznam použitých skratiek 

SSZ   svetelné signalizačné zariadenie 

ÚKD   úroveň kvality dopravy 

OK   okružná križovatka 

DN   dopravná nehoda 

Qe   intenzita vozidiel na vjazde [voz/h] 

Qa   intenzita vozidiel na výjazde [voz/h] 

Qk   intenzita vozidiel na okružnom páse [voz/h] 

b   vzdialenosť medzi kolíznymi bodmi [m] 

α   faktor závislý na vzdialenosti medzi kolíznymi bodmi [-] 

ALGe   stupeň vyťaženia križovatky [%] 

Le   kapacita vjazdu [voz/h] 

R   rezerva kapacity [voz/h] 

L   dĺžka čakacej kolóny [m] 

tw   stredná čakacia doba [s] 

Lvoz   dĺžka vozidla [m] 

tm   medzičas [s] 

tv   vyprázdňujúca doba [s] 

tn   vstupujúca doba [s] 

tb   bezpečnostná doba [s] 

Szakl(pruhu)  základný saturovaný tok radiaceho pruhu [j.v./h] 

S   základný saturovaný tok vjazdu [j.v./h] 

kskl   koeficient sklonu [-] 
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kobl   koeficient oblúka [-] 

f   podiel odbočujúcich vozidiel z celkovej intenzity vjazdu [-] 

y   stupeň saturácie vjazdu [-] 

Y   celkový stupeň saturácie [-] 

max yi   najvyšší stupeň saturácie v každej fáze cyklu [-] 

z
´
   dĺžka efektívnej zelenej [s] 

l   stratový čas vo fáze [s] 

L   celkový stratový čas cyklu [s] 

Copt   optimálna dĺžka cyklu [s] 

z   doba zelenej pre kritický vjazd [s] 

K   kapacita vjazdu [j.v./h] 

REZ   rezerva kapacity vjazdu [%] 

lpruhu   dĺžka radiacich pruhov [m]    
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1 Úvod 

Automobilová doprava patrí medzi najrozšírenejšie druhy dopravy a s tým súvisí aj jej 

neustály vývoj. To však so sebou nenesie len pozitíva ale aj riziká. S vývojom dopravy je aj 

úzko spätá intenzita, ktorá nie je konštantná, ale naopak sa neustále mení. Často dochádza 

k situácii, kedy aktuálny stav komunikácie nepostačuje k plynulému prevedeniu dopravy. 

So zvýšením intenzity sa zvyšuje aj pravdepodobnosť kolíznych situácii, čo môže vážne 

ohroziť plynulosť a bezpečnosť dopravy. Medzi miesta kolízií patria v neposlednom rade aj 

križovatky. Pri veľkej intenzite, kedy križovatka nedokáže optimálne odvádzať dopravu, je 

vhodné začať riešiť daný problém, ako z hľadiska kapacitného, tak aj z hľadiska vhodných 

stavebných úprav. 

Tak ako bolo spomenuté v úvode, cieľom tejto bakalárskej práce je vypracovať variantné 

návrhy úprav okružnej križovatky Rožnovská – Masarykova – Nádražní, ktorá je v súčasnosti 

najviac zaťaženou križovatkou vo Valašskom Meziříčí a nie je schopná optimálnym 

spôsobom odvádzať dopravu. 
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2  Analýza súčasného stavu 

2.1 Širšie vzťahy  

 Valašské Meziříčí leží na severovýchodnom okraji okresu Vsetín nachádzajúcom      

sa v Zlínskom kraji, v Severomoravskom regióne, a svojím správnym územím tesne susedí 

s okresom Nový Jičín. Okrem okresného mesta Vsetín má Valašské Meziříčí pomerne silnú 

väzbu na Rožnov pod Radhoštěm. Väzby na nedaľeké mestá Hranice a Nový Jičín sú už 

podstatne slabšie. 

 Z dopravného hľadiska je Valašské Meziříčí najdôležitejšou dopravnou križovatkou 

pre cestnú dopravu v severnej časti Zlínskeho kraja. Územím mesta sú vedené hlavné cestné 

ťahy spojujúce strednú časť Českej republiky so Slovenskom a južnú časť Zlínskeho kraja 

so severnou časťou Moravy. Kostru cestnej dopravy tvorí sieť ciest I. triedy doplnená o cesty 

II. a III. triedy. Cesty I. triedy majú nadregionálny charakter a sú majetkom štátu. Cesty  

II. a III. triedy sú majetkom kraja. Cesty III. triedy spojujú osady s Valašským Meziříčím 

alebo doplňujú sieť ciest I. a II. triedy [7]. 

 

 

Obr. 2-1: Trasy ciest I/35, I/57 a II/150 [8] 
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2.2 Charakteristika dotknutých komunikácií 

 Križovatka Rožnovská – Masarykova – Nádražní spája štyri hlavné smery, a to  

na severozápade Hranice, na juhozápade Bystřice pod Hostýnem, na východe Rožnov  

pod Radhoštěm a na juhu Vsetín. 

Cesta I/35 

 Frýdlant n. O. – Hradec Králové – Olomouc – Valašské Meziříčí – hranica SR. 

Napojenie Valašského Meziříčí na západnú časť republiky. Smerom od Hraníc sa jedná 

o štvorpruhovú komunikáciu a smerom od Vsetína sa jedná o dvojpruhovú smerovo 

nerozdelenú komunikáciu. V križovatke nám predstavuje ulicu Masarykovu a ulicu 

Rožnovskú. 

Cesta I/57 

 Št. hranica – Krnov – Vsetín – hranica SR. Územím mesta je cesta vedená v dvoch 

úsekoch. V smere od št. hranice – Nového Jičína k napojeniu na cestu I/35 a od cesty I/35 

v križovatke s ulicou Nádražní smerom na Vsetín. Jedná sa o dvojpruhovú smerovo 

nerozdelenú komunikáciu. V križovatke nám predstavuje ulicu Masarykovu. 

Cesta II/150 

 Hranica okresu Kroměříž – Valašské Meziříčí. Tvorí významné prepojenie 

severojužného dopravného koridoru pozdĺž rieky Morava a koridoru pozdĺž rieky Bečva. 

Jedná sa o dvojpruhovú smerovo nerozdelenú komunikáciu. V križovatke nám predstavuje 

ulicu Nádražní. 
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Obr. 2-2: Letecká fotografia križovatky 

 

2.3 Stavebné usporiadanie križovatky 

 Popis stavebného usporiadania je prevedený v súlade technického predpisu TP 135 

[3]. 

Okružný jazdný pás 

 Závisí na vonkajšom priemere okružnej križovatky, ktorý je pre súčasný stav 36,0 m. 

Jedná sa o jednopruhovú OK so šírkou jazdného pruhu 6,0 m. Okružný jazdný pás má tvar 

medzikružia.  

Vjazdy a výjazdy 

 Vjazdy vozidiel na okružný jazdný pás sú uskutočnené stykovým napojením, kde 

priebežná (hlavná) komunikácia je okružný pás s prednosťou v jazde a vedľajšími 

komunikáciami sú vjazdové vetvy križujúcich sa komunikácií. Prednosť v jazde  

na hlavnej komunikácií je upravená značkami „Daj prednosť v jazde“ spolu so značkou 
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„Kruhový objazd“. Tieto dopravné značky sa nachádzajú vo všetkých štyroch smeroch. 

Vjazdy sú jednopruhové, šírka jazdných pruhov sa pohybuje v rozmedzí 4,0 – 5,0 m. 

 Výjazdy vozidiel sú uskutočnené stykovým napojením výjazdovej vetvy z okružného 

jazdného pásu. Výjazdy sú prevedené ako jednopruhové, šírka jazdných pruhov sa pohybuje 

v rozmedzí 4,0 – 5,0 m. 

Stredový ostrov 

 Stredový ostrov je kruhového tvaru o priemere 24,0 m, ktorý je opatrený spevnenou 

časťou na vonkajšom okraji tzv. prstencom. Prstenec ma šírku 1,5 m a je navrhnutý tak, aby 

mohol byť v prípade potreby využitý pre prejazd rozmerných vozidiel. Povrch ostrova  

je navrhnutý ako nespevnený s vegetačnou úpravou neumožňujúcou prejazd. 

Dopravné smerovacie ostrovčeky 

 Majú za úlohu rozdeliť vjazdové a výjazdové vetvy OK. Sú navrhnuté ako vyvýšené 

s nespevnenou úpravou s vegetáciou. Smerovacie ostrovčeky sú odsunuté od priľahlých 

jazdných pásov o vzdialenosť 0,5 m. Všetky ostrovčeky plnia okrem funkcie smerovacej aj 

funkciu ochrannú. V mieste kríženia s prechodom pre chodcov sú prerušené a bezbariérovo 

upravené. 

Prechody pre chodcov   

 Prechody pre chodcov sú zriadené v každom smere a sú opatrené príslušnou zvislou 

dopravnou značkou. Prechody sú navrhnuté cez vjazdové a výjazdové vetvy OK v rôznych 

vzdialenostiach od vonkajšieho okraja okružného jazdného pásu križovatky, minimálne však 

10,0 m. Šírka prechodov je 3,0 a 4,0 m. Dĺžka prechodu medzi obrubami nepresahuje 

požadovaných 7,0 m.  

Komunikácie pre chodcov 

 Komunikácie pre chodcov sú umiestnené v pridruženom dopravnom priestore 

komunikácií. Pásy pre chodcov majú šírku 2,0 m a sú oddelené od priľahlej vozovky 

bezpečnostným odstupom 0,5 m. 
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Zastávky autobusu 

 Zastávky autobusu sú umiestnené len na ceste I/35 smerom na Hranice a to po oboch 

stranách. Sú opatrené príslušným vodorovným dopravným značením. 

 

 

Obr. 2-3: Fotografia križovatky 

 

2.4 Analýza dopravných nehôd 

 K analýze dopravných nehôd (ďalej len DN) boli použité dva zdroje informácií. 

Prvým zdrojom informácií bola Polícia ČR – Obvodné oddelenie Valašské Meziříčí [9]. 

Poskytnuté informácie obsahujú výpis DN za posledných osem rokov, neobsahujú však popis 

o aký typ nehody sa jedná a aký je jej charakter.  
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Obr. 2-4: Graf vývoja DN za posledných osem rokov 

 

 Z grafu je možné vyčítať, že k maximálnemu počtu DN došlo v roku 2005  

a k najmenej DN došlo v roku 2009. Celkový počet DN za obdobie osem rokov je 25. 

V priemere pripadá na jeden rok 6 DN. 

 Druhým zdrojom informácií pre analýzu je Jednotná dopravná mapa geografického 

informačného systému ministerstva dopravy [5]. Táto mapa zobrazuje DN v rokoch 2007 až 

2009 s podrobným popisom, ako aj ich charakter.  

 V roku 2007 došlo k 3 DN, v roku 2008 k 4 DN a v roku 2009 k 1 DN. Všetky nehody 

sú klasifikované ako zrážka s idúcim nekoľajovým vozidlom. Vo väčšine prípadov došlo iba 

k hmotnej škode (7 DN)  a v jednom prípade s následkom na živote alebo zdraví. V troch 

prípadoch bolo dôvodom nedodržanie bezpečnej vzdialenosti, v jednom prípade bolo hlavnou 

príčinou vozidlo prichádzajúce sprava a v troch prípadoch nerešpektovanie dopravnej značky 

P4 „Daj prednosť v jazde“. Pri žiadnej z DN nebolo preukázané požitie alkoholu a iba 

v jednom prípade došlo k ľahkému zraneniu osoby. K šiestim DN došlo cez deň a v dvoch 

prípadoch sa DN udiali v noci. Ani v jednom prípade nebola viditeľnosť zhoršená vplyvom 

poveternostných podmienok.  
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Obr. 2-5:Lokalizácia DN na križovatke v rokoch 2007 až 2009 [5] - upravené 

 

2.5 Intenzita dopravy 

 Križovatka Rožnovská – Masarykova – Nádražní je najzaťaženejšou križovatkou 

z hľadiska dopravnej intenzity vo Valašskom Meziříčí. Je jedinou križovatkou, ktorá privádza 

do mesta dopravu zo všetkých smerov Českej republiky, zo severu smerom od Hraníc je to 

cesta I/35, ktorá pokračuje na východ na Rožnov pod Radhoštěm, zo západu smerom 

z Bystřice pod Hostýnem je to cesta II/150 a z juhu od Vsetína sa pripája cesta I/57. 

 Základné informácie o dopravnej intenzite pochádzajú zo sčítania dopravy, ktoré 

každých 5 rokov uskutočňuje Ředitelství silnic a dálnic ČR [6]. Výsledkom je intenzita 

všetkých vozidiel na danom sčítacom úseku za 24 hodín; rozdelená na ťažké, osobné 

a jednostopové vozidlá. 

Pre riešenú križovatku sú sčítacími úsekmi 7 – 1261 (cesta I/35), 7 – 1271 (cesta I/57),  

7 – 1371 (cesta II/150) a 7 – 0191 (cesta I/35).  

Získané dopravné intenzity pochádzajú z roku 1990 až do roku 2005. Výsledky 

dopravných intenzít za jednotlivé roky pre dané sčítacie úseky sú zobrazené v tabuľke  

Tab. 2-2. 
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Obr. 2-6: Umiestnenie sčítacích úsekov na jednotlivých komunikáciách [6] 

 

 Celoročné priemerné výhľadové intenzity vozidiel za 24 hodín pre rok 2030  

sú vypočítané na základe rastových koeficientov získaných z ŘSD ČR (Tab. 2-1). Pri 

výpočtoch sa vychádzalo z intenzít nameraných v roku 2005 na jednotlivých sčítacích 

úsekoch. Výsledné hodnoty sú zvýraznené v tabuľke č. 2 červenou farbou. 

 

Tab. 2-1: Rastové koeficienty ŘSD ČR pre rok 2030 [6] 

Rok 
Ťažké Osobné Jednostopové Celkom 

Index AAGR Index AAGR Index AAGR Index AAGR 

2030 1,21 0,49 1,56 0,88 1,00 0,00 1,49 0,79 
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Tab. 2-2: Intenzita dopravy na jednotlivých sčítacích úsekoch 

Sčítacie miesto Rok 
Intenzita všetkých 

voz/24 h 
Ťažké Osobné Jednostopé 

7 - 1261 - I/35 - Masarykova 

(smer Hranice) 

1990 9217 3000 6057 160 

1995 11524 2574 8836 114 

2000 14256 3917 10243 96 

2005 19113 4980 14061 72 

2030 28033 6026 21935 72 

7 - 1271 - I/57 - Masarykova 

(smer Vsetín) 

1990 10459 2307 7954 198 

1995 11888 3006 8743 139 

2000 13365 2915 10355 95 

2005 28656 10165 18308 183 

2030 41043 12300 28560 183 

7 - 1371 - II/150 - Nádražní 

(smer Bystřice p. Hostýnem) 

1990 4393 1549 2760 64 

1995 4995 862 4063 70 

2000 6918 1147 5695 76 

2005 9456 1931 7470 55 

2030 14045 2337 11653 55 

7 - 0191 - I/35 - Rožnovská 

(smer Rožnov p. Radhoštěm) 

1990 9257 2216 6875 166 

1995 10993 1896 8977 120 

2000 11196 2660 8438 98 

2005 12464 2760 9633 71 

2030 18438 3340 15027 71 

 

 

 Podľa údajov z posledného sčítania v roku 2005  je dopravná intenzita na ceste I/35 smerom   

na Hranice (sčítací úsek 7 – 1261) 19 113 voz/24 h - z toho je 26,0 % ťažkých vozidiel, 73,6 % 

osobných vozidiel a 0,4 % motocyklov. 

Podľa prognózy v roku 2030 sa predpokladá dopravná intenzita na tomto úseku  

28033 voz/24 h - z toho 21,5 % ťažkých vozidiel, 78,2 % osobných vozidiel a 0,3 % motocyklov. 

 

 Na ceste I/57 smerom na Vsetín (sčítací úsek 7 – 1271)  je dopravná intenzita  

28656 voz/24 h - z toho je 35,5 % ťažkých vozidiel, 62,9 % osobných vozidiel a 0,6 % motocyklov. 

V roku 2030 sa predpokladá dopravná intenzita 41043 voz/24 h - z toho 30,0 % ťažkých vozidiel,  

69,6 % osobných vozidiel a 0,4 % motocyklov. 

 Na ceste I/35 smerom na Bystřice pod Hostýnem  (sčítací úsek 7 – 1371)  je dopravná 

intenzita 9456 voz/24 h - z toho je 20,4 % ťažkých vozidiel, 79,0 % osobných vozidiel a 0,6 % 

motocyklov. 
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V roku 2030 sa predpokladá dopravná intenzita 14045 voz/24 h - z toho 16,6 % ťažkých vozidiel,  

83,0 % osobných vozidiel a 0,4 % motocyklov. 

 Na ceste II/150 smerom na Rožnov pod Radhoštěm (sčítací úsek 7 – 0191)  je dopravná 

intenzita 12464 voz/24 h, z toho je 22,1 % ťažkých vozidiel, 77,3 % osobných vozidiel a 0,6 % 

motocyklov. 

V roku 2030 sa predpokladá dopravná intenzita 18438 voz/24 h, z toho 18,1 % ťažkých vozidiel,  

81,5 % osobných vozidiel a 0,4 % motocyklov. 

 

 

Obr. 2-7: Graf vývoja dopravných intenzít od roku 1990 do roku 2005, spolu s prognózou na 

rok 2030 

2.6 Vlastný dopravný prieskum 

 Za účelom zistenia súčasného zaťaženia križovatky a zistenia dopravných intenzít 

jednotlivých jazdných pruhov bol prevedený kontrolný prieskum vo štvrtok 11.11.2010. Ako 

špičková hodina bola určená doba od 14:00 do 15:00 hod. Počasie pre prevedenie prieskumu 

bolo ideálne 15ºC - 20ºC, polojasno so slabým vetrom. Prieskum bol zaznamenaný  

na videokameru z vyvýšeného miesta a dodatočne vyhodnotený čiarkovacou metódou. Vďaka 

tejto metóde bola minimalizovaná chybovosť, ktorá sprevádza prevedenie prieskumov priamo 

v teréne. 
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Obr. 2-8: Schéma označenia dopravných prúdov a ramien križovatky 

  

Prepočítanie na jednotkové vozidlá sa stanoví podľa normy ČSN 73 6102 [1], kde  

sa nachádzajú koeficienty pre jednotlivé typy vozidiel. Pre riešenú križovatku odpovedajú 

koeficienty zobrazené v tabuľke Tab. 2-3. 

 

Tab. 2-3: Prepočtové koeficienty na jednotkové vozidlá pre okružné križovatky [1] 

Typ križovatky Osobné vozidlá 
Nákladné vozidlá a 

autobusy 
Motocykle Bicykle 

Okružná 1,0 2,0 0,8 0,5 
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Tab. 2-4: Dopravné intenzity jednotlivých dopravných prúdov v špičkovej hodine 

Rameno Smer 
Osobné vozidlá 

Nákladné vozidlá a 

autobusy 
Motocykle Bicykle 

voz. j.v. voz. j.v. voz. j.v. voz. j.v. 

A 
1 161 161 28 56 1 0,8 0 0 

2 320 320 70 140 2 1,6 4 2 

3 150 150 49 98 0 0 0 0 

B 
4 86 86 30 60 0 0 1 0,5 

5 173 173 21 42 1 0,8 0 0 

6 202 202 37 74 0 0 0 0 

C 
7 35 35 19 38 0 0 0 0 

8 230 230 82 164 0 0 0 0 

9 67 67 22 44 0 0 0 0 

D 
10 174 174 19 38 0 0 1 0,5 

11 203 203 26 52 2 1,6 0 0 

12 47 47 11 22 0 0 0 0 

Celkom 
voz. 2274 

j.v. 2684 

  

 Na základe prevedeného doplňujúceho dopravného prieskumu možno konštatovať, že 

dopravná intenzita na ramene A (ul. Masarykova smerom od Hraníc) je v špičkovej hodine 

785 voz/h a po prepočítaní na jednotkové vozidlá je 929 voz/h patrí medzi najvyťaženejšie 

rameno v križovatke. 

Druhé najvyťaženejšie je rameno B (ul. Rožnovská), kde je dopravná intenzita 551 voz/h  

a  po prepočítaní na jednotkové vozidlá je 638 voz/h. 

Tretím najvyťaženejším je rameno C (ul. Masarykova smerom od Vsetína), kde je dopravná 

intenzita 455 voz/h a po prepočítaní na jednotkové vozidlá je 578 voz/h. 

Dopravná intenzita na ramene D (ul. Nádražní) je 483 voz/h a po prepočítaní na jednotkové 

vozidlá je 538 voz/h a patrí medzi najmenej vyťaženú komunikáciu v križovatke z hľadiska 

dopravnej intenzity. 

Celková dopravná intenzita v špičkovej hodine, ako je možné vyčítať z tabuľky 4,  

je 2274 voz/h a po prepočítaní na jednotkové vozidlá dosahuje hodnotu 2684 voz/h. 

 Graficky sú hodinové intenzity dopravných prúdov, prepočítané na jednotkové 

vozidlá, v roku 2010 a výhľadové v roku 2030 znázornené v pentlogramoch. 
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Obr. 2-9: Pentlogram hodinových intenzít v roku 2010 

Celkom 2686 voz/h 
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Obr. 2-10: Pentlogram výhľadových hodinových intenzít v roku 2030 

Celkom 3573 voz/h 
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2.7 Výpočet kapacity 

 Pri výpočte kapacity súčasného stavu okružnej križovatky som postupoval podľa 

technických podmienok TP 135 „Projektování okružních križovatek na silnicích a místnich 

komunikacích“ [3]. 

 K výpočtu kapacity okružnej križovatky potrebujem poznať vonkajší priemer 

križovatky, od ktorého závisí postup výpočtu. Ďalej potrebujem poznať intenzity na vjazde 

a výjazde jednotlivých ramien križovatky, vzdialenosť medzi kolíznymi bodmi a faktor α. 

Ako smerodatné intenzity som vybral intenzity špičkovej hodiny prepočítané na jednotkové 

vozidlá zo dňa 11.11.2010 a výhľadové intenzity v roku 2030. 

Tab. 2-5: Intenzity vozidiel, vzdialenosti kolíznych bodov a hodnoty faktoru α 

Hodnoty 
Vjazd A Vjazd B Vjazd C Vjazd D 

2010 2030 2010 2030 2010 2030 2010 2030 

𝑸𝒆 930 1237 639 850 578 769 539 717 

𝑸𝒂 883 1174 616 820 680 905 507 674 

𝑸𝒌 436 580 680 904 718 955 859 1143 

b 20,35 15,46 17,78 19,27 

α 0,14 0,33 0,23 0,18 

 

Qe  – intenzita vozidiel na vjazde [voz/h] 

Qa  – intenzita vozidiel na výjazde [voz/h] 

Qk  – intenzita vozidiel na vozovke okružného pásu [voz/h] 

  b – vzdialenosť medzi kolíznymi bodmi  [m] 

  α – faktor závislý na vzdialenosti medzi kolíznymi bodmi [-] 
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Obr. 2-11: Graf na zistenie faktoru α [3] 

Postup výpočtu pre okružnú križovatku o priemere D = 36 m < 50 m: 

Kapacita vjazdu Le : 

 𝐿𝑒 = 1500 −  
8

9
. (𝑄𝑘 + 𝛼.𝑄𝑎) [voz/h]      (1) 

 Stupeň vyťaženia križovatky ALGe : 

 𝐴𝐿𝐺𝑒 =  
𝑄𝑒

𝐿𝑒
. 100 [%]         (2) 

 Rezerva kapacity R: 

 𝑅 =  𝐿𝑒 −  𝑄𝑒  [voz/h]          (3) 

 Dĺžka čakacej kolóny L: 

 𝐿 =  
𝑄𝑒 .𝑡𝑤

3600
. 𝐿𝑣𝑜𝑧  [m]          (4) 

 tw  – stredná čakacia doba [s]  

 Lvoz  – dĺžka vozidla – 6 m pre osobný automobil [m] 
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Obr. 2-12: Stredná čakacia doba v závislosti na rezerve kapacity a kapacite vjazdu [3] 

 

Výpočet pre rok 2010: 

 Vjazd A: 

𝐿𝑒 = 1500 −  
8

9
.  𝑄𝑘 + 𝛼.𝑄𝑎 = 1500 −  

8

9
.  436 + 0,14.883 = 1003 voz/h 

𝐴𝐿𝐺𝑒 =  
𝑄𝑒

𝐿𝑒
. 100 =

930

1003
. 100 = 93 % 

 𝑅 =  𝐿𝑒 −  𝑄𝑒  = 1003 – 930 = 73 voz/h 

 𝐿 =  
𝑄𝑒 .𝑡𝑤

3600
. 𝐿𝑣𝑜𝑧 =

930.40

3600
. 6 = 62 m 

 Vjazd B: 

𝐿𝑒 = 1500 −  
8

9
.  𝑄𝑘 + 𝛼.𝑄𝑎 = 1500 −  

8

9
.  680 + 0,33.616 = 715 voz/h 

𝐴𝐿𝐺𝑒 =  
𝑄𝑒

𝐿𝑒
. 100 =

639

715
. 100 = 89 % 

 𝑅 =  𝐿𝑒 −  𝑄𝑒  = 715 – 639 = 76 voz/h 

 𝐿 =  
𝑄𝑒 .𝑡𝑤

3600
. 𝐿𝑣𝑜𝑧 =

639.37

3600
. 6 = 39 m 
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 Vjazd C: 

𝐿𝑒 = 1500 −  
8

9
.  𝑄𝑘 + 𝛼.𝑄𝑎 = 1500 −  

8

9
.  718 + 0,23.680 = 723 voz/h 

𝐴𝐿𝐺𝑒 =  
𝑄𝑒

𝐿𝑒
. 100 =

578

723
. 100 = 80 % 

 𝑅 =  𝐿𝑒 −  𝑄𝑒  = 723 – 578 = 145 voz/h 

 𝐿 =  
𝑄𝑒 .𝑡𝑤

3600
. 𝐿𝑣𝑜𝑧 =

578.24

3600
. 6 = 23 m 

 Vjazd D: 

𝐿𝑒 = 1500 −  
8

9
.  𝑄𝑘 + 𝛼.𝑄𝑎 = 1500 −  

8

9
.  859 + 0,18.507 = 655 voz/h 

𝐴𝐿𝐺𝑒 =  
𝑄𝑒

𝐿𝑒
. 100 =

539

655
. 100 = 82 % 

 𝑅 =  𝐿𝑒 −  𝑄𝑒  = 655 – 539 = 116 voz/h 

 𝐿 =  
𝑄𝑒 .𝑡𝑤

3600
. 𝐿𝑣𝑜𝑧 =

539.32

3600
. 6 = 29 m 

Výpočet pre rok 2030: 

 Vjazd A: 

𝐿𝑒 = 1500 −  
8

9
.  𝑄𝑘 + 𝛼.𝑄𝑎 = 1500 −  

8

9
.  580 + 0,14.1174 = 838 voz/h 

𝐴𝐿𝐺𝑒 =  
𝑄𝑒

𝐿𝑒
. 100 =

1237

838
. 100 = 148 % 

 𝑅 =  𝐿𝑒 −  𝑄𝑒  = 838 – 1237 = -399 voz/h 

 𝐿 =  
𝑄𝑒 .𝑡𝑤

3600
. 𝐿𝑣𝑜𝑧 =

1237.80

3600
. 6 = 165 m 

 Vjazd B: 

𝐿𝑒 = 1500 −  
8

9
.  𝑄𝑘 + 𝛼.𝑄𝑎 = 1500 −  

8

9
.  904 + 0,33.820 = 456 voz/h 

𝐴𝐿𝐺𝑒 =  
𝑄𝑒

𝐿𝑒
. 100 =

850

456
. 100 = 186 % 

 𝑅 =  𝐿𝑒 −  𝑄𝑒  = 456 – 639 = -183 voz/h 

 𝐿 =  
𝑄𝑒 .𝑡𝑤

3600
. 𝐿𝑣𝑜𝑧 =

850.80

3600
. 6 = 113 m 
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 Vjazd C: 

𝐿𝑒 = 1500 −  
8

9
.  𝑄𝑘 + 𝛼.𝑄𝑎 = 1500 −  

8

9
.  955 + 0,23.905 = 466 voz/h 

𝐴𝐿𝐺𝑒 =  
𝑄𝑒

𝐿𝑒
. 100 =

769

466
. 100 = 165 % 

 𝑅 =  𝐿𝑒 −  𝑄𝑒  = 466 – 769 = -303 voz/h 

 𝐿 =  
𝑄𝑒 .𝑡𝑤

3600
. 𝐿𝑣𝑜𝑧 =

769.80

3600
. 6 = 103 m 

 Vjazd D: 

𝐿𝑒 = 1500 −  
8

9
.  𝑄𝑘 + 𝛼.𝑄𝑎 = 1500 −  

8

9
.  1143 + 0,18.674 = 376 voz/h 

𝐴𝐿𝐺𝑒 =  
𝑄𝑒

𝐿𝑒
. 100 =

717

376
. 100 = 191 % 

 𝑅 =  𝐿𝑒 −  𝑄𝑒  = 376 – 717 = -341 voz/h 

 𝐿 =  
𝑄𝑒 .𝑡𝑤

3600
. 𝐿𝑣𝑜𝑧 =

717.80

3600
. 6 = 96 m 

Tab. 2-6: Medzné hodnoty strednej doby zdržania [tw] na vjazde do okružnej križovatky         

pre jednotlivé úrovne kvality [1] 

Úroveň kvality dopravy Stredná doba zdržania  

v sekundách [𝒕𝒘] Označenie Charakteristika doby zdržania 

A Doba zdržania veľmi malá 𝒕𝒘 = 10 

B Zdržanie ešte bez kolón 𝒕𝒘 = 20 

C Ojedinelé krátke kolóny 𝒕𝒘 = 30 

D Stabilný stav s vysokými stratami 𝒕𝒘 = 45 

E Nestabilný stav 𝒕𝒘 > 45 

 

Stupne úrovne kvality dopravy možno charakterizovať nasledujúcim spôsobom: 

Stupeň A: Doba zdržania je veľmi malá. 

Stupeň B: Podradený dopravný prúd je ovplyvnený. Doba zdržania je malá. 

Stupeň C: Doba zdržania je citeľná. Vznikajú ojedinelé krátke kolóny. 

Stupeň D: Kolóna vozidiel vyvoláva výrazne časové straty. Dopravnú situáciu môžeme stále 

považovať za stabilnú. 

Stupeň  E: Tvorí sa kolóna, ktorá sa pri existujúcom zaťažení už neznižuje. Stav je nestabilný. 
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2.8 Záver posúdenia kapacity súčasného stavu 

 Na základe kapacitných výpočtov som zistil, že na ramene A (ul. Masarykova  

od Hraníc) je kapacita vjazdu 1003 voz/h a stupeň vyťaženia križovatky je 93 %. Na ramene 

B (ul. Rožnovská) je kapacita vjazdu 715 voz/h a stupeň vyťaženia je 89 %. Na ramene C  

(ul. Masarykova smerom na Vsetín) je kapacita 765 voz/h a stupeň vyťaženia je 80 %.  

Na ramene D (ul. Nádražní) je kapacita 655 voz/h a stupeň vyťaženia je 82 %. 

 Z kapacitného posúdenia tiež vyplýva, že okružná križovatka kapacitne optimálne 

nevyhovuje. Z hľadiska posúdenia ÚKD môžeme konštatovať, že na ramenách A, B, 

D križovatky je ÚKD stupňa D – stabilný stav s vysokými stratami . Hodnoty strednej doby 

zdržania na ramenách prekračujú hodnotu 30 sekúnd. ÚKD na ramene C križovatky dosahuje 

stupeň C – ojedinelé krátke kolóny. Hodnota strednej doby zdržania na ramene prekračuje 

hodnotu 20 sekúnd. 

 Z výpočtov kapacity výhľadových intenzít v roku 2030 vyplýva, že ani jedno rameno 

nevyhovuje z hľadiska ÚKD. ÚKD na každom ramene križovatky dosahuje nestabilný stav. 

Rezervy kapacity dosahujú záporné hodnoty, stupne vyťaženia križovatky presahujú hodnotu 

100 % a dĺžky čakacích kolón sa dostávajú cez hranicu 100 m. 

2.9 Záver analýzy križovatky 

 Po prevedení komplexnej analýzy súčasného stavu križovatky boli zistené určité 

nedostatky, ktoré si vyžadujú pozornosť. Boli zistené dôvody pre návrh variant, ktoré  

by zlepšili dopravné podmienky na tejto križovatke. 

 Na základe analýzy dopravných nehôd sa zistilo, že najčastejšou príčinou bolo 

nedodržanie bezpečnej vzdialenosti a nerešpektovanie dopravnej značky P4 „Daj prednosť 

v jazde“. Dôvodom nehôd však nie sú zlé rozhľadové pomery. V okolí križovatky 

sa nenachádza žiadna prekážka, ktorá by výrazne bránila v rozhľade vodičov pri vstupe  

do križovatky. 

 Ďalším problémom je dĺžka kolón, ktoré vznikajú v jednotlivých smeroch. 

Najciteľnejšie je to v smere od Hraníc, a tým je obmedzená plynulosť dopravnej premávky. 

Vďaka videozáznamu, ktorý bol vytvorený pri kontrolnom prieskume bola možná analýza 

dopravnej situácie. Počas doby nahrávky došlo opakovane ku drobným kolíznym situáciám 

súvisiacim hlavne s nerešpektovaním dopravnej značky „Daj prednosť v jazde“.  
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 Z hľadiska kapacity a ÚKD križovatka v súčasnej dobe optimálne nevyhovuje.  

Na ramenách A, B, D dosahuje ÚKD stupeň D a na ramene C dosahuje ÚKD stupeň C. Ani 

na jednom ramene križovatka nedosahuje nestabilný stav, ale na základe výpočtov 

výhľadových intenzít v roku 2030 môžeme konštatovať, že nestabilný stav sa dosiahne  

na všetkých ramenách križovatky. 

 Pri kontrolnom prieskume intenzít zo dňa 11.11.2010 bola zistená intenzita 2686 

voz/h a v roku 2030 sa predpokladá výhľadová intenzita 3573 voz/h. Podľa podkladov 

získaných z ŘSD ČR sa zvyšuje prírastok vozidiel za obdobie 5 rokov priemerne o 20 %. 

 Hlavným dôvodom vzniku kolón, kolíznych situácií a obmedzenia plynulosti prejazdu 

križovatkou je neustály nárast intenzity dopravy, čím sa táto križovatka zaraďuje medzi 

najvyťaženejšiu križovatku vo Valašskom Meziříčí. 
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3 Návrhová časť 

 Súčasný stav križovatky nie je optimálny z hľadiska bezpečnosti ani z hľadiska 

plynulosti dopravy. V rámci kapacity je križovatka veľmi vyťažená. Výhľadová intenzita 

v roku 2030 je 3025 voz/h. S prihliadnutím na vypočítané výhľadové intenzity možno 

konštatovať, že v roku 2030 bude preťažená a nebude schopná plynule a bezpečne odvádzať 

dopravu. Pre orientáciu možno použiť tabuľku Tab. 3-1, ktorá popisuje maximálne kapacity 

jednotlivých typov križovatiek. Z tabuľky je zrejmé, že súčasný stav, okružná križovatka 

jednopruhová, je nevyhovujúci. V rámci návrhu možno zvýšiť jej kapacitu prestavbou  

na križovatku riadenú svetelnou signalizáciou alebo prestavbou na okružnú križovatku 

dvojpruhovú.  

Tab. 3-1: Orientačné hodnoty maximálnych kapacít rôznych typov križovatiek [1] 

Typ križovatky
Maximálna hodinová 

kapacita(voz/h)

Maximálna celodenná 

kapacit(voz/deň)

Neriadená križovatka 1500 - 2000 18000 - 24000

Svetelne riadená križovatka

2500 - 3500

2000 - 2500

3000 - 6400

25000 - 30000

30000 - 40000

36000 - 77000

Okružná križovatka s jedným pruhom 

na okružnom páse a s jedným pruhom 

na vjazde

Okružná križovatka s dvoma pruhmy 

na okružnom páse a s dvoma pruhmy 

na vjazde
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3.1 Varianta I – priesečná križovatka riadená SSZ 

 Táto varianta sa zaoberá prestavbou súčasnej okružnej križovatky na križovatku 

priesečnú a zriadením SSZ. 

3.1.1 Stavebné usporiadanie križovatky 

 Podkladom pre popis prevedených stavebných úprav je norma ČSN 73 6102 [1]. 

Hlavné a vedľajšie pozemné komunikácie 

Pri prestavbe okružnej križovatky je nutné označiť komunikácie, ktoré budú 

v križovatke vystupovať ako hlavné. V prípade križovatky vo Valašskom Meziříčí sa jedná 

o kapacitne najviac zaťažené ramená v križovatke, a to ul. Masarykova (smer Hranice)  

a ul. Masarykova (smer Vsetín). Obe ramená budú opatrené príslušnou dopravnou značkou 

P2 „Hlavná pozemná komunikácia“. Ako vedľajšie budú vystupovať ramená ul. Nádražní  

a ul. Rožnovská. Na oboch ramenách budú osadené značky P4 „Daj prednosť v jazde“. 

Uhly kríženia 

 Na základe pôvodného návrhu okružnej križovatky boli odvodené uhly kríženia  

medzi jednotlivými komunikáciami. Uhol kríženia medzi ul. Masarykovou (smer Hranice) 

a ul.Masarykovou (smer Vsetín) je 170º, uhol kríženia ul. Nádražní s ul. Masarykovou (smer 

Hranice) je 91º a s ul. Masarykovou (smer Vsetín) je 99º,  uhol kríženia ul. Rožnovskej  

s ul. Masarykovou (smer Hranice) je 90º a najostrejší uhol zviera s ul. Masarykovou (smer 

Vsetín), a to 80º.  

Jazdné pruhy 

  Každé rameno tvoria tri zaraďovacie pruhy, pruh pre jazdu priamo, pruh  

pre odbočenie vľavo a pruh pre odbočenie vpravo. Jazdné pruhy pre odbočenie vpravo  

z ul. Rožnovská a z ul. Masarykova (smer Hranice) sú pomocou spojovacích vetiev vyvedené 

mimo križovatku. Jazdné pruhy pre jazdu priamo sú navrhnuté v šírke 3,50 m a lemované 

vodiacim prúžkom šírky 0,25 m. Prídavné pruhy rozlišujeme na odbočovacie a pripojovacie. 

V križovatke sa nachádzajú prídavné pruhy pre odbočenie vľavo a vpravo a pripojovacie 

pruhy. Dĺžky prídavných pruhov sú stanovené podľa normy ČSN 73 6102 [1]. 
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Obr. 3-1: Prídavný pruh pre odbočenie vľavo [1] - upravené 

 

 

 

Obr. 3-2: Prídavný pruh pre odbočenie vpravo [1] 

 

Šírky prídavných pruhov boli stanovené na 3,50 m a sú lemované vodiacim prúžkom šírky 

0,25 m. Šírky pruhov v odbočnej vetve pri odbočení vpravo a šírky pruhov spojovacích vetví  

sú rozšírené na 4,00 m, rovnako ako šírka výjazdových pruhov križovatky.  

Nárožie križovatky 

 Pre nárožie križovatky medzi ul. Nádražní a ul. Masarykovou (smer Vsetín) je použitý 

prostý kružnicový oblúk o polomere 36 m. Pre nárožie medzi ul. Nádražní a ul. Masarykovou 

(smer Hranice) je použitý prostý kružnicový oblúk o polomere 27 m. Nárožie ul. Masarykovej 

(smer Hranice) a ul. Rožnovskej je prevedené pomocou prostého kružnicového oblúka 

o polomere 27 m. Pre nárožie medzi ul. Rožnovská a ul. Masarykova (smer Vsetín) je použitý 

prostý kružnicový oblúk o polomere  23 m. 
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Dopravné ostrovčeky 

 Dopravné ostrovčeky v križovatke majú funkciu deliacu a smerovaciu. Boli navrhnuté 

štyri dopravné ostrovčeky trojuholníkového tvaru podľa normy ČSN 73 6102 [1]. Dopravné 

ostrovčeky sú navrhnuté ako vyvýšené s nespevnenou úpravou s vegetáciou a sú odsadené  

od priľahlého okraja jazdného pruhu na vedľajších komunikáciách o 0,50 m a na hlavnej 

komunikácií vpravo o šírku vodiaceho prúžku a šírku krajnice. V mieste kríženia s prechodom 

pre chodcov sú prerušené a bezbariérovo upravené. 

Prechody pre chodcov 

 Prechody pre chodcov sú navrhnuté vo všetkých štyroch smeroch opatrené príslušnou 

dopravnou značkou. Prechody križujúce priebežné jazdné pruhy, pruhy pre odbočenie vľavo 

a pruhy pre odbočenie vpravo sú riadené pomocou SSZ. Prechody križujúce pruhy 

spojovacích vetví pre odbočenie vpravo sú opatrené signálom žltého svetla v tvare chodca S4. 

SSZ 

 Návestidlá sú umiestňované vo vzdialenosti 3,50 m od stopčiary. Výložník ma dĺžku 

vyloženia 6 m. Stožiar svetelnej signalizácie je umiestnený optimálne vo vzdialenosti 0,50 m 

od vodiaceho prúžku príslušného jazdného pruhu. Stožiare SSZ sú umiestnené v ose prechodu 

pre chodcov.  

3.1.2 Návrh SSZ 

 Posúdenie kritérií bezpečnosti 

 SSZ sú spravidla zriaďované k zvýšeniu bezpečnosti dopravnej premávky  

na pozemných komunikáciách alebo k zlepšeniu plynulosti premávky. Keďže záujmy 

jednotlivých účastníkov premávky na pozemných komunikáciách sú protichodné, nemožno 

všetkým, aj keď oprávneným, požiadavkám jednotlivých účastníkov vyhovieť súčasne. 

Účelnosť riadenia križovatky SSZ je potrebné preukázať splnením aspoň jedného 

z nasledujúcich kritérií [4]: 

 kritérium bezpečnosti premávky, 

 kritérium intenzity premávky z hľadiska vozidiel,  

 kritérium intenzity premávky z hľadiska chodcov, 

 kritérium plynulosti jazdy vozidiel mestskej hromadnej dopravy 
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Návrh signálneho plánu 

Signálny plán je program riadenia svetelného signalizačného zariadenia, ktorý určuje 

poradie a dĺžku signálov voľno jednotlivých signálnych skupín. Spracováva sa graficky 

a znázorňuje signálne obrazy jednotlivých signálnych skupín pre všetkých účastníkov 

premávky. Návrh signálneho plánu má niekoľko krokov, ktoré spolu vzájomne súvisia, 

ovplyvňujú sa a musia sa teda spracovávať vo vzájomnom súlade (schéma fáz, dĺžka cyklu 

riadenia, doby jednotlivých fáz). 

Signálny plán je navrhnutý metódou saturovaného toku (Websterova metóda), ktorej 

princípom je stanovenie dĺžky cyklu a signálu voľno v závislosti na stupni saturácie vjazdov 

v jednotlivých fázach [4]. 

 

Obr. 3-3: Schéma značenia dopravných prúdov 
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Výpočet medzičasov 

Medzičas je časový interval od konca signálu voľno signálnej skupiny po začiatok 

signálu voľno kolíznej skupiny. V tejto dobe musí posledné (vyprázdňujúce) vozidlo 

prechádzajúce v končiacej dobe signálu voľno bezpečne opustiť kolíznu plochu skôr, ako prvé 

(vstupujúce) vozidlo idúce v dobe signálu voľno v kolíznom smere tejto plochy [4]. 

Pre výpočet medzičasov je nutné poznať dĺžku dráhy vyprázdňujúceho a vstupujúceho 

vozidla od stopčiary po začiatok respektíve koniec kolíznej plochy.  

Stanovenie medzičasu sa určí ako: 

𝑡𝑚 =  𝑡𝑣 −  𝑡𝑛   + 𝑡𝑏   [𝑠]  (5) 

kde 𝑡𝑣 je vyprázdňujúca doba: 

𝑡𝑣 =  
𝐿𝑛+𝑙𝑣𝑜𝑧

𝑉𝑣
  [𝑠]           (6) 

𝑡𝑛  je vstupujúca doba: 

𝑡𝑛 =  
𝐿𝑛

𝑉𝑛
  [𝑠]            (7) 

a 𝑡𝑏  je bezpečnostná doba. Túto dobu stanovujeme pre motorové vozidlá v dobe 2 s a pre 

chodcov v dobe 0 s. Dĺžka vyprázdňujúceho vozidla  𝑙𝑣𝑜𝑧  je 5 m a rýchlosti vyprázdňujúceho 

a vstupujúceho vozidla sa stanovia nasledovne: 

 motorové vozidlo idúce v priamom smere 9,7 [m.𝑠−1] 

 motorové vozidlo idúce oblúkom 7,0 [m.𝑠−1] 

 chodci 1,4 [m.𝑠−1] 
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Tab. 3-2: Výsledné medzičasy všetkých prúdov vstupujúcich do výpočtu 

  

Nájazdové 

VA1 VA2 VB1 VB2 VC1 VC2 VC3 VD1 VD2 VD3 PA PB PC PD PC2 PD2 

U
v
o
ľň
u
jú
c
e

 

VA1 x   2 3 
 

5   2 4 4 8   6       

VA2   x 3 3 4   1 3 5   5 4         

VB1 2 4 x   4 5     4     8   6     

VB2 3 6   x 3 3   4   3   5 5       

VC1   5 3 4 x     4 5   6   8       

VC2 4   3 6   x   4 3       5 5     

VC3   9         x 6             4   

VD1 4 5   4 4 2 4 x       6   8     

VD2 3 3 5   4 6     x   5     5     

VD3 6     8           x           4 

PA 3 4     6       4   x           

PB   7 3 1       6       x         

PC 6   7   3 1             x       

PD     6     7   3 1         x     

PC2             3               x   

PD2                   3           x 

 

Fázová schéma 

 

Obr. 3-4: Zvolená štvorfázová schéma 

 Základným aspektom pre zvolenie štvorfázovej schémy bola veľká intenzita vozidiel 

na vjazdoch. Rozdelenie prúdov do jednotlivých fáz som vykonal na základe vlastného 

dopravného prieskumu. Najväčšiu intenzitu majú dopravné prúdy v priamom smere VA1 

a VC1. Najsilnejšími prúdmi odbočujúcimi vľavo sú VD2 a VA2. Na základe vypočítaných 

medzičasov sa stanovil rozhodujúci medzičas medzi jednotlivými fázami. Zvolil som 

optimálne poradie fáz tak, aby sa dosiahol najkratší súčtový medzičas. 
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Tab. 3-3: Zloženie fáz a hodnoty príslušných medzičasov 

Fáza Prúdy Medzičas  𝒕𝒎 [s]  𝒕𝒎 [s] 

1 VB1,VD1,VD3,PA,PC,PC2 6 

21 
2 VB2,VD2,VC3,PD2 4 

3 VA1,VC1,VC3,PB,PD,PD2 6 

4 VA2,VC2,VD3,PC2 5 

  

Pre návrh SSZ je potrebné poznať intenzity jednotlivých prúdov. Ako smerodatné 

intenzity som použil výhľadové intenzity v roku 2030 prepočítané na jednotkové vozidlá. 

Tab. 3-4: Intenzita vozidiel na vjazdoch v roku 2030 

Vjazd Smer Vozidlo Intenzita [voz/h] Koeficient J.V. [voz/h] Suma [voz/h] 

A 

VA1 
Priamo 

Osobne 438 1 438 
576 

Nákladne 81 1,7 138 

VA2 
Vľavo 

Osobne 206 1 206 
301 

Nákladne 56 1,7 95 

B 

VB1 
Priamo 

Osobne 237 1 237 
278 

Nákladne 24 1,7 41 

VB2 
Vľavo 

Osobne 118 1 118 
178 

Nákladne 35 1,7 60 

C 

VC1 
Priamo 

Osobne 315 1 315 
475 

Nákladne 94 1,7 160 

VC2 
Vľavo 

Osobne 48 1 48 
85 

Nákladne 22 1,7 37 

VC3 
Vpravo 

Osobne 92 1 92 
135 

Nákladne 25 1,7 43 

D 

VD1 
Priamo 

Osobne 278 1 278 
329 

Nákladne 30 1,7 51 

VD2 
Vľavo 

Osobne 238 1 238 
275 

Nákladne 22 1,7 37 

VD3 
Vpravo 

Osobne 64 1 64 
86 

Nákladne 13 1,7 22 
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Metóda saturovaného toku – postup výpočtu 

 Pri výpočte som postupoval podľa technických podmienok TP 81 „Zásady  

pro navrhování světelných signalizačních zařízení na pozemních komunikacích“ [4]. 

 Základný saturovaný tok radiaceho pruhu: 

o základný: 𝑆𝑧𝑎𝑘𝑙 (𝑝𝑟𝑢 ℎ𝑢) = 1900 [𝑗. 𝑣./ℎ] 

o zvýšený: 𝑆𝑧𝑎𝑘𝑙 (𝑝𝑟𝑢 ℎ𝑢) = 2000 [𝑗. 𝑣./ℎ] (v priaznivých podmienkach) 

 Základný saturovaný tok vjazdu: 

𝑆 =  𝑆𝑧𝑎𝑘𝑙  .𝑘𝑠𝑘𝑙  .𝑘𝑜𝑏𝑙  [𝑗. 𝑣./ℎ]          (5) 

 Koeficient sklonu: 

𝑘𝑠𝑘𝑙 = 1 − 0,02 .𝑎            (6) 

Pri vodorovnom vjazde alebo vjazde v klesaní sa zadáva a = 0 

 Koeficient oblúka: 

𝐾𝑜𝑏𝑙 =  
𝑅

𝑅+1,5 .𝑓
             (7) 

 Podiel odbočujúcich vozidiel z celkovej intenzity vjazdu f: 

U samostatného pruhu pre odbočovanie je f = 1,  

Inak 𝑓 =  
𝑖𝑛𝑡 𝑒𝑛𝑧𝑖𝑡𝑎  𝑜𝑑𝑏𝑜 č𝑢𝑗 ú𝑐𝑖𝑐ℎ  𝑣𝑜𝑧𝑖𝑑𝑖𝑒𝑙  [𝑗 .𝑣./ℎ]

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣 á 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑧𝑖𝑡𝑎  𝑣𝑗𝑎𝑧𝑑𝑢  [𝑗 .𝑣./ℎ]
 

 Stupeň saturácie vjazdu: 

𝑦 =  
𝐼

𝑆
              (8) 

 Celkový stupeň saturácie: 

𝑌 =   max 𝑦𝑖
𝑛
𝑖=1             (9) 

max𝑦𝑖  - najvyšší stupeň saturácie v každej fáze cyklu 

 Dĺžka efektívnej zelenej: 

𝑧 , = 𝑧 + 1 [𝑠]            (10) 

 Stratový čas vo fáze: 

𝑙 = 𝑡𝑚 − 1 [𝑠]           (11) 

 Celkový stratový čas cyklu: 

𝐿 =  𝑙𝑖
𝑛
𝑖=1  [𝑠]           (12) 

 Optimálna dĺžka cyklu: 

𝐶𝑜𝑝𝑡 =
1,5 .  𝐿+5

1−𝑌
 [𝑠]           (13) 

 Reálna dĺžka cyklu v rozmedzí: 

0,75 .𝐶𝑜𝑝𝑡 < 𝐶 < 1,5 .  𝐶𝑜𝑝𝑡                                                                                       (14) 
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 Výpočet doby zelenej pre kritický vjazd: 

𝑧 =
max 𝑦  .   𝐶−𝐿 

𝑌
 -1 [𝑠]          (15) 

 Kapacita vjazdu: 

𝐾 = 𝑆 .
𝑧 ,

𝐶
  [j.v./h]           (16) 

 Rezerva kapacity vjazdu: 

𝑅𝐸𝑍 =   1 −
𝐼

𝐾
  . 100  [%]          (17) 

 Výpočet dĺžky radiacich pruhov: 

𝑙𝑝𝑟𝑢 ℎ𝑢 =
6

3600
 . 𝐼 .𝐶  [𝑚]          (18) 

 

 Výpočet signálneho plánu a stanovenie stredných dôb zdržania pre jednotlivé 

dopravné prúdy je zostavený v prehľadnej tabuľke, ktorá je súčasťou prílohy 2. A. Grafické 

znázornenie signálneho plánu je súčasťou prílohy 2. B.  

Tab. 3-5: Medzné hodnoty strednej doby zdržania [t_w] na vjazde do svetelne riadenej 

križovatky pre jednotlivé úrovne kvality [1] 

Úroveň kvality dopravy Stredná doba zdržania v 
sekundách [𝒕𝒘] Označenie Charakteristika doby zdržania 

A Veľmi dobrá 𝒕𝒘 ≤ 20 

B Dobrá 𝒕𝒘 ≤ 35 

C Uspokojivá 𝒕𝒘  ≤ 50 

D Dostatočná  𝒕𝒘  ≤ 70 

E Nestabilná 𝒕𝒘 ≤ 100 

F Nevyhovujúca 𝒕𝒘  > 100 

 

 Na základe výpočtu signálneho plánu som zistil, že prúdy VC1 a VC3 dosahujú ÚKD 

stupňa B, to znamená strednú dobu zdržania do 35 sekúnd. Všetky ostatné prúdy dosahujú 

ÚKD stupňa C, to znamená strednú dobu zdržania do 50 sekúnd. Výpočtom som stanovil, že 

dĺžka jedného cyklu bude trvať 120 s. 
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3.2 Varianta II – okružná križovatka riadená SSZ 

 Varianta sa zaoberá stavebnými úpravami súčasného stavu okružnej križovatky 

a zriadením SSZ. 

3.2.1 Stavebné úpravy križovatky 

 Táto varianta vychádza so súčasného stavu okružnej križovatky. Z hľadiska stavebnej 

stránky bolo ponechané pôvodné riešenie zo stavebnými úpravami znižujúcimi vyťaženosť 

križovatky a zlepšujúcimi prejazd danou križovatkou. Tieto úpravy boli prevedené  

na ramenách smerom na Hranice a smerom na Rožnov p. Radhoštěm. Ostávajúce dve ramená 

boli ponechané v pôvodnom stave. Úpravy boli prevedené v súlade s technickým predpisom 

TP 135 [3]. 

Spojovacie vetvy (by-passy) 

 Spojovacie vetvy slúžia k odvedeniu časti dopravy mimo križovatky a znížením tak jej 

kapacity. Spojovacie vetvy odvádzajú dopravu z odbočnej vetvy, ktorá je stykovo napojená  

na príslušnú komunikáciu, pri okružných križovatkách možno spojovacích vetví využiť  

pre pravé odbočenie. Ako možno vyčítať z pentlogramu hodinových intenzít najsilnejšie 

pravé odbočenia má rameno smerom od Hraníc a rameno smerom z Rožnova p. Radhoštěm. 

Na ostatných dvoch ramenách nedosahuje intenzita pre odbočenie vpravo takých hodnôt aby 

boli spojovacie vetvy optimálne využité. Na spojovacích vetvách sú osadené dopravne značky 

P4 „Daj prednosť v jazde“. 

Prídavné jazdné pruhy 

 Prídavné pruhy pre odbočenie vpravo boli zriadené na spomínaných ramenách. Šírka 

pruhov je 4,0 m ako aj šírka spojovacích vetví. Pruhy sú po oboch stranách lemované 

vodiacim prúžkom o šírke 0,25 m.  

Dopravné ostrovčeky 

 Dopravné ostrovčeky, ktoré vznikli medzi pôvodnou okružnou križovatkou 

a spojovacími vetvami majú parabolický tvar a sú navrhnuté ako vyvýšené s nespevnenou 

úpravou s vegetáciou a sú odsadené od priľahlého okraja jazdného pruhu o 0,50 m. V mieste 

kríženia s prechodom pre chodcov sú prerušené a bezbariérovo upravené. 
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Úprava ramena smerom na Rožnov p. Radhoštěm 

 Pri vlastnom dopravnom prieskume som zistil, že kapacita vozidiel odbočujúcich  

do ulice Záhumení je veľmi nízka. Z tohto dôvodu som zrušil jazdný pruh pre odbočenie 

vľavo do tejto ulice, ktorý sa nachádzal v tesnej blízkosti križovatky. Rameno sa po úprave 

skladá z vjazdovej  vetvy, výjazdovej vetvy a vetvy pre odbočenie vpravo. Všetky vetvy majú 

šírku 4,0 m. 

SSZ 

 Návestidlá sú umiestňované vo vzdialenosti 3,0 m až 4,0 m od stopčiary. Stožiar 

svetelnej signalizácie je umiestnený optimálne vo vzdialenosti 0,50 m od vodiaceho prúžku 

príslušného jazdného pruhu. Stožiare SSZ sú umiestnené v ose prechodu pre chodcov.  

 

3.2.2 Návrh SSZ 

 Pre návrh SSZ na okružných križovatkách v súčasnej dobe nie je žiadny technický 

predpis, ktorý by tento návrh presne popisoval. Preto som pri návrhu postupoval na základe 

vlastného uváženia a znalostí získaných z technického predpisu TP 81 [4], ktorý popisuje 

problematiku návrhu SSZ. Ako bolo už zmieňované pri popise prvej varianty aj na okružných 

križovatkách musia byť dodržané kritéria vychádzajúce z platnej normy, aby bola 

zabezpečená bezpečnosť a plynulosť dopravnej premávky. 

Návrh signálneho plánu 

Pri návrhu signálneho plánu som čerpal z návrhu signálneho plánu v prvej variante.  

Na každom ramene je osadené návestidlo SSZ a zhotovená stopčiara, ktorá je umiestnená  

vo vzdialenosti 1,5 m od prechodu pre chodcov. Stopčiary a návestidlá sú umiestnené aj  

na samotnom okružnom páse.  
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Obr. 3-5: Schéma značenia dopravných prúdov 

 Podkladom pre návrh signálneho plánu bol dopravný prieskum a z neho získané 

intenzity na jednotlivých ramenách križovatky. Pri návrhu som vychádzal z výhľadových 

intenzít v roku 2030 prepočítaných na jednotkové vozidlá. 

Fázová schéma 

  V súlade s riadením premávky na okružných križovatkách som zvolil štvorfázovú 

schému. V prvej fáze vstupujú do križovatky vozidla zo smeru Hranice označeného ako VA1, 

v druhej fáze vstupujú do križovatky vozidlá zo smeru Rožnov p. Radhoštěm  označeného ako 

VB1, v tretej fáze vstupujú do križovatky vozidlá zo smeru Vsetín označeného ako VC1  

a vo štvrtej fáze sú to vozidlá zo smeru Bystřice p. Hostýnem označeného VD1. 

Dĺžka cyklu, medzičasy a dĺžka zelenej 

 Dĺžka cyklu a medzičasy medzi fázami som stanovil ako u priesečnej križovatky. 

Medzičas medzi prvou a druhou fázou trvá 6 s, medzičas medzi druhou a treťou fázou 4 s, 
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medzičas medzi treťou a štvrtou fázou 6 s a medzičas medzi štvrtou a prvou fázou trvá 5 s. 

Dĺžky zelenej som stanovil s ohľadom na intenzity jednotlivých vjazdov. Pre vjazd VA1 je 

dĺžka zelenej 32 s, pre VB1 je 17 s, pre VC1 je 26 s a pre VD1 je 25 s. Celková dĺžka cyklu 

bola stanovená na 120 s. 

Zhodnotenie signálneho plánu  

 Pre výpočet kapacity, stredných dôb zdržania ako aj ďalších parametrov na okružnej 

križovatke, ktoré vystupujú pri zostavení signálneho plánu nie je normou alebo technickým 

predpisom presne stanovený postup. Zostavenie signálneho plánu ako aj jeho kontrola 

a vhodnosť boli prevedené pomocou programu PTV Vissim. Na základe zvolených údajov 

som zostavil signálny plán, ktorý je v grafickej podobe znázornený v prílohe 2.  
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3.3 Varianta III – okružná križovatka dvojpruhová 

 Varianta sa zaoberá prestavbou súčasného stavu okružnej križovatky s jedným 

jazdným pruhom na okružnú križovatku so špirálovito usporiadanými  dvoma jazdnými 

pruhmi. 

3.3.1 Stavebné usporiadanie križovatky 

 

Obr. 3-6: Schéma  dvojpruhovej okružnej križovatky so špirálovitým usporiadaním jazdných 

pruhov 

Usporiadanie, vlastnosti a použitie 

 Všeobecné usporiadanie a základné princípy návrhu okružných križovatiek s dvoma 

jazdnými pruhmi sú rovnaké s tými, ktoré platia pre okružnú križovatku s jedným jazdným 

pruhom. Nevýhodou tohto typu okružnej križovatky, bez úpravy organizácie dopravy na 

križovatke, sú prieplety vozidiel na okružnom jazdnom páse s dôsledkom vyššej nehodovosti 

v zrovnaní s okružnou križovatkou s jedným jazdným pruhom a väčšie nároky na pozemky. 

Z dôvodu obmedzenia nehodovosti je účelné navrhnúť usmernenie dopravy na okružnom páse 

špirálovým usporiadaním jazdných pruhov a dopravným značením, ktoré vylúči prieplety. 
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 Okružná križovatka s dvoma jazdnými pruhmi je schopná zvládnuť vyššie intenzity 

dopravy než je kapacita okružnej križovatky s jedným jazdným pruhom. Okružná križovatka 

s dvoma jazdnými pruhmi je vhodným typom pre zaistenie kapacitnej okružnej križovatky 

[1]. 

 Úpravy boli prevedené v súlade s technickým predpisom TP 135 [3]. 

Okružný jazdný pás 

 Vonkajší priemer križovatky je 62 m. Križovatka má dva jazdné pruhy, ktoré sú 

špirálovito usporiadané. Obidva pruhy majú šírku 6 m.  

Vjazdy a výjazdy 

 Vjazdy vozidiel na okružný jazdný pás sú uskutočnené stykovým napojením, Vjazdy 

sú dvojpruhové, šírka jazdných pruhov je 3,5 m. 

 Výjazdy vozidiel sú uskutočnené stykovým napojením výjazdovej vetvy z okružného 

jazdného pásu. Výjazdy sú prevedené ako dvojpruhové, na ramenách smerom na Hranice 

a smerom na Vsetín, a ako jednopruhové smerom na Rožnov p. Radhoštěm a smerom na 

Bystřice p. Hostýnem. Šírka jazdných pruhov je 4,0 m. 

Stredový ostrov 

 Stredový ostrov má parabolický tvar a je opatrený spevnenou časťou na vonkajšom 

okraji tzv. prstencom. Prstenec ma šírku 1,5 m a je navrhnutý tak, aby mohol byť v prípade 

potreby využitý pre prejazd rozmerných vozidiel. Povrch ostrova je navrhnutý ako 

nespevnený s vegetačnou úpravou neumožňujúcou prejazd. 

Dopravné smerovacie ostrovčeky 

 Majú za úlohu rozdeliť vjazdové a výjazdové vetvy OK. Sú navrhnuté ako vyvýšené 

s nespevnenou úpravou s vegetáciou. Smerovacie ostrovčeky sú odsunuté od priľahlých 

jazdných pásov o vzdialenosť 0,5 m. Všetky ostrovčeky plnia okrem funkcie smerovacej aj 

funkciu ochrannú. V mieste kríženia s prechodom pre chodcov sú prerušené a bezbariérovo 

upravené. 

 

 



Bakalárska práca  Martin Dej         

50 
 

Prechody pre chodcov   

 Prechody pre chodcov sú zriadené v každom smere a sú opatrené príslušnou zvislou 

dopravnou značkou. Prechody sú navrhnuté cez vjazdové a výjazdové vetvy OK v rôznych 

vzdialenostiach od vonkajšieho okraja okružného jazdného pásu križovatky, minimálne však 

10,0 m. Šírka prechodov je 4,0 m.  

Komunikácie pre chodcov 

 Komunikácie pre chodcov sú umiestnené v pridruženom dopravnom priestore 

komunikácií. Pásy pre chodcov majú šírku 2,0 – 3,0 m. 

3.3.2 Stanovenie kapacity 

 Pri výpočte kapacity dvojpruhovej okružnej križovatky som postupoval podľa 

technických podmienok TP 135 „Projektování okružních križovatek na silnicích a místnich 

komunikacích“[3]. 

 K výpočtu kapacity okružnej križovatky potrebujem poznať intenzity na vjazde 

a výjazde jednotlivých ramien križovatky, vzdialenosť medzi kolíznymi bodmi a faktor α. 

Ako smerodatné intenzity som vybral výhľadové intenzity v roku 2030 prepočítané na 

jednotkové vozidlá. 

Tab. 3-6: Intenzity vozidiel, vzdialenosti kolíznych bodov a hodnoty faktoru α 

Hodnoty 
Vjazd  Vjazd  Vjazd  Vjazd  

A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 

𝑸𝒆 [𝒗𝒐𝒛/𝒉] 639 599 483 367 359 410 625 92 

𝑸𝒂 [𝒗𝒐𝒛/𝒉] 524 820 309 674 

𝑸𝒌 [𝒗𝒐𝒛/𝒉] 580 545 955 505 

b [𝒎] 25,58 37,76 24,48 36,25 31,62 34,3 28,46 38,57 

α [−] 0,05 0 0,05 0 0 0 0 0 

 

Postup výpočtu pre špirálovú križovatku: 

Kapacita vjazdu Le : 

 𝐿𝑒 = 1800 −  
8

9
. (𝑄𝑘 + 𝛼.𝑄𝑎) [voz/h]        (19) 

-postup výpočtu ostatných hodnôt sa zhoduje s postupom výpočtu pre OK podľa TP 135 [3].  
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Obr. 3-7: Schéma značenia vjazdov 

 

Výpočet pre rok 2030: 

 Vjazd A1: 

𝐿𝑒 = 1800 −  
8

9
.  𝑄𝑘 + 𝛼.𝑄𝑎 = 1800 −  

8

9
∗  580 + 0,05.524 = 1261 voz/h 

𝐴𝐿𝐺𝑒 =  
𝑄𝑒

𝐿𝑒
. 100 =

639

1261
. 100 = 51 % 

 𝑅 =  𝐿𝑒 −  𝑄𝑒  = 1261 – 639 = 622 voz/h 

 𝐿 =  
𝑄𝑒 .𝑡𝑤

3600
. 𝐿𝑣𝑜𝑧 =

639.7

3600
. 6 = 8 m 
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 Vjazd A2: 

𝐿𝑒 = 1800 −  
8

9
.  𝑄𝑘 + 𝛼.𝑄𝑎 = 1800 −  

8

9
.  580 + 0.524 = 1743 voz/h 

𝐴𝐿𝐺𝑒 =  
𝑄𝑒

𝐿𝑒
. 100 =

599

1743
. 100 = 34 % 

 𝑅 =  𝐿𝑒 −  𝑄𝑒  = 1743 – 599 = 1147 voz/h 

 𝐿 =  
𝑄𝑒 .𝑡𝑤

3600
. 𝐿𝑣𝑜𝑧 =

599.5

3600
. 6 = 5 m 

 Vjazd B1: 

𝐿𝑒 = 1800 −  
8

9
.  𝑄𝑘 + 𝛼.𝑄𝑎 = 1800 −  

8

9
.  545 + 0,05.820 = 1279 voz/h 

𝐴𝐿𝐺𝑒 =  
𝑄𝑒

𝐿𝑒
. 100 =

483

1279
. 100 = 38 % 

 𝑅 =  𝐿𝑒 −  𝑄𝑒  = 1279 – 483 = 796 voz/h 

 𝐿 =  
𝑄𝑒 .𝑡𝑤

3600
. 𝐿𝑣𝑜𝑧 =

483.7

3600
. 6 = 6 m 

 Vjazd B2: 

𝐿𝑒 = 1800 −  
8

9
.  𝑄𝑘 + 𝛼.𝑄𝑎 = 1800 −  

8

9
.  545 + 0.820 = 1316 voz/h 

𝐴𝐿𝐺𝑒 =  
𝑄𝑒

𝐿𝑒
. 100 =

367

1316
. 100 = 28 % 

 𝑅 =  𝐿𝑒 −  𝑄𝑒  = 1316 – 367 = 949  voz/h 

 𝐿 =  
𝑄𝑒 .𝑡𝑤

3600
. 𝐿𝑣𝑜𝑧 =

367.5

3600
. 6 = 3 m 

 

 Vjazd C1: 

𝐿𝑒 = 1800 −  
8

9
.  𝑄𝑘 + 𝛼.𝑄𝑎 = 1800 −  

8

9
.  955 + 0.617 = 951 voz/h 

𝐴𝐿𝐺𝑒 =  
𝑄𝑒

𝐿𝑒
. 100 =

359

951
. 100 = 38 % 

 𝑅 =  𝐿𝑒 −  𝑄𝑒  = 951 – 359 = 592  voz/h 

 𝐿 =  
𝑄𝑒 .𝑡𝑤

3600
. 𝐿𝑣𝑜𝑧 =

359.10

3600
. 6 = 6 m 
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 Vjazd C2: 

𝐿𝑒 = 1800 −  
8

9
.  𝑄𝑘 + 𝛼.𝑄𝑎 = 1800 −  

8

9
.  955 + 0.617 = 951 voz/h 

𝐴𝐿𝐺𝑒 =  
𝑄𝑒

𝐿𝑒
. 100 =

410

951
. 100 = 43 % 

 𝑅 =  𝐿𝑒 −  𝑄𝑒  = 951 – 410 = 541 voz/h 

 𝐿 =  
𝑄𝑒 .𝑡𝑤

3600
. 𝐿𝑣𝑜𝑧 =

410.10

3600
. 6 = 7 m 

 Vjazd D1: 

𝐿𝑒 = 1800 −  
8

9
.  𝑄𝑘 + 𝛼.𝑄𝑎 = 1800 −  

8

9
.  505 + 0.674 = 1351 voz/h 

𝐴𝐿𝐺𝑒 =  
𝑄𝑒

𝐿𝑒
. 100 =

625

1351
. 100 = 46 % 

 𝑅 =  𝐿𝑒 −  𝑄𝑒  = 1351 – 625 = 726 voz/h 

 𝐿 =  
𝑄𝑒 .𝑡𝑤

3600
. 𝐿𝑣𝑜𝑧 =

625.7

3600
. 6 = 7 m 

 Vjazd D2: 

𝐿𝑒 = 1800 −  
8

9
.  𝑄𝑘 + 𝛼.𝑄𝑎 = 1800 −  

8

9
.  505 + 0.674 = 1351 voz/h 

𝐴𝐿𝐺𝑒 =  
𝑄𝑒

𝐿𝑒
. 100 =

92

1351
. 100 = 7 % 

 𝑅 =  𝐿𝑒 −  𝑄𝑒  = 1351 – 92 = 1259  voz/h 

 𝐿 =  
𝑄𝑒 .𝑡𝑤

3600
. 𝐿𝑣𝑜𝑧 =

92.3

3600
. 6 = 0 m 

 

Stanovenie ÚKD 

 ÚKD je charakterizovaná strednou dobou zdržania v sekundách. Prestavbou na 

dvojpruhovú okružnú križovatku sa stredné doby zdržania znížili oproti stredným dobám 

zdržania súčasného stavu. Stredná doba zdržania nepresahuje ani na jednom vjazde hodnotu 

10 s. Na základe výpočtov môžeme konštatovať, že ÚKD dosahuje na všetkých vjazdoch 

stupeň A.  
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3.4 Varianta IV – hamburgerová križovatka 

 Jedná sa o alternatívnu variantu prestavby na hamburgerovú križovatku. 

3.4.1 Charakteristika križovatky 

 Tento typ je výhodný pre križovatky, ktoré majú intenzitu priebežných prúdov dvoch 

protiľahlých ramien značne vyššiu ako je intenzita ostatných prúdov vstupujúcich do 

križovatky. Pre riešenú križovatku sú to priame smery ramien smerom z Hraníc na Vsetín 

a smerom zo Vsetína do Hraníc. 

Kapacita je posúdená na základe simulácie prevedenej v programe PTV Vissim. 

Pomocou programu môžeme sledovať plynulosť dopravy a prípadné nedostatky vznikajúce 

týmto stavebným usporiadaním. 

Takéto stavebné riešenie sa v súčasnosti v Českej republike nevyskytuje. Stavebné 

riešenie a parametre nie sú popísané ani v norme ČSN 73 6102 „Projektování križovatek na 

pozemních  komunikacích“  [1]. Ako názornú ukážku stavebného usporiadania takéhoto typu 

križovatky predkladám Obr. 3-8. 

 

Obr. 3-8: Letecký snímok hamburgerovej križovatky [8] 
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4  Porovnanie variant 

 Cieľom riešených variant je zvýšenie kapacity súčasného stavu križovatky a 

zabezpečenie plynulejšieho a bezpečnejšieho prejazdu križovatkou. 

4.1 Varianta I – priesečná križovatka riadená SSZ 

Výhody varianty 

 Medzi výhody patrí hlavne zvýšenie kapacity v dôsledku riadenia dopravy pomocou 

SSZ. Jednotlivé dopravné prúdy na základe výpočtu dosahujú pre výhľadové intenzity v roku 

2030 ÚKD dobrú a uspokojivú. Osadením SSZ sa zvýši bezpečnosť dopravnej premávky 

a taktiež bezpečnosť prechodu chodcov. 

Nevýhody varianty 

Hlavnou nevýhodou sú náklady spojené s prestavbou, s osadením a s riadením SSZ. 

Medzi nevýhody patrí zrušenie ľavého odbočenia do ul. Záhumení. Jednou z nevýhod  

je zhoršený prejazd nadmerných vozidiel. 

4.2 Varianta II – okružná križovatka riadená SSZ 

Výhody varianty 

Medzi výhody patrí ponechanie súčasného dopravného usporiadania OK. Z Rožnova 

p. Radhoštěm smerom na Hranice a z Hraníc smerom na Bystřice p. Hostýnem sú zriadené 

spojovacie vetvy, ktoré znižujú intenzitu na vjazdoch a zvyšujú tak kapacitu križovatky. 

Riadením SSZ sa zvýši stupeň bezpečnosti. 

Nevýhody varianty 

 Zvýšenie kapacity ideálne nespĺňa potreby križovatky pre plynulý prejazd bez kolón 

pre výhľadové intenzity v roku 2030. Zúženie chodníku pozdĺž ul. Nádražní. Riešenie 

súkromných pozemkov pre zhotovenie spojovacích vetví. 
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4.3 Varianta III – okružná križovatka dvojpruhová 

Výhody varianty 

 Hlavnou výhodou je zvýšenie kapacity, zabezpečenie plynulej a bezpečnej dopravnej 

premávky aj pre výhľadové intenzity v roku 2030. Zabezpečuje optimálny prejazd OK pre 

všetky smery a všetky typy vozidiel. Dopravné ostrovčeky sú vyvýšené, nepojazdné 

a s ochrannou funkciou, čo prispieva k bezpečiu chodcov.  

Nevýhody varianty 

 Varianta počíta s rekonštrukciou rozsiahlejšieho okolia stavby. Nevýhodou je potreba 

zasiahnuť do veľkého počtu súkromne vlastnených pozemkov. Zvýšenia počtu kolíznych 

bodov a rizika dopravných nehôd. 

4.4 Varianta IV – hamburgerova križovatka 

Výhody varianty 

 Vhodný typ pre križovatky so silnými priebežnými prúdmi dvoch protiľahlých ramien. 

Nevýhody varianty 

 Veľký počet priepletov a kolíznych bodov. Na základe prevedenia simulácie 

v programe PTV Vissim optimálne nerieši dopravnú situáciu. Dochádza k vzniku kolón 

a narušeniu plynulosti dopravnej premávky. Veľké nároky na pozemky. 

4.5 Tabuľkové porovnanie 

 Za účelom názorného porovnania jednotlivých variant je zostavená prehľadná tabuľka. 

(1 bod = najlepší stav, 3 body = najhorší stav) 
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Tab. 4-1: Tabuľkové porovnanie variant 

Hodnotiace kritériá 
Počet bodov 

VARIANTA I VARIANTA II VARIANTA III VARIANTA IV 

Finančná náročnosť 3 1 2 3 

Priestorová náročnosť 2 2 3 3 

Rezerva kapacity 2 3 1 3 

Estetické hľadisko  2 2 1 1 

Bezpečnosť 1 2 2 3 

Prechody pre chodcov 2 3 2 2 

Celkom 12 13 11 15 
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5 Vyhodnotenie a záver 

 Z tabuľkového zhodnotenia vyplýva, že varianta IV sa javí ako najnevýhodnejšia. 

Samozrejme jedná sa o alternatívnu variantu, ku ktorej som nezohnal potrebné množstvo 

poznatkov a podkladov, aby sa dali jej pozitíva a negatíva podrobne zanalyzovať.  

Varianta I, II a III dosahujú v konečnom hodnotení podobné výsledky. U varianty I sú 

problémom  veľké náklady súvisiace s úplnou prestavbou a taktiež s osadením a riadením 

SSZ. Varianta II je vhodným riešením súčasného stavu križovatky, ale pre výhľadové 

intenzity nedosahuje potrebné rezervy kapacity. 

 Súčasný a výhľadový stav križovatky je kapacitne veľmi vyťažený. Preto ani jedna 

z variant nie je úplne optimálna pre dlhodobé riešenie dopravnej situácie. Podľa územného 

plánu Valašského Meziříčí je plánovaný obchvat mesta prekládkou ciest I/35 a I/57, ktorý 

výrazne odľahčí dopravu na riešenej križovatke. S prihliadnutím na tento fakt navrhujem pre 

prestavbu okružnej križovatky Rožnovská – Masarykova – Nádražní vo Valašskom Meziříčí 

variantu III. Táto varianta najoptimálnejšie rieši križovatku z hľadiska  

prevádzkovo–organizačného a bezpečnostného. Predstavuje optimálny pomer skĺbenia 

jednotlivých požiadaviek na prestavbu. 
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