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Seznam zkratek 

A  Autobusy 

ČNI  Český normalizační institut 

ČSN  Česká státní norma 

DN  Dopravní nehoda 

HS  Odhadovaná hmotná škoda 

j.v.  Jednotkové vozidlo 

K  Nákladní soupravy 

KS  Konfliktní situace 

L  Lehká vozidla 

LH  osoba lehce zraněná 

M  Motocykl 

N  Nákladní vozidla 

O  Osobní vozidla 

OK  Okružní křižovatka 

RPDI  Roční průměr denních intenzit 

SSZ  Světelné signalizační zařízení 

T  Těžká vozidla 

TP  Technické podmínky 

ÚKD  Úroveň kvality dopravy 

voz  Vozidlo 
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R …………………. rezerva kapacity [voz/h] 

RDN ………………. relativní nehodovost [počet DN/mil.voz. a rok] 

Rez ………………. rezerva kapacity [j.v/h], [%] 

S …………………. saturovaný tok vjezdu [j.v./h] 

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

Szakl(pruhu) …………. základní saturovaný tok řadícího pruhu [jv/h] 

t ........................... sledované období [dny] 
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km, d ……………….přepočtový koeficient dopravy v době průzkumu na denní intenzitu  

kobl ……………….. koeficient oblouku [-] 

kskl ………………... koeficient sklonu [-] 

po,n ……………….. pravděpodobnost nevzdutého stavu ve společném pruhu na hlavní 
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tb ………………… bezpečnostní doba [s] 

tf …………………. následný časový odstup [s] 

tm ………………… mezičas[s] 

tv …………………. vyklizovací doba [s] 

tw …………………. střední doba zdržení [s] 

v85%  ……………… rychlostní charakteristika dopravního proudu – rychlost, kterou  
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y ………………….. stupeň saturace vjezdu [-] 

z ………………….. délka signálu volnu (zelené) [s] 
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intenzitě dopravy [%]  
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1 Úvod  

Nárůst intenzit automobilové dopravy s sebou nese mnoho pozitiv, ale i negativ.  

Negativní jevy lze nejlépe pozorovat ve městech či obcích, konkrétně na křižovatkách 

pozemních komunikací. Křižovatky na tento rychlý nárůst nebývají často stavěny. V důsledku 

toho dochází ke snižování bezpečnosti a plynulosti dopravy.  

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

křižovatce nábřeží Svazu protifašistických bojovníků - Porubská v Ostravě Porubě.  

Aby bylo možné vytvořit vhodný návrh úprav křižovatky, který by odstranil nebo 

alespoň minimalizoval současné nedostatky, je nutné znát dokonale problematiku stávající 

křižovatky. Z tohoto důvodu se podstatná část práce věnuje právě analýze stávajícího stavu. 

Analýza zahrnuje průzkum intenzit dopravy a s ním spojený výpočet prognózy dopravy a 

kapacity křižovatky. Výpočet kapacity je proveden jak pro současný, tak i výhledový rok. 

Součástí analýzy je rovněž rozbor dopravních nehod a konfliktních situací. Rozbor je 

proveden z důvodu zjištění nejčastějších příčin dopravních nehod a konfliktních situací. 

Důvodem této činnosti je najít ideální řešení, kterým by byly tyto nežádoucí situace 

odstraněny.   

Na základě výsledků analýz stávající křižovatky je proveden variantní návrh úprav. 

Práce se zabývá třemi variantami, které by měly přispět ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti 

provozu. První varianta nemění typ křižovatky a řeší pouze její stavební úpravy. Druhá 

varianta se zabývá možností přestavby stávající stykové křižovatky na křižovatku okružní. 

Třetí varianta řeší možnost řídit křižovatku světelně signalizačním zařízením. Jednotlivé 

varianty jsou podloženy kapacitními výpočty. 

Závěr práce se věnuje vyhodnocení vhodnosti jednotlivých variant. Následně je 

provedeno doporučení a výběr nejvhodnější varianty. Vybraná varianta je pak prezentována 

pomocí programu pro mikroskopickou simulaci dopravy PTV VISSIM.  
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2 Popis dopravní situace 

2.1 Charakter dotčeného území a dotčených komunikací 

Řešená křižovatka se nachází v Ostravě městském obvodu Poruba. Obvod se rozkládá 

na západě města, v jeho slezské části, a je jedním z nejlidnatějších ostravských celků.  Většina 

z 75 000 obyvatel žije v sídlištní zástavbě budované na počátku 50. let 20. století. Na území 

obvodu nejsou větší průmyslové závody a obyvatelé většinou pracují v jiných částech města 

[21]. Obvod je tvořen převážně objekty hromadného bydlení, občanské vybavenosti, 

bydlením individuálním, sportovišti a zdravotnickým zařízením. V blízkosti křižovatky se 

rovněž nachází plocha určená pro lehký průmysl, sklady a drobnou výrobu [22]. Od roku 

2003 je křižovatka součástí památkové zóny. 

Obr. 1 Územní plán zájmové oblasti [22] 

Křižovatku, ulice nábřeží Svazu protifašistických bojovníků (dále jen nábřeží SPB) a 

ulici Porubskou protíná dominantní architektonický prvek - tzv. porubský "Oblouk".  Objekt 

je využíván pro bydlení a zároveň se v suterénu nachází prodejny zboží denní spotřeby. 

Obloukem je svírán prostor, který je řešen parkovými úpravami   a místy určenými pro 

odpočinek a relaxaci. 

         Bydlení hromadné 
           Občanská vybavenost 
           Bydlení individuální 
           Sportovní areály 
           Lehký průmysl, sklady 
           drobná výroba 
           Jádrové území 
           Parky, parkové úpravy  
           Městská památková 
           zóna 

Řešená oblast
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Obr. 2 Pohled na porubský "Oblouk" [23] 

Ulice nábřeží SPB začíná křižovatkou na ulici 17. listopadu – silnice I/11 a končí u 

okružní křižovatky místní komunikace ulice Nad Porubkou, ta je následně spojena 

s rychlostní komunikací Rudnou - silnice I/11. 

Ulice Porubská je spojnicí mezi ulicí Opavskou - silnice II/479, odkud je vedena přes 

okružní křižovatku na Hlavní třídě, a ulicí Nábřeží SPB.  

Obr. 3 Oblast širších vztahů zájmového území  

II/479 ul. Opavská

I/11 ul. Rudná

I/11 ul. 17.listop.

MK ul. Nad Porubkou

Hlavní třída

ul. Porubská

ul. nábřeží SPB

Řešená křižovatka

PolskáFrancouzská



Diplomová práce 
Návrh úprav křižovatky nábřeží Svazu protifašistických bojovníků - ulice Porubská v Ostravě-Porubě

14 

2.2 Popis křižovatky 

Křižovatka ulic Nábřeží SPB a Porubská je světelně neřízená styková křižovatka. Obě

komunikace jsou ve správě Ostravských komunikací, a.s.. Z pohledu urbanisticko-dopravní 

funkce lze komunikace zatřídit do těchto funkčních skupin [1,24]. : 

• ul. Nábřeží SPB - místní komunikace obslužná II. třídy, s funkcí obslužnou 

• ul. Porubská - místní komunikace obslužná II. třídy, s funkcí obslužnou 

Obě komunikace se nachází v území zastavěném. Šířkové uspořádání komunikací v 

řešených úsecích odpovídá dle ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací [1] 

následujícím kategoriím místních komunikací: 

• ul. Nábřeží SPB - MO2cP 20/11/50 

• ul. Porubská -  MO2 20/11/50 

MK Nábřeží SPB (od ulice Nad Porubkou) 

Místní komunikace ul. Nábřeží SPB je dvoupruhovou komunikací s možností 

parkování vozidel na parkovacím a zastavovacím pruhu. Dle šířkového uspořádání odpovídá 

v řešeném úseku kategorii MO2cP 20/11/50. Šířka prostoru místní komunikace je 20,0 m. 

Přidružený dopravní prostor je tvořen chodníky po obou stranách komunikace šířky 4,5-5,0 

m. Hlavní dopravní prostor má šířku 11,0 m. Jeho součástí jsou dva jízdní pruhy, parkovací 

pruh a vodicí proužky. Šířka jízdních pruhů v místě mezi řešenou křižovatkou a přilehlou 

okružní křižovatkou je 4,0 m, šířka parkovacího pruhu 2,00 m.  

MK Nábřeží SPB (od ulice17. listopadu) 

V tomto úseku je komunikace řešena jako dvoupruhová s možností parkování vozidel 

po obou stranách komunikace. Dle šířkového uspořádání odpovídá kategorii MO2cP

16,5/11/50. Šířka prostoru místní komunikace je 16,5 m. Přidružený dopravní prostor je 

tvořen chodníky po obou stranách komunikace. Hlavní dopravní prostor tvoří parkovací pruh 

šířky 1,80 m. Šířka jízdních pruhů je 3,00 m. 
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MK Porubská  

Jedná se o dvoupruhovou MK, která vede od silnice II/479 ul. Opavská a Hlavní třídy. 

Dle šířkového uspořádání odpovídá kategorii MO2 16/11/50 a v řešeném úseku MO2 

20/11/50. Šířka prostoru místní komunikace je 20,0 m. Přidružený dopravní prostor je tvořen 

chodníky po obou stranách komunikace. Hlavní dopravní prostor má šířku 11,0 m. Šířka 

jízdního pruhu je 3,0 m. 

Obr. 4 Oblast užších vztahů zájmového území 

Dopravní značení 

Ulice Porubská je spolu s úsekem MK Nábřeží SPB mezi stávající okružní 

křižovatkou vedena jako hlavní komunikace. Přednost určuje značka P2 ,,Hlavní pozemní 

komunikace“. Vedlejší je MK ulice nábřeží SPB v úseku od ulice 17. listopadu. Přednost je 

určena značkou P4 ,,Dej přednost v jízdě!". 

Organizace dopravy je rovněž upravena vodorovným dopravním značením. 

Na vedlejší komunikaci je ochranný ostrůvek vytvořený dopravním stínem, na který navazuje 

pruh pro odbočení vlevo. Na hlavní komunikaci ve směru od Hlavní třídy je pruh pro 

odbočení vpravo a vlevo. 

II/479 ul. Opavská 

Rudná 

I/11 ul. 17. listopadu 

nábřeží SPB 
MO2cP 20/11/50 

Porubská 
MO2 20/11/50 

Nad Porubkou
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Zjištěné nedostatky stávajícího uspořádání křižovatky

Z vizuální prohlídky a pozorování dopravy byly zjištěny tyto nedostatky stávajícího 

dopravně-technického řešení křižovatky: 

• chybějící bezbariérové úpravy přechodů pro chodce, pro osoby pohybově

a zrakově handicapované 

• délky přechodu na hlavní komunikaci nejsou v souladu s platnou normou 

• chybné řešení vodicích proužků přechodu pro chodce na vedlejší komunikaci - 

chybí varovné pásy v místě "ochranného" ostrůvku 

• nevyhovující poloměr oblouku pravého odbočení z hlavní komunikace na vedlejší 

- najíždění vozidel hromadné dopravy do pruhu pro levé odbočení na vedlejší 

komunikaci 

• vozidla parkující na parkovacím pruhu v prostoru mezi řešenou a stávající okružní 

křižovatkou brání přímému průjezdu vozidel křižovatkou 

• vozidla parkující na parkovacím pruhu v prostoru mezi řešenou a stávající okružní 

křižovatkou zvyšují riziko vzniku dopravní nehody v době zajíždění na stání a 

vyjíždění ze stání 

• vozidla parkující na parkovacím pruhu v prostoru mezi řešenou a stávající okružní 

křižovatkou zhoršují rozhledové poměry v prostoru křižovatky 

2.3 Širší dopravní vztahy 

2.3.1 Kolejová doprava 

Ve vzdálenosti cca 3 km od křižovatky se nachází vlakové nádraží Ostrava Svinov a 

III. tranzitní železniční koridor. Z tohoto důvodu je křižovatka hojně využívána hromadnou 

dopravou, např. při dopravě studentů z areálu kolejí VŠB na vlakové nádraží. 

Tramvajová doprava v současné době přímo neovlivňuje provoz na křižovatce. 

Nejbližší tramvajová dráha je vedena po ulici Opavská a ulici 17. listopadu. V územně

analytických podkladech města Ostravy [25] je navrženo tramvajové propojení mezi ulicí 

Opavskou a ulicí Nad Porubkou. Navržená tramvajová trať má kopírovat ulici Polskou, 

následně křížit ulici Francouzskou a napojit se na ulici Nad Porubkou. Konec navržené trati je 

prozatím navržen v blízkosti kruhového objezdu ulice Nad Porubkou. 
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2.3.2 Osobní a nákladní doprava 

Osobní doprava tvoří hlavní podíl dopravy vyskytující se na této křižovatce. Největší 

intenzity dosahuje osobní doprava na hlavní komunikaci ve směru od ulice Opavská. 

Nákladní doprava je regulována dopravní značkou B 12 "Zákaz vjezdu vyznačených vozidel". 

Tento zákaz se vztahuje na nákladní automobily, mimo vozidla zásobování. Z tohoto důvodu 

nelze na křižovatce očekávat vysoký podíl nákladní dopravy. Přesto ho nelze zcela vyloučit. 

2.3.3 Veřejná hromadná doprava 

Křižovatka je součástí tras autobusových linek městské hromadné dopravy. Jsou to 

městské linky č. 37, 40, 43, 45 a 65 [26]. V blízkosti křižovatky se nachází autobusové 

zastávky Nábřeží, Oblouk a Dělnická. Ani jedna z těchto zastávek přímo nezasahuje do 

oblasti křižovatky. Mezi nejvytíženější linky patří linka č. 37 mezi zastávkami Studentské 

koleje a ÚAN, která v době špičky jezdí v pravidelných deseti- minutových intervalech.    

Obr. 5 Plán sítě hromadné dopravy [26] 

2.3.4 Pěší a cyklistická doprava 

Přestože se křižovatka nachází v poměrně lidnaté části Ostravy, je zde výskyt chodců

nízký. Lze to přisoudit poloze křižovatky. Ta se nachází v okrajové části zástavby 

hromadného bydlení a ve vzdálenosti cca 700 m od jádrového území. Komunikace pro pěší je 

řešena pomocí oboustranných chodníků. V přilehlých místech křižovatky mají chodníkové 

plochy šířku od 4,5 do 5,0 m. 

Cyklistická doprava není v místě křižovatky vedena. Z územně analytických podkladů

města Ostravy [25] je patrné, že ani ve výhledu se s výstavbou cyklostezky v místě křižovatky 

nepočítá, proto nebude v rámci této práce řešena. V současné době je nejblíže vedenou 

cyklistickou stezkou stezka "N", která začíná na ulici Nad Porubkou před kruhovým 

objezdem a lemuje oblast určenou územním plánem pro lehký průmysl [25].   

zájmová oblast

autobusová linka       

tramvajová linka
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3 Průzkum intenzit automobilové dopravy 

3.1 Způsob zjištění intenzit dopravy 

Pro účely kapacitních výpočtů byl na křižovatce proveden vlastní dopravní průzkum. 

Tento průzkum byl proveden v souladu s platnou metodikou dle technických podmínek TP

189 Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích (dále jen TP 189) [13]. Průzkum 

proběhl v běžný pracovní den, tj. ve čtvrtek 21. 4. 2011 v čase 14:00 - 16:00. Počasí bylo pro 

potřeby průzkumu ideální, tedy slunečné cca 20 °C. Sčítání dopravy bylo provedeno pomocí 

čárkovací metody třemi osobami, kdy každá osoba sčítala jedno rameno křižovatky. 

Vyhodnocení bylo provedeno do polních formulářů. Časovou jednotkou byl pravidelný 

patnáctiminutový interval. Pro účely sčítání byla vozidla rozdělena na tyto druhy: 

• O osobní automobily bez přívěsu i s přívěsy, dodávkové automobily 

• N nákladní automobily lehké, střední a těžké 

• K nákladní soupravy přívěsové a nákladní soupravy 

• A autobusy včetně kloubových autobusů

• M jednostopá motorová vozidla  

Celostátní sčítání dopravy v České republice 

Celostátní sčítání dopravy na silnicích a dálnicích ČR, které proběhlo v roce 2010, 

nezahrnuje údaje o intenzitách dopravy na dotčených MK ulice nábřeží SPB a Porubská. 

Kapacitní výpočty jsou proto založeny pouze na vlastním průzkumu intenzit dopravy. 

3.2 Vyhodnocení průzkumu intenzit dopravy 

Výsledky směrového průzkumu jsou v příloze č. A.1. Schéma křižovatky, značení 

ramen a dopravních proudů je na obr. 6. Značení ramen a dopravních proudů je provedeno dle 

TP 188 Posuzování kapacity neřízených úrovňových křižovatek (dále jen TP 188) [12]. V tab. 

1 jsou uvedeny výsledky intenzit dopravy v době průzkumu. Grafické znázornění intenzit 

dopravy špičkové hodiny je na obr. 7. Vlastní vyhodnocení a přepočet výsledků je proveden v 

souladu s TP 189 [13].  
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Obr. 6 Schéma křižovatky, značení ramen a dopravních proudů

Tab. 1 Tabulka intenzit dopravy v době průzkumu 14:00-16:00 

rameno
směr 

(proud)
Intenzita dopravy v době průzkumu

O [voz/2h] N [voz/2h] K [voz/2h] A [voz/2h] M [voz/2h] Σ [voz/2h]

A 
B (č. 2) 522 9 0 7 6 

707

2005

C (č. 3) 148 1 0 12 2 

C 
A (č. 4) 102 0 0 12 0 

403
B (č. 6) 271 3 0 12 3 

B 
C (č. 7) 268 2 0 12 2 

895
A (č. 8) 593 2 0 12 4 

Metodika vyhodnocení průzkumu intenzit dopravy je založena na přepočtu intenzity 

dopravy zjištěné během krátkodobého dopravního průzkumu pomocí přepočtových 

koeficientů charakterizují denní, týdenní a roční variace intenzit dopravy.  

Tyto přepočtové koeficienty jsou stanoveny odděleně pro: 

• druhy vozidel, 

• charakter provozu na komunikaci - daný kategorií a třídou komunikace 

Skupiny vozidel  

Přepočet se provádí podle skupiny vozidel, do kterých jsou druhy vozidel zařazeny 

podle tab. 2. 
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Tab. 2 Skupiny vozidel pro stanovení přepočtových koeficientů

Skupina vozidel  Druh vozidla 

O 
 M - Motocykly 

 O - Osobní automobily 

N 
 N - Nákladní automobily

 A - Autobusy 

K  K - Nákladní soupravy 

S  S - Vozidla celkem 

Charakter provozu na komunikaci 

Charakter provozu na komunikaci je daný zejména jeho kategorií a třídou. Podle tab. 3 

jsou sledované komunikace zařazeny do skupiny komunikací M. 

Tab. 3 Skupiny komunikací podle charakteru provozu 

Skupina komunikací Kategorie a třída komunikace

D
dálnice

silnice I. třídy - rychlostní silnice

E
silnice I. třídy se statusem mezinárodní silnice ("E")                        
(včetně průjezdných úseků těchto silnic)                        

I
silnice I. třídy  bez statutu mezinárodní silnice                         
(včetně průjezdných úseků těchto silnic)                        

II silnice II. a III. třídy (včetně průjezdných úseků silnic)

M
místní komunikace (tj. bez průjezdných úseků silnic)

účelová komunikace

Z
komunikace napojující parkoviště obchodních zařízení (obvykle 
komunikace účelové)                         

3.2.1 Přepočet na denní intenzitu v běžný pracovní den 

Pro jednotlivé druhy vozidel je přepočet na denní intenzitu v běžný pracovní den z 

intenzit dopravy v době průzkumu viz tab. 1 proveden pomocí přepočtových koeficientů dle 

přílohy č. A.2 z TP 189.  

Vzorově je proveden výpočet pro vozidla z ramene A (ul. Porubská) směřující na 

hlavní komunikaci - rameno křižovatky B a vedlejší komunikaci (ul. nábřeží SPB) - rameno 

křižovatky C. Ostatní vjezdy jsou vypočítány analogicky a zapsány do tab. 4. 
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Koeficienty denních variací intenzit dopravy pro dobu průzkumu 14:00-16:00 dle 

přílohy č. A.2 jsou: 

• osobní vozidla (O)  k�,� = 6,40 

• nákladní vozidla (N)  k�,� = 7,50 

• nákladní soupravy (K) k�,� = 7,49 

Denní intenzita dopravy se určí pro jednotlivé druhy vozidel podle vzorce: 

�� 	 �
  ·  
,�                        (1) 

kde: ��  denní intenzita dopravy dne průzkumu [voz/den] �
  intenzita dopravy v době průzkumu [voz/den] 
,�  přepočtový koeficient intenzity dopravy v době průzkumu na denní  

 intenzitu dopravy dne průzkumu [-][13] 

Z ramene A do B ��,� 	 �
  ·  
,� 	  528 · 6,40 	 3 379 ���/���   ��,� 	 �
  ·  
,� 	  16 · 7,50 	 120 ���/���  ��,! 	 �
  ·  
,� 	  0 · 7,49 	 0 ���/���  
Z ramene A do C ��,� 	 �
  ·  
,� 	  150 · 6,40 	 960 ���/���   ��,� 	 �
  ·  
,� 	  13 · 7,50 	 98 ���/���  ��,! 	 �
  ·  
,� 	  0 · 7,49 	 0 ���/���       
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"#$% 4 &'(() *(+'(,*+- . $/0(1 p2#34.() 5'( ��  
rameno

směr 
(proud)

Intenzita v běžný pracovní den ��
O [voz/d] N [voz/d] K [voz/d] Σ [voz/d] 

A 
B (č. 2) 3 379 120 0 

4 557

12 926

C (č. 3) 960 98 0 

C 
A (č. 4) 653 90 0 

2 610
B (č. 6) 1 754 113 0 

B 
C (č. 7) 1 728 105 0 

5 759
A (č. 8) 3 821 105 0 

3.2.2 Přepočet na týdenní průměr denních intenzit 

Přepočet na týdenní průměr denních intenzit se stanoví z denní intenzity v běžný 

pracovní den viz tab. 4 a přepočtového koeficientu intenzity dopravy dne průzkumu na 

týdenní průměr denních intenzit dopravy.   

Vzorově je proveden výpočet pro vozidla z ramene A (ul. Porubská) směřující na 

hlavní komunikaci -  rameno křižovatky B a vedlejší komunikaci (ul. Nábřeží SPB) - rameno 

křižovatky C. Ostatní vjezdy jsou vypočítány analogicky a zapsány do tab. 5. 

Přepočtový koeficient denní intenzity dopravy dne průzkumu na týdenní průměr 

denních intenzit dopravy �,6 se určí ze vztahu: 

�,6 	 788%:;<                           (2)

kde: =>? je podíl denní intenzity dopravy dne průzkumu i na týdenním průměru  

  denních intenzit [%] 

Hodnoty  =>? jsou dle přílohy č. A.3 pro den průzkumu čtvrtek:  

• osobní vozidla (O)  =@6 	 111,2
• nákladní vozidla (N)  =@6 	 128,6
• nákladní soupravy (K) =@6 	 128,6

   

potom: 
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�,6,� 	 788%:;< 	  78877A,B 	 0,886
�,6,� 	 788%:;< 	  7887AC,D 	 0,778
�,6,! 	 788%:;< 	  7887AC,D 	 0,778
�,6,! 	 788%:;< 	  78877E,8 	 0,885

Týdenní průměr denních intenzit dopravy se určí podle vzorce: 

�6 	 ��  ·  �,6                                    (3) 

kde: �6  týdenní průměr denních intenzit [voz/den] ��  denní intenzita dopravy dne průzkumu [voz/den] [13] 

Z ramene A do B �6,� 	 ��,�  ·  �,6,� 	  3 379 · 0,886 	 2 994 ���/���  �6,� 	 ��,�  ·  �,6,� 	  120 · 0,778 	 93 ���/���    �6,! 	 ��,!  ·  �,6,! 	  0 · 0,778 	 0 ���/���  
Z ramene A do C �6,� 	 ��,�  ·  �,6,� 	  960 · 0,886 	 851 ���/���  �6,� 	 ��,�  ·  �,6,� 	  98 · 0,778 	 76 ���/���    �6,! 	 ��,!  ·  �,6,! 	  0 · 0,778 	 0 ���/��� 

"#$% 5 "15'(() p2FG/2 5'(()3H *(+'(,*+ �6 
rameno

směr 
(proud)

Týdenní průměr denních intenzit �6
O [voz/d] N [voz/d] K [voz/d] Σ [voz/d] 

A 
B (č. 2) 2 994 93 0 

4 014

11 385

C (č. 3) 851 76 0 

C 
A (č. 4) 579 70 0 

2 291
B (č. 6) 1 554 88 0 

B 
C (č. 7) 1 531 82 0 

5 080
A (č. 8) 3 385 82 0 
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3.2.3 Přepočet na roční průměr denních intenzit 

Přepočet na roční průměr denních intenzit se stanoví z týdenního průměru denních 

intenzit viz tab. 5 a přepočtového koeficientu týdenního průměru denních intenzit dopravy 

týdne průzkumu na roční průměr denních intenzit dopravy.   

Vzorově je proveden výpočet pro vozidla z ramene A (ul. Porubská) směřující na 

hlavní komunikaci - rameno křižovatky B a vedlejší komunikaci (ul. nábřeží SPB) rameno 

křižovatky C. Ostatní vjezdy jsou vypočítány analogicky a zapsány do tab. 6. 

Přepočtový koeficient týdenního průměru denních intenzit dopravy týdne průzkumu 

na roční průměr denních intenzit 6,IJKL se určí ze vztahu: 

6,IJKL 	 788%:;M                          (4)

kde: =>N je podíl denní intenzity dopravy měsíce i v roce na ročním průměru  

 denních intenzit dopravy [%] 

Hodnota  =>N je dle přílohy č. A.4 pro měsíc duben:  

  =>N 	 105,7
potom: 6,IJKL,�,�,! 	 788%:;M 	  78878O,P 	 0,946
Roční průměr denních intenzit dopravy se určí podle vzorce: 

QRS� 	 �6  ·  6,IJKL                                   (5) 

kde: 

RPDI roční průměr denních intenzit dopravy [voz/den] �6  týdenní průměr denních intenzit dopravy v týdnu průzkumu [voz/den]  

  [13] 
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Z ramene A do B QRS�� 	  �6,�  ·  6,IJKL,�,�,! 	 2 994 · 0,946 	 2 832 ���/���QRS�� 	  �6,�  ·  6,IJKL,�,�,! 	 93 · 0,946 	 88 ���/���QRS�! 	  �6,!  ·  6,IJKL,�,�,! 	  0 · 0,946 	 0 ���/���
Z ramene A do C QRS�� 	  �6,�  ·  6,IJKL,�,�,! 	 960 · 0,946 	 908 ���/���QRS�� 	  �6,�  ·  6,IJKL,�,�,! 	 98 · 0,946 	 93 ���/���QRS�! 	  �6,!  ·  6,IJKL,�,�,! 	  0 · 0,946 	 0 ���/���

"#$% 6 T4U() p2FG/2 5'(()3H *(+'(,*+ QRS� 
rameno

směr 
(proud)

Roční průměr denních intenzit RPDI 
O [voz/d] N [voz/d] K [voz/d] Σ [voz/d] 

A 
B (č. 2) 2 832 88 0 

3 921

10 894

C (č. 3) 908 93 0 

C 
A (č. 4) 548 66 0 

2 167
B (č. 6) 1 470 83 0 

B 
C (č. 7) 1 448 78 0 

4 806
A (č. 8) 3 202 78 0 

3.2.4 Stanovení intenzit dopravy špičkové hodiny 

Špičková hodina místních komunikací v zastavěném území obcí se stanoví přepočtem 

podle denního rozdělení intenzit (ČSN 73 6110).  

V této práci je špičková hodina určena z dopravního průzkumu provedeného 

ve vhodném období a čase, tj. měsíci dubnu a v běžný pracovní den 14:00-16:00 [13]. 

Hodina, ve které nastala maximální intenzita dopravy, je zjištěna součtem čtyř po sobě

jdoucích základních časových jednotek viz příloha č. A.1. Tímto způsobem byla stanovena 

špičková hodina v čase 14:15 - 15:15, kdy křižovatkou projelo 1028 voz/h. 

Odhad intenzity dopravy špičkové hodiny dle TP 189 �šW 	 G#x  Y�WZ  

kde: �šW intenzita dopravy špičkové hodiny v běžný pracovní den [voz/h] 
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�W hodinové intenzity dopravy v době průzkumu [voz/h] 

potom: �šW 	  �W 	 1028 ���/[
Tab. 7 Intenzita dopravy ve špičkové hodině 14:15-15:15 

rameno
směr 

(proud)
Intenzita dopravy špičkové hodiny �šW 	 G#x  Y�WZ

O [voz/h] N [voz/h] K [voz/h] A [voz/h] M [voz/h] Σ [voz/h]

A 
B (č. 2) 258 3 0 4 1 

353

1028

C (č. 3) 79 1 0 6 1 

C 
A (č. 4) 36 0 0 6 0 

204
B (č. 6) 151 2 0 7 2 

B 
C (č. 7) 133 1 0 6 1 

471
A (č. 8) 320 1 0 8 1 

 Pro přehlednost výsledků intenzit se často používá grafická interpretace pomocí 

pentlogramu intenzit. Pentlogram je tvořen tzv. "pentlemi", kdy každému dopravnímu proudu 

přísluší jedna pentle. Šířka této pentle je přímo úměrná intenzitě daného dopravního proudu. 

Na obr. 7 je zobrazen pentlogram špičkové hodiny sestavený na základě vlastního průzkumu 

dopravy v dubnu r. 2011. 

Obr. 7 Pentlogram intenzit špičkové hodiny, ∑ 1028 ���/[
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3.2.5 Přesnost odhadu intenzity dopravy 

Abychom zjistili skutečné hodnoty RPDI bylo by nutné provést průzkum po celý rok. 

To není zpravidla možné, proto je odhad hodnoty stanoven výpočtem. Odhad je zatížen 

chybou plynoucí z proměnlivosti dopravy. Přesnost výpočtu závisí především na době

průzkumu a charakteru provozu na komunikaci.  

Velikost odchylky je dána vztahem: 

] 	 0,95 · ^ L_IJKL  · 100`a8,D8                                 (6) 

kde: ] odchylka odhadu ročního průměru denních intenzit dopravy [%] �
 intenzita dopravy v době průzkumu [voz/2h] QRS� odhad ročního průměru denních intenzit dopravy [voz/den] [13] 

potom: ] 	 0,95 · ^ L_IJKL  · 100`a8,D8 	 0,95 · ^ A88O78 CBb  · 100`a8,D8 	  c 17 %  
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4 Prognóza intenzit automobilové dopravy 

4.1 Prognóza intenzit dopravy metodou jednotného součinitele růstu 

Prognóza intenzit automobilové dopravy je zjištěna pomocí TP 225 Prognóza intenzit 

automobilové dopravy (dále jen TP 225) [14]. Tyto podmínky platí pro prognózu 

výhledových intenzit automobilové dopravy na dálnicích a silnicích. S určitým nadhledem lze 

tento postup použít i pro místní komunikace. 

 Metoda jednotného součinitele růstu je použitelná na stávajících komunikacích tam, 

kde se očekává rovnoměrný rozvoj daného území. Výhledová intenzita dopravy se pomocí 

této metody vypočte jako násobek výchozí intenzity dopravy a koeficientu prognózy intenzit 

dopravy. Koeficient vývoje intenzit dopravy je odvozen z dopravních výkonů automobilové 

dopravy na pozemních komunikacích v ČR. Je v něm zahrnuta závislost dopravních 

charakteristik na vývoji socioekonomických ukazatelů (počet obyvatel, hrubý domácí produkt 

atd.) [14].  

Druh vozidel 

Pro potřeby této metody jsou koeficienty zpracovány odděleně pro dvě základní 

skupiny vozidel.  

Tab. 8 Základní skupiny vozidel pro prognózu intenzit dopravy [14] 

Základní skupiny vozidel Druh vozidla 
L - lehká M - motocykly, O - osobní automobily 

T - těžká N - nákladní automobily, A - autobusy, K - nákladní soupravy 

Typ komunikace 

Koeficienty vývoje intenzit automobilové dopravy jsou použity různé, v závislosti na 

typu komunikace viz tab. 8. Pokud je tato metoda použita pro místní komunikace, zvolí se typ 

komunikace přiměřeně odpovídající charakteru místní komunikace. 

Tab. 9 Typy komunikací pro prognózu intenzit dopravy [14] 

Typ komunikace Kategorie a třída pozemní komunikace 
D dálnice, rychlostní silnice 
I silnice I. třídy  

II+III silnice II. třídy, silnice III. třídy
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Pro účely výpočtu byly řešené místní komunikace ul. Nábřeží SPB a ul. Porubská 

zařazeny do typu komunikace II+III. 

4.2 Výpočet výhledové intenzity dopravy 

Křižovatky místních komunikací se navrhují na výhledovou intenzitu, 

kterou je intenzita špičkové hodiny. Pro výpočet jsou použity intenzity dopravy z tab. 7, 

které jsou za účelem prognózy rozděleny pouze na základní skupinu vozidel dle TP 225 tj. 

na lehká a těžká vozidla. 

Tab. 10 Intenzita špičkové hodiny - rozdělení vozidel pro potřeby prognózy dopravy 

rameno 
směr 

(proud) 
Intenzita špičkové hodiny - prognóza dopravy 

L - lehká [voz/h] T - těžká [voz/h] Σ [voz/h] 

A 
B (č. 2) 259 7 

353

1028

C (č. 3) 80 7 

C 
A (č. 4) 36 6 

204
B (č. 6) 153 9 

B 
C (č. 7) 134 7 

471
A (č. 8) 321 9 

Výpočet výhledové intenzity dopravy pro jednotlivé základní skupiny vozidel 

se provede podle vztahu: 

�d@ 	 ��@  ·  :@                                        (7) 

kde: �d@ výhledová intenzita dopravy pro danou skupinu vozidel [voz/h] ��@ výchozí intenzita dopravy pro danou skupinu vozidel [voz/h] :@ koeficient prognózy intenzit dopravy pro danou skupinu vozidel [-] 

Koeficient prognózy intenzit dopravy pro danou skupinu vozidel se určí podle vztahu: 

:@ 	  ef;eg;                                    (8)

kde: 
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d@ koeficient vývoje intenzit pro výhledový rok a pro danou skupinu vozidel  

  [-] �@ koeficient vývoje intenzit dopravy pro výchozí rok a pro danou skupinu  

  vozidel [-] [14] 

Jako výchozí rok je uvažován rok dopravního průzkumu tj. rok 2011. Jelikož 

se křižovatky místních komunikací navrhují na období cca 20 let [12], je za výhledový rok 

považován rok 2031. Koeficienty vývoje intenzit dopravy pro jednotlivé skupiny vozidel jsou 

uvedeny v příloze č. A.5 a A.6. 

Koeficienty vývoje intenzit dopravy pro skupinu lehkých vozidel jsou:  dh 	 1,60   �h 	 1,16 
potom: :h 	  efiegi 	  7,D87,7D 	 1,38
Koeficienty vývoje intenzit dopravy pro skupinu těžkých vozidel jsou: dj 	 1,12   �j 	 1,06 
potom: :j 	  efkegk 	  7,7A7,8D 	 1,06
Vzorově je proveden výpočet prognózy dopravy pro vozidla z ramene A 

(ul. Porubská) směřující na hlavní komunikaci - rameno křižovatky B a vedlejší komunikaci 

(ul. nábřeží SPB) -  rameno křižovatky C. Ostatní vjezdy jsou vypočítány analogicky 

a zapsány v tab. 11. 

Z ramene A do B �dh 	 ��h  ·  :h 	  259 · 1,38 	 357 ���/[�dj 	 ��j  ·  :j 	  7 · 1,06 	 8 ���/[
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Z ramene A do C 

             �dh 	 ��h  ·  :h 	  80 · 1,38 	 110 ���/[�dj 	 ��j  ·  :j 	  7 · 1,06 	 8 ���/[
Výhledová intenzita dopravy pro všechna vozidla se určí ze vzorce: 

�d 	 ∑    �d@                         (9) 
       i=L,T  

Tab. 11 Prognóza intenzit automobilové dopravy pro rok 2031 

rameno 
směr 

(proud) 
Výhledová intenzita dopravy �d

L - lehká [voz/h] T - těžká [voz/h] Σ �d [voz/h] 

A 
B (č. 2) 357 8 

483

1407 

C (č. 3) 110 8 

C 
A (č. 4) 50 7 

278
B (č. 6) 211 10 

B 
C (č. 7) 185 8 

646
A (č. 8) 443 10 

Výsledná hodnota výhledové intenzity dopravy v roce 2031 je 1407 voz/h. Pro 

grafickou interpretaci výhledových intenzit lze s výhodou použít kartogram křižovatky. 

V kartogramu křižovatky jsou schematicky zobrazeny dopravní proudy, které jsou popsány 

hodnotou příslušné intenzity. Do jednoho schématu lze účelně zakomponovat jak intenzity 

současné, tak i výhledové. Kartogram výhledových a současných intenzit je v příloze č. A.7. 
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5 Kapacita neřízené úrovňové křižovatky pro rok 2011 a 
výhledový rok 2031 

Výpočet kapacity křižovatky je proveden podle TP 188 [12]. Z důvodu analýzy 

současného stavu je výpočet kapacity proveden pro rok 2011. Ve výpočtu jsou užity stávající 

intenzity dopravy zjištěné vlastním průzkumem.  

Pro návrh křižovatky nebo jejích úprav jsou směrodatné výhledové intenzity dopravy. 

Za tímto účelem byla provedena prognóza dopravy.  

Výpočet je vzorově proveden pro křižovatku v roce 2011. Pro výhledový rok 2031 je 

postupováno analogicky.  

5.1 Výpočet kapacity křižovatky - rok 2011 

5.1.1 Určení stupně podřazenosti dopravních proudů

Na stykových neřízených úrovňových křižovatkách rozlišujeme tři stupně

podřazenosti dopravních proudů.  

1. stupeň  

V prvním stupni jsou zařazeny dopravní proudy, které jsou nad ostatními proudy 

nadřazeny. Dále sem patří proud, odbočující z hlavní komunikace vpravo. Jde o dopravní 

proudy č. 2, 3, 8. 

2. stupeň  

Druhý stupeň charakterizuje proudy, které dávají přednost v jízdě 1. stupně. Jedná se o 

dopravní proudy č. 6 a 7. 

3. stupeň  

Ve třetím stupni jsou zařazeny proudy podřízené proudům 1. a 2. stupně. U stykových 

křižovatek se jedná o levé odbočení z vedlejší komunikace, tj. proud č. 4. 
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Obr. 8 Stupně podřazenosti na stykové křižovatce s lomenou předností v jízdě

5.1.2 Zohlednění skladby n-tého podřazeného proudu 

Pro výpočet základní kapacity je nutné zohlednit skladbu podřazených dopravních 

proudů. Zohlednění skladby podřazených dopravních proudů se pro účely kapacitního 

výpočtu provede vynásobením intenzit dopravy koeficienty podle tab. 12. 

Tab. 12 Přepočtové koeficienty skladby dopravního proudu [12] 

Typ křižovatky Jízdní kola Motocykly
Osobní 
vozidla

Nákladní 
vozidla, 
autobusy

Nákladní 
soupravy, 
kloubové 
autobusy

styková 0,5 0,8 1,0 1,5 2,0

Za účelem výpočtu základní kapacity byla na základě videozáznamu sestavena nová 

tabulka intenzit špičkové hodiny (viz tab. 13) zohledňující podíl kloubových autobusů z 

celkového počtu autobusů.  

Za směrodatné hodnoty pro výpočet kapacity v roce 2031 jsou uvažovány výhledové 

intenzity dopravy z tab. 11. Z důvodu nedostatku relevantních podkladů, nebyla prognóza 

intenzit zpracována pro motocykly a autobusy [14]. Vzhledem k relativně malému zastoupení 

těchto druhů vozidel v dopravním proudu je možné výpočet základní kapacity pro výhledový 

rok 2031 odvodit pouze podle osobních (pro motocykly) a nákladních automobilů (pro 

autobusy).  
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Hodnoty v níže uvedených tab. 13 a 14 pro výpočet základní kapacity jsou již 

vynásobeny přepočtovými koeficienty skladby dopravního proudu. Jednotkou takto 

vynásobených intenzit je  [j.v./h] tj. jednotkové vozidlo za hodinu. 

Tab. 13 Intenzita špičkové hodiny v [j.v./h] rok 2011 

rameno
směr 

(proud)
Intenzita špičkové hodiny 14:15-15:15 

O [j.v./h] N, A [j.v./h] K, Akl [j.v./h] M [j.v./h] Σ  l  [j.v./h]

A 
B (č. 2) 258 7,5 4 0,8 270

362

1059

C (č. 3) 79 6 6 0,8 92 

C 
A (č. 4) 36 3 8 0 47 

214
B (č. 6) 151 10,5 4 1,6 167

B 
C (č. 7) 133 6 6 0,8 146

483
A (č. 8) 320 4,5 12 0,8 337

Tab. 14 Intenzita špičkové hodiny v [j.v./h] rok 2031 

rameno 
směr 

(proud) 
Intenzita špičkové hodiny - prognóza dopravy 

L - lehká [j.v./h] T - těžká [j.v./h] Σ  l  [j.v./h] 

A 
B (č. 2) 357 12 369

491

1433

C (č. 3) 110 12 122

C 
A (č. 4) 50 10,5 61 

287
B (č. 6) 211 15 226

B 
C (č. 7) 185 12 197

655
A (č. 8) 443 15 458

5.1.3 Výpočet rozhodujících intenzit nadřazených proudů

Rozhodující intenzita nadřazených proudů je podstatným parametrem při výpočtu 

základní kapacity vedlejších dopravních proudů. Jelikož by použití intenzit zohledněných 

skladbou dopravního proudu mělo vliv na přesnost výpočtů, je skladba nadřazených proudů

zanedbána [12]. Hodnota intenzity je uvažována ve skutečných vozidlech podle tab. 7.  

�m,P 	 �A n �E 	 266 n 87 	 353 ���/[�m,D 	 �A n 0,5 · �E7` 	 266 n 0,5 · 0 	 266 ���/[�m,b 	 �A n 0,5 · �E7` n �C n �P 	 266 n 0,5 · 0 n 330 n 141 	 737 ���/[
1) Pokud má dopravní proud 3 samostatný jízdní pruh �E 	 0
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5.1.4 Stanovení kritických a následných odstupů

Střední hodnoty kritického časového odstupu se určují podle dopravního proudu a 

podle rychlosti �CO% na hlavní komunikaci. Rychlost jízdy �CO% je rychlost v km/h, kterou 

nepřekračuje 85 % vozidel. Střední hodnota kritického časového odstupu se značí op a pro 

rychlost jízdy na hlavní komunikace �CO% 	 50 q/[ se určí podle tab. 15. 

Střední hodnota následného časového odstupu or se rozlišuje podle druhu dopravního 

proudu a úpravy přednosti v jízdě na vedlejší komunikaci. V tab. 15 jsou uvedeny hodnoty or
pro vedlejší komunikaci, jejíž přednost je upravena dopravní značkou č. P4 "Dej přednost v 

jízdě" [12]. 

Tab. 15 Hodnoty kritických a následných časových odstupů [12] 

Druh dopravního 
proudu 

Číslo 
dopravního 

proudu 
 tg [s] tf [s] 

Přímý průjezd z hlavní 7 tg,7 = 3,4 + 0,021 . 50 = 4,45 2,6

Přímý průjezd z vedlejší 6 tg,6 = 2,8 + 0,038 . 50 = 4,7 3,1

Levé odbočení z vedlejší 4 tg,4 = 5,2 + 0,022 . 50 = 6,3 3,5

5.1.5 Výpočet základní kapacity dopravních proudů

Základní kapacita st je maximální počet vozidel z podřazeného proudu, která mohou 

projet křižovatkou v časové mezeře mezi vozidly nadřazených dopravních proudů. Základní 

kapacita se určí v závislosti na stupni podřízenosti [12]. 

Základní kapacitu určíme ze vztahu: 

st 	 ED886u  ·  � a vwxyzz ^6{ a <u|  `                                 (10) 

kde: st základní kapacita jízdního pruhu n-tého proudu [j.v./h] �m rozhodující intenzita nadřazených proudů [voz/h] op kritický časový odstup [s] or následný časový odstup [s] [12] 
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Kapacita dopravních proudů 1. stupně

Tato kapacita se rovná kapacitě volně se pohybujících vozidel. TP 188 udává hodnotu }t 	 1800 ~% �%/[
potom: }A 	 }E 	 }C 	 1800 ~% �%/[

Kapacita dopravních proudů 2. stupně

Pro kapacitu dopravních proudů 2. stupně }t  plátí rovnost se základní kapacitou st .  
potom: 

}D 	 sD 	 ED886u,y  ·  � a vw,yxyzz �6{,y a <u,y|  �
 = 

ED88E,7  ·  �a |yyxyzz ·^b,P a x,�|  ` 	 920 ~% �%/[ 
}P 	 sP 	 ED886u,�  ·  � a vw,�xyzz �6{,� a <u,�|  �

 = 
ED88A,D  ·  �a x�xxyzz ·^b,bO a |,y|  ` 	  1016 ~% �%/[

Kapacita dopravního proudu 3. stupně

Při výpočtu kapacity proudu 3. stupně, tj. proudu č. 4, je nutné zohlednit 

pravděpodobnost nevzdutí rozhodujícího nadřazeného dopravního proudu. U stykové 

křižovatky s lomenou předností v jízdě se jedná o výpočet pravděpodobnosti nevzdutí proudu 

č. 7, tedy přímého průjezdu z hlavní komunikace.  

Jelikož na hlavní komunikaci není samostatný jízdní pruh pro přímý průjezd, stanoví 

se pravděpodobnost nevzdutí 7. rozhodujícího nadřazeného proudu podle vztahu: 

=8,P 	 G#x  �1 � ^�d@ n  �d� n  �de`0 �                                         (11) 

kde: �  dopravní proud 7 [-] ~  dopravní proud 2 a 8 [-]   dopravní proud 3 [-] �d@,�d�,�de (	 L;�; , L��� , L���) stupeň vytížení pro dopravní proud i, j, k [-] 

�@,��,�e   intenzita dopravního proudu i, j, k [j.v./h] }@,}�,}e  kapacita dopravního proudu i, j, k [j.v./h] [12] 
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Základní kapacita podřazeného proudu č. 4 se na stykové křižovatce určí ze vztahu: 

}b 	  =8,P  ·  sb                                 (12) 

kde: }b kapacita jízdního proudu 4 [j.v./h] =8,P pravděpodobnost nevzdutého stavu nadřazeného proudu 7 [-] sb základní kapacita jízdního pruhu proudu 4 [j.v./h] [12] 

potom: 

 základní kapacita proudu 4 

sb 	 ED886u,�  ·  � a vw,�xyzz ^6{,� a <u,�|  ` 	  ED88E,O  ·  �a �x�xyzz ·� D,Ea x,�|  � 	 405 ~% �%/[
Protože dopravní proud 7 nemá samostatný pruh, ale společný s dopravním proudem 

8, určí se pravděpodobnost nevzdutého stavu následovně: 

=8,P 	 G#x  �1 � ^�d,P n  �d,C `0 � 	 q�� �1 � ^0,144 n 0,187`0 � 	 0,669
kde �d,P 	  L��� 	  7bD787D 	 0,144
�d,C 	  L��� 	  EEP7C88 	 0,187

kapacita dopravního proudu 4 je pak: }b 	  =8,P  ·  sb 	 0,669 · 405 	 271 ~% �%/[
Kapacita pruhu na hlavní komunikaci se společným řazením 

Protože chybí samostatný pruh pro dopravní proud 7, tj. přímý průjezd z hlavní 

komunikace na vedlejší, může dojít ke stavu vzdutí fronty 7. proudu a může se tak vytvořit 

 překážka proudům 1. stupně.  
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Kapacitu pruhu na hlavní komunikaci se společným řazením, tzn. proudu 7 a 8, lze 

vypočítat podle vztahu: 

  

}t,t 	 q�� � L;� L��f;� �f�7C88 �                                           (13) 

potom: 

}P,C 	 q�� � �P n  �C�d,P n  �d,C1800 � 	 q�� � 146 n 3370,144 n  0,1871800 � 	 q�� �14591800� 	 1459 ~% �%/[

5.1.6 Stanovení střední doby zdržení 

Střední doba zdržení o� závisí na rezervě kapacity příslušného proudu, případně

smíšených proudů, a jeho kapacitě. Před určením hodnoty o� je nutné stanovit rezervu 

kapacity podle vztahu: 

Q�� 	 }t �  �t                                 (14) 

Hodnoty rezervy kapacity pro příslušné dopravní proudy jsou uvedeny v tab. 16. 

Výpočet střední doby zdržení podle TP 188 je poměrně dlouhý, proto byl proveden v 

prostředí MS Excel. Orientačně lze však výsledné hodnoty o� ověřit v přiloženém grafu č. 1. 

Střední doby zdržení jednotlivých dopravních proudů jsou uvedeny v tab. 16. 

Graf č. 1 Závislost střední doby zdržení na kapacitě a její rezervě
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5.1.7 Stanovení délky fronty 

Podle TP 188 se délka fronty neřízené křižovatky dimenzuje na 95 % 

pravděpodobnosti uvažované délky fronty, tzn. že 95 % času během špičkové hodiny je fronta 

kratší, než udává vypočtená hodnota  �BO%, a ve zbývajících 5 % času se uvažuje fronta delší 

[12]. 

Délka fronty se určí podle stupně vytížení �d a hodnoty kapacity  }t podle vztahu: 

�BO% 	 EA  ·  }t  ·  ��d � 1 n �^1 � �d`A n  3,0 ·  C · �f�� �                   (15) 

kde: �BO% délka fronty [m] }t kapacita pruhu dopravního proudu n [j.v./h] �d stupeň vytížení [-] 

�d 	  L���                         (16) 

kde: �t návrhová intenzita dopravního proudu n [j.v./h] }t kapacita pruhu dopravního proudu n [j.v./h] [12] 

Délky front jednotlivých dopravních proudů jsou uvedeny v tab. 16. 

Tab. 16 Základní hodnoty výpočtu kapacity křižovatky pro rok 2011 

Typ pruhu
Stupeň

podřazenosti
Dopravní 

proud

Intenzita 
proudu

In  

[j.v./h] 

Kapacita 
proudu 

Cn 

[j.v./h]

Rezerva 
kapacity 

Rez 
[j.v./h]

Stupeň
vytížení 

av      
[%]

Délka 
fronty   
N95%                  
[m]

Střední 
doba 

zdržení 
tw [s]

Samostatný 1. 2 270 1800 1530 15 3,2 2,5

Samostatný 1. 3 92 1800 1708 5 1 2

Samostatný 3. 4 47 271 224 17 3,8 16

Samostatný 2. 6 167 920 753 18 4 5

Společný 2. + 1. 7 + 8 483 1459 976 33 8,9 4
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5.2 Posouzení úrovně kvality dopravy křižovatky - rok 2011 

Kritériem pro posouzení úrovně kvality dopravy (dále jen ÚKD) je ztrátový čas. Tento 

ztrátový čas je vyjádřený střední dobou zdržení podřazených proudů, příp. smíšených proudů. 

Ověřuje se, zda pro intenzitu dopravního proudu �t není překročena hodnota střední doby 

zdržení  o�  podle podmínky [12]: 

o�t     o�                                  (17) 

kde: o�t  střední doba zdržení vozidel v dopravním proudu n, příp. smíšeného proudu o� nejvyšší přípustná střední doba zdržení dle požadovaného stupně úrovně   

  kvality dopravy 

Posouzení splnění této podmínky se provede pro všechny podřízené a smíšené 

dopravní proudy. Pro určení výsledného stupně ÚKD celé křižovatky je rozhodující její 

nejméně příznivé hodnocení s nejvyšší střední dobou zdržení. Limitní hodnoty střední doby 

zdržení pro jednotlivé stupně ÚKD jsou uvedeny v tab. 17.  

Tab. 17 Limitní hodnoty střední doby zdržení [12], [4] 

Úroveň kvality dopravy (ÚKD) Střední doba zdržení 
v sekundách Označení Charakter doby zdržení 

A Doba zdržení velmi malá ≤ 10 
B Zdržení ještě bez front ≤ 20 
C Ojedinělé krátké fronty ≤ 30 
D Stabilní stav s vysokými ztrátami ≤ 45 
E Nestabilní stav > 45 
F Překročená kapacita - 

Stupně ÚKD lze charakterizovat následovně: 

Stupeň A ..... Doba zdržení je velmi malá. 

Stupeň B ..... Podřazený dopravní proud je ovlivněný. Doba zdržení je malá. 

Stupeň C ..... Doba zdržení je citelná a vznikají ojedinělé krátké fronty. 

Stupeň D ..... Fronta vozidel vyvolává výrazné časové ztráty. Dopravní situace    

   je však ještě stabilní. 



Diplomová práce 
Návrh úprav křižovatky nábřeží Svazu protifašistických bojovníků - ulice Porubská v Ostravě-Porubě

41 

Stupeň E ..... Tvoří se fronta, která se při existujícím zatížení již nesnižuje.  

   Charakteristická je citlivá závislost, kdy malé změny vyvolají  

   prudký nárůst ztrát. 

Stupeň F ..... Kapacita je již překročena. Fronta vozidel narůstá bez ohledu na  

   dobu čekání. Křižovatka je přetížena v delším časovém intervalu. 

Posouzení ÚKD je provedeno v souladu s výše uvedeným textem. Vzorově

je provedeno zařazení dopravního proudu 2. U následujících proudů je postup analogický. 

Stupně ÚKD pro jednotlivé dopravní proudy jsou uvedeny v tab. 18. o�A     o�2,5   10 	¡ Ú£¤ ¥¦ §?¨©¥> ª
Tab. 18 Posouzení úrovně kvality dopravy v roce 2011 

Typ pruhu
Stupeň

podřazenosti
Dopravní 

proud
Střední doba 
zdržení tw [s]

ÚKD

Samostatný 1. 2 2,5 A
Samostatný 1. 3 2 A
Samostatný 3. 4 16 B
Samostatný 2. 6 5 A
Společný 2. + 1. 7+8 4 A

Výsledným stupněm ÚKD celé křižovatky v roce 2011 je stupeň B. 

5.3 Výpočet kapacity křižovatky - rok 2031 

Postup výpočtu kapacity pro rok 2031 je shodný s postupem výpočtu kapacity pro rok 

2011. Počítáno je s výhledovými intenzitami dopravy z tab. 11 a tab. 14. Průběžné hodnoty 

výpočtu jsou uvedeny v jednotném protokolu (1a, 1b) pro posouzení stykové neřízené 

křižovatky viz příloha č. A.8 (upraveno), který je převzat z TP 188  [12] (upraveno).  

Tab. 19 Základní hodnoty výpočtu kapacity křižovatky roku 2031 

Typ 
pruhu 

Stupeň
podř. 

Dopr. 
proud 

Intenzita 
proudu In

[j.v./h]  

Kapacita 
proudu  Cn    

[j.v./h] 

Rezerva 
kapacity 

Rez [j.v./h]

Stupeň
vytížení 
av    [%] 

Délka 
fronty   
N95%              
[m] 

Střední 
doba 

zdržení 
tw [s] 

ÚKD 

Sam. 1. 2 369 1800 1431 20 4,5 2,5 A 

Sam. 1. 3 122 1800 1678 7 1,5 2 A 

Sam. 3. 4 61 153 92 40 11,5 38 D 

Sam. 2. 6 226 844 618 27 6,5 6 A 

Spol. 2. + 1. 7+8 655 1390 735 47 16 5 A 
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5.4 Závěrečné zhodnocení výpočtu kapacity - rok 2011 a 2031 

Podle ČSN 73 6102 - Z1 [4] a TP 188 [13] se pro křižovatky místních komunikacích 

požaduje ÚKD na stupni E.  

V roce 2011 je ÚKD na hlavní komunikaci na stupni A (doba zdržení je velmi malá). 

Na vedlejší komunikaci je ÚKD na stupni B (podřazený proud je ovlivněný, ale doba zdržení 

je stále velmi malá).  

V roce 2031 je ÚKD na hlavní komunikaci na stupni A. Na vedlejší komunikaci 

je očekávaná ÚKD na stupni D (fronta vozidel bude vyvolávat výrazné časové ztráty, 

dopravní situace však bude stále stabilní).  

Z těchto výsledků lze konstatovat, že neřízená styková křižovatka v současnosti 

i výhledovém období 20 let kapacitně vyhoví. 
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6 Analýza dopravní nehodovosti a konfliktních situací

6.1 Analýza dopravní nehodovosti 

Cílem analýzy dopravní nehodovosti je především určit příčiny dopravních nehod 

(dále DN), které se na této křižovatce vyskytují. Výsledkem analýzy DN je pak doporučení, 

které by vedlo k omezení těchto nehod, a tudíž i ke zvýšení bezpečnosti provozu 

na křižovatce. 

S analýzou dopravní nehodovostí přímo souvisí problematika tzv. kolizních bodů. 

Kolizní body jsou místa, kde dochází ke křížení, odbočování a připojování jednotlivých 

dopravních proudů. K výskytu dopravních nehod potom nejčastěji dochází v místě, kde se 

proudy kříží tj. v místě křižných bodů. Výskyt kolizních bodů řešené stykové křižovatky 

je patrný z obr. 9. 

Obr. 9 Kolizní body řešené stykové křižovatky 

Analýza DN, ke kterým byla volána policie ČR, byla provedena ze statistických údajů

poskytnutých Ostravskými komunikacemi, a.s. [17] viz příloha č. A.9. Statistika je za období 

2004 - 2010. V příloze č. A.10 je podrobný popis příčin dopravních nehod za období 2005 - 

2011 poskytnutý Dopravním inspektorátem PČR města Ostravy [18]. Místa DN jsou pak 

znázorněna v příloze č. A.11 [28]. 

 Pokles DN v roce 2009 může být způsoben novelou zákona o silničním provozu č. 

274/2008 Sb. s účinností od 1.1.2009. Podle této novely se zvýšil limit hmotné škody pro 

ohlášení dopravní nehody Policii na 100 000 Kč [27]. Shrnutí základních dat dopravních 

nehod je provedeno v tab. 20.  
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Tab. 20 Data dopravních nehod na křižovatce za období 2004 - 2010 
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Legenda k tab. 19: 

DN počet dopravních nehod 

LH počet osob lehce zraněných 

HS odhadovaná hmotná škoda v tis. Kč

Z grafu č. 1 je patrné, že za období 2004 - 2010 bylo nejvíce nehod zapříčiněno 

nedáním přednosti v jízdě proti příkazu dopravních značek. Z celkového počtu 14 DN se 5 

nehod stalo z důvodu nerespektování dopravního značení. Výskyt tohoto typu nehod 

poukazuje na fakt, že k nehodám může docházet z důvodu tzv. lomené přednosti v jízdě. 

Problém tedy může být v nedostatečném zdůraznění přednosti na hlavní komunikaci. Vedlejší 

komunikace přechází rovně v hlavní komunikaci. Řidič, který přehlédl dopravní značení, 
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Graf č. 2 Příčina dopravních nehod za období 2004 - 2010 
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může nabýt dojmu, že je hlavní komunikace vedena přímo. Tato skutečnost je patrná z přílohy 

č. A.11, kde je největší koncentrace dopravních nehod právě v místě styku vedlejší a hlavní 

komunikace. Rovněž je zaznamenán poměrně častý výskyt nehod, kdy vozidla jedoucí po 

hlavní komunikaci a odbočující vlevo na vedlejší komunikaci nedají přednost v jízdě

protijedoucím vozidlům. Tento typ DN může být způsoben absencí odbočovacího pruhu 

vlevo.  

Další příčinou dopravních nehod způsobených nevhodným uspořádáním křižovatky 

je nedání přednosti v jízdě při vyjíždění z místa stání a zařazování se do provozu. V prostoru 

křižovatky se nachází nevhodně umístěný parkovací pruh. Vozidla zajíždějící na parkovací 

pruh nebo z něj vyjíždějící nepříznivě ovlivňují bezpečnost provozu v místě křižovatky. 

V daném období se takto staly dvě dopravní nehody. 

Ostatní příčiny dopravních nehod nepoukazují na nevhodné stavební a organizační 

řešení křižovatky. Staly se především v zimních měsících, kdy řidič vozidla nepřizpůsobil 

rychlost jízdy stavu vozovky. 

6.1.1 Vyhodnocení lokality z hlediska nehodovosti 

Ukazatelem, který vypovídá o pravděpodobnosti vzniku nehody v určité lokalitě, 

v našem případě křižovatce, je tzv. relativní nehodovost. Relativní nehodovost vyjadřuje 

závislost celkového počtu dopravních nehod na počtu vozidel projíždějících křižovatkou. 

Relativní nehodovost na křižovatce je dána vztahem: 

  QK� 	 �gEDO·L·6  · 10D                                  (18) 

kde: QK� relativní nehodovost [počet DN/mil. voz. a rok] �� celkový počet nehod ve sledovaném období � průměrná denní intenzita provozu [voz/24 h] o sledované období [dny] [27] 

Vzorově je proveden výpočet relativní nehodovosti pro rok 2010. Ve výpočtu 

je počítáno s ročním průměrem denních intenzit RPDI, z tab. 6 pro rok 2011 je 10 894 voz/d. 

Hodnota RPDI zastupuje ve vzorci výraz 365 · �. Roční průměr denních intenzit pro roky 
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2010-2005 je určen podle tabulky koeficientů vývoje intenzit dopravy pro všechna vozidla, 

viz příloha č. A.12 z TP 225 [14]. V případě ostatních let je postupováno analogicky. 

Výsledné hodnoty jsou v tab. 21. 

QK�,A878 	 �gIJKL · 6  · 10D 	  778 DPP · EDO  ·  10D 	 0,26  

Tab. 21 Hodnoty relativní nehodovosti za období 2005-2010 

rok
počte 
DN

kp
RPDI 

[voz/den]
t          

[dny]

R                           
[DN/mil. 

voz]
2010 1 1,13 10 677 365 0,26
2009 0 1,16 11 003 365 0,00
2008 3 1,16 11 003 365 0,75
2007 5 1,12 10 568 365 1,30
2006 1 1,05 9 805 365 0,28
2005 1 1,00 9 260 365 0,30

kde: 

kp koeficient vývoje intenzit dopravy pro všechna vozidla (kp,2011=1,15) 

Zda se jedná o nehodovou křižovatku, posoudíme podle počtu nehod nebo relativní 

nehodovosti. V tab. 22 je pro porovnání uvedeno osm křižovatek, nacházejících se na území 

Ostravy, s nejvyšším počtem dopravních nehod. 

Tab. 22 Počet DN na křižovatkách s nejvyšší nehodovostí v Ostravě za období 2007-2010 [27] 

Číslo 
lokality 

Název lokality 
Počet nehod v roce 

Průměr 
2007 2008 2009 2010 

1002 Plzeňská - 28. října 32 28 7 4 18 
3031 Vyškovická - Cujkova 22 22 6 10 15 
2024 Rudná - Vratimovská 26 11 5 5 12 
3005 Rudná - Závodní 20 18 4 4 12 
3029 Vyškovická - Jv Ram.Rudné 13 16 7 7 11 
1021 Českobrat. - Sokolská tř. 10 10 7 8 9 
4010 Rudná - 17. listopadu 16 7 5 6 9 
3012 Plzeňská - Horní-Moravská 11 14 4 5 9 

Z tab. 22 je zřejmé, že řešená křižovatka v porovnání s ostatními nepatří mezi 

křižovatky s nejvyšším počtem dopravních nehod a výskyt DN je na ní poměrně nízký. 
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6.2 Analýza konfliktních situací 

S dopravní nehodovostí přímo souvisí konfliktní situace. Lze říci, že každé dopravní 

nehodě musí standardní konfliktní situace předcházet. Tyto situace se odehrávají zejména 

v kolizních bodech, to je v místech, kde dochází k průniku trajektorií vozidel. 

Konfliktními situacemi se rozumí okamžiky a situace, kdy vzniká pro některé 

účastníky silničního provozu větší míra nebezpečí. Na základě pozorování a analýzy 

konfliktních situací lze vyvodit závěry o míře nebezpečnosti sledovaného místa, a tudíž 

i učinit opatření, která by vedla ke zvýšení bezpečnosti [15].  

6.2.1 Princip hodnocení konfliktních situací 

Aby bylo možné zhodnotit závažnost pozorovaných situací, které lze považovat 

za potenciální konfliktní situace, je potřeba použít vhodnou metodiku. V této práci jsou 

konfliktní situace hodnoceny pomocí tzv. Folprechtovy metody. Metoda uvažuje se třemi 

stupni závažnosti. Prvnímu stupni náleží situace, které lze považovat za potenciální konfliktní 

situace, tzn. že dochází k porušování dopravních předpisů účastníkem silničního provozu, 

v jehož blízkosti se nenachází nikdo, koho by mohl svým jednáním ohrozit. Druhému stupni 

závažnosti lze přiřadit situace, kdy lze pozorovat narušení provozu, ale zatím nedochází 

k násilné reakci dalších účastníků. Přesto je váhaní, agresivita a chybné jednání zřejmé 

a vyvolá určitou reakci dalších účastníků. Nejvyššímu stupni závažnosti lze přisoudit situaci, 

kdy jedině prudká úhybná akce, tj. ostré brzdění nebo náhlé vybočení ze směru jízdy, zamezí 

hrozícímu střetu. Dalším stupněm závažnosti je již dopravní nehoda [15].  

V příloze č. A.13 jsou uvedeny klasifikační znaky, pomocí kterých se sestaví symbol 

náležící každé postřehnuté konfliktní situaci.  

6.2.2 Vyhodnocení konfliktních situací pomocí videozáznamu 

K vyhodnocení konfliktních situací byl použit videozáznam pořízený dne 21.4.2011 

v časovém úseku 14:00 - 15:00.  

Pomocí výše uvedené metodiky jsou zjištěné konfliktní situace popsány v tabulce, 

která je v příloze č. A.14. Grafické znázornění konfliktních situací je na obr. 11. Závěrem této 

podkapitoly se věnuji nejzávažnějšímu typu konfliktní situace, který lze na křižovatce 

poměrně často pozorovat.  
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Obr. 10 Grafické znázornění konfliktních situací 

Popis vážnějšího typu konfliktní situace 

Mezi nejčastější typ konfliktní situace, který lze na křižovatce pravidelně pozorovat, 

patří situace označena symbolem 9B1. Jedná se o situaci, kdy autobus jedoucí z ramene A do 

C najíždí do pruhu pro levé odbočení ramene C. V době, kdy byl videozáznam pořizován, byl 

pruh pro levé odbočení ve chvíli průjezdu autobusem (nebo kloubovým autobusem) shodou 

okolností vždy neobsazen, a proto je tato konfliktní situace klasifikována 1. stupněm 

závažnosti, tzn. že nedochází k omezování ostatních účastníků dopravy. V době, kdy už bylo 

pořizování videozáznamu ukončeno, ale stále probíhal průzkumu intenzit dopravy, jsem byl 

svědkem události, kterou bych klasifikoval symbolem 9BD3. 

-9BD3: 

Kloubový autobus (vozidlo I) jedoucí z ramene A do C najel do pruhu pro levé 

odbočení ramene C, kde se k jeho konci právě blížil osobní automobil (vozidlo II). Řidič

vozidla II za účelem zabránění srážky s vozidlem I "strhl" volant doprava do pruhu 

směřujícího přímo z ramene C do B. Řidič osobního automobilu (vozidlo III) jedoucí v tuto 

chvíli přímým pruhem z ramene C do B byl reakcí řidiče vozidla II přinucen k prudkému 

brzdění.  

Na obr. 11 je graficky znázorněn průběh nejzávažnějšího typu konfliktní situace, který 

se na křižovatce během jejího pozorování vyskytl. 
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Obr. 11 Grafické znázornění kolizní situace 9BD3 

6.2.3 Výpočet relativní a vážené relativní konfliktnosti  

Výpočet relativní konfliktnosti nám dává určitou představu o míře bezpečnosti 

provozu na sledované křižovatce a udává počet konfliktních situací na 100 vozidel. Vážená 

relativní konfliktnost pak zohledňuje i závažnost konfliktních situací [15].   

Relativní konfliktnost se stanoví ze vztahu: 

«I 	  J¬L  · 100                         (19) 

kde: «I relativní konfliktnost [KS/100 voz] R!® počet konfliktních situací za hodinu (pouze konfliktní situace, které  

  nastanou mezi dvěma účastníky) � hodinová intenzita křižovatky [voz/h] [15] 

Vážená relativní konfliktnost se stanoví ze vztahu:

«I¯ 	  J¬ · !°L  · 100                         (20) 

kde: «I¯ vážená relativní konfliktnost [KS/100 voz] 
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«± koeficient závažnosti konfliktní situace � hodinová intenzita křižovatky [voz/h] [15] 

Vážená relativní konfliktnost vychází z přepočtového koeficientu závažnosti podle 

následují tabulky:  

Tab. 23 Koeficienty závažnosti [15] 

Konfliktní situace Přepočtový koeficient

1- ho stupně závažnosti 1

2- ho stupně závažnosti 3

3- ho stupně závažnosti 6

V tab. 23 jsou uvedeny hodnoty výpočtu relativní a vážené relativní konfliktnosti. 

Pokud by ve výpočtu figurovala pouze hodinová intenzita �W celé křižovatky, mohlo by dojít k 

celkovému zkreslení výsledků některých závažnějších konfliktních situací vyskytujících se na 

jednotlivých ramenech křižovatky. Z tohoto důvodu je výpočet relativní a vážené relativní 

konfliktnosti proveden jak pro jednotlivá ramena křižovatky, tak i pro celou křižovatku.  

Za hodinovou intenzitu je považována intenzita zjištěná vlastním dopravním 

průzkumem v časovém úseku 14:00 - 15:00, tj. �W 	 1018 ���/[  viz příloha č. A.1. Intenzity 

jednotlivých ramen potom jsou: 

• intenzita na rameni A = 349 voz/h 

• intenzita na rameni B = 477 voz/h 

• intenzita na rameni C = 192 voz/h 

Ve výpočtu je pak uvažováno s celkovou intenzitou mezi dvěma rameny, na kterých 

došlo ke konfliktní situaci: 

• intenzita ramen A a B:   �²,³ 	 826 ���/[
• intenzita ramen A a C:   �²,� 	 541 ���/[
• intenzita ramen C a B:   ��,³ 	 669 ���/[

Tab. 24 Četnost konfliktních situací 
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2p1 1
- - - - - - - - -

4ch1 2

4ch2 1 3 - 0,12 - 0,10 - 0,36 - 0,29

6p2 1 3 0,18 - - 0,10 0,55 - - 0,29

6p2 2 3 - 0,24 - 0,20 - 0,73 - 0,59

6vp2 1 3 - - 0,15 0,10 - - 0,45 0,29

6vf2 1 3 - 0,12 - 0,10 - 0,36 - 0,29

6P2 1 3 - 0,12 - 0,10 - 0,36 - 0,29

6D2 1 3 - 0,12 - 0,10 - 0,36 - 0,29

9B1 6 1 1,11 - - 0,59 1,11 - - 0,59

Celkem ��� =� ����� ����� ����� ��	�� ��

� ����� ����� �����

Vzorově je proveden výpočet konfliktní situace označené symbolem "4ch2". 

U ostatních symbolů je postupováno analogicky s ohledem na intenzitu ramen, na kterých se 

daná situace odehrála.  

«I²,³ 	  J¬   L¶,·   · 100 	  7CAD  · 100 l 0,12  «¸/100 ���
«I 	  J¬L¹  · 100 	  7787C  · 100 l 0,10  «¸/100 ���
«I²̄,³ 	  J¬  · !°   L¶,·  · 100 	  7 · ECAD  · 100 l 0,36  «¸/100 ���  

«I¯ 	  J¬ · !°L¹  · 100 	  7 · E787C  · 100 l  0,29  «¸/100 ���
Z tab. 24 je patrné, že relativní konfliktnost řešené křižovatky je 1,39 KS/100 voz a 

vážená relativní konfliktnost je 2,92 KS/100 voz. Vztažením konfliktních situací 

k jednotlivým ramenům křižovatky rovněž neprokázalo větší míru závažnosti KS těchto 

jízdních proudů. Z těchto výsledků mohu konstatovat, že vážená relativní konfliktnost celé 

křižovatky je nízká a lze ji považovat za poměrně bezpečnou.  
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Je nutné si uvědomit, že v tab. 24 není zahrnut nejzávažnější typ KS, který byl na 

křižovatce pozorován, tj. výše zmíněná situace označená symbolem 9BD3. Pokud by se tato 

situace odehrávala v době pořizování videozáznamu a konfliktním situacím  označených 

symbolem 9B1 by byl přisouzen symbol 9BD3, byla by vážená relativní konfliktnost ramen A 

a C daleko vyšší. Křižovatka by se rázem dala považovat za poměrně konfliktní, a tudíž i 

nebezpečnou.  

6.3 Závěr analýz dopravní nehodovosti a konfliktních situací 

Na křižovatce se ve sledovaném období let 2011-2004 stalo celkem 14 dopravních 

nehod. Z toho 36 % bylo zapříčiněno nedáním přednosti v jízdě oproti příkazu dopravních 

značek. Analýzou popisu příčin dopravních nehod jsem došel k závěru, že na tomto typu DN 

má podíl především nedostatečné zdůraznění přednosti na hlavní komunikaci. Nejvyšší 

koncentrace DN je právě v místě styku vedlejší a hlavní komunikace.  

V prostoru křižovatky se rovněž nachází nevhodně umístěný parkovací pruh. Celkem 

14 % dopravních nehod se stalo z důvodu nedání přednosti v jízdě při vyjíždění z místa stání.  

Pomocí videoanalýzy byla zjištěna konfliktní situace, která se na křižovatce pravidelně

opakuje. Jedná se o situaci, kdy autobus jedoucí z ramene A do C najíždí do pruhu pro levé 

odbočení ramene C. Tento typ konfliktní situace je způsoben malým poloměrem nároží mezi 

rameny A a C.  
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7 Variantní návrhy úprav křižovatky 

7.1 Varianta A - stavební úpravy křižovatky 

Cílem varianty je návrh stavebních úprav, kterými by se zvýšily podmínky 

bezpečného provozu. Snahou bylo vhodným způsobem zdůraznit přednost vozidel na hlavní 

komunikaci, odstranit nejzávažnější typ konfliktní situace a nevhodně umístěný parkovací 

pruh v prostoru křižovatky. 

7.1.1 Popis navržených stavebních úprav 

Stavební úpravy ramene A 

Přechod pro chodce 

Na rameni A jsou navrženy úpravy stávajícího přechodu pro chodce. Zvýšené obruby 

v místě přechodu budou sníženy na výšku 20 mm nad úroveň stávající vozovky. Přechod 

bude doplněn o chybějící varovné a signální pásy. Šířka varovných pásů je 0,40 m a 

signálních pásů 0,80 m. K ochraně chodců budou instalovány city bloky. V místě city bloků

budou rovněž zřízeny varovné pásy šířky 0,40 m.  

Změna poloměru oblouku 

Malý poloměr oblouku na rameni A neumožňuje plynulý průjezd křižovatkou 

vozidlům MHD. Ty jsou nuceny najíždět do pruhu pro levé odbočení ramene C. Stávající 

poloměr zaoblení 10,00 m bude nahrazen složeným kružnicovým obloukem se vzájemným 

poměrem velikosti poloměrů 2 : 1 : 3 → R1= 24,00 m : R2=12,00 m : R3=36,00 m. 

Stavební úpravy ramene B 

Přechod pro chodce 

Stávající přechod bude zrušen. Nový přechod pro chodce je navržen v blízkosti 

stávající okružní křižovatky. Zvýšené obruby v místě přechodu budou sníženy na výšku 20 

mm nad úroveň stávající vozovky. U přechodu se zřídí signální a varovné pásy. Šířka 

varovných pásů je 0,40 m a signálních pásů 0,80 m.  



Diplomová práce 
Návrh úprav křižovatky nábřeží Svazu protifašistických bojovníků - ulice Porubská v Ostravě-Porubě

54 

Stavební úpravy ramene C 

Úhel napojení 

Stávající nevhodný úhel napojení vedlejší komunikace je nahrazen úhlem 90°. 

Dělící ostrůvek 

K psychologickému potlačení významu vedlejší komunikace je navržen dělící 

ostrůvek se šikmou obrubou a možností pojíždění. Délka ostrůvku je 22,00 m. Šířka ostrůvku 

je od 2,40 m do 1,50 m.  

Konstrukce nové vozovky 

Návrh konstrukčních vrstev vozovky není předmětem této práce. Plocha nové vozovky 

je patrná z výkresové části (1220 m2).  

Přechod pro chodce 

Na stávajícím přechodu pro chodce jsou navrženy city bloky. V místě city bloků

budou zřízeny varovné pásy šířky 0,40 m. 

Komunikace pro pěší 

Napojení vedlejší komunikace pod úhlem 90° a návrh složeného kružnicového 

oblouku má za následek zábor části stávajícího chodníku. Nový chodník respektuje šířku 

přilehlých chodníkových ploch. Povrch nového chodníku se zřídí ze živičné směsi.  

Rozšíření jízdních pruhů ve směrovém oblouku 

Ve směrovém oblouku na hlavní komunikaci bude provedeno rozšíření jízdních 

pruhů podle tab. 5 v ČSN 73 6110 [1]. Pro poloměr směrového oblouku 60,0 m a šířku  

jízdního pruhu 3,00 m ⇒ rozšíření 0,70 m. 

Veškeré stavební úpravy jsou patrné z výkresu Varianta B - stavební úpravy 

křižovatky, návrh stavebních úprav viz příloha č. B.2. Ověření průjezdnosti vlečnými 

křivkami je v příloze č. A.19. 
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7.1.2 Dopravní značení 

Varianta stavebních úprav křižovatky si vyžádá nové vodorovné značení i úpravu 

svislého dopravního značení. 

Přehled nového vodorovného dopravního značení 

Podélná čára souvislá č. V 4 (0,25)    délka: 450 m 

Podélná čára souvislá č. V 1a - 0,125   délka: 47 m 

Podélná čára přerušovaná č. V 2b 3,0/1,5/0,125  délka: 52 m 

Podélná čára přerušovaná č. V 2b 1,5/1,5/0,25  délka: 79 m 

Příčná čára souvislá č. V5 0,50    délka: 3,25 m 

Šikmé rovnoběžné čáry č. V 13a 0,5/0,75   plocha: 170 m2

Přechod pro chodce č. V7     plocha: 25 m2 

Směrové šipky č. V9a      počet: 10 ks 

Návrh vodorovného dopravního značení byl proveden podle TP 133 Zásady 

pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích II [7] . 

Rekapitulace svislého dopravního značení 

Ponechané dopravní značení 

Hlavní pozemní komunikace (č. P2) + dodatková tabule (č. E 2b)   2 ks 

Dej přednost v jízdě (č. P4) + dodatková tabule (č. E 2b)    1 ks 

Přechod pro chodce (č. IP 6)        4 ks 

Přikázaný směr objíždění vpravo (č. C 4a)       2 ks 

Dej přednost v jízdě (č. P4) + kruhový objezd (č. C 1)    1 ks 

Zákaz vjezdu vyznačených vozidel (č. B 12)     1 ks 

Přemístěné dopravní značení 

Řadící pruhy, přímo a vlevo (č. IP 19)      1 ks 

Přechod pro chodce (č. IP 6)        2 ks 

Odstraněné dopravní značení 

Řadící pruhy, vpravo a vlevo (č. IP 19)      1 ks 
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Parkoviště -podélné stání (IP 11c)       1ks 

Nové dopravní značení 

Řadící pruhy, přímo a vlevo (č. IP 19)      1 ks 

Přikázaný směr objíždění vpravo (č. C 4a)       4 ks 

Návrh svislého dopravního značení byl proveden podle TP 169 Zásady 

pro označování dopravních situací na pozemních komunikacích [9]. 

Veškeré úpravy zahrnující vodorovné a svislé dopravní značení jsou patrné z výkresu 

Varianta B - stavební úpravy křižovatky, výkres dopravního značení viz příloha č. B.3. 

7.1.3 Posouzení kapacity křižovatky po stavební úpravě

Postup výpočtu kapacity křižovatky po stavební úpravě je téměř shodný s postupem 

výpočtu kapacity pro rok 2011 a 2031. Ve výpočtu je uvažováno s výhledovými intenzitami 

dopravy z tab. 11 a tab. 14. Průběžné hodnoty výpočtu jsou uvedeny v jednotném protokolu 

(1a, 1b) pro posouzení stykové neřízené křižovatky viz příloha č. A.15, který je převzat z TP 

188 [12]. 

Výpočet se liší pouze u 3. stupně podřazenosti, kde je navržen samostatný pruh pro 

odbočení vlevo z hlavní komunikace (dopravní proud č. 7), a u výpočtu kapacity dopravního 

proudu 4 a 6, kde je na vedlejší komunikaci upraven vjezd tak, aby čekající vozidla 

odbočující vpravo a vlevo mohla zastavovat v místě rozhledu vedle sebe. 

Kapacita dopravního proudu 3. stupně

Při výpočtu kapacity proudu 3. stupně, tj. proudu č. 4, je nutné zohlednit 

pravděpodobnost nevzdutí proudu č. 7.  

Jelikož je na hlavní komunikaci samostatný jízdní pruh pro odbočení vlevo, stanoví se 

pravděpodobnost nevzdutí 7. rozhodujícího nadřazeného proudu podle vztahu: 

=8,t 	 G#x  �1 � �d 	 1 � L���0 �                    (21) 
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kde: �  dopravní proud 7 [-] �d  stupeň vytížení pro n-tý proud [-] �t  intenzita dopravy dopravního proudu n [j.v./h] }t   kapacita jízdního pruhu n-tého proudu [j.v./h] [12] 

 Základní kapacita proudu 4 je: 

sb 	 ED886u,�  ·  � a vw,�xyzz ^6{,� a <u,�|  ` 	  ED88E,O  ·  �a �z��xyzz ·� D,Ea x,�|  � 	 287 ~% �%/[
Pravděpodobnost nevzdutí 7. rozhodujícího nadřazeného proudu: 

=8,t 	 G#x  �1 � �d 	 1 � L���0 � 	 q�� �1 � 7BPB8P0 � 	 0,783
Kapacita dopravního proudu 4 je pak: }b 	  =8,P  ·  sb 	 0,783 · 287 	 225 ~% �%/[

Kapacita společného proudu 4+6 se vypočítá ze vztahu: 

}t,t 	 q�� � L��L�
��f�º»y ¼� ��f�º»y ¼�º»y ¼ �

1800 �                    (22) 

kde: ~  dopravní proud 4 [-]   dopravní proud 6 [-] }t,t  kapacita společného proudu 4 + 6 [j.v./h]  

�d� , �de ^	 ½���  � ½��� ` stupeň vytížení dopravního proudu j,k [-] 

¾� , ¾e  návrhová intenzita dopravního proudu j, k [j.v./h] }� , }e  kapacita jízdního pruhu j, k [j.v./h] [12] ¾¿  délka úseku společného pruhu pro možnost zastavení  

v rozšířeném vjezdu [m], ¾¿ 	 13,0 q  
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potom: 

}b,D 	 q�� � L��L�
��f�º»y ¼� ��f�º»y ¼�º»y ¼ �

1800 � 	 q�� � D7�AAD
À y�||�

�xy ¼� �  ||y���
�xy ¼��xy ¼ �

1800 � 	 856 ~% �%/[    

Tab. 25 Základní hodnoty výpočtu kapacity křižovatky po stavební úpravě - rok 2031 

Závěr posouzení kapacity křižovatky po stavební úpravě

Úpravou křižovatky vložením pruhu pro odbočení vlevo na hlavní komunikaci se 

výrazně zkrátí střední doba zdržení dopravního proudu č. 4, tj. levé odbočení z vedlejší 

komunikace. Očekávaný stupeň úrovně kvality dopravy v roce 2031 byl na stupni D. Po 

úpravě křižovatky je očekávaná úroveň kvality dopravy na stupni A. Střední doba zdržení se 

zkrátí z 38 s na 6,5 s. 

Typ 
pruhu

Stupeň
podř.

Dopr. 
proud

Intenzita 
proudu In

[j.v./h] 

Kapacita 
proudu  Cn    

[j.v./h]

Rezerva 
kapacity 

Rez 
[j.v./h]

Stupeň
vytížen

í av    
[%]

Délka 
fronty   
N95%       
[m]

Střední 
doba 

zdržení 
tw [s]

ÚKD

Spol. 1. 2+3 491 1800 1309 27 6,5 3 A
Spol. 3.+2. 4+6 287 856 569 34 9 6,5 A
Sam. 2. 7 197 907 710 22 5 5 A
Sam. 1. 8 458 1800 1342 25 6 3 A
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7.2 Varianta B - okružní křižovatka 

Okružní křižovatku lze s výhodou navrhnou tam, kde: 

• je již navršena nebo překročena kapacita úrovňové křižovatky 

• za účelem snížení dopravních nehod 

• je-li potřeba zajistit plynulý provoz na všech ramenech 

• je-li třeba tvarem křižovatky zdůraznit konec křižovatky s vyšší návrhovou rychlostí 

nebo vjezd do obce [8] 

7.2.1 Popis stavebního řešení 

Vnější průměr okružní křižovatky 

Vnější průměr okružní křižovatky je 28,00 m. 

Středový ostrov 

Středový ostrov má poloměr 6,50 m. Plocha středového ostrova je řešena vegetační 

úpravou. 

Prstenec 

Prstenec má šířku 2,00 m. Povrch prstence je tvořen žulovými kostkami v příčném 

sklonu 3 až 4 % směrem k vozovce. Prstenec je po svém vnějším obvodu lemován 

pojezdovým žulovým obrubníkem.  

Okružní jízdní pás křižovatky 

Šířka okružního jízdního pásu je 5,50 m. Příčný sklon je -2,0 %. 

Stavební uspořádání ramene A 

Vjezd 

Vjezd na okružní křižovatku má šířku 5,00 m mezi zvýšenými obrubami a 4,00 m 

mezi vodícími proužky.  

Výjezd 
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Šířka jízdního pásu výjezdové větve je 5,00 m mezi zvýšenými obrubami a 4,00 m 

mezi vodícími proužky. Poloměr výjezdového oblouku je 30,00 m. 

Ochranný ostrůvek 

Ochranný ostrůvek slouží k poskytnutí ochrany nemotorizované dopravě a zároveň k 

navádění a fyzické separaci vjíždějících a vyjíždějících proudů [19]. Ostrůvkem je veden 

přechod pro chodce ve vzdálenosti 5,50 m od vnějšího obvodu okružního jízdního pásu. 

Délka ostrůvku je 12,00 m. V místě přechodu je převýšení obruby nad vozovkou 20 mm. 

Hrany ostrůvku jsou zaobleny poloměry oblouku o rozměrech 0,30 m a 1,0 m, 

Přechod pro chodce 

Přechod pro chodce má šířku 3,00 m. Délka přechodu je 5,00 a 5,00  m. 

Úpravy pro nevidomé a slabozraké 

V místě přechodu pro chodce a přilehlého chodníku je navržen varovný pás tl. 0,40 m, 

na který kolmo navazuje signální pás šířky 0,80 mm. Osou přechodu bude veden vodicí pás tl. 

0,55 m. Ochranný ostrůvek je rovněž opatřen varovnými pásy tl. 0,40 m. 

 Poloměr směrového oblouku 

Poloměr směrového oblouku mezi paprsky A a C je řešen složeným kružnicovým 

obloukem se vzájemným poměrem velikosti poloměrů 2 : 1 : 3 → R1= 24,00 m : R2=12,00 m 

: R3=36,00 m. 

Podélný sklon 

Podélný sklon větve A je -3,5 %. Klesá ve směru od Hlavní třídy k okružní křižovatce. 

Příčný sklon 

Příčný sklon větve bude zachován střechovitý 2,5 %.  

Stavební uspořádání ramene B 

Šířkové uspořádání komunikace mezi okružními křižovatkami 
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Šířka hlavního dopravního prostoru mezi stávající a navrženou okružní křižovatkou je 

8,00 m. Šířka mezi zvýšenými obrubami je 7,00 m. Mezi chodníkem a vozovku je navržen 

pás určený vegetačním úpravám. Šířka pásu je 1,50 m. Šířka prostoru místní komunikace je 

16,00 m. 

Vjezd 

Vjezd na okružní křižovatku má šířku 4,80 m mezi zvýšenými obrubami a 3,80 m 

mezi vodicími proužky. Poloměr připojovacího směrového oblouku je 30,00 m. 

Výjezd 

Šířka jízdního pásu výjezdové větve je 5,00 m mezi zvýšenými obrubami a 4,00 m 

mezi vodícími proužky. Poloměr výjezdového oblouku je 25,00 m. 

Ochranný ostrůvek 

Ochranným ostrůvkem je veden přechod pro chodce ve vzdálenosti 5,50 m od 

vnějšího obvodu okružního jízdního pásu. Délka ostrůvku je 10,50 m. Ochranný ostrůvek je 

zpevněný. Hrany ostrůvku jsou zaobleny poloměrem oblouku o rozměrech 0,30 a 1,0 m. 

Přechod pro chodce 

Přechod pro chodce bude mít šířku 3,00 m. Délka přechodu je 4,70  a  4,80 m. 

Úpravy pro nevidomé a slabozraké 

V místě přechodu pro chodce a přilehlého chodníku je navržen varovný pás tl. 0,40 m, 

na který bude kolmo navazovat signální pás šířky 0,80 m. Osou přechodu je veden vodicí pás 

tl. 0,55 m. Ochranný ostrůvek je rovněž opatřen varovnými pásy tl. 0,40 m. 

Podélný sklon 

Podélný sklon větve B je +1,7 %. Stoupá ve směru od ul. Nad Porubkou k okružní 

křižovatce. 

Příčný sklon 

Příčný sklon větve je střechovitý 2,5 %.  
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Stavební uspořádání ramene C 

Vjezd 

Vjezd na okružní křižovatku má šířku 4,50 m mezi zvýšenými obrubami a 3,50 m 

mezi vodicími proužky. Poloměr připojovacího směrového oblouku je 15,00 m. 

Výjezd 

Šířka jízdního pásu výjezdové větvi je 5,50 mezi zvýšenými obrubami a 4,50 m mezi 

vodicími proužky.  

Dělicí ostrůvek 

Navržen je dělící ostrůvek délky 8,50 m a poloměry zaoblení hran 0,30 a 1,00 m. 

Ostrůvek má funkci pouze směrovací a je řešen vegetační úpravou. 

Přechod pro chodce 

Stávající přechod pro chodce je zachován a doplněn o varovné pásy a city bloky.  

Podélný sklon 

Podélný sklon větve C je -1,1 %. Klesá ve směru od ul. 17. listopadu k okružní 

křižovatce. 

Příčný sklon 

Příčný sklon větve bude zachován střechovitý 2,5 %.  

Komunikace pro pěší 

Navrženy jsou nové komunikace pro pěší šířky 5,00 m. 

Stavební úpravy jsou patrné z výkresu Varianta B - okružní křižovatka, návrh 

stavebních úprav viz příloha č. B.4. Ověření průjezdnosti vlečnými křivkami je v příloze 

A.19. 
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7.2.2 Dopravní značení 

Okružní křižovatka si vyžádá nové vodorovné i svislé dopravního značení. 

Přehled vodorovného dopravního značení 

Podélná čára souvislá č. V 4 (0,25)    délka: 450 m 

Podélná čára souvislá č. V 1a  (0,125)   délka: 120 m 

Podélná čára přerušovaná č. V 2b 1,5/1,5/0,25  délka: 45 m 

Šikmé rovnoběžné čáry č. V 13a 0,5/0,75   plocha: 55 m2 

Přechod pro chodce č. V7     plocha: 40 m2 

Rekapitulace svislého dopravního značení 

Ponechané dopravní značení 

Přechod pro chodce (č. IP 6)        2 ks 

Přikázaný směr objíždění vpravo (č. C 4a)       2 ks 

Dej přednost v jízdě (č. P4) + kruhový objezd (č. C 1)    1 ks 

Zákaz vjezdu vyznačených vozidel (č. B 12)     1 ks 

Přemístěné dopravní značení 

 Přechod pro chodce (č. IP 6)        4 ks

Odstraněné dopravní značení 

Řadicí pruhy, vpravo a vlevo (č. IP 19)      1 ks 

Řadicí pruhy, přímo a vlevo (č. IP 19)      1 ks 

Hlavní pozemní komunikace (č. P2) + dodatková tabule (č. E 2b)   2 ks 

Dej přednost v jízdě (č. P4) + dodatková tabule (č. E 2b)    1 ks 

Parkoviště - podélné stání (č. IP 11c)      1 ks 

Nové dopravní značení 

Dej přednost v jízdě (č. P4) + kruhový objezd (č. C 1)    3 ks 

Přikázaný směr objíždění vpravo (č. C 4a) + směrová deska pravá (Z4b)  3 ks 

Vodicí tabule (č. C 4c)        3 ks 

Přechod pro chodce (č. IP 6)        2 ks 
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Úpravy zahrnující vodorovné a svislé dopravní značení jsou patrné z výkresu Varianta 

B - okružní křižovatka, návrh dopravního značení viz příloha č. B.5. 

7.2.3 Posouzení kapacity navržené okružní křižovatky 

Výpočet kapacity navržené okružní křižovatky je proveden podle TP 135 Projektování 

okružních křižovatek na silnicích a místních komunikacích [8] (dále jen TP 135). Ve výpočtu 

je uvažováno s výhledovými intenzitami dopravy špičkové hodiny roku 2031 viz tab. 14.  

Tab. 26 Očekávané intenzity dopravy na okružní křižovatce v roce 2031 [j.v./h] 

hodnoty vjezd A vjezd B vjezd C 
Qe 491 j.v./h 655 j.v./h 287 j.v./h 
Qa 519 j.v./h 635 j.v./h 319 j.v./h 
Qk 197 j.v./h 61 j.v./h 369 j.v./h 
b 14,5 m 16,0 m 16,0 m 
α 0,37 0,31 0,31 

  

Qe   intenzita dopravního proudu na vjezdu [j.v./h]

 Qa  intenzita dopravního proudu na výjezdu [j.v./h] 

 Qk  intenzita dopravního proudu na okružním páse [j.v./h] 

 b  vzdálenost mezi kolizními body [m] 

Obr. 12 Hodnoty zatížení dopravních proudů a vzdálenost b mezi kolizními body        

C – C´ 

              Á  faktor zohledňující vzdálenost vjezdu a následného výjezdu a intenzitu vjezdu, 

hodnota je odečtena z grafu 3, uvažována je střední rychlost 
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Graf 3 Graf pro zjištění faktoru α

Postup výpočtu: 

Kapacita vjezdu Le: LÃ 	 1500 � CB Ä ^QÆ n α Ä QÇ` [j.v./h]                    (25) 

Stupeň vytížení křižovatky ALGe: ALG' 	 ÊËÌË Ä 100  [%]                      (26) 

Rezerva kapacity R: T 	 LÃ � QÃ [j.v./h]                       (27) 

Délka čekací fronty L: L 	 ÊËÄÍÎED88 Ä L.4,  [m]                      (28) 

Lvoz  délka vozidla – 6 m pro osobní automobil [m] 

tw   střední čekací doba [s], odečte se z grafu č. 4 na základě rezervy kapacity 

  R a kapacity vjezdu Le. 

Graf 4 Graf pro určení střední čekací doby v závislosti na rezervě kapacity 
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Výpočet je vzorově proveden pro paprsek A. Pro paprsek B a C je postup výpočtu 

shodný. V tab. 27 jsou pak uvedeny výsledky výpočtu kapacity vjezdů navržené okružní 

křižovatky. 

Vjezd A 

LÃ 	 1500 � 89 Ä ^QÆ n α Ä QÇ` 	  1500 � 89 Ä ^197 n 0,37 Ä 519` 	 1154 j% .%/H 
ALG' 	 QÃLÃ Ä 100 	 4911154 Ä 100 	 43 %
T 	 LÃ � QÃ 	 1154 � 491 	 663 j% .%/H
L 	 QÃ Ä +w3600 Ä L.4, 	 491 Ä 43600 Ä 6 	 3,5 G

Úroveň kvality dopravy 

Na základě střední doby zdržení a délky fronty se podle ČSN 73 6102 [3] stanoví 

úroveň kvality dopravy.  
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Tab. 27 Výpočet kapacity vjezdů okružní křižovatky a ÚKD 

hodnoty vjezd A vjezd B vjezd C 
Le  1154 j.v./h 1271 j.v./h 1260 j.v./h 

ALGe 43 % 52 % 23 % 
R 663 j.v./h 616 j.v./h 973 j.v./h 
tw 4 s 5 s 3 s 
L 3,5 m 1 m 0,5 m 

ÚKD A A A 

Závěr 

Z výpočtu kapacity navržené okružní křižovatky je patrné, že křižovatka v roce 2031 

kapacitně vyhoví. Jednotlivé paprsky okružní křižovatky zároveň prokázaly dostatečnou 

rezervu kapacity. Úroveň kvality dopravy v roce 2031 bude na stupni A. 
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7.3 Varianta D - křižovatka řízená světelným signalizačním zařízením 

Obecně platí, že křižovatky řízené světelným signalizačním zařízením (dále jen SSZ) 

patří z hlediska kapacity mezi nejvýkonnější. TP 188 [12] udává maximální hodinovou 

kapacitu 3000 - 6400 voz/h. Očekávaná výhledová intenzita dopravy je 1407 voz/h. 

TP 81 Zásady pro navrhování světelných signalizačních zařízení na pozemních 

komunikacích (dále jen TP 81) [6] uvádí další kritéria, která vedou k volbě návrhu světelně

řízené křižovatky. 

7.3.1 Vyhodnocení z hlediska kriterií pro stavbu SSZ podle TP 81 

Účelnost řízení křižovatky či přechodu světelnou signalizací je třeba 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 (MHD) 

1. Kritérium bezpečnosti provozu 

 Průměrná relativní nehodovost v uplynulých třech letech je při provozu minimálně 4 

nehody na 1 milion vozidel. Počet evidovaných DN - viz kapitola 6.1. 

průměrná relativní nehodovost kritéria bezpečnosti provozu účelnost řízení ano/ne

1/1 milion voz. 4/1 milion voz. ne 

Z hlediska bezpečnosti je dále účelné zřizovat SSZ na místech potřebných zvláštního 

zřetele, např. přechody dětí přes frekventované komunikace u škol. Tato skutečnost není 

splněna. 

2. Kritérium intenzity provozu z hlediska vozidel 

Minimální intenzita dopravy v průměru 8 dopravně nejvíce zatížených hodin dne na 

hlavní i vedlejší komunikaci dosahuje vyšších hodnot, než stanoví přípustné intenzity 

neřízených křižovatek. 

minimální intenzita dopravy kritérium intenzity vozidel účelnost řízení ano/ne 
ÚKD na stupni D ÚKD na stupni F ne 
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Kapacitní posouzení bylo provedeno podle TP 188. Posouzena je výhledová kapacita 

křižovatky pro špičkovou hodinu. Minimální intenzita dopravy v průměru 8 dopravně nejvíce 

zatížených hodin by byla nižší. 

3. Kritérium intenzity provozu z hlediska chodců

Intenzity dopravy na přechodu dosahují v průměru osmi dopravně nejvíce zatížených 

hodin vyšších hodnot, než jsou mezní hodnoty intenzit dopravy, při kterých mohou chodci 

bezpečně přejít v mezerách mezi vozidly. 

intenzita dopravy na přechodu kritérium intenzity chodců účelnost řízení ano/ne 
993 voz/h (v obou směrech) 1000 voz/h ne 

Posouzena je špičková hodina výhledových intenzit. Průměr 8 dopravně nejvíce 

zatížených hodin by byl nižší. 

4. Kritérium plynulosti jízdy vozidel MHD 

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.  

plynulost a upřednostnění MHD kritérium plynulosti jízdy účelnost řízení ano/ne 
38 s > 120 s ne 

Závěr 

Na základě vyhodnocení kriterií pro stavbu SSZ na posuzované křižovatce se osazení 

nejeví jako účelné. K návrhu SSZ přistupuji pouze z důvodu splnění zadání diplomové práce. 

7.3.2 Návrh světelně řízené křižovatky 

Vzhledem k intenzitám dopravy během dne bude vhodné řídit provoz SSZ níže 

navrženým signálním plánem pouze v období dopravní špičky. Při poklesu intenzit dopravy 

během sedla bude potřeba řídit křižovatku dalším signálním plánem, případně zvolit neřízený 

provoz. Křižovatka musí v době nečinnosti SSZ plnit svoji funkci i jako neřízená křižovatka. 

Z tohoto důvodu je nutné provést stavební úpravy křižovatky. Za vhodné úpravy pro zřízení 
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SSZ je možné považovat Variantu A - návrh stavebních úprav křižovatky (viz kapitola 7.1). 

Na vedlejší komunikaci bude oproti variantě A rozšířen vjezd a vložen směrovací ostrůvek, 

který bude rovněž sloužit pro umístění světelné signalizace. Aby hodnoty mezičasů byly 

co nejkratší, je přechod pro chodce na hlavní komunikaci umístěn blíže ke středu křižovatky.  

Stavební úpravy předcházející zřízení světelné signalizace jsou patrné ve výkrese 

Varianta C - křižovatka řízená SSZ, výkres stavebních úprav viz příloha č. B.6. 

Základní pojmy a definice 

Fáze 

Fáze je časový interval, ve kterém mají současně volno určité, zpravidla vzájemně

nekolizní dopravní pohyby na křižovatce [6]. 

Fázové schéma 

Fázové schéma je přiřazení dopravních pohybů jednotlivým fázím [6]. 

Mezičas 

Mezičas je časový interval od konce zelené na návěstidle pro jeden směr po začátek 

doby zelené na návěstidle pro kolizní směr [6]. 

Základní návěstidlo 

Základní návěstidlo je návěstidlo světelného signalizačního zařízení pro vozidla 

umístěná na stanoveném místě [16]. 

Opakovací návěstidlo 

Opakovací návěstidlo je návěstidlo světelného signalizačního zařízení, které ukazuje 

vždy shodný signální obraz s příslušným základním návěstidlem [16]. 

Značení dopravních proudů

Pro návrh SSZ jsou dopravní proudy značeny následovně: 

A, B, C rameno křižovatky 

←, ↑, →, ↑→ směr, do kterého vozidlo jede, tj. vlevo, přímo, vpravo,  

  přímo+vpravo      
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Značení návěstidel 

V  návěstidlo pro vozidla 

S  signál doplňkové směrové šipky pro vozidla 

P  signál pro chodce 

A, B, C rameno křižovatky, na kterém je umístěno návěstidlo 

1, 2  směrová skupina ve stejném rameni 

Umístění návěstidel 

Na vjezdu A (ulice Porubská od Hlavní třídy) je po pravé straně navrženo tříbarevné, 

základní i opakovací návěstidlo s kombinovaným směrovým signálem pro směr přímý 

a odbočování vpravo, doplněné návěstidlem signálu žluté světlo ve tvaru chodce. 

Na vjezdu B nábřeží SPB od Svinova) je po pravé straně navrženo tříbarevné, základní 

i opakovací návěstidlo se směrovým signálem pro odbočení vlevo  a základní i opakovací 

návěstidlo pro přímý směr.  

Na vjezdu C (nábřeží SPB od 17. listopadu) je po pravé straně navrženo tříbarevné 

základní návěstidlo se směrovým signálem pro odbočení vpravo a na směrovacím ostrůvku je 

umístěno základní návěstidlo se směrovým signálem pro odbočení vlevo.  

7.3.3 Návrh signálního plánu 

Postup návrhu signálního plánu:

• Vstupními podklady pro sestavení signálního plánu jsou: 

 - hodinové intenzity dopravy rozdělené podle křižovatkových pohybů

 - návrh fázového schéma 

 - výpočet mezičasů (tabulka mezičasů) 

 - určení sledu fází 

• Stanovení doby signálu volno a určení kapacit a rezerv vjezdů

• Sestavení signálního plánu 

Intenzity dopravy 

Podkladem pro návrh SSZ jsou intenzity zjištěné vlastním dopravním průzkumem. 

Vycházeno je z intenzit ve špičkové hodině, tj. v čase 14:15 - 15:15 h, viz příloha č. A.1. Pro 
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účely návrhu SSZ jsou skutečná vozidla přepočítána na jednotková podle následujících 

koeficientů: 

• 1,0 osobní automobil 

• 1,7 nákladní automobil, autobus 

Světelná signalizace vyžaduje nastavení podle aktuálních intenzit, proto je signální 

plán i kapacitní výpočet stanoven z intenzit v roce 2011. Hodnoty intenzit pro účely návrhu 

signálního plánu jsou uvedeny v tab. 28. 

Tab. 28 Intenzity vjezdů pro návrh signálního plánu 

vjezd skupina proud vozidlo voz/h j.v./h Σ vjezdu 
[j.v./h]

A
VA A↑

O 259 259
271

N, A 7 12

VA A→
O 80 80

92
N, A 7 12

B
VB B↑

O 321 321
336

N, A 9 15

VB B←
O 134 134

146
N, A 7 12

C
VC C→

O 153 153
168

N, A 9 15

VC C←
O 36 36

46
N, A 6 10

Výpočet mezičasů  

Mezičas je doba mezi začátkem a koncem signálu volno pro dva kolizní body. Pro 

výpočet mezičasů je nutné znát najíždějící a vyklizovací dráhy. Délky drah jsou měřeny od 

stop čáry po začátek resp. konec kolizní plochy. Princip určení vyklizovací  a najížděcí dráhy 

je patrný z obr.13.  

Obr. 13 Princip kolizních ploch 
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Ñt délka najíždějící dráhy [m] Ñd délka vyklizovací dráhy [m] 

Pro stanovení mezičasu platí:  +� 	 +Ò � +Ó n +Ô [s]                                  (29) 

kde  +Ò  je vyklizovací doba:  

  +Ò 	  ÌÕ�Ö×ØÙÚ× %   [s]                      (30) 

+Ó najížděcí doba: 

   +Ó 	 ÌÕÚÕ  [s]                       (31) 

a  +Ô  je bezpečnostní doba. Bezpečnostní doba je pro motorová vozidla 2 s a pro 

chodce 0 s. Délka vyklizovacího vozidla lÒÜÝ je podle TP 81 rovna 5,0 m. Vyklizovací 

a najížděcí rychlost je pro:  

o motorové vozidlo jedoucí v přímém směru 9,7 [m.s-1]

o motorové vozidlo jedoucí obloukem 7,0 [m.s-1]

o chodci 1,4 [m.s-1]

V příloze č. A.16 je proveden výpočet mezičasů pro všechny křižovatkové pohyby. 

Hodnoty mezičasů jsou pro potřeby následných výpočtů zaokrouhleny na celé sekundy. 

Fázové schéma 

Fázovým schématem rozumíme přiřazení dopravních pohybů jednotlivým fázím. Na 

obr. 14 je schematicky vyobrazeno zvolené fázové schéma. 

Obr. 14 zvolené fázové schéma 
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Zeleně jsou znázorněny dopravní proudy mající v dané fázi signál volno. Navrženo je 

třífázové řízení křižovatky.  

Tabulka mezičasů a volba pořadí fází 

V univerzální tabulce mezičasů jsou uvedeny všechny kombinace a sledy signálních 

skupin, které jsou na křižovatce možné. V tab. 29 jsou barevně zvýrazněny mezičasy pro 

pořadí fází 1-2-3 a v tab. 30 pro pořadí fází 1-3-2. 

  Tab. 29  Mezičasy pro pořadí fází 1-2-3        Tab. 30  Mezičasy pro pořadí fází 1-3-2 

��(03�
(0�2��

#1.'!�'� �� ��(03�
(0�2��

#1.'!�'�

�→� �↑� >←� >↑� ?←� ?→� ��� �� �→� �↑� >←� >↑� ?←� ?→� ���

-6
 �
,/
2
.�
�

�→� @� �� �� �� �� �� 5� ��
-6

 �
,/
2
.�
�

�→� @� �� �� �� �� �� 5�

�↑� �� @� �� �� �� �� 5� �� �↑� �� @� �� �� �� �� 5�

>←� �� �� @� �� �� �� �� �� >←� �� �� @� �� �� �� ��

>↑� �� �� �� @� �� �� �� �� >↑� �� �� �� @� �� �� ��

?←� �� �� 5� �� @� �� �� �� ?←� �� �� 5� �� @� �� ��

?→� �� �� �� �� �� @� �� �� ?→� �� �� �� �� �� @� ��

��� �� �� �� �� �� �� @� �� ��� �� �� �� �� �� �� @�

Pořadí fází: 1-2-3    Pořadí fází: 1-3-2

fáze 1-2: o
7 	 6 Þ (oranžová)  fáze 1-3: o
7 	 6 Þ (oranžová) 

fáze 2-3: o
A 	 3 Þ (žlutá)   fáze 3-2: o
A 	 4 Þ (žlutá) 

fáze 3-1: o
E 	 2 Þ (zelená)   fáze 2-1: o
E 	 7 Þ (zelená) 

Pořadí fází je pak takové, ve kterém je součet rozhodujících mezičasů nejmenší.  

o7aAaE 	 o
7 n o
A n o
E 	 6 n 3 n 2 	 11 Þo7aEaA 	 o
7 n o
E n o
A 	 6 n 4 n 7 	 17 Þ
Z výpočtu je patrné, že pořadí fází musí být ve sledu F1 - F2 - F3. 

Stanovení doby signálu volno a určení kapacit a rezerv vjezdů

Pro výpočet signálního plánu je použita metoda saturovaného toku (Websterova 

metoda). Metodou jsou stanoveny délky cyklu a signálů volno v závislosti na stupních 
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saturace vjezdů v jednotlivých fázích. Vstupními hodnotami výpočtu jsou intenzity špičkové 

hodiny, tabulka mezičasů a fázové schéma. 

Vzorově je proveden výpočet pro 1. fázi vjezd B↑ (přímo). Při výpočtu zbývajících 

vjezdů je postupováno analogicky. Výsledné hodnoty jsou pak uvedeny v příloze č. A.17. 

Postup výpočtu vjezdu B↑ podle TP 81 [6]:

• Základní saturovaný tok řadícího pruhu ¸ß�e½^:à¿W¿` 	 1800 n 100 · ^š � 3,5` ¸ß�e½^:à¿W¿` 	 1900 n 100 · ^3,7 � 3,5` 	 1820 j% .%/H
• Základní saturovaný tok vjezdu ¸ß�e½ 	 SÝÇÆÖ^âãäåä`
• Saturovaný tok vjezdu 

Saturovaný tok vjezdu se stanoví ze základního saturovaného toku vjezdu podle 

vztahu: S 	  SÝÇÆÖ  Ä kæÆÖ ·  kÜÔÖ                        (32) 

Koeficient sklonu vyjadřuje vliv podélného sklonu vjezdu na saturovaný tok. 

V případě vodorovného vjezdu nebo vjezdu v klesání je a=0: kæÆÖ 	 1 � 0,02 ·  #                       ^33`   
Koeficient oblouku vyjadřuje vliv směrového oblouku při odbočování a podílu 

odbočujících vozidel na saturovaný tok [6]: kÜÔÖ 	 çç�7,O Ä è                         ^34` 
é4+4Gê  kæÆÖ 	 1 � 0,02 · 3,5 	 0,93kÜÔÖ 	 D8D8�7,O · 7 	 0,976 S 	  1820 · 0,93 ·  0,976 	 1651  j% .%/H    

• Stupeň saturace 
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- 	 ëì                                   (35) 

í³î 	  EED7DO7 	 0,203
V každé fázi se vybere vjezd s nejvyšším stupněm saturace. Součet stupně saturace 

kritických vjezdů z jednotlivých fází udává celkový stupeň saturace [6]. 

• Maximální stupeň saturace ï 	 ∑ G#x í@t@ð7                       (36) 

kde: 

i i-tá fáze 

n počet fází ï 	 ∑ G#x í7A@ð7 	 0,213
• Celkový stupeň saturace 

Je součet maximálního stupně saturace všech fází, tj. 0,403 

• Rozhodující mezičas 

Rozhodující mezičas je ten, ve kterém dojde k přechodu z fáze 1 na fázi 2. Pro signální 

skupinu VB1↑ je o
7aA 	 6 Þ. 

Ztrátový čas vychází z předpokladu, že v každé fázi je tzv. efektivní zelená �́ . Je to 

doba, po níž vozidla projíždějí stop čárou v saturovaném toku [6]. �́ 	 � n 1 òÞó                                             (37)

• Ztrátový čas pro každou fázi 

Ztrátový čas pro každou fázi je doba mezi koncem efektivní zelené v této fázi a 

začátkem efektivní zelené v následující fázi, tj. neproduktivní doba při změně fází [6]: ¾ 	 o
 � 1 òÞó                                             (38) ¾ 	 6 � 1 	 5 Þ 
• Celkový ztrátový čas 

Celkový ztrátový čas je součet ztrátových časů pro každou fázi: Ñ 	 ∑ ¾@t@ð7                        (39) 
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  Ñ 	 ∑ 5 n 2 n 1 	 8 ÞA@ð7
• Optimální délka cyklu 

 Optimální cyklus je takový cyklus, při němž je celkové zdržení náhodně přijíždějících 

vozidel automobilové dopravy za daných podmínek minimální. Je závislý na schématu fází, 

mezičasech a na intenzitách provozu [6]. CÜâÍ 	 7,O  ·  Ì�O7aõ   [s]                      (40) 

CÜâÍ 	 7,O  ·  C�O7a8,b8E 	 28 Þ    
• Reálná délka cyklu 

Na základě vypočteného optimálního cyklu lze navrhnout reálný cyklus v rozmezí [6]: 0,75 ·  CÜâÍ ö } ö 1,5 ·  CÜâÍ                     (41) 

   0,75 ·  28 ö C ö 1,5 ·  28        21 ö C ö 42 ÷ �á�ù[ } 	 40 Þ  
• Výpočet dob volna  

Nejprve se určí délky zelených pro kritické vjezdy v jednotlivých fázích: 

  � 	 ú ·^�ah`û �  1 [s]                      (42) 

� 	 8,A7E ·^b8aD`8,b8E �  1 	 15 Þ
• Kapacita vjezdu 

Dopravní řešení SSZ je vyhovující tehdy, jestliže na všech vjezdech je kapacita vyšší 

než intenzita, to znamená rezerva kapacity je větší než 0 [6]. « 	 ¸ ·  ß�́   ò~% �%/[ó                            (43) 

« 	 ¸ ·  ß�́ 	 1651 ·  7Db8 	  660 ~% �%/[
• Rezerva kapacity vjezdu Q�� 	 �1 � L!� Ä 100  ò%ó                       (44) 

Q�� 	 �1 � EEDDD8� Ä 100 	 49 %
• Délka řadícího pruhu 
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Délka řadících pruhů je vypočtena pro každý řadící pruh zvlášť nezávisle na použitých 

signálech (plné či směrové) s výjimkou řadících pruhů stejného směru, které se počítají 

společně [6]. ¾:à¿W¿ 	 DED88  ·  � ·  } òqó                       (45) 

¾:à¿W¿ 	 DED88  ·  336 · 40 	  22 q   

• Střední doba zdržení 

o� 	 0,9 · �^�aß`|·®A·�·^®aL` n ü|  ·ED88A ·L ·^7aü`�                    (46) 

kde: � 	 L ·�® ·ß                        (47) 

Potom střední doba zdržení pro B↑ je: 

o� 	 0,9 · ý ^b8a7O`|·7DO7A·b8·^7DO7aEED` n � xxy·�z�y��·���|·ED88A ·EED ·^7a� xxy·�z�y��·�z�`þ 	 12 Þ
• Úroveň kvality dopravy 

Kritériem kvality dopravy na světelně řízených křižovatkách je střední doba zdržení na 

vjezdu do křižovatky viz tab. 31  ČSN 73 61 02-Z1 [4].  

Tab. 31 Mezní hodnoty střední doby zdržení na vjezdu světelně řízené křižovatky  

Úroveň kvality dopravy
Střední doba zdržení [s]

Označení Charakteristika

A Velmi dobrá ≤ 20

B Dobrá ≤ 35

C Uspokojivá ≤ 50

D Dostatečná ≤ 70

E Nestabilní stav > 70

F Překročená kapacita -

ÚKD je dle navrženého signálního plánu mezi stupni A - B. Očekávaná střední doba 

zdržení na vedlejší komunikaci a proudu č. 7 (levé odbočení z hlavní komunikace) bude 

přibližně 20 s. Z tohoto výpočtu je zřejmé, že doprava bude plynulejší při neřízeném provozu. 
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Sestavení signálního plánu 

V signálním plánu jsou graficky znázorněny signální obrazy jednotlivých signálních 

skupin. Při sestavení se nejprve zakreslí délka cyklu a pak se vynesou délky jednotlivých fází. 

U metody saturovaného toku se nejdříve zakreslí zelené pro vozidla, před které se zařadí na 

dobu 2 s signální obraz červenožluté. Za konec zelené se na dobu 3 s zařadí signální obraz 

žluté a zbylé době se přiřadí červená.  Nakonec se zakreslí minimální zelené pro chodce. 

Minimální zelené se prodlouží tak, aby bylo vyhověno příslušným mezičasům [30]. Navržený 

signální plán je znázorněn na obr. 15 

Obr. 15 Návrh signálního plánu 

Minimální délka cyklu má být navržena 30 s (optimální délka cyklu je 50 - 80 s) [30]. 

Vzhledem k nízkým intenzitám dopravy byla metodou saturovaného stanovena délka cyklu 

40 s. 

  

návěstidlo z(s)

             délka cyklu 40 s 

1. fáze 21 s 2. fáze 10 s 3. fáze 9 s 

��� ��� 5�� ���

v
o
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id

la
 

VA,  
VA´ ��� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
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8  Vyhodnocení variant 

8.1 Vyhodnocení variant z hlediska bezpečnosti 

Shrnutí problémů zhoršujících bezpečnost křižovatky 

• najíždění vozidel MHD jedoucích z ramene A do C do pruhu pro levé odbočení 

na vedlejší komunikaci (z důvodu malého poloměru oblouku) 

• pruh parkujících vozidel v prostoru křižovatky zhoršující rozhledové poměry 

a přispívající ke vzniku konfliktních situací a dopravních nehod 

• nedostatečné psychologické zdůraznění přednosti vozidel jedoucích po hlavní 

komunikaci 

• chybějící bezbariérové úpravy přechodu pro chodce (obruba není snížena na výšku 

20 mm nad vozovkou) 

• chybějící hmatové prvky pro osoby zrakově postižené (signální a varovné pásy) 

• chybějící ochranné prvky (ochranné ostrůvky, city bloky) v místě přechodu, jehož 

délka přesahuje 8,50 m  

Varianta A - stavební úpravy křižovatky 

Varianta A řeší všechny zjištěné skutečnosti přispívající ke snížení bezpečnosti 

účastníků silničního provozu. K odstranění konfliktních situací vznikajících najížděním 

vozidel MHD do pruhu pro levé odbočení na vedlejší komunikaci, byl navržen složený 

kružnicový oblouk. Ověřením průjezdnosti vlečnými křivkami bylo prokázáno, že navržený 

oblouk je vyhovující. K odstranění rovněž přispěje absence tohoto pruhu. Zaústění vedlejší 

komunikace pod pravým úhlem a vložením dělícího ostrůvku je psychologicky zdůrazněna 

přednost vozidel na hlavní komunikaci. Na rameni B byl zrušen pruh určený pro parkování 

vozidel. Místo tohoto pruhu byl navržen pruh pro levé odbočení z hlavní komunikace 

na vedlejší. Zřízením tohoto pruhu se zlepší kapacita křižovatky. Přechody pro chodce budou 

upraveny bezbariérově, opatří se signálními a varovnými pásy a instalují se city bloky.  

Varianta B - okružní křižovatka 

Varianta B rovněž řeší veškeré skutečnosti přispívající ke snížení bezpečnosti. 

Problematický poloměr mezi rameny A a B je rovněž řešen složeným kružnicovým 
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obloukem. Parkovací pruh byl odstraněn. Všechny přechody jsou řešeny bezbariérově

a doplněny o signální a varovné pásy, ochranné ostrůvky a city bloky.  

Varianta C - křižovatka řízená SSZ 

Křižovatka řízená SSZ musí plnit svojí funkci z hlediska bezpečnosti i v době, kdy 

je světelná signalizace vypnutá. Z tohoto důvodu je nutné provést stavební úpravy. Navržené 

stavební úpravy jsou téměř shodné s variantou A. Tím jsou odstraněny všechny zjištěné 

nedostatky stávajícího uspořádání křižovatky, které by měly vliv na plynulost a bezpečnost 

silničního provozu. V době zapnuté světelné signalizace bude bezpečnost křižovatky zvýšena. 

8.2 Vyhodnocení variant z hlediska jejich kapacity 

Stávající křižovatka v současnosti i ve výhledovém roce 2031 kapacitně vyhoví. 

Navrženými úpravami se přesto zlepší ÚKD některých dopravních proudů a tím celé 

křižovatky. V tab. 32 je uveden přehled výsledných stupňů ÚKD jednotlivých variant. 

Tab. 32 Přehled výsledných stupňů ÚKD jednotlivých variant 

varianta rok ÚKD 

Stávající stav 
2011 B 
2031 D 

Stavební úpravy 
2011 A 
2031 A 

Okružní křižovatka
2011 A 
2031 A 

Křižovatka řízená 
SSZ 

2011 A-B 
2031 * 

* Kapacita světelně řízené křižovatky v roce 2031 je závislá na aktuálním signálním plánu. 

Požadovaným (minimálním) stupněm ÚKD na křižovatkách místních komunikací 

je dle ČSN 73 6102-Z1 [4] stupeň E. Z výše uvedené tabulky je patrné, že tato skutečnost 

je u všech variant splněna. Nutno poznamenat, že střední doba zdržení bude u neřízené 

křižovatky nižší, než u křižovatky řízené. 
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8.3 Ekonomická výhodnost variant 

Ekonomické vyhodnocení jednotlivých variant je provedeno pomocí programu pro 

oceňování stavebních prací a tvorbu rozpočtů "Ceník stavebních prací 3.3." firmy RTS, a.s. 

s cenovou úrovní z dubna 2011 [20]. Rozpočet je proveden na základě skutečných výměr 

zjištěných ve výkresové části. Návrh konstrukce vozovky není předmětem této práce, proto 

je skladba vozovky pro potřeby kalkulace zvolena pouze orientačně z katalogového listu 

v TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací [10] (s přihlédnutím na zpomalující 

a zastavující dopravu v prostoru křižovatky byla zvolena skladba D1-N-1-III-PII). V tab. 33 

jsou uvedeny přibližné investiční náklady spojené s realizací dané varianty. Položkový 

rozpočet variant je v příloze č. A.18. 

Tab. 33 Přibližné investiční náklady jednotlivých variant 

varianta cena bez DPH cena s DPH (20 %) odhad 

A - stavební úpravy 2 642 081 3 170 497 3 300 000 

B - okružní křižovatka 3 626 273 4 351 527 4 500 000 

C - křižovatka řízená SSZ 3 655 937 4 387 124 4 500 000 

Nejnižší náklady na úpravu křižovatky jsou spojeny s variantou A - stavební úpravy 

křižovatky. Náklady na stavbu okružní křižovatky a křižovatky řízené SSZ budou přibližně

stejné. 

8.4 Doporučená varianta 

Při volbě vhodné varianty je potřeba zohlednit výše uvedené aspekty, které ovlivňují 

rozhodování. Z hlediska bezpečnosti by měly všechny navržené varianty odstranit zjištěné 

nedostatky stávajícího uspořádání, minimalizovat počet dopravních nehod a vznik 

konfliktních situací.  

Z důvodu nízkých intenzit bude řízení křižovatky světelnou signalizací neefektivní. 

Na základě vyhodnocení kriterií pro stavbu SSZ bylo prokázáno, že se osazení světelné 

signalizace rovněž nejeví jako účelné, proto tuto variantu nedoporučuji.  

Z ekonomického hlediska je nejvýhodnější varianta A – stavební úpravy křižovatky. 

Náklady na vybudování okružní křižovatky budou přibližně o 1 200 000 Kč vyšší. ÚKD obou 

variant bude v návrhovém období na stupni A. Vzhledem k tomu, že v blízkosti řešené 

křižovatky se již okružní křižovatka nachází, není nutné dopravu více zklidňovat. Z tohoto 
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důvodu doporučuji variantu A - stavební úpravy křižovatky. Navrženými stavebními 

úpravami se zvýší bezpečnost křižovatky a vložením pruhu pro levé odbočení z hlavní 

komunikace na vedlejší se výrazně zvýší plynulost dopravy.  

Doporučená varianta je prezentována v programu PTV VISSIM umožňujícího 

mikroskopickou a dynamickou simulaci dopravních proudů ve 3D animacích. Ukázka 

z prezentace je v příloze č. C.1.  

3D vizualizace vybrané varianty je součástí přílohy C.2. 
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9 Závěr 

Cílem práce bylo porovnat variantní návrh úprav organizace a řízení dopravy 

křižovatky nábřeží SPB - Porubská v Ostravě Porubě za účelem zvýšení bezpečnosti 

a plynulosti provozu. 

Analýzou stávajícího stavu křižovatky byla zjištěna poměrně nízká intenzita dopravy. 

Kapacitním výpočtem se prokázalo, že křižovatka řešena jako neřízená styková kapacitně

vyhoví i ve výhledovém roce 2031. Zjištěný stupeň  ÚKD v tomto roce je stupeň D. 

Rozborem dopravních nehod a konfliktních situací jsem došel k závěru, že pokud má být 

zvýšena bezpečnost dané křižovatky, musí být vhodným způsobem zdůrazněna psychologická 

přednost vozidel na hlavní komunikaci a zamezena možnost najíždění vozidel MHD do pruhu 

pro levé odbočení vedlejší komunikace. Tato skutečnost byla vyřešena již variantou A -

 stavebními úpravami křižovatky. Návrhem pruhu pro levé odbočení z hlavní komunikace 

na vedlejší se rovněž výrazně zlepší ÚKD celé křižovatky, a to na stupeň A. Tyto výsledky již 

napovídaly, že zbývající varianty řešení, tj. okružní křižovatka a křižovatka řízená SSZ, 

budou pro danou lokalitu méně vhodné. Vzhledem k tomu, že se v blízkosti řešené křižovatky 

již okružní křižovatka nachází, není potřeba dopravu více zklidňovat. Kriteriálním 

posouzením vhodnosti umístění světelné signalizace je prokázáno, že řízení křižovatky SSZ 

bude neúčelné. Jedním z rozhodujících aspektů proto byla i ekonomická výhodnost variant. 

Finančně nejpříznivěji vyjde varianta A, jejíž náklady na realizaci by neměly přesáhnout 

3 300 000 Kč. V závěru práce byla tato varianta doporučena jako nejvhodnější řešení 

organizace dopravy na této křižovatce.     
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Seznam tabulek 

Tab. 1 Tabulka intenzit dopravy v době průzkumu 14:00 - 16:00 

Tab. 2 Skupiny vozidel pro stanovení přepočtových koeficientů

Tab. 3 Skupiny komunikací podle charakteru provozu 

Tab. 4 Denní intenzity v běžný pracovní den 

Tab. 5 Týdenní průměr denních intenzit 

Tab. 6 Roční průměr denních intenzit 

Tab. 7 Intenzita dopravy ve špičkové hodině 14:15 - 15:15 

Tab. 8 Základní skupiny vozidel pro prognózu intenzit dopravy 

Tab. 9 Typy komunikací pro prognózu intenzit dopravy 

Tab. 10 Intenzita špičkové hodiny - rozdělení vozidel pro potřeby prognózy dopravy 

Tab. 11 Prognóza intenzit automobilové dopravy pro rok 2031 

Tab. 12 Přepočtové koeficienty skladby dopravního proudu 

Tab. 13 Intenzita špičkové hodiny v [j.v./h] rok 2011 

Tab. 14 Intenzita špičkové hodiny v [j.v./h] rok 2031 

Tab. 15 Hodnoty kritických a následných časových odstupů

Tab. 16 Základní hodnoty výpočtu kapacity křižovatky pro rok 2011 

Tab. 17 Limitní hodnoty střední doby zdržení 

Tab. 18 Posouzení úrovně kvality dopravy v roce 2011 

Tab. 19 Základní hodnoty výpočtu kapacity křižovatky roku 2031 
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Přílohy 



O N K A M ΣΣΣΣ O N K A M ΣΣΣΣ

14:00-14:15 70 2 0 1 0 73 15 0 0 1 0 16
14:15-14:30 62 0 0 0 1 63 22 1 0 2 1 26
14:30-14:45 56 1 0 1 0 58 28 0 0 1 0 29
14:45-15:00 69 2 0 1 0 72 10 0 0 2 0 12
15:00-15:15 71 0 0 2 0 73 19 0 0 1 0 20
15:15-15:30 61 1 0 0 1 63 17 0 0 2 1 20
15:30-15:45 71 2 0 1 2 76 18 0 0 1 0 19
15:45-16:00 62 1 0 1 2 66 19 0 0 2 0 21

Σ 522 9 0 7 6 544 Σ 148 1 0 12 2 163

O N K A M ΣΣΣΣ O N K A M ΣΣΣΣ

14:00-14:15 15 0 0 2 0 17 23 1 0 1 0 25
14:15-14:30 8 0 0 1 0 9 31 1 0 2 0 34
14:30-14:45 13 0 0 2 0 15 30 0 0 2 0 32
14:45-15:00 8 0 0 1 0 9 48 1 0 1 1 51
15:00-15:15 7 0 0 2 0 9 42 0 0 2 1 45
15:15-15:30 17 0 0 1 0 18 34 0 0 1 0 35
15:30-15:45 14 0 0 2 0 16 38 0 0 2 0 40
15:45-16:00 20 0 0 1 0 21 25 0 0 1 1 27

Σ 102 0 0 12 0 114 Σ 271 3 0 12 3 289

O N K A M ΣΣΣΣ O N K A M ΣΣΣΣ

14:00-14:15 36 1 0 1 1 39 80 0 0 1 0 81
14:15-14:30 31 0 0 2 0 33 85 0 0 4 0 89
14:30-14:45 35 0 0 1 0 36 78 0 0 1 1 80
14:45-15:00 36 1 0 2 1 40 76 1 0 2 0 79
15:00-15:15 31 0 0 1 0 32 81 0 0 1 0 82
15:15-15:30 34 0 0 2 0 36 69 0 0 2 2 73
15:30-15:45 35 0 0 1 0 36 67 0 0 0 1 68
15:45-16:00 30 0 0 2 0 32 57 1 0 1 0 59

Σ 268 2 0 12 2 284 Σ 593 2 0 12 4 611

V IV III II I ⇒

Σ 98
7

10
24

10
19

10
28

10
18

Příloha A.1 - Výsledky směrového průzkumu 14:00 - 16:00

špičková hodina 14:15-15:15 1028 voz/h

A (Opavská)

HODINA
rameno (směr) C (17. listopadu)
směr (proud) A - Opavská (č. 4)

HODINA
rameno (směr)
směr (proud)
druh vozidla

č
as

ov
ý 

in
te

rv
alI

II
III

IV
V

II
III

IV
V

IV
V

HODINA

I
II

III

I

č
as

ov
ý 

in
te

rv
al

rameno (směr) B (Svinov)
směr (proud) C - 17. listopadu (č. 7) A - Opavská (č. 8)
druh vozidla

B - Svinov (č. 6)
druh vozidla

č
as

ov
ý 

in
te

rv
al

B - Svinov (č. 2) C - 17. listopadu (č. 3)



Příloha A.2 - Koeficienty denních variací intenzit dopravy pro doporučené doby 
     průzkumu 

Doba 
průzkumu

Charakter 
provozu na 
komunikaci

Osobní 
vozidla (O)

Nákladní 
vozidla (N)

Nákladní 
soupravy (K)

Vozidla 
celkem (S)

14:00-16:00

D 7,56 8,37 9,07 7,84
E 6,87 7,85 8,57 7,11
I 6,58 7,66 8,31 6,88
II 6,46 7,44 6,77 6,75
M 6,4 7,5 7,49 6,58

Příloha A.3 - Podíl denní intenzity daného dne na týdenním průměru denních 
       intenzit 

Druh 
vozidla

Charakter 
provozu

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

Osobní 
vozidla 

(O)

D 95,6 98,4 105,7 111,1 119,7 83,0 86,5
E 93,7 94,0 99,5 102,3 119,7 95,7 95,1
I 101,0 99,8 103,7 103,8 114,5 92,9 84,3

II-H 104,4 102,6 106,5 102,9 114,8 95,7 73,1
II-S 95,5 96,6 100,0 100,0 113,3 103,4 91,2
II-R 87,7 87,1 91,0 92,6 116,7 115,7 109,2
M 117,0 112,6 112,9 112,2 113,8 70,4 62,1

Nákladní 
vozidla 

(N)

D,E 114,7 122,7 124,1 127,8 120,1 47,6 43,0
I 119,4 121,1 124,7 124,8 124,6 48,5 36,9
II 122,5 126,1 120,5 123,4 119,8 55,3 32,4
M 122,0 134,8 134,8 128,6 136,4 27,5 15,9

Nákladní 
soupravy 

(K)

D,E 129,1 126,5 125,8 121,8 111,0 58,2 27,6
I 134,6 129,2 122,3 131,8 120,1 39,2 22,8
II 132,1 135,9 117,6 127,6 125,1 40,7 21,0
M 122,0 134,8 134,8 128,6 136,4 27,5 15,9

Vozidla 
celkem 

(S)

D 102,7 104,5 110,0 114,0 119,0 75,9 73,9
E 104,0 102,5 107,4 108,3 118,1 83,1 76,6
I 104,4 103,5 108,2 108,6 118,6 82,0 74,7

II-H 106,3 104,1 107,8 104,8 115,1 92,4 69,5
II-S 97,5 98,2 101,3 102,0 114,1 100,0 86,9
II-R 87,7 87,1 91,0 92,6 116,7 115,7 109,2
M 115,6 110,5 114,3 113,0 116,8 69,0 60,8
Z 91,0 87,0 101,0 106,0 131,0 102,0 82,0



Příloha A.4 - Podíl denní intenzity daného měsíce i na ročním průměru denních 
intenzit 

Měsíc 
průzkumu

Charakter provozu
D E,I II-H,II-S II-R-L II-R-Z M

leden 81,1 82,8 85,6 67,7 119,2 94,7
únor 89,4 94,6 90,9 75,1 108,0 99,5

březen 94,5 96,7 99,2 84,0 95,7 101,5
duben 107,6 106,3 104,5 98,1 86,0 105,7
květen 108,2 107,2 111,7 113,4 85,8 104,6
červen 112,4 107,8 111,0 134,7 93,0 103,4
červenec 119,7 113,8 109,5 152,3 101,3 95,9

srpen 120,8 114,5 107,0 147,1 100,4 92,6
září 103,2 102,6 103,5 123,6 96,5 99,1
říjen 96,3 100,0 97,6 87,0 95,2 101,9

listopad 86,8 89,9 91,5 66,7 103,1 110,6
prosinec 80,0 83,8 88,0 50,3 115,8 100,5

Příloha A.5 - Koeficienty vývoje intenzit dopravy pro skupinu lehkých vozidel - L 

Rok 
Typ komunikace 

Rok 
Typ komunikace 

D I II+III D I II+III 

2005 1,00 1,00 1,00 2028 1,64 1,59 1,54 

2006 1,07 1,06 1,06 2029 1,66 1,61 4,56 

2007 1,15 1,14 1,13 2030 1,69 1,64 1,58 

2008 1,20 1,19 1,17 2031 1,71 1,66 1,60 

2009 1,22 1,20 1,18 2032 1,74 1,68 1,62 

2010 1,17 1,16 1,15 2033 1,76 1,70 1,64 

2011 1,19 1,18 1,16 2034 1,78 1,72 1,66 

2012 1,22 1,21 1,19 2035 1,80 1,74 1,68 

2013 1,25 1,23 1,21 2036 1,83 1,76 1,70 

2014 1,27 1,25 1,23 2037 1,85 1,78 1,71 

2015 1,30 1,28 1,25 2038 1,87 1,80 1,73 

2016 1,33 1,30 1,27 2039 1,89 1,82 1,75 

2017 1,35 1,32 1,30 2040 1,91 1,84 1,76 

2018 1,38 1,35 1,32 2041 1,92 1,85 1,78 

2019 1,40 1,37 1,34 2042 1,94 1,87 1,79 

2020 1,43 1,40 1,36 2043 1,96 1,89 1,81 

2021 1,46 1,42 1,38 2044 1,98 1,90 1,82 

2022 1,48 1,45 1,41 2045 1,99 1,92 1,84 

2023 1,51 1,47 1,43 2046 2,01 1,93 1,85 

2024 1,54 1,50 1,45 2047 2,02 1,95 1,86 

2025 1,56 1,52 1,47 2048 2,04 1,96 1,88 

2026 1,59 1,54 1,50 2049 2,05 1,97 1,89 

2027 1,61 1,57 1,52 2050 2,07 1,98 1,90 



Příloha A.6 - Koeficienty vývoje intenzit dopravy pro skupinu těžkých vozidel - T 

Rok 
Typ komunikace 

Rok 
Typ komunikace 

D I II+III D I II+III 
2005 1,00 1,00 1,00 2028 1,25 1,18 1,11 
2006 1,06 1,04 1,03 2029 1,26 1,18 1,11 
2007 1,13 1,09 1,06 2030 1,26 1,18 1,11 
2008 1,16 1,11 1,07 2031 1,27 1,19 1,12 
2009 1,13 1,09 1,06 2032 1,27 1,19 1,12 
2010 1,14 1,09 1,06 2033 1,28 1,19 1,12 
2011 1,14 1,10 1,06 2034 1,28 1,20 1,12 
2012 1,15 1,11 1,07 2035 1,29 1,20 1,13 
2013 1,16 1,11 1,07 2036 1,29 1,20 1,13 
2014 1,17 1,12 1,07 2037 1,30 1,21 1,13 
2015 1,17 1,12 1,08 2038 1,30 1,21 1,13 
2016 1,18 1,12 1,08 2039 1,31 1,21 1,13 
2017 1,19 1,13 1,08 2040 1,31 1,21 1,13 
2018 1,19 1,13 1,08 2041 1,31 1,22 1,14 
2019 1,20 1,14 1,09 2042 1,32 1,22 1,14 
2020 1,21 1,14 1,09 2043 1,32 1,22 1,14 
2021 1,21 1,15 1,09 2044 1,33 1,23 1,14 
2022 1,22 1,15 1,10 2045 1,33 1,23 1,14 
2023 1,23 1,16 1,10 2046 1,33 1,23 1,14 
2024 1,23 1,16 1,10 2047 1,34 1,23 1,15 
2025 1,24 1,16 1,10 2048 1,34 1,24 1,15 
2026 1,24 1,17 1,11 2049 1,34 1,24 1,15 
2027 1,25 1,17 1,11 2050 1,35 1,24 1,15 

Příloha A.7 -  Kartogram výhledových a současných intenzit 
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Příloha A.8 - Výpočet kapacity křižovatky - rok 2031
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Příloha A.9 - Dopravní nehodovost nábřeží SPB x Porubská [17]

4041 - Nábřeží SPB x Porubská rok 2010 
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1 503 09_03 2:10 58+0       25 NA:1 OA:3 01x01 00-0

v roce 2009 nebyla nehoda

4041 - Nábřeží SPB x Porubská rok 2008
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1  2019  26_05 1:15 13+0       25  NA:3 OA:3 51x85 19-3 

2  4676  22_11 6:16 22+0       5  OA:3 AB:3 05x05 10-3 

3  5044  12_12 5:17 14+0       100  OA:3 OA:3 51x85 19-3 

4041 - Nábřeží SPB x Porubská rok 2007
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1 1025 09_03 5:19 67+0       60 OA:1 OA:3 15x15 19.3 

2 3139 18_07 3:16 11+0       15 NA:3 OA:3 18x85 19.3 

3 4197 21_09 5:10 11+0       20 OA:3 OA:3 05x05 10.3 

4 4711 21_10 7:19 67+0       80 OA:3 OA:3 15x15 19.3 

5 5840 14_12 5:10 11+0       40 OP:3 OA:3 58x85 19.3 



4041 - N
áb
řeží S

P
B

 x P
orubská rok 2006

Pořadí 

Čślo dopr. nehody 

Datum 

Den a hodina 

Příčina dopr. nehody a 
alkohol 

Usmrceno 

Těžce zraněno 

Lehce zraněno 

Hmotná škoda v tis.Kč

Viník dopr. nehody 

Účastník dopr. nehody 

Směr pohybu vozidel 

Topografie a řízení provozu

1 
3312 

22_06 
4:09 

14+
0 
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:3 
A

B
:1 

51x81 
19.3 
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orubská rok 2005 

Pořadí 

Čślo dopr. nehody 

Datum 

Den a hodina 

Příčina dopr. nehody a 
alkohol 

Usmrceno 

Těžce zraněno 

Lehce zraněno 

Hmotná škoda v tis.Kč

Viník dopr. nehody 

Účastník dopr. nehody 

Směr pohybu vozidel 

Topografie a řízení provozu

1 
172 

12_01 
3:09 

22+
0 
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:3 
  

85x00 
19.3 
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Čślo dopr. nehody 

Datum 

Den a hodina 

Příčina dopr. nehody a 
alkohol 

Usmrceno 

Těžce zraněno 

Lehce zraněno 

Hmotná škoda v tis.Kč

Viník dopr. nehody 

Účastník dopr. nehody 

Směr pohybu vozidel 

Topografie a řízení provozu 

1 
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2:08 

22+
0 

  
  

  
15 

N
A

:3 
A

B
:1 

58x85 
19.3
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Příloha A.10 - Popis příčin dopravních nehod za období 2011-2005 [24]  

2011 - 0 DN

2010 - 1 DN

503 
Dne 9. března 2010 v 09:50 hod. řídil v Ostravě Porubě po ulici Nábřeží SPB ve směru jízdy 
od ulice Francouzské k ulici Porubské nákladní vozidlo řidič, který si počínal neopatrně, plně
se nevěnoval řízení vozidla, podíval se mimo jízdní prostor před sebou a špatně zareagoval na 
ve stejném směru jízdy jedoucí a přibrzďující osobní vozidlo které řídil řidič a do tohoto 
zezadu narazil. Při nehodě došlo pouze ke hmotné škodě na obou vozidlech. Dechová 
zkouška na alkohol byla provedena přístrojem DRÄGER, její výsledek byl negativní. Ke 
zranění osob nedošlo. Technická závada, jako příčina dopravní nehody, nebyla na místě
ohledáním zjištěna ani uplatněna. 

2009 - 0 DN

2008 - 3 DN

2019 
Dne 26. května 2008 v 14:40 hod. řídil v Ostravě - Porubě po ul. Nábřeží SPB ve směru od ul. 
Francouzské k ul. 17. listopadu řidič nákladní vozidlo, registrační značky, kdy tento při 
odbočování vlevo nedal přednost v jízdě osobnímu vozidlu, registrační značky, které po 
hlavní pozemní komunikaci ul. Porubské ve směru od ul. Hlavní třída k ul. Francouzské řídil 
řidič a došlo ke střetu a poškození obou zúčastněných vozidel. Dechová zkouška na alkohol 
byla provedena přístrojem DRÄGER, její výsledek byl negativní. Ke zranění osob nedošlo. 
Technická závada, jako příčina dopravní nehody, nebyla na místě ohledáním zjištěna ani 
uplatněna. 

4676 
Dne 22. listopadu 2008 v 15:35 hodin řídil v Ostravě Porubě po ul. Porubské ve směru jízdy 
od ul. M. Kopeckého k ul. Francouzské os. vozidlo dosud neustanovený řidič, kdy tento v 
prostoru křižovatky s ul. nábř. SPB, při průjezdu levotočivé zatáčky, nepřizpůsobil rychlost 
jízdy zejména povětrnostním podmínkám, na namrzlém povrchu uvedl vozidlo do smyku a 
narazil do autobusu MHD, linky č., který řídil a se kterým v prostoru uvedené křižovatky ve 
směru jízdy od ul. Francouzské k ul. nábř. SPB stál řidič, čímž vznikla hmotná škoda na 
uvedených vozidlech. Po střetu os. vozidlo z místa ujelo. Poranění osob na místě nezjištěno, u 
neznámého řidiče požití alkoholu nelze vyloučit, u řidiče bylo požití alkoholu na místě
vyloučeno přístrojem Dräger, technická závada, jako příčina dopravní nehody, nebyla na 
místě ohledáním zjištěna ani uplatněna 



5044 
Dne 12. prosince 2008 v 16:00 hod. řídila v Ostravě-Porubě přes křižovatku ulic Nad 
Porubkou Porubská po ulici Nad Porubkou od ulice Francouzské os.vozidlo přičemž nedala 
přednost v jízdě zprava jedoucímu os.vozidlu , které po ulici Porubské řídil, vjela mu do 
jízdní dráhy, takže došlo ke střetu. Při nehodě utrpěl řidič poranění naražení kolena, které si 
nevyžádalo lékařské ošetření, jeho spolujedoucí syn utrpěl poranění naražení hrudníku, 
ošetření preventivní prohlídka lékařem bez léčení, spolujedoucí dcera vyšetřena lékařem 
preventivně bez léčení. Alkohol byl vyloučen dech. zkouškou přístrojem Drager. Technická 
závada, jako příčina dopravní nehody, nebyla na místě ohledáním zjištěna ani uplatněna. 

2007 - 5 DN

1025 
Dne 9. března 2007 v 18:10 hod. řídil v Ostravě Porubě po ulici Nábřeží SPB ve směru od 
ulice 17. listopadu osobní vozidlo řidič, kdy před hranicí křižovatky s ulicí Porubskou se plně
nevěnoval řízení (ladil stanici na rádiu) a zezadu narazil do osobního vozidla, které stejným 
směrem řídil a před hranicí křižovatky zastavil řidič A a došlo k poškození obou vozidel. 
Dechová zkouška na alkohol byla provedena přístrojem DRÄGER, její výsledek byl 
negativní. Ke zranění osob nedošlo. Technická závada, jako příčina dopravní nehody, nebyla 
na místě ohledáním zjištěna ani uplatněna. 

3139 
Dne 18. července 2007 v 15:05 hodin řídila v Ostravě Porubě po ulici Nábřeží SPB ve směru 
od ulice Budovatelské ke křižovatce s ulicí Porubská a na této chtěla odbočit vlevo směrem k 
ulici Hlavní třída osobní vozidlo řidička, kdy tato na uvedené křižovatce nedala oproti svislé 
dopravní značce "Dej přednost v jízdě!", tuto po hlavní pozemní komunikaci ulice Porubské 
ve směru od ulice Hlavní třída a přes křižovatku rovně k ulici Nad Porubkou jedoucímu 
osobnímu vozidlu řidiče a následně došlo v prostoru křižovatky ke střetu a poškození vozidel. 
Dechová zkouška na alkohol byla provedena detekční trubičkou ALTEST, její výsledek byl 
negativní. Ke zranění osob nedošlo. Technická závada, jako příčina dopravní nehody, nebyla 
na místě ohledáním zjištěna ani uplatněna. 

4197 
Dne 21. září 2007 v 09:10 hod. řídil v Ostravě Porubě po vedlejší pozemní komunikaci ulici 
Nábřeží SPB řidič osobní vozidlo, kdy na křižovatce s hlavní pozemní komunikaci ulicí 
Porubskou nedal přednost v jízdě oproti svislé DZ " Dej přednost v jízdě" osobnímu vozidlu, 
které po této hlavní ulici ve směru od ulice Dělnické k ulici Nábřeží SPB řídil řidič a došlo ke 
střetu vozidel a jejich poškození. Dechová zkouška na alkohol byla provedena přístrojem 
DRÄGER, její výsledek byl negativní. Ke zranění osob nedošlo. Technická závada, jako 
příčina dopravní nehody, nebyla na místě ohledáním zjištěna ani uplatněna 

4711 
Dne 21. října 2007 v 18:00 hod. řídil v Ostravě-Porubě po ul. Nábřeží SPB ve směru od ul. 
17. listopadu k ul. Porubské os. vozidlo řidič, kdy na křižovatce s ul. Porubskou se plně
nevěnoval řízení - sledoval provoz vozidel po ul. Porubské a zezadu narazil do os. vozidla, se 
kterým v křižovatce zastavil řidič Bednář, čímž došlo k poškození obou vozidel. Dechová



zkouška na alkohol byla provedena přístrojem DRÄGER, její výsledek byl negativní. Ke 
zranění osob nedošlo. Technická závada, jako příčina dopravní nehody, nebyla na místě
ohledáním zjištěna ani uplatněna.

5840 
Dne 14. prosince 2007 v 09:35 hod. řídil v Ostravě Porubě z vedlejší ulice Nábřeží SPB vlevo 
na ulici Porubskou směrem k ulici Opavské osobní vozidlo s přívěsným vozíkem řidič, který 
v prostoru křižovatky oproti DZ "dej přednost v jízdě" tuto nedal osobnímu vozidlu, které po 
hlavní ulici Porubské ve směru od ulice Opavské řídil řidič a došlo ke střetu a poškození 
všech tří vozidel. Dechová zkouška na alkohol byla provedena přístrojem DRÄGER, její 
výsledek byl negativní. Ke zranění osob nedošlo. Technická závada, jako příčina dopravní 
nehody, nebyla na místě ohledáním zjištěna ani uplatněna. 

2006 - 1 DN

3312 
Dne 22. června 2006 v 07:52 hod. řídil v Ostravě-Porubě po hlavní pozemní komunikaci ulici 
Nábřeží SPB ve směru jízdy od ulice Nad Porubkou směrem k ulici 17. listopadu řidič osobní 
vozidlo, registrační značky, kdy v křižovatce s ulicí Porubskou nedal přednost v jízdě zprava 
jedoucímu autobusu MHD Karosa, registrační značky, linky č., který po hlavní pozemní 
komunikaci ulici Porubské ve směru jízdy od ulice Hlavní třída v křižovatce vpravo řídil řidič
a došlo ke střetu mezi oběma vozidly a k poškození obou vozidel. Požití alkoholu bylo u obou 
řidičů na místě dopravní nehody vyloučeno dechovou zkouškou přístrojem Dräger. K 
poranění osob nedošlo. Technická závada, jako příčina dopravní nehody, nebyla na místě
ohledáním zjištěna ani uplatněna. 

2005 - 1 DN

172 
Dne 12. ledna 2005 v 08:10 hod. řídila v Ostravě - Porubě po ul. Porubské od ul. Dělnické 
řidička os. vozidlo, kdy při nájezdu po hlavní ul. Porubské na ul. Nábřeží vlevo na ul. Nad 
Porubkou nepřizpůsobila rychlost zejména stavu komunikace a povětrnostním vlivům, na 
zamrzlé vozovce dostala s vozidlem smyk a narazila na zvýšený obrubník vpravo ve směru 
své jízdy a poškodila si vozidlo. K jiné škodě nedošlo. Dechová zkouška byla provedena 
detekční trubičkou ALTEST, její výsledek byl negativní. Ke zranění osob nedošlo. Technická 
závada, jako příčina dopravní nehody, nebyla na místě ohledáním zjištěna ani uplatněna. 



Příloha A.11 Místa dopravních nehod [28] (upraveno) 

Příloha A.12 Koeficienty vývoje dopravy pro všechna vozidla 

Rok 
Typ komunikace 

D I II+III 
2005 1,00 1,00 1,00 

2006 1,06 1,06 1,05 

2007 1,14 1,13 1,12 

2008 1,19 1,17 1,16 

2009 1,19 1,18 1,16 

2010 1,16 1,15 1,13 

2011 1,18 1,16 1,15 

2012 1,20 1,18 1,17 

2013 1,22 1,20 1,19 

2014 1,25 1,22 1,21 

2015 1,26 1,24 1,22 

503 

2019 

4676

5044 

1025 
3139 4197 

47115840 3312 

172 



Příloha A.13 - Klasifikační znaky konfliktních situací [15] 

Klasifikace podle účastníků (1. znak)
chodec 1  …  … 
automobil 2  …  … 
tramvaj 3  …  … 
chodec  x  automobil 4  …  … 
chodec  x  tramvaj 5  …  … 
automobil  x  automobil 6  …  … 
automobil  x  tramvaj 7  …  … 
tramvaj  x  tramvaj 8  …  … 
jiné 9  …  … 
Klasifikace podle způsobu konfliktu (2. znak) 
možnost střetu s příčnějedoucím …  A  … 
možnost střetu s protijedoucím …  B  … 
možnost střetu ve stykovém bodě …  C  … 
možnost střetu najetím zezadu …  D  … 
možnost střetu se souběžně jedoucím …  E  … 
možnost střetu vlivem parkov. manévru …  P  … 
možnost střetu vlivem otáčení …  O  … 
vjezd (vstup) na červenou …  č  … 
zavinil chodec …  ch  … 
zavinilo vozidlo …  v  … 
agresivita …  a  … 
pasivita …  p  … 
vlivem fronty na křižovatce …  f  … 
pokyn …  g  … 
Klasifikace podle závažnosti (3. znak) 
konfliktní situace bez reakce …  …  1 
konfliktní situace bez násilné reakce …  …  2 
konfliktní situace s ostrou reakcí …  …  3 
dopravní nehoda …  …  4 



Příloha A.14 - Seznam konfliktních situací 

č.: Čas: Symbol: Popis konfliktní situace: 

1. 14:00:22 6P2
Možnost střetu s parkujícím vozidlem na rameni B => zdržení souběžně
jedoucího vozidla

2. 14:07:09 9B1
Kloubový autobus jedoucí z ramene A do C najíždí do pruhu pro levé 
odbočení ramene C

3. 14:08:56 2p1
Pasivita vozidla jedoucího z ramene A do C => zastavení v prostoru 
křižovatky, váhaní

4. 14:10:15 6D2
Možnost střetu najetím zezadu na rameni B => vozidlo jedoucí z ramene B 
do C způsobilo zdržení vozidla jedoucího po hlavní komunikaci a přinutilo 
ho k objízdnému manévru

5. 14:11:20 4ch1
Na rameni B vstoupili chodci do vozovky a následně ji překonali v místě
mimo přechod pro chodce

6. 14:11:55 4ch2
Na rameni B vstoupil chodec do vozovky mimo přechod pro chodce 
=> způsobil zdržení a úhybný manévr vozidla jedoucího z ramene A do B

7. 14:12:35 6p2 pasivita vozidla jedoucího z ramene A do B => zdržení dalšího vozidla

8. 14:17:47 9B1
Autobus jedoucí z ramene A do C najíždí do pruhu pro levé odbočení 
ramene C

9. 14:26:29 6p2
pasivita a váhání řidiče jedoucího z ramene A do B (pravděpodobně z 
důvodu přehlédnutí svislého značení upravujícího přednost v jízdě) => 
zdržení dalších vozidel

10. 14:26:45 9B1
Kloubový autobus jedoucí z ramene A do C najíždí do pruhu pro levé 
odbočení ramene C

11. 14:29:21 6p2 Pasivita vozidla jedoucího z ramene A do C => zdržení dalších vozidel

12. 14:37:48 9B1
Autobus jedoucí z ramene A do C najíždí do pruhu pro levé odbočení 
ramene C

13. 14:45:38 6vp2
Vozidlo jedoucí z ramene C do B zastavilo v prostoru křižovatky z důvodu 
výstupu osob => přimělo tím další vozidla k jeho objetí 

14. 14:45:53 4ch1 Na rameni B chodci překonali vozovku mimo přechod pro chodce

15. 14:47:40 9B1
Kloubový autobus jedoucí z ramene A do C najíždí do pruhu pro levé 
odbočení ramene C

16. 14:52:47 6vf2
Vznik fronty na rameni B způsobený vozidlem jedoucím na rameno C 
z důvodu vyšší intenzity na hlavní komunikaci

17. 14:56:04 9B1
Autobus jedoucí z ramene A do C najíždí do pruhu pro levé odbočení 
ramene C
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Příloha A.15 - Výpočet kapacity křižovatky po stavební úpravě - rok 2031
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Příloha A.16 - Výpočet mezičasů
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Příloha A.17 - Výpočet signálního plánu
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Příloha A.18 - Položkové rozpočty variant

     Jednot.
Č Kód Zkrácený popis M.j. Množství cena (K č) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem

11 0,00 275 668,11 275 668,11 1 627,72
1 113107246R00 Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.10 cm (vozovka) m2 1 270,00 131,11 0,00 166 509,70 166 509,70 0,71 900,43

2 113107226R00 Odstranění podkladu nad 200 m2,drc.+štět tl. 45 cm (vozovka) m2 1 220,00 69,03 0,00 84 216,60 84 216,60 0,56 683,20

3 113107141R00 Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm (chodník) m2 191,00 80,66 0,00 15 406,06 15 406,06 0,10 18,72

4 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých (kom.) m 175,00 54,49 0,00 9 535,75 9 535,75 0,15 25,38

12 0,00 2 999,22 2 999,22 0,00
5 121101100R00 Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m (pod chod.) m3 37,00 81,06 0,00 2 999,22 2 999,22 0,00 0,00

18 0,00 12 419,75 12 419,75 0,00
6 181301104R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 20-25 cm,do 500m2 m2 175,00 70,97 0,00 12 419,75 12 419,75 0,00 0,00

56 888 511,16 148 280,54 1 036 791,70 1 394,55
7 564762111R00 Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm (vozovka) m2 1 220,00 233,54 230 677,60 54 241,20 284 918,80 0,49 592,60

8 567132112R00 Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.17 cm (vozovka) m2 1 220,00 306,05 332 694,00 40 687,00 373 381,00 0,43 529,76

9 565131211R00 Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 nad 3 m,tl.5 cm (vozovka) m2 1 220,00 279,10 292 348,60 48 153,40 340 502,00 0,13 160,89

10 564113325R00 Podklad z asf.recyklátu fr.32-80 po zhutn.tl.25 cm (chodník) m2 153,00 180,71 24 097,50 3 551,13 27 648,63 0,53 80,33

11 564231111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm (chodník) m2 153,00 67,59 8 693,46 1 647,81 10 341,27 0,20 30,97

57 602 889,95 386 486,35 989 376,30 315,97
12 577152113RT3 Beton asfaltový ACO 16 (ABH I), nad 3 m, tl. 6 cm (vozovka) m2 1 150,00 469,18 325 473,00 214 084,00 539 557,00 0,16 178,93

13 577112113RT3 Beton asf. ACO 11+ (ABS I), modifik. do 3 m, 4 cm (vozovka) m2 1 150,00 353,15 236 313,50 169 809,00 406 122,50 0,10 119,29

14 576111224R00 Koberec asfalt.mastix SMA 11 S (AKMS) nad 3 m,5 cm (chod.) m2 153,00 285,60 41 103,45 2 593,35 43 696,80 0,12 17,75

59 2 056,65 8 738,55 10 795,20 5,84
15 591111111R00 Kladení dlažby velké kostky,lože z kamen.tl. 5 cm (ostrůvek) m2 39,00 157,17 1 322,49 4 807,14 6 129,63 0,11 4,29

16 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm (slepecká) m2 21,00 222,17 734,16 3 931,41 4 665,57 0,07 1,55

91 237 495,48 76 535,56 314 031,04 52,06
17 917161111RT2 Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z BP 12,5 (kom.) m 168,00 1 349,81 211 194,48 15 573,60 226 768,08 0,24 40,56

18 916561111RT4 Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou (chod.) m 80,00 216,91 13 964,80 3 388,00 17 352,80 0,12 9,42

19 914001111R00 Montáž svislých dopr.značek na sloupky, konzoly kus 8,00 428,22 1 684,00 1 741,76 3 425,76 0,25 1,97

20 R Svislé dopravní značení (cena průměr/kus) kus 6,00 1 000,00 0,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00

21 915712111R00 Vodorovné značení proužků š.25 cm střík.barvou m 450,00 33,22 9 378,00 5 571,00 14 949,00 0,00 0,08

22 915701111R00 Zřízení vodorovného značení z nátěr.hmot tl.do 3mm m2 230,00 197,98 1 274,20 44 261,20 45 535,40 0,00 0,03

2 642 081,32

Kryty št ěrkových a živi čných pozemních komunikací a zpevn ěných ploch

Dlažby a p ředlažby pozemních komunikací a zpevn ěných ploch

Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevn ěných plochách

Celkem:

Náklady (K č)

Bc. Ivan Stach

Bc. Ivan Stach

Začátek výstavby:

Hmotnost (t)

Přípravné a p řidružené práce

Odkopávky a prokopávky

Povrchové úpravy terénu

Podkladní vrstvy komunikací a zpevn ěných ploch

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracoval:

Konec výstavby:

Zpracováno dne: 22.10.2011

Varianta A - stavební úpravy křižovatky

Druh stavby:

Lokalita:

JKSO:

Návrh úprav křižovatky nábřeží SPB x Porubská

Ostrava - Poruba



     Jednot.
Č Kód Zkrácený popis M.j. Množství cena (K č) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem

11 0,00 538 788,00 538 788,00 1 327,40
1 113107142R00 Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm (vozovka) m2 1 460,00 151,32 0,00 220 927,20 220 927,20 0,18 264,26

2 113107226R00 Odstranění podkladu nad 200 m2,drc.+štět tl. 45 cm (vozovka) m2 1 460,00 69,03 0,00 100 783,80 100 783,80 0,56 817,60

3 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 320,00 54,49 0,00 17 436,80 17 436,80 0,15 46,40

4 113204111R00 Vytrhání obrub záhonových m 150,00 32,74 0,00 4 911,00 4 911,00 0,04 6,00

5 113107141R00 Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm (chod.) m2 580,00 80,66 0,00 46 782,80 46 782,80 0,10 56,84

6 113107122R00 Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm (chod.) m2 580,00 255,08 0,00 147 946,40 147 946,40 0,24 136,30

12 0,00 1 911,60 1 911,60 0,00
7 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 40,00 47,79 0,00 1 911,60 1 911,60 0,00 0,00

18 0,00 9 020,00 9 020,00 0,00
8 181301114R00 Rozprostření ornice, rovina, tl.20-25 cm,nad 500m2 m2 550,00 16,40 0,00 9 020,00 9 020,00 0,00 0,00

56 864 081,00 150 483,00 1 014 564,00 1 459,55
9 564762111R00 Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 20 cm (vozovka) m2 1 100,00 233,54 207 988,00 48 906,00 256 894,00 0,49 534,31

10 567132112R00 Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.17 cm (vozovka) m2 1 100,00 306,05 299 970,00 36 685,00 336 655,00 0,43 477,65

11 565131211R00 Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 nad 3 m,tl.5 cm (vozovka) m2 1 100,00 279,10 263 593,00 43 417,00 307 010,00 0,13 145,07

12 564113325R00 Podklad z asf.recyklátu fr.32-80 po zhutn.tl.25 cm (chod.) m2 500,00 180,71 78 750,00 11 605,00 90 355,00 0,53 262,50

13 564801112R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 4 cm (chod.) m2 500,00 47,30 13 780,00 9 870,00 23 650,00 0,08 40,02

57 671 686,00 375 677,00 1 047 363,00 343,25
14 577152113RT3 Beton asfaltový ACO 16 (ABH I), nad 3 m, tl. 6 cm (vozovka) m2 1 100,00 469,18 311 322,00 204 776,00 516 098,00 0,16 171,15

15 577112113RT3 Beton asf. ACO 11+ (ABS I), modifik. do 3 m, 4 cm (vozovka) m2 1 100,00 353,15 226 039,00 162 426,00 388 465,00 0,10 114,10

16 576111224R00 Koberec asfalt.mastix SMA 11 S (AKMS) nad 3 m,5 cm (chod.) m2 500,00 285,60 134 325,00 8 475,00 142 800,00 0,12 58,00

59 4 614,60 18 878,35 23 492,95 13,59
17 591111111R00 Kladení dlažby velké kostky,lože z kamen.tl. 5 cm (prstenec) m2 100,00 157,17 3 391,00 12 326,00 15 717,00 0,11 11,00

18 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm (sig.,var.,pásy) m2 35,00 222,17 1 223,60 6 552,35 7 775,95 0,07 2,59

91 889 155,16 101 978,54 991 133,70 232,19
19 917161111RT2 Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z BP 12,5 (prstenec) m 176,00 1 349,81 221 251,36 16 315,20 237 566,56 0,24 42,49

20 916561111RT4 Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou (chod.) m 730,00 216,91 127 428,80 30 915,50 158 344,30 0,12 85,97

21 916991191R00 Příplatek za provedení oblouku r do 20 m m 85,00 27,54 0,00 2 340,90 2 340,90 0,00 0,00

22 917411111RT2 Osaz. stoj. obrub. kam. bez opěry, lože kam.těžené (vozovka) m 410,00 1 316,72 515 964,50 23 890,70 539 855,20 0,24 99,46

23 915712111R00 Vodorovné značení proužků š.25 cm střík.barvou m 450,00 33,22 9 378,00 5 571,00 14 949,00 0,00 0,08

24 915701111R00 Zřízení vodorovného značení z nátěr.hmot tl.do 3mm m2 100,00 197,98 554,00 19 244,00 19 798,00 0,00 0,01

25 914001111R00 Montáž svislých dopr.značek na sloupky, konzoly kus 17,00 428,22 3 578,50 3 701,24 7 279,74 0,25 4,18

26 R Svislé dopravní značení (cena průměr/kus) kus 11,00 1 000,00 11 000,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00

3 626 273,25
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Návrh úprav křižovatky nábřeží SPB x Porubská

Ostrava - Poruba



     Jednot.
Č Kód Zkrácený popis M.j. Množství cena (K č) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem

11 0,00 281 121,01 281 121,01 1 668,41
1 113107246R00 Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.10 cm (vozovka) m2 1 280,00 131,11 0,00 167 820,80 167 820,80 0,71 907,52

2 113107226R00 Odstranění podkladu nad 200 m2,drc.+štět tl. 45 cm (vozovka) m2 1 280,00 69,03 0,00 88 358,40 88 358,40 0,56 716,80

3 113107141R00 Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm (chodník) m2 191,00 80,66 0,00 15 406,06 15 406,06 0,10 18,72

4 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých (kom.) m 175,00 54,49 0,00 9 535,75 9 535,75 0,15 25,38

12 0,00 2 999,22 2 999,22 0,00
5 121101100R00 Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m m3 37,00 81,06 0,00 2 999,22 2 999,22 0,00 0,00

18 0,00 12 419,75 12 419,75 0,00
6 181301104R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 20-25 cm,do 500m2 m2 175,00 70,97 0,00 12 419,75 12 419,75 0,00 0,00

56 881 497,06 147 107,74 1 028 604,80 1 384,03
7 564762111R00 Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 20 cm (vozovka) m2 1 210,00 233,54 228 786,80 53 796,60 282 583,40 0,49 587,75

8 567132112R00 Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.17 cm (vozovka) m2 1 210,00 306,05 329 967,00 40 353,50 370 320,50 0,43 525,42

9 565131211R00 Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 nad 3 m,tl.5 cm (vozovka) m2 1 210,00 279,10 289 952,30 47 758,70 337 711,00 0,13 159,57

10 564113325R00 Podklad z asf.recyklátu fr.32-80 po zhutn.tl.25 cm (chodník) m2 153,00 180,71 24 097,50 3 551,13 27 648,63 0,53 80,33

11 564231111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm (chodník) m2 153,00 67,59 8 693,46 1 647,81 10 341,27 0,20 30,97

57 632 200,55 406 515,55 1 038 716,10 331,53
12 577152113RT3 Beton asfaltový ACO 16 (ABH I), nad 3 m, tl. 6 cm (vozovka) m2 1 210,00 469,18 342 454,20 225 253,60 567 707,80 0,16 188,26

13 577112113RT3 Beton asf. ACO 11+ (ABS I), modifik. do 3 m, 4 cm (vozovka) m2 1 210,00 353,15 248 642,90 178 668,60 427 311,50 0,10 125,51

14 576111224R00 Koberec asfalt.mastix SMA 11 S (AKMS) nad 3 m,5 cm (chod.) m2 153,00 285,60 41 103,45 2 593,35 43 696,80 0,12 17,75

59 2 768,76 11 327,01 14 095,77 8,15
15 591111111R00 Kladení dlažby velké kostky,lože z kamen.tl. 5 cm (ostůvky) m2 60,00 157,17 2 034,60 7 395,60 9 430,20 0,11 6,60

16 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm (slepecká) m2 21,00 222,17 734,16 3 931,41 4 665,57 0,07 1,55

91 322 270,95 79 709,88 401 980,83 68,68
17 917161111RT2 Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z BP 12,5 (ostrůvky) m 65,00 1 349,81 81 712,15 6 025,50 87 737,65 0,24 15,69

18 916561111RT4 Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou (chodník) m 80,00 216,91 13 964,80 3 388,00 17 352,80 0,12 9,42

19 917411111RT2 Osaz. stoj. obrub. kam. bez opěry, lože kam.těžené (kom.) m 170,00 1 316,72 213 936,50 9 905,90 223 842,40 0,24 41,24

20 914001111R00 Montáž svislých dopr.značek na sloupky, konzoly kus 9,00 428,22 1 894,50 1 959,48 3 853,98 0,25 2,21

R Svislé dopravní značení (cena průměr/kus) kus 5,00 950,00 0,00 4 750,00 4 750,00

21 915712111R00 Vodorovné značení proužků š.25 cm střík.barvou m 450,00 33,22 9 378,00 5 571,00 14 949,00 0,00 0,08

22 915701111R00 Zřízení vodorovného značení z nátěr.hmot tl.do 3mm m2 250,00 197,98 1 385,00 48 110,00 49 495,00 0,00 0,04

SSZ 796 000,00 80 000,00 876 000,00 0,00
23 R Mikroprocesorový řadič ks 1,00 350 000,00 350 000,00 0,00 350 000,00

24 R Stožár výložníkový ks 2,00 15 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00

25 R Stožár samostatný ks 2,00 4 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00

26 R Návěstidla ks 6,00 10 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00

27 R Návěstidlo šipka zelená ks 2,00 4 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00

28 R Návěstidlo chodecké ks 2,00 5 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00

29 R Montáž stožárů,navěstidel, řadiče, atd. 80 000,00 0,00 80 000,00 80 000,00

30 R Vodiče, kabely, příslušenství, dokončovací práce 250 000,00 250 000,00 0,00 250 000,00

31 R Zemní práce spojené s podkládkou kabelů 80 000,00 80 000,00 0,00 80 000,00

3 655 937,48

Kryty št ěrkových a živi čných pozemních komunikací a zpevn ěných ploch

Dlažby a p ředlažby pozemních komunikací a zpevn ěných ploch

Dopl ňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevn ěných plochách

Náklady (K č) Hmotnost (t)

Přípravné a p řidružené práce

Odkopávky a prokopávky

Povrchové úpravy terénu

Podkladní vrstvy komunikací a zpevn ěných ploch

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracoval:

Bc. Ivan Stach

Bc. Ivan Stach

Začátek výstavby:

Konec výstavby:

Zpracováno dne: 22.10.2011

Celkem:

Varianta C - křižovatka řízená SSZ

Druh stavby:

Lokalita:

JKSO:

Návrh úprav křižovatky nábřeží SPB x Porubská

Ostrava - Poruba









Příloha C.1 – Vizualizace vybrané varianty v programu PTV VISSIM 

Obr. C.1a  Vizualizace stávajícího stavu křižovatky 

Obr. C.1b  Vizualizace křižovatky po stavební úpravě
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Poděkování: 

Rád bych poděkoval panu Ing. Vladislavu Křivdovi, Ph.D. za cenné rady, připomínky 
a odborné vedení mé diplomové práce. 

V Ostravě dne 30. listopadu 2011      

                                                                                                               …………………………                                
                      Bc. Ivan Stach 


