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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Zemánek, B. Simulace neřízené a světelně řízené křižovatky s využitím sotware Witness. 

Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Institut dopravy, 2012,  

82 str. Vedoucí práce: DORDA M. 

Obsahem práce je tvorba modelů křižovatky řízené světelným signalizačním zařízením  

a neřízené křižovatky v prostředí simulačního software Witness. V diplomové práci je 

zpracován dopravní průzkum, jehož výsledky byly použity v simulačním modelu a při 

výpočtech křižovatky dle metodik technických podmínek. Dále je v práci popsána tvorba 

jednotlivých modelů a jejich validace. Výstupy modelů jsou zpracovány a na závěr 

porovnány. Cílem práce je provést na vytvořených modelech experimenty, které generují 

výstupní hodnoty průměrného zdržení a průměrné délky front vozidel v křižovatce. 

Výsledky dosažené simulací byly porovnány a zhodnoceny. U modelu neřízené křižovatky 

byly výsledky porovnány s hodnotami získanými metodikou technických podmínek.  

 

ANNOTATION OF MASTER THESIS 

Zemánek, B. Simulation of light controlled intersection using Witness software. Ostrava: 

VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Institute of 

Transport, 2012, 82 p. Thesis head: DORDA M. 

The contents of this thesis are creation of light controlled intersection and uncontrolled 

intersection models, using Witness simulation software. A traffic research is to be found in 

this thesis, and its results were used in simulation model and in calculations of the 

intersection in accordance with technical terms. Next step is creation of individual models 

and their validation is described in this thesis. Outputs of the models are compiled and 

compared at the end. The aim of this thesis is to carry out experiments which generate 

output values of average delay and average length of vehicle queue in intersection. The 

results gained from simulation were compared and evaluated. The results of uncontrolled 

intersection were compared with values obtained from technical terms methods. 
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Seznam použitého značení, zkratek, termínů apod. 
 

FIFO – first in, first out 

G – testová statistika 

Ln – najížděcí dráha [m] 

Lv – vyklizovací dráha [m] 

Sb – sbírka 

TD – dolní mez konfidenčního intervalu  

TH – horní mez konfidenčního intervalu  

Xkrit – kritická hodnota testu  

Xobs – pozorovaná hodnota testové statistiky  

Z1-α/2 – hodnota kvantilu normovaného rozdělení 

d – délka fronty [m] 

h – počet odhadovaných parametrů 

k – počet tříd 

lvoz – délka vyklizujícího vozidla [m] 

n – rozsah souboru  

ni – počet pozorování i-tého statistického znaku 

n·π0,1 – empirické četnosti 

s – výběrová směrodatná odchylka  

t1-α/2;n-1 – hodnota kvantilu studentova rozdělení 

tb – bezpečnostní doba [s] 

tg – střední hodnoty kritických časových odstupů [s]
 

tm – mezičas [s] 



   

tmskut – skutečný mezičas mezi jednotlivými intervaly [s] 

tm,x – součtový mezičas [s] 

tn – najížděcí doba [s] 

tv – vyklizovací doba [s] 

tw – střední doba zdržení [s] 

vi – hodnota statistického znaku 

vn – najížděcí rychlost [m·s-1] 

vv – vyklizující rychlost [m·s-1] 

x – výběrový průměr  

x  – výpočet průměrné délky fronty [m]
 

λ – parametr Poissonova rozdělení pravděpodobnosti 

α – hladina významnosti  
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1. Úvod 

 

Doprava, jejíž kořeny sahají několik tisíc let zpět do minulosti, má velký význam 

pro rozvoj každé společnosti. Dopravu lze charakterizovat jako záměrnou činnost 

směřující k přemístění osob nebo věcí v prostoru a čase. Užitečný výsledek (produkt 

dopravy) této dopravní činnosti je pak přeprava, která spočívá ve vlastním přemístění 

osob nebo věcí s použitím dopravních prostředků. 

Doprava ovlivňuje životy většiny obyvatel Země, protože díky ní se můžeme rychle 

pohybovat, převážet zboží a materiál, posílat informace a to ve velkém množství  

či objemech. Mohli bychom napočítat velké množství kladů, které nám z vývoje 

dopravy plynou, nicméně s ní souvisí i velké množství opatření a záporů. Prvním z nich 

je vysoký počet usmrcených osob při dopravních nehodách. V roce 2011 Policie ČR 

šetřila 75137 dopravních nehod, při kterých bylo 707 osob usmrceno, 3092 osob bylo 

těžce zraněno a 22519 osob bylo zraněno lehce. Odhadnutá hmotná škoda při nehodách 

byla vyčíslena přes 4,6 miliardy Kč [1]. Podle českého statistického úřadu lze 

vypozorovat, že trend počtu usmrcených osob je klesající, nicméně je třeba  

si uvědomit, že každý zmařený lidský život je nenahraditelnou ztrátou. Od roku 2007 

sice klesl počet usmrcených osob z 1123 na 707, stále se však jedná o vysoké číslo  

při uvažování počtu usmrcených při počtu obyvatel ČR.  

S narůstajícím množstvím dopravních prostředků bylo potřeba dopravu nějakým 

způsobem řídit a organizovat. Za tímto účelem dnes v ČR platí několik zákonů  

a vyhlášek, kterými se musí každý účastník silničního provozu řídit. 

Jedním z nejkritičtějších míst na pozemních komunikacích jsou křižovatky. 

Křižovatka je místo, v němž se pozemní komunikace v půdorysném průmětu protínají 

nebo stýkají a alespoň dvě z nich jsou vzájemně propojeny [2]. Na těchto místech  

se protínají dráhy projíždějících vozidel a tím vzniká velká míra nebezpečí. Je proto 

nutné nejen spoléhat se na pravidla silničního provozu, ale také vhodně navrhnout 

křižovatku tak, aby snížila míru nebezpečí při průjezdu vozidel, aby nedocházelo  

k velké době zdržení a k tvorbě dlouhých front. 
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Tato diplomová práce se zabývá návrhem úprav a simulací softwarem Witness  

na křižovatce Studentská – Opavská, která se nachází v severozápadní části  

Ostravy – Poruby. Při dopravních špičkách se zde tvoří dlouhé fronty vozidel, roste 

doba zdržení, a s tím se zvyšuje i počet kritických situací. Proveden zde bude návrh 

úprav dle příslušných technických podmínek. Dále bude vytvořen model křižovatky 

pomocí simulačního software Witness a výstupy budou v závěru porovnány. 
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2. Teoretická východiska 

2.1. Popis křižovatky 
 

Křižovatka se nachází v Ostravě – Porubě. Jedná se o úrovňovou stykovou křižovatku 

se třemi rameny, která spojuje pozemní komunikaci č. I/11 Opavská s pozemní komunikací 

Studentská, viz obrázek č. 2.1. Křižovatka je řízena svislými dopravními značkami. 

V blízkosti se nachází Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakultní 

nemocnice Ostrava a koleje Vysoké školy báňské. Silnice č I/11 je páteřní komunikace 

spojující města Ostravu a Opavu. Je tedy důležité zajistit co nejplynulejší provoz. Dále  

je vhodné podotknout, že křižovatka je lokalizována na hranici mezi městskými částmi 

Poruba a Pustkovec. Pohybují se zde chodci, kteří mají problém s přecházením  

na frekventované komunikaci Opavská. 

 

Obr. č. 2.1: Lokalizace a detailní náhled na křižovatku Opavská - Studentská 
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2.2. Teorie výpočtu SSZ 
 

Světelné signalizační zařízení je druh zařízení, které řídí provoz na křižovatkách, 

zabraňuje souběžnému vstupu navzájem si kolidujících vozidel, a tím zvyšuje bezpečnost. 

Zároveň umožňuje takové řízení, které pozitivně ovlivní časové ztráty vozidel. 

 

Signální plán je program řízení světelného signalizačního zařízení, který určuje pořadí 

a délku signálů volno jednotlivých signálních skupin. Zpracovává se graficky a znázorňuje 

signální obrazy jednotlivých skupin pro všechny účastníky provozu. [3] 

 

Návrh schématu fází vychází z intenzit jednotlivých druhů dopravy, je ovlivněn 

prostorovými možnostmi i uspořádáním křižovatek a pravidly provozu na pozemních 

komunikacích. Volba délky cyklu souvisí s kapacitou křižovatky a se ztrátou času 

jednotlivých účastníků provozu na křižovatce. Doba zdržení na křižovatce zde hraje velkou 

roli, protože požadujeme takové zdržení, aby nedocházelo ve tvorbě fronty, která  

by zasahovala do provozu na blízkých křižovatkách (Opavská – 17. Listopadu, Studentská 

– příjezdová účelová komunikace směrem k Menze č. 5). Zásadní význam z hlediska 

bezpečnosti má správný výpočet mezičasů. Pro výpočet dob signálu volno a rozvržení 

v rámci cyklu lze použít několik metod (saturovaného toku, spotřeby času, iterace). 

 

Návrh, ze kterého budeme vycházet, je rozšíření jednotlivých směrů o odbočovací 

jízdní pruhy, viz obrázek č. 2.2. 
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Obr. č. 2.2: Schéma návrhu křižovatky řízené SSZ 

 

Následuje postup při řešení SSZ dle Technických podmínek TP 81 Navrhování SSZ 

pro řízení silničního provozu. Výpočty budou prováděny metodou spotřeby času. 

Podstatou této metody je, že se intenzita jednotlivých dopravních směrů upravuje 

vynásobením koeficientem faktoru omezení, čímž se zohledňují vlivy na zpomalení nebo 

na zrychlení pohybu vozidla prostorem křižovatky. Toto fiktivní, tzv. výpočtové zařízení 

se zavádí do výpočtu délky cyklu a jednotlivých zelených fází. Při výpočtu podle metody 

spotřeby času se vybírají nejvyšší hodnoty intenzit dopravních směrů. Podstatou řízené 

křižovatky je poskytnout střídavě volno všem dopravním proudům tak, aby se nesrazily 

(nekolidovaly si). 

  

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

nekolizní dopravní pohyby na křižovatce. [3] 

Fázové schéma … Fázové schéma je přiřazení dopravních pohybů jednotlivým fázím  

a nejvýhodnější pořadí fází. [3] 

Kolizní dopravní pohyby … Kolizní dopravní pohyby jsou ty vzájemné pohyby vozidel 

(nebo pohyby vozidel a chodců), které se kříží nebo připojují. Místům, kde se tak děje 

říkáme kolizní plochy, nebo kolizní body. [3] 

Kolizní body … Kolizní body jsou průsečíky trajektorií možných vozidlových proudů, viz 

obrázek č. 2.3. [3] 
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Obr. č. 2.3: Znázornění kolizní plochy a kolizního bodu [2] 

 

Mezičas [3] … Mezičas je časový interval od konce zelené na návěstidle pro jeden směr  

po začátek doby zelené na návěstidle pro kolizní směr. Tím je zajištěno, aby nemohlo dojít 

ke střetu vyklizujících vozidel a najíždějících vozidel následných fází.  

bnvm tttt +−=  [s],                  (2.1) 

kde:             

tm ... mezičas [s], 

tv ... vyklizovací doba [s], doba, kterou potřebuje vozidla na projetí od stopčáry ke konci 

kolizní plochy (bodu), resp. kterou potřebuje chodec k chůzi od vstupu do vozovky  

za návěstidlem na konec kolizní plochy,  

tn ... najížděcí doba [s], doba, kterou potřebuje první vozidlo následující fáze zelené 

k projetí vzdálenosti od stopčáry ke koliznímu bodu, 

tb ... bezpečnostní doba [s], doba, v průběhu které mohou vjet do křižovatky vozidla, která 

nemohou již bezpečně zastavit v době žluté před křižovatkou. 

 

Vyklizovací a najížděcí rychlost jsou standardizovány podle [3] a jsou uvedeny 

v příloze A. 
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2.2.1. Výpočet světelného signalizačního zařízení metodou spotřeby 
času 

 

Vyklizovací doba [3]: 

v

vozv
v

v

lL
t

+
=  [s],                  (2.2) 

kde: 

Lv ... vyklizovací dráha [m], vyklizovací dráha je vzdálenost od stopčáry vyklizujícího 

směru po kolizní bod, 

lvoz ... délka vyklizujícího vozidla [m], 

vv ... vyklizující rychlost [m·s-1], rychlost vyklizujícího vozidla nebo chodce. 

 

Najížděcí doba [3]: 

n

n
n

v

L
t =  [s],                  (2.3) 

kde: 

Ln ... najížděcí dráha [m], najížděcí dráha je vzdálenost od stopčáry najíždějícího směru  

po kolizní bod, 

vn ... najížděcí rychlost [m·s-1], najížděcí rychlost je rychlost najíždějícího vozidla nebo 

vstupujícího chodce. 

 

Výpočet najíždějících směrů [3] 

Vzorový výpočet pro najížděcí směr A1 a vyklízející směr B2. Podle pořadí fází  

je určeno, který směr najíždí a který vyklizuje – viz obr. č. 2.4. 
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Obr. č. 2.4: Fázové schéma 

 

V tabulce č. 2.1 jsou znázorněny jednotlivé mezičasy mezi všemi dopravními 

proudy. 

 

Tab. č. 2.1: Mezičasy kolizních proudů 

Najíždí 

  A1 A2 B1 B2 C1 C2 

   
   

   
V

yk
liz

uj
e 

A1 0 0 0 4 5 4 

A2 0 0 0 5 0 0 

B1 0 0 0 0 0 4 

B2 5 5 0 0 0 4 

C1 4 0 0 0 0 0 

C2 4 0 5 4 0 0 

 

 

V první fázi vjíždějí do křižovatky směry A1, A2 a B1. Směry, které vyklízejí, jsou 

všechny ostatní, které nejsou zahrnuty do první fáze. 
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Určení mezičasu mezi jednotlivými intervaly 

Skutečný mezičas mezi jednotlivými intervaly tmskut [s] je zaokrouhlená hodnota tm 

[s]. Vyjde-li mezičas záporný, počítá se 0=mskutt  s. Tento postup byl proveden  

pro všechny směry, tedy A1, A2, B1, B2, C1, C2. Tabulky výpočtů jsou v příloze A. 

 

Mezičasy pro jednotlivé kombinace fází [3] 

Zvoleno bylo třífázové schéma, viz obr. č. 2.4. Při určování mezičasů bylo 

vycházeno z tabulek najíždějících směrů, viz příloha A, a z předem stanovených fází – viz 

obr. č. 2.4. 

Vyklizovací směry první fáze jsou A1, A2 a B1. Z druhé fáze najíždějí směry B1, 

B2 a C1. Čas mezi vyklizovacím směrem A1 a najíždějícím směrem B2 je 2=mskutt  s. 

Jestliže je mezičas záporný, znamená to, že dráha mezi najíždějícím vozidlem  

a vyklizovacím vozidlem je dlouhá natolik, že najíždějící vozidlo neohrozí vyklizovací 

vozidlo, případně že směry nejsou kolizní.  

Rozhodujícím mezičasem pro jednotlivé kombinace fází je mezičas s nejvyšší 

hodnotou. U kombinace fází 1-2 je největší mezičas při najíždění směru C2 a při 

vyklizování směru A1. Jednotlivé mezičasy mezi jednotlivými fázemi jsou přiloženy 

v příloze A. Tabulka č. 2.2 znázorňuje výsledků mezičasů mezi jednotlivými fázemi. 

 

Tab. č. 2.2: Mezičasy mezi jednotlivými fázemi 

Kombinace tm[s] 

1→2 5 

1→3 5 

2→1 4 

2→3 5 

3→2 4 

3→1 3 
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Volba optimálního pořadí fází [3] 

Při volbě optimálního počtu fází vycházíme z nutnosti nejkratšího „součtového“ 

mezičasu tm,x : 

∑
=

=
n

i

imxm tt
1

,, = minimum,                 (2.4) 

kde:                

n ... počet fází, 

x ... příslušné číslo kombinace fází, 

tm,i ... mezičas mezi jednotlivými fázemi. 

 

Pořadí fází se volí podle nejmenšího součtového mezičasu tm,x. Vzhledem k tomu, 

že u obou variant vyšel shodný výsledek 13s, volím kombinaci fází 1→2→3, viz tabulka  

č. 2.3. 

 

Tab. č. 2.3: Volba součtového mezičasu pro jednotlivé kombinace fází 

Číslo 

Kombinace Pořadí fází Součtový mezičas tm,x [s] 

1 1→2→3 tm12+tm23+tm31=5+5+3=13s 

2 1→3→2 tm13+tm32+tm21=5+4+4=13s 

 

Dále byl proveden výpočet fiktivního zařízení, vypočtena délka cyklu, délky 

zelených pro jednotlivé fáze, určeny byly kapacity a rezervy jednotlivých fází a délky 

řadících pruhů. Přiložena je tabulka výsledků pro výpočet SSZ a signální plán, viz tabulka 

č. 2.4 a obrázek č. 2.5. Výpočty jsou v elektronické příloze. 
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Tab. č. 2.4: Shrnutí výsledných hodnot pro návrh SSZ 

Fáze 

Fiktivní 

zatížení 

[j.v./h] 

Délka Kapacita 

Rezervy 

vjezdu 

[%] 

Délka 

řadicího 

pruhu 

[m] 

zelené fáze vjezdu 

[s] [j.v./h] 

F I (A1) 1425,7 43,0 1314,6 36,6 127,5 

F II (B1) 484,6 20,0 584,3 3,0 65,0 

F III (A2) 205,1 13,0 379,8 36,8 30,3 
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Obr. č. 2.5: Signální plán 
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2.3. Teorie výpočtu neřízené stykové křižovatky 
 

Neřízená styková křižovatka je nejčastější typ křižovatek na pozemních komunikacích. 

Je charakteristická značkami upravující přednost: 

- P02 – Hlavní pozemní komunikace, 

- P04 – Dej přednost v jízdě, 

- P06 – Stůj, dej přednost v jízdě. 

 

Přestože je zákonem č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích jasně 

stanovena povinnost účastníků dát přednost v jízdě řidičům v nadřazeném dopravním 

proudu, běžně se v provozu potýkáme s častým porušováním tohoto zákona, což vede  

ke vzniku kritických situací či dopravních nehod. Největší problém ve srovnání 

s křižovatkou řízenou SSZ je, že neřízená křižovatka nezaručuje znemožnění současného 

vjezdu kolizních proudů. 

 

Podle [4] je možno orientačně odhadnout podle znalosti intenzit proudů typ křižovatky 

a její kapacitu, viz tab. č. 2.5. 

 

Tab. č. 2.5: Orientační maximální kapacity různých typů křižovatek 

Typ křižovatky 

Maximální 

hodinová kapacita 

[j.voz·h-1] 

Maximální 

celodenní kapacita 

[j.voz·h-1] 

Neřízená křižovatka 1500-2000 18000-24000 

Okružní křižovatka s jedním pruhem na 

okružním pásu a jedním pruhem na 

vjezdu 2000-2500 25000-30000 

Okružní křižovatka s dvěma pruhy na 

okružním pásu a dvěma pruhy na vjezdu 2500-3500 30000-40000 

Světelně řízená křižovatka 3000-6400 36000-77000 
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Je třeba si uvědomit, že v našem případě se zabýváme stykovou křižovatkou a ne 

průsečnou, takže je vhodné se v tabulce orientovat s nižšími čísly. Skutečné hodnoty 

kapacit křižovatky závisí také na intenzitě dopravy do jednotlivých dopravních proudů, 

skladbě dopravního proudu, intenzitě chodců, geometrickém uspořádání křižovatky  

a rychlosti jízdy na hlavní komunikaci. 

 

Zvýšení kapacit neřízených křižovatek lze dosáhnout například [4]: 

- přidáním pruhu (pruhů) na vjezdu z vedlejší komunikace, 

- rozšířením společného pruhu na vjezdu z vedlejší komunikace, 

- přidáním samostatného pruhu pro levé odbočení z hlavní komunikace, 

- znemožněním některých křižovatkových pohybů, 

- snížením rychlosti na hlavní komunikaci, 

- zlepšením rozhledových podmínek, 

- rekonstrukcí na okružní křižovatku nebo řízení pomocí SSZ. 

 

Rekonstrukce na okružní křižovatku by byla velmi náročná na rozměry, muselo by 

dojít k odkoupení přilehlého pozemku, posunutí veřejného osvětlení, rozšíření mostu, který 

prochází pod hranicí křižovatky atd. Snížení rychlostí je zde nevhodné, vzhledem k faktu, 

že jde o hlavní tah Ostrava – Opava. Dokud nebude uskutečněn projekt „Prodloužená 

Rudná“, tak tato varianta ztrácí smysl. 

 

Můj návrh se řídí ideou přidáním samostatného pruhu na vjezdu z vedlejší komunikace 

a přidání samostatného pruhu pro levé odbočení z hlavní komunikace, viz obrázek č. 2.6. 
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Obrázek č. 2.6: Schéma návrhu neřízené křižovatky 

 

Navržená křižovatka musí vyhovovat požadavkům úrovně kvality dopravy. Pro 

návrhové intenzity všech dopravních proudů musí být zajištěn požadovaný stupeň kvality 

dopravy na všech typech křižovatky. Při posouzení vhodnosti typu křižovatky musí být 

respektována i další kritéria [4]. 

 

Rychlost jízdy na hlavní komunikaci [4] 

Metodika předpokládá závislost hodnoty kritického časového odstupu na rychlosti 

jízdy na hlavní komunikaci. Jelikož nehodlám navrhovat snížení rychlosti při průjezdu 

křižovatkou, při návrhu užívám nejvyšší dovolené rychlosti, tj. 50=v  km·h-1. 

 

Požadavky na úroveň kvality dopravy [4] 

Při posuzování úrovně kvality vycházíme z tabulky č. 2.6 a č. 2.7. 
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Tab. č. 2.6: Limitní hodnoty střední doby zdržení na vjezdu do neřízené křižovatky 

Úroveň kvality dopravy Střední doba zdržení 

Označení Charakteristika doby zdržení [s] 

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 - 

 

Tab. č. 2.7: Požadované stupně kvality dopravy 

Druh komunikace 

Požadovaný 

stupeň 

Dálnice, rychlostní silnice a silnice I. Třídy Stupeň C 

Silnice II. Třídy Stupeň D 

Silnice III. Třídy Stupeň E 

Rychlostní místní komunikace a přechodové úseky Stupeň D 

Místní komunikace a veřejně přístupné účelové 

komunikace Stupeň E 

 

Je tedy zřejmé, že pro pozemní komunikaci Opavská je nejvýše přípustný stupeň C, 

tedy ojedinělé krátké fronty. Pro komunikaci na ulici Studentská si vystačíme se stupněm 

E, což odpovídá nestabilnímu stavu. Je to ovšem z hlediska bezpečnosti nevýhodné, jelikož 

s rostoucí čekací dobou na křižovatce má řidič tendenci více riskovat. 

 

Číslování dopravních proudů 

Pro číslování dopravních proudů se dle [4] používá sjednocené číslování. Pro účel 

výpočtů neřízené křižovatky bylo zvoleno jiné číslování dopravních proudů, což ovšem  

na výsledné řešení nemá žádný vliv. Číslování je zřejmé z obrázku č. 2.6. 

Další postup dle [4] nezahrnuje vliv chodců a cyklistů na kapacitu křižovatky. 
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Stupeň podřazenosti dopravních proudů [4] 

Metodika výpočtu kapacity neřízené úrovňové křižovatky rozlišuje čtyři stupně 

podřazenosti jednotlivých dopravních proudů na křižovatce, viz tab. č. 2.8. 

 

Tab. č. 2.8: Stupně podřazenosti proudů pro výpočet neřízené úrovňové křižovatky 

Stupeň Charakteristika 

Styková 

křižovatka 

1. Stupeň Nadřazenost 1,2,6 

2. Stupeň Jednoduchá podřazenost proudu 1. stupně 4,5 

3. Stupeň Dvojnásobná podřazenost proudům 1. a 2. stupně 3 

4. Stupeň 

Trojnásobná podřazenost proudům 1., 2. a 3. 

stupně - 

 

Rozhodující intenzity nadřazeným proudům [4] 

Rozhodující intenzita nadřazených proudů je základní proměnnou při výpočtu 

základní kapacity vedlejších dopravních proudů. Její hodnota se stanoví podle tab. č. 2.9. 

 

Tab. č. 2.9: Součet intenzit nadřazených dopravních proudů na stykové křižovatce 

Podřazený proud Číslo 

Součet intenzit nadřazených 

dopravních proudů [voz·h-1] 

Výsledné Intenzity 

[voz·h-1] 

Levé odbočení z hlavní 5 I1+I2 997 

Pravé odbočení z vedlejší 4 I1+0,5·I2 877 

Levé odbočení z vedlejší 3 I1+0,5·I2+I6+I5 1527 

 

Následný výpočet neřízené stykové křižovatky je přiložen v elektronické příloze. Byly 

stanoveny základní kapacity dopravních proudů a jízdních pruhů, rezervy kapacit 

dopravních proudů, vypočítána byla střední doba zdržení a nakonec i délky fronty,  

viz tabulky č. 2.10 a 2.11. 
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Tab. č. 2.10: Střední doby zdržení pro dopravní proudy 3,4,5 

Dopravní proud Střední doba zdržení tw [s] 

3 62,99 

4 8,41 

5 8,52 

 

 

Tab. č. 2.11: Délka fronty d pro dopravní proudy 3,4,5 

Dopravní proud Délka fronty d [m] 

3 14,90 

4 2,44 

5 6,33 

 

 

2.4.  Intervalové odhady 
 

Výstupem modelu v prostředí Witness bude datový soubor, který bude nutno statisticky 

zpracovat. K tomuto účelu budou zpracovány intervalové odhady. 

Cílem intervalového odhadu je určení mezí intervalu na základě náhodného výběru, 

který obsahuje neznámou hodnotu populační charakteristiky. 

Hledaný parametr aproximujeme intervalem spolehlivosti, ve kterém jeho hodnota leží 

s určitou pravděpodobností. Tato pravděpodobnost se nazývá spolehlivost odhadu a značí 

se obvykle 1-α. S rostoucí spolehlivostí odhadu roste i šířka intervalu spolehlivosti. [5] 

α … hladina významnosti – většinou volena 0,01; 0,05; 0,1 

 

Délka intervalového odhadu klesá s rostoucím počtem dat, resp. odhad se zpřesňuje. 

Platí tedy, čím vyšší přesnost požadujeme, tím menší šířka intervalu spolehlivosti. 
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Interval spolehlivosti pro parametr θ se spolehlivostí 1- α, kde 1;0∈α
 
je dvojice statistik 

TD a TH taková, že:
 

αθ −=≤≤ 1)( HD TTP , 

kde: 

TD … dolní mez konfidenčního intervalu, 

TH … horní mez konfidenčního intervalu. 

 

Rozlišujeme 3 základní druhy intervalů spolehlivosti: 

- Levostranný interval spolehlivosti 

αθ −=> 1)( DTP  

- Pravostranný interval spolehlivosti 

αθ −=< 1)( HTP  

- Oboustranný interval spolehlivosti 

αθ
α

θθ −=<<⇒=>=< 1)(
2

)()( HDHD TTPTPTP  

 

Základní předpoklad k intervalovým odhadům je, že náhodný výběr pochází 

z normálního rozdělení pravděpodobnosti. Mohou nám poté nastat dva případy: 

- známe směrodatnou odchylku σ normálního rozdělení pravděpodobnosti,  

ze kterého pochází náhodný výběr, 

- neznáme směrodatnou odchylku σ normálního rozdělení pravděpodobnosti, 

ze kterého pochází náhodný výběr. 

 

Pro předpoklad, že neznáme směrodatnou odchylku σ, stanovíme meze intervalu 

spolehlivosti takto: 

1;
2

1 −−
⋅−=

n
aD t

n

s
xT                  (2.5)
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1;
2

1 −−
⋅+=

n
aH t

n

s
xT

                 
(2.6) 

kde: 

x … výběrový průměr, 

s … výběrová směrodatná odchylka, 

n … rozsah souboru, 

t1-α/2;n-1 … hodnota kvantilu studentova rozdělení. 

 

Hodnotu kvantilu studentova rozdělení lze získat odečtením ze statistických tabulek, 

nebo využitím funkce TINV v Excelu. 

 

V případě, že neznáme směrodatnou odchylku σ normálního rozdělení, ze kterého 

pochází náhodný výběr, ale máme výběr velkého rozsahu (n>30), můžeme Studentovo 

rozdělení aproximovat normovaným rozdělením. Výběrová směrodatná odchylka potom 

bude odhadem směrodatné odchylky populace. Výpočty pak vypadají následovně: 

2
1

aD z
n

s
xT

−
⋅−=

         
(2.7)

 

2
1

aH z
n

s
xT

−
⋅+=

         
(2.8) 

kde: 

Z1-α/2 … hodnota kvantilu normovaného rozdělení. 

 

Hodnotu Z1-α/2 lze najít ve statistických tabulkách nebo využitím funkce NORMSINV 

v Excelu. 
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3. Analýza dat potřebných pro simulaci 

3.1.  Směrový dopravní průzkum 
 

Dopravní průzkum je důležitý podklad jak pro posuzování stávajícího stavu dopravy, 

tak pro návrh úprav na křižovatkách. Pomocí dopravních průzkumů zjišťujeme počty 

vozidel, které projely křižovatkou za danou časovou jednotku. Nejčastěji sledujeme směr  

a skladbu dopravního proudu, směrové intenzity, průměrnou dobu zdržení, případně další 

zvolené ukazatele. 

 

V rámci této diplomové práce byl vyhotoven dopravní průzkum na křižovatce 

Studentská – Opavská. Pro přehlednost číslování dopravních proudů slouží obrázek č. 3.1. 

 

 

Obr. č. 3.1: Označení dopravních proudů 

 

Měřením byly zjištěny počty vozidel na jednotlivých dopravních proudech. Intenzity 

vozidel jsou znázorněny v tabulce č. 3.1. Celkově křižovatkou projelo 1755 vozidel  

za hodinu. 

 

 



 

Tab. č. 3.1: Intenzity na jednotlivých dopravních proudech

Dopravní proud 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Celkem 

 

Pro lepší znázornění podíl

 

Obr. č. 3.2: Grafické znázorn

 

Pro některé výpoč

Jednotkové vozidlo je srovnávací po

v dopravním proudu. Je reprezentováno pr

vlastnosti a rozměry se ostatní vozidla p

Tyto koeficienty nejsou pevn

přepočtové koeficienty vhodn

tabulky č. 3.2. 

Směr 4; 58

Směr 5; 

149

Intenzita vozidel v jednotlivých 
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Intenzity na jednotlivých dopravních proudech 

Intenzita [voz·h-1] 

757 

240 

50 

58 

149 

501 

1755 

ní podílů intenzit v jednotlivých směrech slouží obrázek 

Grafické znázornění Intenzit na jednotlivých dopravních proudech

které výpočty je nutno přepočítat vozidla na tzv. jednotková 

je srovnávací početní jednotka, vyjadřující vliv rů

dopravním proudu. Je reprezentováno průměrným osobním automobilem, na jehož jízdní 

ry se ostatní vozidla přepočítávají pomocí přepočtovýc

Tyto koeficienty nejsou pevně dány a je na zkušenostech dopravního inženýra, aby si 

tové koeficienty vhodně navrhnul. Navrženy byly přepoč

Směr 1; 757

Směr 2; 240Směr 3; 50

Směr 4; 58

Směr 6; 501

Intenzita vozidel v jednotlivých 

směrech [voz·h-1]

rech slouží obrázek č. 3.2. 

 

ní Intenzit na jednotlivých dopravních proudech 

ítat vozidla na tzv. jednotková vozidla. 

ující vliv různých druhů vozidel 

rným osobním automobilem, na jehož jízdní 

čtových koeficientů [2]. 

 dány a je na zkušenostech dopravního inženýra, aby si 

řepočtové koeficienty dle 

Intenzita vozidel v jednotlivých 

Směr 1

Směr 2

Směr 3

Směr 4

Směr 5

Směr 6



 

Tab. č. 3.2: Přepočtové koeficienty

Druh vozidla

Osobní automobil

Dvou a třínápravové nákladní vozidla

Jízdní soupravy, autobusy

 

Po převedení intenzit vozidel na jednotková vozidla dostaneme hodnoty, které 

znázorňuje tab. č. 3.3 a obrázek 

 

Tab. č. 3.3: Intenzity na jednotlivých dopravních proudech v

Dopravní proud Intenzita [j.voz·h

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Celkem 
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Skladba dopravního 

proudu
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tové koeficienty 

Druh vozidla Přepočtový koeficient [

Osobní automobil 1 

ínápravové nákladní vozidla 2 

Jízdní soupravy, autobusy 3 

evedení intenzit vozidel na jednotková vozidla dostaneme hodnoty, které 

.3 a obrázek č. 3.3. 

Intenzity na jednotlivých dopravních proudech v jednotkových vozidlech

Intenzita [j.voz·h-1] 

834 

240 

57 

71 

155 

567 

1924 

 

Obr. č. 3.3: Skladba dopravního proudu 

94%

Skladba dopravního 

proudu

k=2 k=3

96%

4%

Skladba vozidel pro 

potřeby simulace

Osobní vozidla

tový koeficient [-] 

evedení intenzit vozidel na jednotková vozidla dostaneme hodnoty, které 

jednotkových vozidlech 

 

96%

Skladba vozidel pro 

potřeby simulace

Nákladní vozidla
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Výsledky dopravních průzkumů se zpracovávají nejen do tabulkových a grafových 

podob, ale také do vhodné grafické podoby, která je podstatně přehlednější. Zpracován byl 

kartogram, který zobrazuje všechny směry, které můžou účastníci silničního provozu 

využít, a jednotlivé intenzity dopravních proudů (viz obrázek č. 3.4). 

 

Obr. č. 3.4: Kartograf 

 

 

3.2. Poissonovo rozdělení pravděpodobnosti 
 

Pro tvorbu modelu v simulačním prostředí Witness přepokládáme, že vstupní tok 

vozidel do křižovatky se řídí Poissonovým rozdělením pravděpodobnosti. Použití tohoto 

předpokladu je třeba je třeba otestovat. 

 

Poissonovo rozdělení pravděpodobnosti se používá, pokud platí v dopravním proudu 

Adams-Kinzerovy kritéria [9]: 

• vozidla udržují v dopravním proudu různé odstupy, které závisí na hustotě  

a rychlosti dopravního proudu, 

• všechny vozidla se mohou pohybovat volně, nezávisle na sobě, 

• průjezd vozidla sledovaným řezem je náhodný, 
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• pravděpodobnost výskytu odstupu určité délky je ve zvoleném časovém 

intervalu přibližně úměrná jeho délce. 

 

Poissonovo rozdělení pravděpodobnosti je rozdělení diskrétního typu. Udává počet 

výskytu událostí za jednotku času. Toto rozdělení je definováno jediným parametrem λ>0, 

který udává střední počet výskytu událostí za jednotku času. 

 

Toto rozdělení pravděpodobnosti má náhodné proměnné, které popisují četnosti jevů  

s těmito vlastnostmi [6]: 

• to, že jev v daném intervalu (časovém, prostorovém) nastane (nenastane), nezávisí 

na tom, co se stalo jindy nebo jinde, 

• pro každý časový okamžik je pravděpodobnost jevu v malém časovém intervalu 

stejná (totéž platí v prostoru), 

• neexistuje případ, že by nastaly dva jevy přesně v jednom časovém okamžiku nebo 

místě v prostoru. 

 

Pravděpodobnostní funkce: 

λλ −⋅== e
k

kXP
k

!
)(   pro k=0,1,2…a  λ>0             (3.1) 

0)( == kXP    jinde               (3.2) 

 

Distribuční funkce: 

λλ −

<

⋅=<= ∑ e
x

kXPkF
kx i

x

i

i

!
)()(

 
pro k=0,1,2…a  λ>0            (3.3)

 

0)()( =<= kXPkF

   
jinde              (3.4)
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Předpoklad, že tok vozidel vstupujících do křižovatky se řídí Poissonovým rozdělením 

pravděpodobnosti je nutno statisticky otestovat. 

 

Základní postup při sestavování statistických hypotéz je následující [5]: 

- formulace nulové hypotézy H0 a alternativní hypotézy H1, 

- volba testové statistiky a jejího rozdělení při platnosti nulové hypotézy, 

- sestrojení kritického oboru a oboru přijetí, 

- výpočet pozorované hodnoty testové statistiky, 

- formulace závěru testu 

o leží-li pozorovaná hodnota testové statistiky v oboru přijetí, tak nulovou 

hypotézu nezamítáme, 

o leží-li pozorovaná hodnota testové statistiky v kritickém oboru, tak nulovou 

hypotézu nezamítáme ve prospěch alternativní hypotézy. 

 

Důležitým krokem je volba hodnoty hladiny významnosti α. Jedná se o tzv. 

pravděpodobnost prvního druhu, což znamená pravděpodobnost, že zamítneme správnou 

hypotézu. Volba hladiny významnosti je nejčastěji 0,01; 0,05 a 0,1. Pro tento test volím 

hladinu významnosti α=0,05. 

 

Pro ověření výše zmíněného předpokladu využiju Pearsonův χ2 test dobré shody. 

 

Volba nulové hypotézy H0: Statistický soubor získaný měřením se řídí Poissonovým 

rozdělením pravděpodobnosti s parametrem λ. 

Volba alternativní hypotézy H1: Statistický soubor získaný měřením se neřídí Poissonovým 

rozdělením pravděpodobnosti s parametrem λ. 

 

Pro určení hodnoty parametru λ musíme využít odhad. Odhadem parametru λ je  

u Poissonova rozdělení pravděpodobnosti výběrový průměr, který vypočítáme následovně: 
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∑
=

⋅⋅==
n

i

ii vn
n

x
1

1
λ                   (3.5) 

kde: 

λ … parametr Poissonova rozdělení pravděpodobnosti, 

n … rozsah souboru, 

ni … počet pozorování i-tého statistického znaku, 

vi … hodnota statistického znaku. 

 

Pro testovou statistiku G, která se řídí χ2 rozdělením platí: 

2
1

1 1,0

2
1,0 )(

−−

=

→
⋅

⋅−
=∑ hk

k

i

i

n

nn
G χ

π

π

               
(3.6) 

kde: 

k … počet tříd, 

h … počet odhadovaných parametrů, 

n … rozsah souboru, 

ni … počet pozorování v i-té třídě, 

n·π0,1… empirické četnosti. 

 

Průběh hustoty pravděpodobnosti je znázorněn na obrázku č. 3.5. 
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Obr. č. 3.5: Hustota pravděpodobnosti χ kvadrátu 

 

Následuje výpočet pro dopravní proud č. 1. Nejdříve si vytvoříme tabulku s hodnotami vi  

a ni viz tabulka č. 3.4. 

 

Tab. č. 3.4: Výchozí hodnoty vi a ni pro dopravní proud č. 1 

vi [Voz·h-1] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 23 
ni 6 1 2 8 1 2 12 4 4 6 4 4 2 2 1 1 

 

Dále vypočítáme odhad hodnoty parametru λ: 

( )123...1766
60

1
⋅++⋅+⋅⋅== xλ

               
(3.5)

 

62,12=λ
 
[voz·min-1] 
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Pokračujeme výpočtem následujících hodnot: 

teoretická relativní četnost π0,i 

- první hodnotu získám v Excelu využitím funkce POISSON 

- následující hodnoty získám využitím vzorce:  

335,0
!7

62,12
)7( 62,12

7

2,0 =⋅=== −eXPπ

             
(3.7) 

 

Teoretickou četnost n π0,i dostaneme vynásobením teoretické relativní četnosti rozsahem 

výběru. 

009,2335,0602,0 =⋅=⋅πn
                

(3.8)
 

 

Tab. č. 3.5: Tabulka výpočtů testové statistiky 

Třída  Varianta proměnné vi Pozorovaná četnost ni 

Teoretická 
relativní 
četnost π0,i 

Teoretická četnost  
n π0,i 

1 6 a méně 6 0,032 1,940 
2 7 1 0,033 2,009 
3 8 2 0,053 3,168 
4 9 8 0,074 4,442 
5 10 1 0,093 5,604 
6 11 2 0,107 6,427 
7 12 12 0,113 6,758 
8 13 4 0,109 6,558 
9 14 4 0,099 5,910 

10 15 6 0,083 4,971 
11 16 4 0,065 3,920 
12 17 4 0,048 2,909 
13 18 2 0,034 2,039 
14 20 2 0,014 0,854 
15 21 1 0,009 0,513 
16 23 a více 1 0,033 1,976 
    suma 1 60 
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Z tabulky č. 3.5 je vidět, že ne všechny hodnoty teoretické četnost n π0,i jsou větší  

než 5. Je tedy nutné některé třídy sloučit. Následným přepočtem dojdeme k novým 

hodnotám teoretické četnosti n π0,i, které jsou již vyšší než 5.  

Pro testovou statistiku platí vzorec (3.6). Součtem všech těchto hodnot nám vyjde 

pozorovaná hodnota testové statistiky Xobs = 9,23. 

Kritickou hodnotu testu Xkrit dostaneme využitím funkce CHIINV v Excelu.
 

48,92
116

2
1 == −−−− χχ hk

 

 

Tab. č. 3.6: Výsledná tabulka testování hypotézy pro dopravní proud č.1. 

Třída ni π0,i n π0,i (ni - n*π0,i)
2/(n*π0,i) 

10 a méně 18 0,286 17,163 0,041 
11 2 0,107 6,427 3,050 
12 12 0,113 6,758 4,067 
13 4 0,109 6,558 0,998 
14 4 0,099 5,910 0,618 

15 a více 20 0,286 17,183 0,462 
∑   1 Xobs 9,235 

Xkrit 9,488 
 

Tabulka č. 3.6 znázorňuje výsledné hodnoty testu. Výpočty ostatních dopravních proudů 

jsou v příloze B, tabulka č. 3.7 znázorňuje výsledné hodnoty. 

 

Závěr testu:  

Vidíme, že pro dopravní proud č. 1 vyšla hodnota testové statistiky Xobs menší než kritická 

hodnota testu Xkrit. 

kritobs XX <

 

Nulovou hypotézu tedy nezamítám, dopravní proud se může řídit Poissonovým 

rozdělením. Vzhledem k tomu, že byl předpoklad splněn u pěti ze šesti testovaných 

proudů, uvažujeme vstupní tok řídící se Poissonovým rozdělením u všech dopravních 

proudů. 
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Tab. č. 3.7: Tabulka výsledků testování hypotézy 

Směr 1 
Xobs 9,235 

Xkrit 9,488 

Směr 2 
Xobs 8,595 

Xkrit 9,488 

Směr 3 
Xobs 1,050 

Xkrit 3,841 

Směr 4 
Xobs 8,800 

Xkrit 3,841 

Směr 5 
Xobs 3,187 

Xkrit 9,488 

Směr 6 
Xobs 6,047 

Xkrit 11,070 
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4. Tvorba simulačních modelů v prostředí Witness 

 

V této kapitole bude nejdříve popsán simulační software Witness a dále zde bude popis 

tvorby modelů řízené i neřízené křižovatky. 

 

 

4.1. Witness obecně 
 

Pro modely neřízené a řízené křižovatky bude dále využit simulační software Witness. 

Jedná se o nástroj pro simulaci a optimalizaci výrobních, obslužných a logistických 

systémů. Software Witness je produktem britské společnosti Lanner Group Ltd., která 

poskytuje kvalitní technologie, které umožňují zjišťování hodnot, vylepšuje pochopení 

procesu řízení, podporuje změny procesů a vyhodnocuje výsledky jak strategicky tak 

operativně.  

 

 Witness je software, který slouží pro simulaci a optimalizaci výrobních, obslužných 

a logistických systémů. Uplatnění najde především v oblasti simulací systémů diskrétních 

událostí. Umožňuje sledovat a zobrazovat pohyb prvků systémem, stavy prvků v systému, 

stav systému atd. Využití najde tento software např. u výrobních podniků, letiště, 

logistických sítí apod. 

 

4.2. Základní rozhraní software Witness 
 

Nejdříve si představíme základní rozhraní a prvky v prostředí Witness. Základní 

obrazovka je znázorněna na obrázku č. 4.1 najdeme zde hlavní plochu, kde umisťujeme 

jednotlivé prvky modelu, několik panelů s nástroji, hodiny, které zobrazují simulární čas 

atd. 
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Obrázek č. 4.1: Základní prostředí ve Witness 

 

Nejdříve si popíšeme základní projektové prvky, které najdeme v panelu Designer 

elements. 

 

Součást (Part) 

 Součást je diskrétní jednotka, která představuje prvek modelu, přemisťující se mezi 

jinými prvky modelu. Příkladem může být vozidlo čekající ve frontě. Součást může být 

trojího druhu: 

- Aktivní (active), 

- Aktivní s profilem (active with profile), 

- Pasivní (passive). 

Prvek typu součást je znázorněn na obrázku č. 4.2. 
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Obrázek č. 4.2: Schéma prvku typu součást 

 

1 – Název dané součásti 

2 – Typ součásti 

3 – Výstupní pravidlo – definuje kam má součást směřovat 

4 – Akce při vytvoření součásti 

5 – Akce při výstupu součásti ven z modelu 

 

Zásobníky (Buffers) 

Zásobník je pasivní prvek, který slouží ke shromažďování součástí (např. fronta vozidel, 

čekající na vstup do jiného prvku). Vstup a výstup ze zásobníku je možno provést několika 

způsoby, pro naši potřebu budeme požívat klasický systém FIFO, kdy prvek, který vstoupil 

do fronty jako první, z fronty jako první vystoupí. Prvek typu zásobník je znázorněn  

na obrázku č. 4.3. 
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Obrázek č. 4.3: Schéma prvku typu zásobník 

 

1 – Název zásobníku 

2 – Počet zásobníků (paralelně řazených) 

3 – Kapacita zásobníku 

4 – Doba zdržení součásti v zásobníku 

5 – Akce při vstupu do zásobníku 

6 – Akce při výstupu ze zásobníku 

7 – Typ výstupu ze zásobníku 

 

Machine (Stroj) 

Stroj je hlavní prvek simulačního software Witness. Pracuje s prvky modelu a může 

je přetvářet dle zvolených pravidel. Je vhodné si zde popsat nejdůležitější typy strojů: 
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- Single – do stroje vstupuje a vystupuje jedna součást 

- Batch – do stroje vstupuje a vystupuje n součástí 

- Assembly – do stroje vstupuje n a vystupuje 1 součást (montáž) 

- Production – do stroje vstupuje 1 a vystupuje 1+n součástí (dekompozice) 

- General – do stroje vstupuje m a vystupuje n součástí. Umožňuje obecné nastavení. 

 

Prvek typu stroj je znázorněn na obrázku č. 4.4. 

 

 

Obrázek č. 4.4: Schéma prvku typu stroj 

 

1 – Název stroje 

2 – Počet strojů (řazených paralelně) 

3 – Typ stroje 

4 – Vstup do stroje 

5 – Vstupní pravidla 
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6 – Akce při vstupu do stroje 

7 – Doba trvání, kterou potřebuje stroj ke zpracování určité součásti 

8 – Pravidla pracovní síly 

9 – Akce na začátku cyklu stroje 

10 – Akce na konci cyklu stroje 

11 – Počet vystupujících součástí ze stroje 

12 – Výstupní pravidla 

13 – Akce při výstupu ze stroje 

 

4.3. Model SSZ ve Witness 
 

V této kapitole bude stručně popsán postup při tvorbě modelu světelně řízené 

křižovatky v prostředí Witness. Využívat budeme především prvky, zmíněné v kapitole 

4.2. Schéma modelu lze vidět na obrázku č. 4.5. 

 

 

Obrázek č. 4.5: Náhled modelu SSZ 
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Tabulka č. 4.1 znázorňuje prvky modelu, jejich typ, počet a základní funkce. 

Tab. č. 4.1: Prvky modelu křižovatky řízené SSZ 

Označení prvku Typ prvku 
Počet 
prvků Funkce prvku 

V1 Součást 6 Vytvoří vozidlo 
V1_os Součást 6 Rozhoduje o vzniku osobního vozidla 

V1_nakl Součást 6 Rozhoduje o vzniku nákladního vozidla 
JV_V1 Stroj 6 Tlačí vozidla do fronty V1_fronta 

V1_fronta Zásobník 6 
Simuluje čekání vozidel před vjezdem do 

křižovatky 

V1_vjezd Stroj 6 
Simuluje vjezd do křižovatky, vytahuje 

vozidla z fronty 
Charakteristiky Funkce 1 Výpočet požadovaných parametrů 

Cyklus Stroj 1 
Převod simulačního času z minuty na 

sekundy 
sekunda Součást 1 Pomocný prvek 

radek Proměnná 1 čtení a zápis do řádků v excelu 
aktualni_doba_cyklu Proměnná 1 Sleduje aktuální hodnotu času 

doba_cyklu Proměnná 1 Udává délku cyklu 
zacatek_faze Proměnná 3 Udává začátky fází 
konec_faze Proměnná 3 Udává konce fází 

mezicas Proměnná 3 Udává hodnotu mezičasů 
vypocty graf 1 Pomocný graf pro výpočet charakteristik 

zacatek_zelene Proměnná 6 Doba začátku zelené pro dopravní proudy 
konec_zelene Proměnná 6 Doba konce zelené pro dopravní proudy 
doba_zelene Proměnná 6 Doba zelené pro dopravní proudy 

pst_nakl Proměnná 6 
Pravděpodobnost vytvoření nákladního 

vozidla 

prumerna_delka_fronty Proměnná 7 
Udává hodnotu průměrné délky fronty 

pro jednotlivé dopravní proudy 

prumerne_zdrzeni Proměnná 7 
Udává hodnotu průměrného zdržení pro 

jednotlivé dopravní proudy 
pomocna Proměnná 1 Pomocná proměnná 

pomocna_2 Proměnná 1 Pomocná proměnná 
 

Nejdříve je potřeba vytvořit takový prvek, který definuje příjezd vozidel ke křižovatce. 

K tomu byl použit prvek typu součást (part), který je aktivní s profilem. Vzhledem k tomu, 

že máme 6 dopravních proudů, je i počet těchto prvků roven šesti. Prvky byly 

pojmenovány V1, V2, …,V6, podle čísla dopravního proudu. V tomto prvku se v položce 

profil příjezdů (arrival profile) definují časy příjezdů ke křižovatce. Zadány byly 

v minutových intervalech pro jednotlivé prvky, reprezentující dopravní proudy. Tato 

součást se po vytvoření přesouvá do stroje JV_V1, který následně vytvoříme.  
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PUSH to JV_V1 

 

Ukázka tohoto nastavení je na obrázku č. 4.6. 

 

Obrázek č. 4.6: Nastavení prvku V1 

 

Dále bylo nutno vytvořit pro každý prvek V1 až V6 další dvě pasivní součásti, které 

reprezentují kategorii osobní vozidla a nákladní vozidla. K prvku V1 je tedy vytvořena 

součást V1_os a součást V1_nakl. Při rozdělování na V1_os a V1_nakl se nejdříve 

vygeneruje pseudonáhodné číslo. Pokud hodnota tohoto čísla spadá do intervalu, který 

odpovídá poměru nákladních vozidel ke všem vozidlům (0,04), pak se vytvoří prvek, který 

reprezentuje nákladní vozidlo. Pokud hodnota pseudonáhodného čísla padne mimo tento 

interval, vytvoří se prvek reprezentující osobní vozidlo. U těchto prvků je dále nutno 

nastavit v akcích při vytvoření pravidlo. 

Vst_cas=vstup_cas(1) … pro V1_os 

 Vst_cas=vstup_cas(1) … pro V1_nakl 
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Tato pravidla určují vstupní čas osobních a nákladních vozidel do křižovatky. Hodnoty  

se načítají z inicializačních akcí popsaných níže. 

 

Pro simulaci fronty v jednotlivých dopravních proudech byl použit prvek zásobník 

(buffer). Zásobník byl vytvořen pro každý dopravní proud. Do těchto zásobníků jsou 

tlačeny části ze strojů JV_V1 až JV_V6 dle výše zmíněného pravidla. 

 

Následuje tvorba šesti prvků typu stroj, pojmenovaných V1_vjezd až V6_vjezd. Tyto 

prvky představují samotný vjezd do křižovatky pro jednotlivé dopravní proudy. Je zde 

definováno pravidlo, že pokud je umožněn vstup do křižovatky, stroj si vytahuje vozidla 

z dané fronty dopravního proudu.  

 IF zacatek_zelene (1) + doba_zelene (1) <= delka_cyklu 

        IF aktualni_doba_cyklu >= zacatek_zelene (1) AND aktualni_doba_cyklu <= 

  zacatek_zelene (1) + doba_zelene (1) 

                PULL from V1_fronta 

        ENDIF 

  ELSE 

        IF aktualni_doba_cyklu >= 0 AND aktualni_doba_cyklu <= doba_zelene (1) - 

  (delka_cyklu - zacatek_zelene (1)) OR aktualni_doba_cyklu >= zacatek_zelene (1) 

  AND aktualni_doba_cyklu <= zacatek_zelene (1) + doba_zelene (1) 

                PULL from V1_fronta 

        ENDIF 

  ENDIF 

 

Výstup z tohoto stroje představuje opuštění vozidla z modelu. Akce při výstupu říká, že 

tyto stroje posílají součásti pryč z modelu. 
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PUSH TO SHIP 

 

Pro sledování modelu v jednotlivých sekundách bylo nutné vytvořit prvek cyklus. 

Jedná se o prvek typu stroj (machine). Tento prvek bylo potřeba vytvořit z toho důvodu,  

že Witness používá jako základní časovou jednotku minutu, kdežto pro sledování chování 

modelu se potřebujeme orientovat v sekundách. Do stroje cyklus vstupuje pomocný prvek 

typu součást sekunda. Hodnota operačního času je tedy převod z minuty na sekundy, čili 

1/60. Stroj cyklus má důležité vstupní pravidlo, které říká, že pokud je aktuální doba cyklu 

rovna délce cyklu, tak se aktuální doba cyklu vynuluje. 

IF aktualni_doba_cyklu = doba_cyklu 

aktualni_doba_cyklu = 0 

ENDIF 

 

Akce stroje cyklus prováděná na konci: 

aktualni_doba_cyklu = aktualni_doba_cyklu +1 

 

Nezbytnou součástí modelu je funkce charakteristiky, ve které jsou prováděny tyto akce, 

vždy pro proudy 1 až 6. 

prumerna_delka_fronty(1) = APARTS (V1_fronta)   

prumerne_zdreni = ATIME (V1_fronta)    

pomocna = prumerna_delka_fronty (1) 

 XLWriteArray ("Krizovatka_bobo.xlsx","smer1","A1" + radek (1),pomocna) 

 pomocna_2 = prumerne_zdrzeni (1) 

radek = radek + 1 

 XLWriteArray ("Krizovatka_bobo.xlsx","smer1","B1" + radek (1),pomocna_2) 
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Funkce APARTS udává průměrný počet součástí v elementu [8], funkce ATIME 

průměrný čas, který součásti strávily v elementu a nakonec příkazem XLwritearray  

se zapisuje do souboru v Excelu. Z důvodu zapisování dat do Excelu bylo nutno do funkce 

charakteristiky připsat příkaz radek = radek + 1. Tím je zajištěna vlastnost modelu, že při 

každém dílčím experimentu nepřepisuje předchozí údaje, ale zapisuje je na další řádek. 

 

Pro správnou funkci modelu je nutno nastavit počáteční akce (initialize actions). 

XLReadArray ("krizovatka_bobo.xlsx","List1","$A$1:$A$6",Pst_Na) 

XLReadArray ("krizovatka_bobo.xlsx","List1","$E$1:$E$6",zacatek_zelene) 

XLReadArray ("krizovatka_bobo.xlsx","List1","$F$1:$F$6",doba_zelene) 

 XLReadArray ("krizovatka_bobo.xlsx","List1","$B$1:$B$3",mezicas) 

 XLReadArray ("krizovatka_bobo.xlsx","List1","$C$1:$C$3",doba_faze) 

vstup_cas (1) = 2 / 60 

vstup_cas (2) = 3 / 60 

delka_cyklu = SumVariable (doba_faze) + SumVariable (mezicas) 

zacatek_faze (1) = 0 

zacatek_faze (2) = doba_faze (1) + mezicas (1) 

zacatek_faze (3) = zacatek_faze (2) + doba_faze (2) + mezicas (2) 

Příkazem XLreadarray provádíme načítání dat z externího souboru v Excelu, odkud 

tedy načítáme pravděpodobnost výskytu nákladního vozidla, začátky zelených, doby 

zelených, mezičasy a doby fází. Určují se zde taktéž vstupní časy pro osobní a nákladní 

vozidla a vypočítávají se začátky jednotlivých fází. 

 

Pro správnou funkci modelu bylo potřeba vytvořit další pomocné prvky, jako jsou 

atributy a proměnné. 
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4.3.1. Experiment č. 1 
 

První experiment byl proveden při definovaných časech příjezdů vozidel, které 

jsme získali dopravním průzkumem. Provedeno bylo 30 simulačních běhů, při nichž byly 

sledovány hodnoty průměrné délky fronty a průměrného zdržení pro jednotlivé dopravní 

proudy. Výsledky jsou zaznamenány v příloze C. 

 

Vzhledem k tomu, že se jedná o simulaci návrhu křižovatky, nelze model 

věrohodně verifikovat. Provedena byla vizuální verifikace modelu, který vykazuje 

očekávané chování jednotlivých prvků modelu dle zadaných předpokladů, což model 

splňuje. Model byl verifikován. 

 

Pro simulaci byl ve Witness nadefinován experiment, který provede 30 běhů 

modelu a každý z nich zapíše výsledky do externího souboru v Excelu. Délka jednoho 

cyklu je nastavena 60 minut, čili jedna hodina. Vzhledem k tomu, že máme nastaveny 

minutové intenzity vstupů vozidel do křižovatky, Witness dodrží počty vozidel 

v jednotlivých minutách, nicméně vstupy jsou náhodné, viz obrázek č. 4.7. Výsledné 

hodnoty byly statisticky zpracovány. K tomuto účelu byly provedeny intervalové odhady, 

jejichž teorie je popsána v kapitole 2.4. 

 

 

Obrázek č. 4.7: Definování experimentu ve Witness 
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Výpočet průměrné délky fronty: 
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V programu Excel byla použita funkce PRŮMĚR. 

 

Výpočet směrodatné odchylky: 
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V programu Excel byla použita funkce SMODCH.VÝBĚR. 

 

Hodnota kvantilu studentova rozdělení lze získat ze statistických tabulek nebo vypočítat 

v Excelu pomocí funkce TINV: 
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Dolní hranice 95% intervalu spolehlivosti získáme: 
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Horní hranice 95% intervalu spolehlivosti získáme: 
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Tyto výpočty byly provedeny u průměrné délky fronty i u průměrného zdržení pro 

všechny dopravní proudy. Pro přehlednost jsou hodnoty přepočítány na metry a na 

sekundy. Výsledky viz tabulka č. 4.2. 
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Tab. č. 4.2: Intervalové odhady experimentu č. 1 

  

Průměrná délka fronty [m] Průměrné zdržení [s] 
Smě
r 1 

Smě
r 2 

Směr 
3 

Směr 
4 

Směr 
5 

Směr 
6 

Směr 
1 

Směr 
2 

Směr 
3 

Směr 
4 

Směr 
5 

Směr 
6 

x 12,05 3,80 2,31 1,20 5,16 1,50 11,46 11,39 33,27 14,87 24,95 2,16 
TD 11,85 3,68 2,25 1,13 5,00 1,45 11,27 11,03 32,33 14,00 24,17 2,09 

TH 12,24 3,92 2,38 1,27 5,33 1,55 11,64 11,75 34,21 15,73 25,73 2,22 
 

 Z výsledků je vidět, že nedochází k vytváření velkých front a průměrné zdržení 

v kritickém směru 3 je 34 sekund, což odpovídá kvalitě dopravy stupně D. 

 

Vizuálním sledováním chování modelu bylo možno vytvořený model verifikovat. 

Model se chová dle předpokladů. 

 

4.3.2. Experiment č. 2 
 

Druhý experiment prováděný na křižovatce řízené signalizací předpokládá pro 

příjezd vozidel ke křižovatce Poissonovo rozdělení pravděpodobnosti. V kapitole 3.2 bylo 

provedeno otestování vstupních proudů pro toto rozdělení. Pět ze šesti vstupních proudů 

splnilo předpoklad Poissonova rozdělení, budeme tedy uvažovat, že se řídí tímto 

rozdělením všechny dopravní proudy. V modelu bylo proto nutné udělat několik změn. 

 

Nejdůležitější změnou prošly prvky V1 až V6. Tyto součásti již nejsou aktivní 

s profilem, ale aktivní. Pro prvek V1 byl nastaven vstupní čas (Inter arrival time) dle 

Poissonova rozdělení pravděpodobnosti s parametrem λ=12.62. Pro ostatní prvky bylo 

nastavení obdobné.  

 

Pro simulaci byl ve Witness byl opět nadefinován experiment, který provede  

30 běhů modelu a každý z nich zapíše výsledky do externího souboru v Excelu. Délka 

jednoho cyklu zůstává 60 minut. 
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Po provedení simulace bylo získáno pro každý dopravní proud 30 hodnot průměrné 

délky fronty a 30 hodnot průměrného zdržení. Získané výsledky jsou uvedeny v příloze D. 

Hodnoty získané experimentem byly opět statisticky zpracovány pomocí intervalových 

odhadů, viz tabulka č. 4.3. 

 

Tab. č. 4.3: Intervalové odhady experimentu č. 2 

Experiment č. 2 

  

Průměrná délka fronty [m] Průměrné zdržení [s] 
Směr 

1 
Směr 

2 
Směr 

3 
Směr 

4 
Směr 

5 
Směr 

6 
Směr 

1 
Směr 

2 
Směr 

3 
Směr 

4 
Směr 

5 
Směr 

6 
x 11,84 3,66 2,37 0,93 5,75 1,27 14,31 14,33 33,04 15,75 26,13 2,16 

TD 11,61 3,39 2,23 0,90 5,43 1,06 13,20 13,50 31,83 14,83 25,32 2,08 

TH 12,06 3,93 2,51 0,95 6,06 1,47 15,41 15,15 34,25 16,66 26,94 2,25 
 

4.3.3. Validace modelu 
 

Z tabulky č. 4.4 lze vidět, že hodnoty obou experimentů se výrazně neliší. Model je 

prohlášen za validní. 

 

Tab. č. 4.4: Validace intervalových odhadů obou experimentů 

Experiment č. 1 

  

Průměrná délka fronty [m] Průměrné zdržení [s] 
Směr 

1 
Směr 

2 
Směr 

3 
Směr 

4 
Směr 

5 
Směr 

6 
Směr 

1 
Směr 

2 
Směr 

3 
Směr 

4 
Směr 

5 
Směr 

6 
x 12,05 3,796 2,311 1,198 5,164 1,501 11,46 11,39 33,27 14,87 24,95 2,156 

TD 11,85 3,676 2,245 1,128 5,002 1,454 11,27 11,03 32,33 14 24,17 2,089 

TH 12,24 3,915 2,376 1,267 5,326 1,547 11,64 11,75 34,21 15,73 25,73 2,224 

Experiment č. 2 

  

Průměrná délka fronty [m] Průměrné zdržení [s] 
Směr 

1 
Směr 

2 
Směr 

3 
Směr 

4 
Směr 

5 
Směr 

6 
Směr 

1 
Směr 

2 
Směr 

3 
Směr 

4 
Směr 

5 
Směr 

6 
x 11,84 3,659 2,37 0,926 5,747 1,266 14,31 14,33 33,04 15,75 26,13 2,161 

TD 11,61 3,393 2,225 0,898 5,431 1,062 13,2 13,5 31,83 14,83 25,32 2,076 

TH 12,06 3,926 2,514 0,954 6,063 1,469 15,41 15,15 34,25 16,66 26,94 2,246 
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4.4.  Model neřízené křižovatky ve Witness 
 

Pro simulaci neřízené křižovatky můžeme vycházet z původních dvou modelů,  

na kterých provedeme několik úprav. Schéma modelu je na obrázku č. 4.9. Jednotlivé 

úpravy budou popsány v dalších kapitolách. 

 

Obrázek č. 4.9: Náhled modelu neřízené křižovatky 

 

4.4.1. Experiment č. 1 
 

Původní model světelně řízené křižovatky bude modifikován pro potřeby simulace 

neřízené křižovatky. Důležitým krokem je určení kritických mezer. Vozidla podřazených 

dopravních proudů dávají přednost vozidlům nadřazených dopravních proudů. Jak je 

uvedeno v kapitole 2.3, na této křižovatce jsou 3 stupně podřazenosti. Dopravní proudy  

č. 1, 2 a 6 jsou nadřazené, což znamená, že nedávají přednost. Při příjezdu ke křižovatce 

mohou dále pokračovat v jízdě. Dopravní proudy č. 4 a 5 jsou podřazeny předchozím třem 

proudům. Přijedou-li ke křižovatce, musejí dávat přednost kolidujícím nadřazeným 

proudům. Dopravní proud č. 3 dává přednost všem ostatním kolidujícím proudům. Je tedy 

třeba vyhodnotit časovou mezeru mezi vozidly, kdy je řidič schopen bezpečně vjet  

do křižovatky.  Z dokumentace TP 188 [3] se určili kritické mezery tg pro rychlost 50 

km·h-1. (viz tabulka č. 4.5). 
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Tab. č. 4.5: Střední hodnoty kritických časových odstupů tg 

Druh 

dopravního 

proudu 

Číslo 

dopravního 

proudu 

Funkce tg [s] v závislosti 

na rychlosti jízdy na 

hlavní komunikaci 

Střední hodnoty 

kritických časových 

odstupů tg [s] 

Levé odbočení 

z hlavní 5 tg=3,4+0,021·v85% 4,5 

Pravé 

odbočení z 

vedlejší 4 tg=2,8+0,038·v85% 4,7 

Levé odbočení 

z vedlejší 3 tg=5,2+0,022·v85% 6,3 

 

Pro vhodný způsob simulace jsem zvolil následující postup. Vytvořené vozidlo  

se řadí do nově vytvořené fronty V1_fronta_krok1. Zde dochází k nastavení doby pobytu 

ve frontě 1,6 s. Z této fronty si stroj V1_krok1 vytahuje vozidla a tlačí je do vytvořené 

fronty V1_fronta_krok2. Zde vozidla čekají 0,2 s. Odtud si stroj V1_krok2 vytahuje 

vozidla a tlačí je do fronty V1_fronta, kde vozidla setrvají 4,5 s. Doby pobytů v těchto 

frontách představují přibližování vozidla ke křižovatce. Ve frontě V2_fronta vozidla čekají 

4,5 s. Prvky V5_fronta a V6_fronta mají prodlevu 6,3 s. Zbývající prvky V3_fronta  

a V4_fronta nemají žádnou prodlevu. 

 

Prvky V1_vjezd, V2_jezd a V6_vjezd nejsou podřazeny, takže si vytahují vozidla 

ze svých front a rovnou je odesílají pryč z modelu. Prvek V5_vjezd má nastaveno vstupní 

pravidlo: 

IF NPARTS (V1_fronta) = 0 AND NPARTS (V2_fronta) = 0 

        PULL from V5_fronta 

 ELSE 

        Wait 

 ENDIF 
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Toto pravidlo říká, že vjezd je povolen, pokud není ve frontě V1nebo V2 vozidlo, jinak 

musí prvek čekat. Obdobně jsou pravidla nastavena pro ostatní prvky, reprezentující 

podřazené dopravní proudy. Nastavení vstupního pravidla prvku V4: 

IF NPARTS (V1_fronta) = 0 AND NPARTS (V1_fronta_krok2) = 0 

        PULL from V4_fronta 

 ELSE 

        Wait 

 ENDIF 

Nejkomplexnější je nastavení vstupního pravidla vjezdu pro prvek V3_vjezd: 

F NPARTS (V1_fronta) = 0 AND NPARTS (V1_fronta_krok1) = 0 AND NPARTS 

(V1_fronta_krok2) = 0 AND NPARTS (V5_fronta) = 0 AND NPARTS (V6_fronta) 

= 0 

        PULL from V3_fronta 

 ELSE 

        Wait 

 ENDIF 

 

V poslední řadě byly smazány některé prvky, které byly potřebné pro modelování 

světelně řízené křižovatky a již nejsou potřeba.  

 

V tomto experimentu bylo provedeno opět 30 simulačních běhů, kdy nastavení 

prvků V1 až V6 se řídí vstupními daty, získané dopravním průzkumem. Tabulky výsledků 

jsou k nahlédnutí v příloze E. Výsledné hodnoty byly opět statisticky zpracovány pomocí 

intervalových odhadů, viz tabulka č. 4.6. Zajímají nás pouze podřazené dopravní proudy, 

tedy 3, 4 a 5. Model se choval podle očekávání, je tedy verifikován.  
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Tab. č. 4.6: Intervalové odhady experimentu č. 1 

  Průměrná délka fronty [m] Průměrné zdržení [s] 
  Směr 3 Směr 4 Směr 5 Směr 3 Směr 4 Směr 5 
x 1,193 0,280 2,207 17,184 3,478 10,663 

TD 1,101 0,263 2,176 15,848 3,271 10,513 

TH 1,286 0,297 2,238 18,519 3,685 10,813 
 

4.4.2. Experiment č. 2 
 

Ve druhém experimentu bylo změněno nastavení vstupních dat, stejně jako  

u křižovatky řízené SSZ. Prvky V1 až V6 tedy nejsou aktivní s profilem, ale řídí se 

Poissonovým rozdělením pravděpodobnosti s příslušnými parametry λ. Po provedení 30 

simulačních běhů byly data vyhodnoceny pomocí intervalových odhadů, viz tabulka č. 4.7. 

Hodnoty experimentu jsou uvedeny v příloze F. 

 

Tab. č. 4.7: Intervalové odhady experimentu č. 2 

  
Průměrná délka fronty [m] Průměrné zdržení [s] 
Směr 3 Směr 4 Směr 5 Směr 3 Směr 4 Směr 5 

x 1,115 0,243 2,000 15,471 2,926 9,476 

TD 1,003 0,227 1,930 14,183 2,773 9,306 

TH 1,227 0,259 2,070 16,759 3,079 9,646 
 

4.4.3. Validace modelu 
 

Z tabulky č. 4.8 lze vidět, že hodnoty obou experimentů se opět výrazně neliší. 

Model je tedy prohlášen za validní. 
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Tab. č. 4.8: Validace intervalových odhadů obou experimentů 

Experiment č.1 

  

Průměrná délka fronty [m] Průměrné zdržení [s] 

Směr 3 Směr 4 Směr 5 Směr 3 Směr 4 Směr 5 

x 1,193 0,28 2,207 17,184 3,478 10,663 

TD 1,101 0,263 2,176 15,848 3,271 10,513 

TH 1,286 0,297 2,238 18,519 3,685 10,813 

Experiment č.2 

  Průměrná délka fronty [m] Průměrné zdržení [s] 

  Směr 3 Směr 4 Směr 5 Směr 3 Směr 4 Směr 5 

x 1,115 0,243 2,000 15,471 2,926 9,476 

TD 1,003 0,227 1,930 14,183 2,773 9,306 

TH 1,227 0,259 2,070 16,759 3,079 9,646 
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5. Vyhodnocení provedených experimentů 
 

V této kapitole bude provedeno vyhodnocení a porovnání jednotlivých výsledků. 

 

5.1. Porovnání experimentů modelu SSZ 
 

Porovnání výsledků obou experimentů včetně přepočtu průměrné délky vozu na metry 

a přepočtu průměrného zdržení na sekundy je znázorněno v tabulce č. 5.1.  

 

Tab. č. 5.1: Porovnání experimentů u křižovatky řízené SSZ 

Experiment č. 1 

  

Průměrná délka fronty [m] Průměrné zdržení [s] 
Směr 

1 
Směr 

2 
Směr 

3 
Směr 

4 
Směr 

5 
Směr 

6 
Směr 

1 
Směr 

2 
Směr 

3 
Směr 

4 
Směr 

5 
Směr 

6 
x 12,05 3,796 2,311 1,198 5,164 1,501 11,46 11,39 33,27 14,87 24,95 2,156 

TD 11,85 3,676 2,245 1,128 5,002 1,454 11,27 11,03 32,33 14 24,17 2,089 

TH 12,24 3,915 2,376 1,267 5,326 1,547 11,64 11,75 34,21 15,73 25,73 2,224 

Experiment č. 2 

  

Průměrná délka fronty [m] Průměrné zdržení [s] 
Směr 

1 
Směr 

2 
Směr 

3 
Směr 

4 
Směr 

5 
Směr 

6 
Směr 

1 
Směr 

2 
Směr 

3 
Směr 

4 
Směr 

5 
Směr 

6 
x 11,84 3,659 2,37 0,926 5,747 1,266 14,31 14,33 33,04 15,75 26,13 2,161 

TD 11,61 3,393 2,225 0,898 5,431 1,062 13,2 13,5 31,83 14,83 25,32 2,076 

TH 12,06 3,926 2,514 0,954 6,063 1,469 15,41 15,15 34,25 16,66 26,94 2,246 
 

Z výsledků je zřejmé, že se průměrná délka fronty stejně jako průměrného zdržení 

vozidel v jednotlivých experimentech neliší o více než 20%. Dále je patrné, že průměrná 

délka fronty je v přijatelných mezích pro všechny dopravní proudy. Průměrné zdržení  

u nejkritičtějšího dopravního proudu č. 4 mírně přesáhlo 34 sekund, což už charakterizuje 

úroveň kvality dopravy stupně D. Grafické znázornění výsledných hodnot je na obrázcích 

č. 5.1 a 5.2. 
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Obr. č. 5.1: Grafické znázornění výsledků průměrné délky fronty 

 

 

Obr. č. 5.2: Grafické znázornění výsledků průměrného zdržení 
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5.2. Porovnání experimentů modelu neřízené křižovatky 
 

Z výsledků je patrné, že v experimentu č. 2 dochází k mírnému nárůstu jak  

u hodnot průměrné délky fronty, tak u průměrného zdržení, viz tabulka č. 5.2. 

 

Tab. č. 5.2: Porovnání experimentů u neřízené křižovatky 

Experiment č.1 

  

Průměrná délka fronty [m] Průměrné zdržení [s] 

Směr 3 Směr 4 Směr 5 Směr 3 Směr 4 Směr 5 

x 1,193 0,28 2,207 17,184 3,478 10,663 

TD 1,101 0,263 2,176 15,848 3,271 10,513 

TH 1,286 0,297 2,238 18,519 3,685 10,813 

Experiment č.2 

  Průměrná délka fronty [m] Průměrné zdržení [s] 

  Směr 3 Směr 4 Směr 5 Směr 3 Směr 4 Směr 5 

x 1,115 0,243 2,000 15,471 2,926 9,476 

TD 1,003 0,227 1,930 14,183 2,773 9,306 

TH 1,227 0,259 2,070 16,759 3,079 9,646 

TP 188 

  

Délka fronty [m] Střední doba zdržení [s] 

14,9 2,44 6,33 62,99 8,41 8,52 
 

Průměrné zdržení nepřevyšuje 20 s, křižovatku lze prohlásit za stabilní. Pokud 

porovnáme výsledky experimentu č. 2 s hodnotami vypočítanými dle TP 188, vidíme,  

že došlo k velkému poklesu průměrného zdržení u nejkritičtějšího proudu, reprezentující  

směr č. 3. U varianty neřízené křižovatky software Witness vyhodnotil průměrné zdržení 

16,76 s, zatímco u výpočtu dle TP 188 jsme dostali výsledek 62,99 s. Pro zjištění, který 

z výsledků se více blíží skutečnosti, by bylo potřeba provést stavební úpravy a vyhotovit 

nový dopravní průzkum.  

Při provedení dopravního průzkumu byla zjištěna pro směr č. 3 průměrná doba 

zdržení 46,8 s. Tato hodnota je tedy přibližně mezi zjištěnými hodnotami získanými při 

výpočtu dle TP 188 a výsledků modelu ve Witness. Při řešení návrhu dle TP jsou  

do výpočtu zahrnovány ovlivňující faktory, tzn. koeficienty vyjadřující uspořádání 

křižovatky, sklonové poměry, šířku jízdních pruhů, úhel odbočování, počty řadících pruhů, 
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intenzitu chodců, apod. Můžeme tedy prohlásit, že metodika TP 188 zahrnující vliv 

okolních faktorů je komplexnější, než návrh modelu v simulačním prostředí Witness. To 

má za následek rozdílné výsledné hodnoty. Grafické znázornění výsledných hodnot jsou na 

obrázcích č. 5.3 a 5.4. 

 

 

Obr. č. 5.3: Grafické znázornění výsledků průměrné délky fronty 

 

 

Obr. č. 5.4: Grafické znázornění výsledků průměrného zdržení 
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5.3. Porovnání modelu řízené a neřízené křižovatky 
 

Porovnání výsledných hodnot obou modelů je v tabulce č. 5.3. 

Tab. č. 5.3: Porovnání variant řízené a neřízené křižovatky 

Křižovatka řízená SSZ 

Experiment č. 1 

  

Průměrná délka fronty [m] Průměrné zdržení [s] 
Směr 

1 
Směr 

2 
Směr 

3 
Směr 

4 
Směr 

5 
Směr 

6 
Směr 

1 
Směr 

2 
Směr 

3 
Směr 

4 
Směr 

5 
Směr 

6 
x 12,05 3,796 2,311 1,198 5,164 1,501 11,46 11,39 33,27 14,87 24,95 2,156 

TD 11,85 3,676 2,245 1,128 5,002 1,454 11,27 11,03 32,33 14 24,17 2,089 

TH 12,24 3,915 2,376 1,267 5,326 1,547 11,64 11,75 34,21 15,73 25,73 2,224 

Experiment č. 2 

  

Průměrná délka fronty [m] Průměrné zdržení [s] 
Směr 

1 
Směr 

2 
Směr 

3 
Směr 

4 
Směr 

5 
Směr 

6 
Směr 

1 
Směr 

2 
Směr 

3 
Směr 

4 
Směr 

5 
Směr 

6 
x 11,84 3,659 2,37 0,926 5,747 1,266 14,31 14,33 33,04 15,75 26,13 2,161 

TD 11,61 3,393 2,225 0,898 5,431 1,062 13,2 13,5 31,83 14,83 25,32 2,076 

TH 12,06 3,926 2,514 0,954 6,063 1,469 15,41 15,15 34,25 16,66 26,94 2,246 
 

Neřízená křižovatka 

Experiment č.1 

  

Průměrná délka fronty [m] Průměrné zdržení [s] 

Směr 3 Směr 4 Směr 5 Směr 3 Směr 4 Směr 5 

x 1,193 0,28 2,207 17,184 3,478 10,663 

TD 1,101 0,263 2,176 15,848 3,271 10,513 

TH 1,286 0,297 2,238 18,519 3,685 10,813 

Experiment č.2 

  Průměrná délka fronty [m] Průměrné zdržení [s] 

  Směr 3 Směr 4 Směr 5 Směr 3 Směr 4 Směr 5 

x 1,115 0,243 2,000 15,471 2,926 9,476 

TD 1,003 0,227 1,930 14,183 2,773 9,306 

TH 1,227 0,259 2,070 16,759 3,079 9,646 

TP 188 

  

Délka fronty [m] Střední doba zdržení [s] 

14,9 2,44 6,33 62,99 8,41 8,52 
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Z výsledků světelně řízené a neřízené křižovatky je vidět, že je vhodnější vybrat 

variantu neřízené křižovatky. Důvodem jsou nižší výsledné hodnoty průměrného zdržení 

v křižovatce. Dojde tak k plynulejšímu průjezdu vozidel, menší zátěži životního prostředí  

a v neposlední řadě také ke zvýšení bezpečnosti provozu. Nedochází zde ani ke tvorbě 

dlouhých front.  

Varianta neřízené křižovatky je z ekonomického hlediska méně nákladná, a to 

především z důvodu nepotřeby drahého signalizačního zařízení a rozšíření pouze o řadící 

pruhy pro levé odbočení z hlavní a levé odbočení z vedlejší pozemní komunikace. Snížení 

průměrného zdržení má taktéž lepší vliv na životní prostředí a to z hlediska nižších 

exhalací a vibrací. 
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6. Závěr 
 

Cílem této diplomové práce bylo vytvoření modelů světelně řízené a neřízené 

křižovatky v simulačním software Witness. Bylo provedeno několik experimentů, jejichž 

výsledky byly vyhodnoceny a porovnány. 

První kapitola obsahuje obecný úvod do problematiky silničního provozu a důvody, 

proč se zabývat návrhy změn a simulací dané křižovatky. 

Ve druhé kapitole je charakteristika dané křižovatky, teorie výpočtu SSZ a neřízené 

křižovatky, výsledky výpočtů dle metod technických podmínek a teorie intervalových 

odhadů. 

Třetí kapitola se na začátku věnuje zpracování dopravnímu průzkumu. Výstupy 

v podobě intenzit dopravních proudů dopravního průzkumu byly statisticky zpracovány, 

zda splňují předpoklad, že se vstupní tok vozidel řídí Poissonovým rozdělením 

pravděpodobnosti. 

Ve čtvrté kapitole bylo nejdříve provedeno seznámení se základními prvky software 

Witness. Dále byl vytvořen model křižovatky řízené SSZ, u kterého proběhli dva 

experimenty. Výstupní hodnoty byly statisticky zpracovány a vyhodnoceny. V další části 

čtvrté kapitoly byl vytvořen model neřízené křižovatky, u kterého byly provedeny opět dva 

experimenty. Výsledky představují statisticky zpracované výstupní hodnoty modelu. 

Pátá kapitola se věnuje vyhodnocení provedených experimentů. Bylo zde provedeno 

grafické i tabelární porovnání obou experimentů světelně řízené křižovatky. U neřízené 

křižovatky byly porovnány oba experimenty i s výstupními hodnotami výpočtů dle 

metodiky technických podmínek TP 188. 

Vybrána byla varianta úprav pro neřízenou křižovatku. Výsledky ukázaly jak nižší 

hodnoty doby zdržení, tak průměrné délky fronty. Tato varianta zajišťuje plynulejší 

průjezd vozidel křižovatkou a nižší pořizovací náklady z důvodů rozšíření pouze o dva 

řadící pruhy. Kratší čekací doby obvykle taktéž zapříčiní snížení počtu konfliktních situací, 

čímž dochází ke zvýšení bezpečnosti provozu. 
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SEZNAM PŘÍLOH 
 

Příloha A – výpočty křižovatky řízené SSZ 

 

Tabulka: Vyklizovací a najížděcí rychlosti 

Vyklizovací a najížděcí rychlosti 

  

km·h
-1 

m·s-

1 

Motorová vozidla     

v přímém směru 35 9,7 

v oblouku 25 7 

Tramvaje     

v přímém směru a v obloucích o poloměru 60 m nebo větším v úsecích bez 

kolejových konstrukcí 25 7 

v obloucích o poloměru 25 - 60m 20 5,6 

v obloucích o poloměru menším než 25m 15 4,2 

v místech výhybek a kolejových křižovatek 15 4,2 

v místech výhybek při jízdě proti hrotům do odbočky 10 2,8 

Cyklisti 15 4,2 

Tramvaje 5 1,4 

Délka vyklizujícího vozidla je pak stanovena takto: metry 

Motorová vozidla 5 

Tramvaje 15 

Cyklisti, chodci 0 

Bezpečnostní doba tb sekundy 

Motorová vozidla 2 

Tramvaje 1 

Cyklisti, chodci 0 

 

 



70 

   

Tabulky mezičasů jednotlivých proudů 

Najíždí Vyklizuje 

A1 B2 C1 C2 

Lv 11 5 5 

ln 27 25 20 

Vv 7 7 7 

Vn 9,7 9,7 9,7 

lvoz 5 5 5 

tv 2,29 1,43 1,43 

tn 2,78 2,58 2,06 

tb 2 2 2 

tm 1,50 0,85 1,37 

tmskut 2 

 

Najíždí Vyklizuje 

A2 B2 

Lv 21 

ln 16 

Vv 7 

Vn 7 

lvoz 5 

tv 3,71 

tn 2,29 

tb 2 

tm 3,43 

tmskut 4 
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Najíždí Vyklizuje 

B1 C2 

Lv 11 

ln 15 

Vv 7 

Vn 9,7 

lvoz 5 

tv 2,29 

tn 1,55 

tb 2 

tm 2,74 

tmskut 3 

 

Najíždí Vyklizuje 

B2 A1 A2 C2 

Lv 23 17 5 

ln 12 20 15 

Vv 9,7 7 7 

Vn 7 7 7 

lvoz 5 5 5 

tv 2,89 3,14 1,43 

tn 1,71 2,86 2,14 

tb 2 2 2 

tm 3,17 2,29 1,29 

tmskut 4 
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Najíždí Vyklizuje 

C1 A1 

Lv 22 

ln 5 

Vv 9,7 

Vn 7 

lvoz 5 

tv 2,78 

tn 0,52 

tb 2 

tm 4,27 

tmskut 5 

 

Najíždí Vyklizuje 

C2 A1 B1 B2 

Lv 19 17 16 

ln 5 7 5 

Vv 9,7 9,7 7 

Vn 7 7 7 

lvoz 5 5 5 

tv 2,47 2,27 3,00 

tn 0,71 1,00 0,71 

tb 2 2 2 

tm 3,76 3,27 4,29 

tmskut 5 
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Tabulky výpočtů mezičasů mezi jednotlivými fázemi 

1→2 Najíždí z 2.F 

vyklizuje B1 B2 C1 

A1 - 4 5 

A2 - 4 - 

B1 - - - 

Tm12[s] 5 

1→3 Najíždí z 3.F 

vyklizuje A2 C1 C2 

A1 - 5 5 

A2 - - - 

B1 - - 5 

Tm13[s] 5 

2→1 Najíždí z 1.F 

vyklizuje A1 A2 B1 

B1 - - - 

B2 2 4 - 

C2 2 - 3 

Tm21[s] 4 

2→3 Najíždí z 3.F 

vyklizuje A2 C1 C2 

B1 - - 5 

B2 4 - 5 

C1 - - - 

Tm23[s] 5 
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3→2 Najíždí z 2.F   

vyklizuje B1 B2 C1 

A2 - 4 - 

C1 - - - 

C2 3 4 - 

Tm32[s] 4 

3→1 Najíždí z 1.F 

vyklizuje A1 A2 B1 

A2 - - - 

C1 2 - - 

C2 2 - 3 

Tm31[s] 3 

 

Další podrobné výpočty jsou v elektronické příloze. 

 

 

Příloha B – Tabulky výpočtů pro testování Poissonova rozdělení pravděpodobnosti 

Směr 1 

Třída ni π0,i n π0,i 
(ni - n*π0,i)

2 

(n*π0,i) 
10 18 0,2860 17,1628 0,0408 
11 2 0,1071 6,4274 3,0498 
12 12 0,1126 6,7577 4,0667 
13 4 0,1093 6,5585 0,9981 
14 4 0,0985 5,9104 0,6175 
15 20 0,2864 17,1831 0,4618 
∑   1 Xobs 9,2346 

chiinv 9,4877 
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Směr 2 

Třída ni π0,i n π0,i 
(ni - n*π0,i)

2 

(n*π0,i) 
1 7 0,0916 5,4947 0,4124 
2 13 0,1465 8,7915 2,0146 
3 4 0,1954 11,7220 5,0870 
4 10 0,1954 11,7220 0,2530 
5 12 0,1563 9,3776 0,7333 
6 14 0,2149 12,8922 0,0952 
∑   1 Xobs 8,5955 

chiinv 9,4877 
 
 
Směr 3 
 

Třída ni π0,i n π0,i 
(ni - n*π0,i)

2 

(n*π0,i) 
0 28 0,4346 26,0759 0,1420 
1 18 0,3622 21,7299 0,6402 
2 14 0,2032 12,1942 0,2674 
∑   1 Xobs 1,0496 

chiinv 3,8415 
 

 
Směr 4 
 

Třída ni π0,i n π0,i 
(ni - n*π0,i)

2 

(n*π0,i) 
0 30 0,3803 22,8209 2,2584 
1 11 0,3677 22,0602 5,5452 
2 19 0,2520 15,1188 0,9963 
∑   1 Xobs 8,8000 

chiinv 3,8415 
 
 
Směr 5 
 

Třída ni π0,i n π0,i 
(ni - n*π0,i)

2 

(n*π0,i) 
0 5 0,0835 5,0079 0,0000 
1 13 0,2073 12,4362 0,0256 
2 14 0,2574 15,4416 0,1346 
3 12 0,2130 12,7822 0,0479 
4 12 0,1323 7,9356 2,0816 
5 4 0,1066 6,3964 0,8978 
∑   1 Xobs 3,1875 

chiinv 9,4877 
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Směr 6 
 

Třída ni π0,i n π0,i 
(ni - n*π0,i)

2 

(n*π0,i) 
5 13 0,1612 9,6741 1,1434 
6 3 0,1113 6,6770 2,0249 
7 7 0,1327 7,9647 0,1168 
8 7 0,1386 8,3131 0,2074 
9 9 0,1285 7,7127 0,2149 

10 10 0,1073 6,4401 1,9678 
11 11 0,2203 13,2183 0,3723 
∑   1 Xobs 6,0475 

chiinv 11,0705 
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Příloha C – Výsledné hodnoty experimentu č. 1 u křižovatky řízené SSZ  

Průměrná délka fronty [voz] 

Směr 1 Směr 2 Směr 3 Směr 4 Směr 5 Směr 6 

2,519 0,648 0,501 0,223 1,076 0,286 

2,465 0,729 0,421 0,217 0,983 0,293 

2,398 0,691 0,497 0,247 0,908 0,243 

2,435 0,760 0,485 0,211 1,005 0,300 

2,427 0,768 0,423 0,225 1,168 0,259 

2,355 0,904 0,482 0,200 1,037 0,276 

2,413 0,775 0,456 0,286 1,033 0,287 

2,374 0,741 0,466 0,258 1,020 0,293 

2,292 0,808 0,532 0,175 1,075 0,291 

2,164 0,774 0,379 0,297 1,026 0,284 

2,482 0,724 0,450 0,297 1,131 0,318 

2,355 0,727 0,448 0,181 0,970 0,270 

2,465 0,683 0,425 0,269 0,936 0,319 

2,395 0,866 0,482 0,241 1,045 0,331 

2,622 0,780 0,482 0,207 1,009 0,336 

2,514 0,739 0,459 0,276 1,171 0,308 

2,469 0,799 0,485 0,255 1,089 0,338 

2,553 0,759 0,440 0,269 0,929 0,301 

2,446 0,677 0,482 0,211 0,978 0,295 

2,535 0,790 0,420 0,251 1,117 0,323 

2,490 0,727 0,439 0,195 1,085 0,297 

2,474 0,761 0,530 0,262 1,043 0,353 

2,448 0,727 0,469 0,254 1,033 0,309 

2,346 0,783 0,416 0,261 0,983 0,337 

2,299 0,716 0,439 0,261 1,021 0,306 

2,325 0,754 0,493 0,232 1,263 0,314 

2,313 0,775 0,449 0,275 0,886 0,287 

2,249 0,742 0,480 0,142 1,086 0,275 

2,208 0,954 0,494 0,262 1,008 0,298 

2,442 0,692 0,437 0,246 0,869 0,274 
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Průměrné zdržení [min] 

Směr 1 Směr 2 Směr 3 Směr 4 Směr 5 Směr 6 

0,200 0,162 0,602 0,230 0,433 0,034 

0,195 0,182 0,505 0,225 0,396 0,035 

0,190 0,173 0,596 0,256 0,366 0,029 

0,193 0,190 0,582 0,218 0,405 0,036 

0,192 0,192 0,507 0,233 0,470 0,031 

0,187 0,226 0,579 0,207 0,418 0,033 

0,191 0,194 0,547 0,296 0,416 0,034 

0,188 0,185 0,559 0,267 0,411 0,035 

0,182 0,202 0,639 0,181 0,433 0,035 

0,172 0,194 0,455 0,307 0,413 0,034 

0,197 0,181 0,540 0,307 0,455 0,038 

0,187 0,182 0,538 0,187 0,391 0,032 

0,195 0,171 0,510 0,278 0,377 0,038 

0,190 0,217 0,578 0,249 0,421 0,040 

0,208 0,195 0,578 0,214 0,406 0,040 

0,199 0,185 0,551 0,286 0,471 0,037 

0,196 0,200 0,582 0,264 0,438 0,040 

0,202 0,190 0,528 0,278 0,374 0,036 

0,194 0,169 0,579 0,218 0,394 0,035 

0,201 0,198 0,504 0,260 0,450 0,039 

0,197 0,182 0,527 0,202 0,437 0,036 

0,196 0,190 0,636 0,271 0,420 0,042 

0,194 0,182 0,563 0,262 0,416 0,037 

0,186 0,196 0,500 0,270 0,396 0,040 

0,182 0,179 0,526 0,270 0,411 0,037 

0,184 0,189 0,592 0,240 0,509 0,038 

0,183 0,194 0,539 0,285 0,357 0,034 

0,178 0,186 0,576 0,147 0,437 0,033 

0,175 0,238 0,593 0,271 0,406 0,036 

0,194 0,173 0,525 0,255 0,350 0,033 
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Příloha D – Výsledky experimentu č. 2 u křižovatky řízené SSZ  

Průměrná délka fronty [voz] 
Směr 1 Směr 2 Směr 3 Směr 4 Směr 5 Směr 6 
1,800 0,624 0,595 0,188 1,383 0,290 
2,650 0,542 0,451 0,209 1,110 0,194 

2,217 0,547 0,431 0,301 0,914 0,477 
1,752 0,776 0,396 0,189 1,138 0,308 
1,559 0,626 0,537 0,373 0,870 0,145 
2,122 0,928 0,476 0,276 1,295 0,336 
2,603 0,549 0,471 0,339 1,381 0,644 
2,671 0,933 0,414 0,297 0,831 0,348 
2,352 0,647 0,474 0,169 1,189 0,318 
1,823 0,815 0,449 0,307 1,081 0,273 
2,359 0,804 0,435 0,266 1,128 0,190 
2,189 0,920 0,582 0,262 1,110 0,279 
1,800 0,822 0,519 0,256 1,122 0,200 
1,670 0,751 0,521 0,223 1,077 0,269 
1,900 0,598 0,426 0,367 1,034 0,238 
2,515 0,546 0,507 0,257 1,151 0,189 
2,737 0,662 0,397 0,194 1,038 0,195 
2,815 0,904 0,443 0,274 1,125 0,144 
2,499 0,568 0,369 0,229 1,438 0,226 
1,497 0,577 0,412 0,250 1,242 0,163 
2,746 1,069 0,474 0,164 1,291 0,170 
1,759 0,809 0,422 0,266 0,875 0,254 
1,607 0,770 0,459 0,255 1,274 0,239 
2,345 0,784 0,511 0,291 0,962 0,097 
2,577 0,565 0,538 0,209 1,447 0,174 
2,141 0,716 0,733 0,180 1,227 0,202 
1,999 0,816 0,399 0,313 1,314 0,317 
2,111 0,791 0,472 0,269 1,096 0,290 
2,787 0,846 0,545 0,270 0,996 0,305 
1,870 0,650 0,359 0,264 1,345 0,119 
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Průměrné zdržení [min] 
Směr 1 Směr 2 Směr 3 Směr 4 Směr 5 Směr 6 
0,135 0,154 0,541 0,231 0,454 0,034 
0,242 0,156 0,614 0,199 0,450 0,025 

0,215 0,174 0,630 0,323 0,432 0,054 
0,130 0,163 0,484 0,218 0,449 0,036 
0,116 0,165 0,556 0,329 0,387 0,015 
0,190 0,206 0,510 0,286 0,436 0,032 
0,201 0,150 0,504 0,309 0,502 0,068 
0,203 0,184 0,528 0,255 0,369 0,055 
0,175 0,184 0,482 0,220 0,403 0,042 
0,129 0,205 0,508 0,275 0,438 0,035 
0,205 0,175 0,502 0,266 0,420 0,018 
0,178 0,242 0,613 0,321 0,422 0,037 
0,153 0,172 0,610 0,279 0,421 0,027 
0,125 0,197 0,569 0,268 0,440 0,030 
0,157 0,149 0,511 0,294 0,411 0,027 
0,186 0,120 0,585 0,249 0,429 0,025 
0,219 0,170 0,661 0,259 0,424 0,020 
0,191 0,195 0,554 0,265 0,459 0,020 
0,153 0,158 0,539 0,259 0,507 0,033 
0,131 0,144 0,485 0,224 0,407 0,016 
0,210 0,257 0,537 0,193 0,419 0,026 
0,189 0,224 0,527 0,285 0,410 0,028 
0,126 0,188 0,459 0,273 0,513 0,031 
0,176 0,206 0,548 0,349 0,375 0,011 
0,194 0,161 0,547 0,236 0,457 0,023 
0,149 0,166 0,687 0,177 0,463 0,024 
0,174 0,201 0,557 0,272 0,496 0,038 
0,138 0,182 0,535 0,278 0,447 0,034 
0,203 0,192 0,584 0,238 0,404 0,030 
0,156 0,172 0,553 0,244 0,420 0,016 
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Příloha E – Výsledky experimentu č. 1 u neřízené křižovatky 

Průměrná délka fronty [voz] Průměrné zdržení [min] 
Směr 3 Směr 4 Směr 5 Směr 3 Směr 4 Směr 5 
0,19851 0,058 0,45813 0,23821 0,06 0,18448 
0,32049 0,04406 0,4411 0,38459 0,04558 0,17762 
0,23661 0,05156 0,43621 0,28393 0,05334 0,17565 

0,19501 0,04803 0,42508 0,23401 0,04969 0,17117 
0,17911 0,0507 0,41576 0,21493 0,05245 0,16742 
0,21573 0,04213 0,41333 0,25887 0,04358 0,16644 
0,29592 0,05808 0,47225 0,3551 0,06008 0,19017 
0,3388 0,05146 0,4463 0,40655 0,05324 0,17972 

0,21316 0,06143 0,44385 0,25579 0,06355 0,17873 
0,27066 0,06083 0,4458 0,32479 0,06293 0,17952 
0,20764 0,05286 0,41778 0,24917 0,05468 0,16823 
0,20408 0,05776 0,42871 0,24489 0,05975 0,17263 
0,21607 0,04947 0,47228 0,25929 0,05118 0,19018 
0,25659 0,07164 0,42907 0,30791 0,07411 0,17278 
0,37322 0,05945 0,46201 0,44786 0,0615 0,18604 
0,16951 0,08055 0,45672 0,20341 0,08332 0,18391 
0,2526 0,05863 0,43841 0,30311 0,06065 0,17654 
0,2053 0,06581 0,45784 0,24636 0,06808 0,18436 

0,25685 0,06117 0,44247 0,30822 0,06328 0,17817 
0,19118 0,05699 0,44492 0,22941 0,05895 0,17916 
0,22326 0,04852 0,4294 0,26791 0,05019 0,17291 
0,19517 0,05816 0,45285 0,2342 0,06016 0,18236 
0,21846 0,03651 0,43494 0,26215 0,03777 0,17514 
0,24818 0,06829 0,45246 0,29782 0,07064 0,1822 
0,29898 0,05454 0,46232 0,35878 0,05642 0,18617 
0,20623 0,06111 0,43334 0,24748 0,06322 0,1745 
0,24125 0,06142 0,44288 0,2895 0,06354 0,17834 
0,29291 0,04965 0,4501 0,3515 0,05136 0,18125 
0,24657 0,05085 0,41713 0,29589 0,05261 0,16797 
0,1919 0,05124 0,4168 0,23028 0,05301 0,16784 
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Příloha F – Výsledky experimentu č. 2 u neřízené křižovatky 

Průměrná délka fronty [voz] Průměrné zdržení [min] 

Směr 3 Směr 4 Směr 5 Směr 3 Směr 4 Směr 5 

0,303 0,046 0,388 0,325 0,044 0,152 

0,342 0,049 0,434 0,373 0,050 0,173 

0,181 0,042 0,440 0,232 0,039 0,153 

0,210 0,052 0,408 0,263 0,046 0,160 

0,340 0,058 0,356 0,364 0,055 0,154 

0,166 0,059 0,397 0,203 0,053 0,154 

0,178 0,041 0,362 0,206 0,042 0,163 

0,244 0,059 0,351 0,299 0,056 0,174 

0,217 0,042 0,321 0,217 0,049 0,147 

0,159 0,054 0,339 0,232 0,056 0,144 

0,161 0,031 0,392 0,210 0,044 0,166 

0,332 0,041 0,454 0,332 0,038 0,159 

0,284 0,041 0,465 0,355 0,045 0,161 

0,276 0,040 0,351 0,331 0,035 0,145 

0,264 0,065 0,427 0,278 0,059 0,156 

0,308 0,063 0,411 0,313 0,061 0,162 

0,191 0,044 0,432 0,209 0,053 0,155 

0,249 0,054 0,417 0,266 0,058 0,168 

0,264 0,043 0,409 0,317 0,048 0,171 

0,222 0,040 0,400 0,256 0,054 0,149 

0,158 0,037 0,433 0,193 0,042 0,151 

0,182 0,041 0,429 0,214 0,044 0,157 

0,183 0,049 0,463 0,274 0,056 0,161 

0,212 0,054 0,379 0,219 0,046 0,156 

0,190 0,063 0,389 0,224 0,058 0,154 

0,196 0,044 0,390 0,207 0,047 0,165 

0,211 0,052 0,345 0,234 0,045 0,153 

0,158 0,055 0,389 0,182 0,051 0,159 

0,150 0,054 0,419 0,204 0,041 0,157 

0,158 0,045 0,409 0,202 0,047 0,158 

 


