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ANOTACE 

TEICHMANN, Lukáš. Simulace provozu na křižovatkách 17. listopadu – Hlavní třída  

a 17. listopadu – Dr. Slabihoudka v Ostravě-Porubě. Ostrava, 2012. Bakalářská práce. 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Vedoucí práce Vladislav Křivda. 

 

 Cílem bakalářské práce bylo analyzovat problematiku daných křižovatek. Za pomocí 

získaných údajů z dopravního průzkumu se provedlo jeho vyhodnocení, stanovily se intenzity 

dopravy, prognózy dopravy a kapacitní výpočty. Z pořízeného videozáznamu, se provedla 

analýza konfliktních situací, která pomohla nalézt návrh variant řešení. Na základě znalosti 

těchto údajů bylo možné vytvořit simulaci provozu v softwaru PTV VISSIM. Byla navržena 

jedna variantní úprava křižovatek. 

 

ANNOTATION 

TEICHMANN, Lukáš. Simulation of Traffic on Intersection 17. listopadu – Hlavní třída  

and 17. listopadu – Dr. Slabihoudka in Ostrava-Poruba. Ostrava, 2012. Bachelor thesis. 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Faculty of Civil Engineering. Head 

Vladislav Křivda. 

 

The aim of this Bachelor thesis was to analyze the issues of the intersections. Using 

data obtained from the traffic survey was conducted the evaluation to determine intensity  

of traffic, traffic forecasts and capacity calculations. From acquired the records, was carried 

out analysis of conflict situations, which helped to find solution options. Based on the 

knowledge of these data it was possible to create simulation of traffic in PTV VISSIM 

software. It was designed an alternative option the intersections. 
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Seznam použitých zkratek 

 

DP   Doba průzkumu 

KS   Konfliktní situace 

PTV VISSIM  Mikrosimulační software   

pvoz   Přepočtená vozidla 

RPDI   Roční průměr denních intenzit 

RZ   Registrační značka 

TP   Technické podmínky 

ÚKD   Úroveň kvality dopravy 

voz   Vozidla 
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Seznam použitého značení 

 

  stupeň vytížení [-] 

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

  nedělní faktor [-] 

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

,   výchozí intenzita dopravy skupiny vozidel i [voz/h] 

  padesátirázová hodinová intenzita dopravy [voz/h] 

  denní intenzita dopravy dne průzkumu [voz/den] 

  hodinové intenzity dopravy v době průzkumu [voz/h] 

  intenzita dopravy v době průzkumu [voz/doba průzkumu] 

š   špičková hodinová intenzita dopravy v běžný pracovní den [voz/h] 

  týdenní průměr denních intenzit [voz/den] 

  výhledová intenzita dopravy všech vozidel celkem [voz/h] 

,   výhledová intenzita dopravy skupiny vozidel i [voz/h] 

,   koeficient vývoje intenzit dopravy pro výchozí rok skupiny vozidel i [-] 

,  přepočtový koeficient špičkové hodiny intenzity dopravy v běžný pracovní den 

na padesátirázovou hodinovou intenzitu dopravy [-] 

,  přepočtový koeficient denní intenzity dopravy dne průzkumu na týdenní 

průměr denních intenzit dopravy [-] 

,  přepočtový koeficient intenzity dopravy v době průzkumu na denní intenzitu 

dopravy dne průzkumu [-] 

,   koeficient prognózy intenzit dopravy skupiny vozidel i [-] 

  ukazatel relativní konfliktnosti [ks/100 voz] 

,   přepočtový koeficient týdenního průměru denních intenzit dopravy na roční 

průměr denních intenzit dopravy [-] 

,   koeficient vývoje intenzit dopravy pro výhledový rok skupiny vozidel i [-] 

N95%  délka fronty [m] 

,∗∗   pravděpodobnost nevzdutého stavu v příslušných společných pruzích [-] 

   součet podílů hodinových intenzit dopravy za dobu průzkumu na denní 

intenzitě dopravy dne průzkumu [%] 
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  podíl denní intenzity dopravy měsíce v roce na ročním průměru denních  

  intenzit dopravy [%] 

  počet konfliktních situací za hodinu [KS/h] 

 podíl denní intenzity dopravy dne průzkumu i na týdenním průměru 

 denních intenzit dopravy [%] 

  rezerva kapacity jízdního pruhu dopravního proudu n [pvoz/h] 

  odhad ročního průměru denních intenzit druhu vozidla x [voz/den] 

  odhad ročního průměru denních intenzit dopravy [voz/den] 

   následný časový odstup proudu n [s] 

  kritický časový odstup proudu n [s] 

  nejvyšší přípustná střední doba zdržení vozidel podle požadovaného stupně 

ÚKD [s] 

  střední doba zdržení vozidel dopravního proudu n [s] 

%  rychlost jízdy na hlavní komunikaci [km/h] 
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1.  Úvod 

 

 Úlohou dopravy je cílené přemisťování osob, materiálů, energie a informací v prostoru 

a čase. Výsledkem dopravy je přemístění, které se nazývá přeprava. Doprava je obor 

specifické lidské činnosti, respektující realitu technologickou, ekonomickou a technickou, 

podporovaná vědními disciplínami rozvíjenými uvnitř dopravy nebo v interakcích s dalšími 

obory. Doprava značně zasáhla rozhodující měrou zemědělskou i průmyslovou výrobu  

a hybnost osob. Ovlivnila urbanismus současných měst a území a stala se důležitým faktorem, 

který limituje naše životní prostředí. 

  

Historie dopravy pramení již při počátku první společenské dělby práce, při které  

se projevila nutnost přepravy osob, surovin, výrobků i plodin. S rozvojem společnosti rostl 

význam dopravy.  Velký rozvoj lidské společnosti v posledních 50-ti letech a také kooperace 

v národním a mezinárodním měřítku v současné době zvedly význam dopravy do dominantní 

polohy při zvyšování životní úrovně lidí.  

  

Cílem bakalářské práce je zklidnění dopravy, snížení konfliktních situací, zvýšení 

bezpečnosti a plynulosti dopravy. Práce obsahuje vyhodnocení dat dopravního průzkumu, 

kapacitní výpočty, prognózy intenzit dopravy a rozbor videoanalýzy konfliktních situací. 

Výpočty dopravního průzkumu byly použity pro vytvoření dopravního modelu v softwaru 

PTV VISSIM. 
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2.  Základní pojmy 

 

Dopravní nehoda 

Důsledek konfliktní situace, kdy se míra nebezpečí střetu s dalším dopravním prostředkem či 

dopravním zařízením nepodařila odvrátit. Při dopravní nehodě dochází k usmrcení, zranění 

osoby nebo k hmotné škodě na majetku [5]. 

  

Dopravní proud 

Sled všech vozidel pohybujících se v jízdním pruhu za sebou nebo v jízdních pruzích vedle 

sebe týmž dopravním směrem [12]. 

 

Hustota dopravního proudu 

Počet dopravních jednotek (vozidel), který se v určeném okamžiku nalézá v jednom směru  

na zvolené délce komunikace [12]. 

 

Intenzita dopravy 

Počet dopravních jednotek (vozidel, resp. chodců), který projede určitým příčným profilem 

komunikace v jednom směru za zvolené časové období [13]. 

 

Jízdní proud 

Sled všech vozidel pohybujících se za sebou v téže stopě [12]. 

 

Kapacita komunikace 

Maximální počet vozidel, která mohou projet daným úsekem silniční komunikace za daných 

podmínek za daný čas [12]. 

 

Kolizní bod 

Místo na křižovatce, kde dochází k vzájemnému křížení, připojování nebo rozvětvování 

jízdních směrů [5]. 
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Konfliktní situace 

Situace v silničním provozu, kdy vzniká (nebo může vzniknout) pro některé účastníky větší 

než obvyklá míra nebezpečí [5]. 

 

Křižovatka 

Místo, v němž se pozemní komunikace v půdorysném průmětu protínají nebo stýkají  

a alespoň dvě z nich jsou vzájemně propojeny [1], [2]. 

 

Návrhová rychlost 

Rychlost, kterou lze bezpečně projet kterýmkoliv úsekem navrhované komunikace  

za normálních atmosférických podmínek a bez ovlivnění provozem ostatních vozidel [1], [2]. 

 

Organizace dopravy 

Má časově stabilní charakter a spočívá hlavně ve stavebním uspořádání komunikací, ve 

stanovení pravidel provozu a v ovlivňování dopravy pomocí dopravních značek [1], [2]. 

 

Pozemní komunikace 

Liniové stavby, určené převážně k přemisťování silničními nebo nekolejovými dopravními 

prostředky, příp. k pohybu chodců, cyklistů a výjimečně i kolejové dopravy [1], [2]. 

 

Rezerva kapacity 

Rozdíl mezi kapacitou a návrhovou intenzitou dopravy [12]. 

 

Roční průměr denních intenzit (RPDI) 

Aritmetický průměr denní intenzity dopravy všech dnů v roce [13]. 

 

Skoronehoda 

Událost v silničním provozu, ve které hrozí dvou účastníkům bezprostřední střetnutí [5].  

 

Střední doba zdržení 

Závisí na rezervě kapacity jízdního pruhu daného proudu, příp. smíšených proudů, a jeho 

kapacitě [12]. 
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Úroveň kvality dopravy (ÚKD) 

Na neřízených křižovatkách se určuje vyjádřením ztrátového času. Tento ztrátový čas pak 

vyjádříme střední dobou zdržení jednotlivých podřadných příp. smíšených dopravních proudů 

[12]. 

 

Videoanalýza konfliktních situací 

Metoda, která spočívá ve sledování daného místa pomocí vizuálního nahrávacího zařízení  

a následný rozbor konfliktních situací [5]. 
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3. Dopravní průzkum 

 

Dopravním průzkumem se rozumí soubor činností, ze kterých zjišťujeme informace 

o dopravě silniční nebo jiné a o dopravních zařízeních. Cílem dopravního průzkumu je zlepšení 

plynulosti a bezpečnosti dopravy, lepší využití dopravního prostoru, rozvoj dopravního systému, 

modernizace stávajících dopravních sítí, řešení ekonomických, provozních a organizačních 

problémů [7]. 

 

3.1 Dopravní průzkum intenzit 

Dopravní průzkum intenzit lze provádět několika způsoby, které se liší podle druhu 

sledovaných dat, možnostech měřících a konkrétních potřeb [7]: 

• přímé metody – informace získáváme přímo z místa měření a bez přímé účasti 

řidičů nebo účastníků provozu: 

o čárkovací metoda – ruční metoda s podrobnějším rozlišením druhu 

vozidel, lze použít v případě, že sčítač ze svého stanoviště s jistotou 

určí směr jízdy vozidla. Každé vozidlo projíždějící křižovatkou  

se označí ve sčítacím archu jednou čárkou s rozlišením podle druhu 

vozidla a směru trasy. Vhodná pro krátkodobé průzkumy (kratší  

než 4 hodiny), nevýhodou je ovlivnění přesnosti lidským faktorem  

a nepřesnost při vysokých intenzitách; 

o zápis registračních značek (RZ) – ruční metoda s podrobnějším 

rozlišením druhu vozidel, používá se v případě, že sčítač ze svého 

stanoviště není schopen určit směr jízdy vozidla. SPZ se zaznamená na 

vjezdu a výjezdu křižovatky, následně se vyhodnotí trasa vozidla. 

Nevýhodou je délka metody, ovlivnění přesnosti lidským faktorem 

vyšší množství sčítačů. 

o dopravní detektory – vhodné pro vyšší intenzity vozidel  

a pro dlouhodobé průzkumy, nevýhodou je nutnost instalace a menší 

přesnost v rozpoznávání druhů vozidel; 

• nepřímé metody – informace získáváme nepřímo vyhodnocením záznamů, 

nevýhodou je doba vyhodnocení, která je rovna délce dopravního průzkumu: 

o ústní rozhovor, písemný dotazník – informace získané z údajů 

respondentů, nevýhodou je věrohodnost poskytnutých údajů; 
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o videoanalýza – informace získané z pořízeného záznamu pomocí 

kamery, následné vyhodnocení počítačovým programem;   

o kombinovaná metoda – informace získané z pořízeného záznamu 

pomocí kamery, následné vyhodnocení ruční metodou. 

 

3.2 Stanovení intenzit dopravy  

 Pomocí technických podmínek TP 189 [13] se mohou stanovit denní, špičkové 

hodinové a padesátirázové intenzity dopravy na základě provedených krátkodobých 

dopravních průzkumů. Uvedené vztahy pro výpočty v této kapitole jsou použity  

z TP 189 [13]. 

 

3.2.1 Vstupní údaje 

Pro stanovení odhadu RPDI je metodika založena na přepočtu intenzity dopravy 

zjištěné během krátkodobého dopravního průzkumu pomocí přepočtových koeficientů pro: 

• druhy vozidel, 

• charakter provozu na komunikaci. 

 

Druhy vozidel 

V případě přepočtu na celodenní intenzity dopravy z intenzit za dobu průzkumu  

se rozlišují přepočtové koeficienty následující druhy vozidel: 

• C – jízdní kola (silniční, horská, městská, atd.); 

• O – motocykly (jednostopá motorová vozidla a sajdkáry), osobní automobily  

(bez nebo s přívěsem, mikrobusy, dodávky určené k přepravě osob, lehké dodávky); 

• N – nákladní automobily (lehké, střední a těžké nákladní automobily bez návěsů, 

lehké dodávky s ložným prostorem, traktory bez přívěsů a speciální nákladní 

automobily), autobusy (autobusy, autobusy kloubové, autobusy s přívěsy);  

• K – nákladní soupravy (návěsové nákladní soupravy a traktory s přívěsy); 

• S – vozidla celkem. 

 

Při průzkumu intenzit tramvajové dopravy, se vozidla nepřepočítávají. Při výpočtu 

kapacity neřízené úrovňové křižovatky se tramvajová doprava na místních komunikacích řeší 

individuálně podle místních poměrů. Jestliže nesledujeme druhy vozidel, užíváme koeficienty 

pro vozidla celkem. 
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Charakter provozu na komunikaci 

Charakter provozu na pozemních komunikacích zohledňuje různé variace intenzit 

dopravy. Charakter provozu motorových vozidel na pozemních komunikacích udává 

především její kategorie a třídy: 

• D – dálnice, silnice I. třídy (rychlostní silnice); 

• E – silnice I. třídy se statutem mezinárodní silnice včetně průjezdních úseků těchto 

silnic; 

• I – silnice I. třídy bez statutu mezinárodní silnice včetně průjezdních úseků těchto 

silnic; 

• II – silnice II. a III. třídy včetně průjezdních úseků silnic; 

• M – místní komunikace bez průjezdních úseků silnic, účelové komunikace; 

• Z – komunikace napojující parkoviště obchodních zařízení (obvykle komunikace 

účelové). 

 

Silnice II. a III. třídy (skupina II) mají další dělení do skupin podle podílu rekreační 

dopravy (příloha 1, tab. 1-1). Podíl je charakterizován tzv. nedělním faktorem fNe. V případě, 

že nejsou k dispozici potřebné hodnoty intenzity dopravy, je možné charakter provozu 

odhadnout podle hodnoty ukazatele ALFA, který je určován při Celostátním sčítání dopravy 

(příloha 1, tab. 1-1). 

 

3.2.2 Doporučená doba průzkumu 

 Doba průzkumu je různá v závislosti na účelu průzkumu, charakteru dopravy  

a potřebné přesnosti výsledků. Vhodné je zjistit, zda během dopravního průzkumu by neměl 

být provoz na sledovaném úseku komunikace ovlivněn mimořádnými událostmi (dopravní 

omezení, uzavírky, sportovní nebo kulturní události).  

  

Pro určení RPDI se průzkum provádí v jarních a podzimních měsících (duben, květen 

červen, září, říjen) v běžné pracovní dny v těchto dobách: 

• 14:00 – 16:00 nebo 15:00 – 17:00; 

• 7:00 – 11:00; 

• 13:00 – 17:00; 

• 7:00 – 11:00 a 13:00 – 17:00; 

• 5:00 – 21:00. 
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V případě určení padesátirázové hodinové intenzity dopravy se průzkum provádí 

v měsících duben – říjen ve většině případů v pátek v dopravní špičce (14:00 – 18:00).  

 

Pro určení špičkové hodiny intenzity se průzkum provádí v jarních a podzimních 

měsících (duben, květen, červen, září, říjen) v běžný pracovní den v době dopravní špičky 

(14:00 – 18:00). 

 

3.2.3 Roční průměr denních intenzit 

Výpočet odhadu RPDI se musí přenásobit intenzity dopravy za DP pomocí 

přepočtových koeficientů, které zohledňují různé variace intenzit dopravy v závislosti na 

druhu vozidla a charakteru provozu (viz kapitola 3.2.1). 

 

Přepočet na denní intenzitu dopravy dne průzkumu 

 Přepočtový koeficient km,d se liší podle druhu vozidla a charakteru provozu  

na komunikaci. Hodnoty se určí ze vztahu: 

  , = %
          (1) 

kde      součet podílů hodinových intenzit dopravy za dobu průzkumu na denní 

intenzitě dopravy dne průzkumu [%]. 

 Hodnoty  jsou uvedeny v TP 189 [9]. 

Denní intenzita dopravy se určí pro jednotlivé druhy vozidel (viz kapitola 3.2.1) ze vztahu: 

  = . ,         (2) 

kde Id  denní intenzita dopravy dne průzkumu [voz/den]; 

 Im  intenzita dopravy v době průzkumu [voz/doba průzkumu]; 

km,d přepočtový koeficient intenzity dopravy v době průzkumu na denní 

intenzitu dopravy dne průzkumu [-]. 

Přepočet na týdenní průměr denních intenzit 

 Přepočtový koeficient kd,t se liší podle druhu vozidla a charakteru provozu  

na komunikaci. Hodnoty se určí ze vztahu: 

, = %
          (3) 

kde    podíl denní intenzity dopravy dne průzkumu i na týdenním průměru 

   denních intenzit dopravy [%]. 

Hodnoty  jsou uvedeny v TP 189 [9]. 



12 

 

Týdenní průměr denních intenzit dopravy se určí pro jednotlivé druhy vozidel  

(viz kapitola 3.2.1) ze vztahu: 

  = . ,         (4) 

kde It  týdenní průměr denních intenzit [voz/den]; 

 Id  denní intenzita dopravy dne průzkumu [voz/den]; 

kd,t přepočtový koeficient denní intenzity dopravy dne průzkumu na týdenní 

průměr denních intenzit dopravy [-]. 

Přepočet na roční průměr denních intenzit 

Přepočtový koeficient kt,RPDI se liší podle druhu vozidla a charakteru provozu  

na komunikaci. Hodnoty se určí ze vztahu: 

 , = %
         (5) 

kde   podíl denní intenzity dopravy měsíce v roce na ročním průměru denních  

   intenzit dopravy [%]. 

 Hodnoty  jsou uvedeny v TP 189 [9]. 

 

RPDI dopravy se určí pro jednotlivé druhy vozidel (viz kapitola 3.2.1) ze vztahu: 

  = . ,        (6) 

kde   odhad ročního průměru denních intenzit druhu vozidla x [voz/den]; 

 It   týdenní průměr denních intenzit dopravy v týdnu průzkumu [voz/den];  

kt,RPDI  přepočtový koeficient týdenního průměru denních intenzit dopravy  

na roční průměr denních intenzit dopravy [-]. 

 Výsledný odhad RPDI je roven součtu odhadů RPDI jednotlivých druhů vozidel: 

 =         (7) 

 

3.2.4 Intenzita dopravy špičkové hodiny 

 V případě, že jsou k dispozici údaje získané dopravním průzkumem v běžný pracovní 

den v období dopravní špičky (viz kapitola 3.2.2), pak se odhad intenzity dopravy špičkové 

hodiny určí jako maximální hodinová intenzita za dobu průzkumu podle vztahu: 

  š =        (8) 

kde  š   špičková hodinová intenzita dopravy v běžný pracovní den [voz/h]; 

   hodinové intenzity dopravy v době průzkumu [voz/h]. 

 

 



13 

 

3.2.5 Padesátirázová hodinová intenzity dopravy 

Odhad z údajů získaných průzkumem v běžný pracovní den 

 V případě, že jsou k dispozici údaje získané dopravním průzkumem v běžný pracovní 

den v období dopravní špičky (viz kapitola 3.2.2), pak se určí odhad padesátirázové hodinové 

intenzity podle vztahu: 

  = š . ,        (9) 

kde    padesátirázová hodinová intenzita dopravy [voz/h]; 

 š   špičková hodinová intenzita dopravy v běžný pracovní den [voz/h]; 

,  přepočtový koeficient špičkové hodiny intenzity dopravy v běžný 

pracovní den na padesátirázovou hodinovou intenzitu dopravy [-]. 

 Přepočtový koeficient ,  má hodnotu 1,13 pro všechny typy pozemních 

komunikací. 

 Výpočet se provádí pro skupinu S (vozidla celkem) a skladba dopravního proudu se 

uvažuje stejná jako skladba zjištěná dopravním průzkumem. 

   

Odhad z hodnoty ročního průměru denních intenzit 

  = . ,        (10) 

kde   padesátirázová hodinová intenzita dopravy [voz/h]; 

   odhad ročního průměru denních intenzit dopravy [voz/den]; 

,  přepočtový koeficient ročního průměru denních intenzit dopravy  

na padesátirázovou hodinovou intenzitu dopravy [-]. 

Přepočtový koeficient ,  se liší podle charakteru provozu na komunikaci,  

určí se podle tab. 1-2, v příloze 1. 

  Výpočet se provádí pro skupinu S (vozidla celkem) a skladba dopravního proudu  

se uvažuje stejná jako skladba zjištěná pro RPDI. 
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4. Prognóza intenzit dopravy 

 

Prognóza výhledových intenzit automobilové dopravy na dálnicích a silnicích  

a ve výjimkách také na místních komunikacích a veřejně přístupných účelových 

komunikacích se stanovuje podle technických podmínek TP 225 [14]. Pro určení prognózy  

se využívají metody jednotného součinitele růstu. Uvedené vztahy pro výpočty v této kapitole 

jsou použity z TP 225 [14]. 

Při využití metody jednotného součinitele růstu je předpokladem stejný nárůst intenzit 

dopravy na všech komunikacích stejného typu. Přenásobením koeficientem prognózy intenzit 

dopravy se stanoví výhledová intenzita dopravy.  

 

4.1 Vstupní údaje 

4.1.1 Výchozí intenzita dopravy 

Pomocí dopravního průzkumu se zjistí výchozí intenzity všech dopravních proudů, 

postupuje se dle zásad TP 189 [13]. Podle ČSN 73 6110 [3] + Z1 [4], se pro návrh  

a posouzení křižovatek za výchozí intenzitu uvažuje padesátirázová hodinová intenzita  

nebo intenzita dopravy špičkové hodiny v závislosti na poloze křižovatky. 

 

4.1.2 Skupiny vozidel 

 Výchozí intenzity se přepočítávají na výhledové intenzity dopravy, používají 

se koeficienty vývoje intenzit dopravy pro dvě skupiny vozidel: 

• L – lehká vozidla (motocykly, osobní automobily); 

• T – těžká vozidla (nákladní automobily, autobusy, nákladní soupravy). 

 

4.1.3 Typ komunikace 

V závislosti na typu komunikace se rovněž používají různé koeficienty vývoje intenzit 

dopravy. Typ komunikace je dán třídou a kategorií komunikace. Dělí se na: 

• D – dálnice, rychlostní silnice; 

• I – silnice I. třídy (mimo rychlostních silnic); 

• II + III – silnice II. a III. třídy. 

Pro přiřazení do těchto typů komunikací průjezdních úseků se rozhoduje podle 

místních podmínek v závislosti na podílu místní dopravy. Pro průjezdní úsek silnice nelze 

použít metodu jednotného součinitele růstu v případě, že místní doprava převažuje.  
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4.2 Výhledová intenzita 

Výhledová intenzita dopravy se stanoví jako součin výchozí intenzity dopravy  

a koeficient prognózy intenzit dopravy. Tento koeficient se liší podle skupiny vozidel a typu 

komunikace (viz kapitola 4.1). Výhledová intenzita se určí podle vztahu: 

  , = , 	.		 ,        (11) 

kde   skupiny vozidel L a T [-]; 

 ,   výhledová intenzita dopravy skupiny vozidel i [voz/h]; 

 ,   výchozí intenzita dopravy skupiny vozidel i [voz/h]; 

  ,   koeficient prognózy intenzit dopravy skupiny vozidel i [-]. 

  

Koeficient prognózy ,  je závislý na skupině vozidel, určí se podle vztahu: 

  , = ,
,
        (12) 

kde   skupiny vozidel L a T [-]; 

 ,   koeficient prognózy intenzit dopravy skupiny vozidel i [-]; 

,  koeficient vývoje intenzit dopravy pro výhledový rok skupiny  

vozidel i [-]; 

,  koeficient vývoje intenzit dopravy pro výchozí rok skupiny  

vozidel i [-]. 

Hodnoty ,  a ,  jsou uvedeny v TP 225 [14]. 

 

Výhledová intenzita dopravy všech vozidel se určí jako suma výhledových intenzit 

dopravy jednotlivých skupin vozidel podle vztahu: 

  = ∑ ,,        (13) 

kde   skupiny vozidel L a T [-]; 

   výhledová intenzita dopravy všech vozidel celkem [voz/h]; 

 ,   výhledová intenzita dopravy skupiny vozidel i [voz/h]. 

 

 

 

 

  



16 

 

5. Kapacitní výpočet neřízené křižovatky  

 

Ke stanovení kapacitních výpočtů druhů křižovatek se postupuje podle  

ČSN 73 6102 - příloha A [1], včetně změny Z1[2] resp. kapacita úrovňových křižovatek podle 

TP 188 [8] a kapacita světelně řízených křižovatek podle TP 81 [10] a TP 235 [15].  

Technické podmínky TP 188 [12] stanovují výpočet a posouzení kapacity neřízených 

průsečných a stykových úrovňových křižovatek, které jsou řízené svislým dopravním 

značením na pozemních komunikacích, místních komunikacích i pro připojení veřejně 

přístupných účelových komunikacích na silnice. Uvedené vztahy pro výpočty v této kapitole 

jsou použity z TP 188 [12]. Výpočet kapacity se provádí pouze v případě, překročí-li podle 

prognózy intenzita dopravy na křižovatce součet všech vozidel projíždějících křižovatkou 

hodnotu 10 000 voz/den. 

 

5.1 Vstupní údaje 

Návrhové intenzity dopravních proudů 

 Pro posouzení kapacity křižovatky je nezbytným údajem znalost intenzit dopravy 

všech dopravních proudů v křižovatce zjištěných dopravním průzkumem (viz kapitola 3). 

  

Zohlednění skladby podřazených dopravních proudů 

 Skladba podřazených dopravních proudů se zohlední přenásobením koeficienty podle 

uvedených v tab. 1.  

Tab. 1: Doporučené přepočtové koeficienty skladby dopravního proudu* [12], 

Typ křižovatky 
Jízdní 

kola 
Motocykly Osobní vozidla a) 

Nákladní 

vozidla, 

autobusy b) 

Nákladní 

soupravy, 

kloubové 

autobusy 

Průsečné a stykové 

neřízené 
0,5 0,8 1,0 1,5 2,0 

   a)    Včetně nákladních vozidel do 3,5 t celkové hmotnosti.     
   b)   Nákladní vozidla nad 3,5 t celkové hmotnosti mimo nákladních souprav a autobusy mimo  

      kloubových  autobusů. 
   *    Ukázka výpočtu v příloze 7.                     
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Rychlost jízdy na hlavní komunikaci 

 Rychlostní charakteristika dopravního proudu, značí se v85%. Vyjadřuje rychlost, 

kterou nepřekračuje 85 % vozidel. Zjistí se měřením rychlosti na dané křižovatce  

nebo se uvažuje nejvyšší dovolená rychlost v křižovatce. 

 

Stupeň podřazenosti dopravních proudů 

 Při výpočtu kapacity dopravy neřízené křižovatky se rozlišují tři stupně podřazenosti 

jednotlivých dopravních proudů na křižovatce. Číslování je podle obr. 2-1 v příloze 2.  

Stupně jsou stanoveny pro stykovou křižovatku (viz tab. 2). 

Tab. 2: Stupně podřazenosti dopravních proudů na stykové křižovatce [12] 

Stupeň Charakteristika 
Dopravní 

proudy 

1. stupeň nadřazenost 2, 3, 8 

2. stupeň jednoduchá podřazenost proudu 1. stupně 6, 7 

3. stupeň dvojnásobná podřazenost proudům 1. a 2. stupně 4 

 

5.2 Výpočet kapacity 

Rozhodující intenzity dopravních proudů 

 V tomto případě se nepoužívají přepočtové koeficienty podle tab. 1, hodnoty intenzit 

dopravy vstupují do výpočtu ve skutečných vozidlech. Rozhodující intenzity nadřazených 

dopravních proudů se stanoví v závislosti na typu křižovatky. Pro stykovou křižovatku jsou 

uvedené vztahy v tab. 3. 

Tab. 3: Součet intenzit nadřazených dopravních proudů na stykové křižovatce* [12], 

Podřazený proud Číslo 
Součet intenzit nadřazených dopravních proudů 

[voz/h] 

Levé odbočení z hlavní 7 I2 + I3 

Pravé odbočení z vedlejší 6 I2
2) + 0,5 . I3

1) 

Levé odbočení z vedlejší 4 I2 + 0,5 . I3
1) + I8 + I7 

1)        Pokud má dopravní proud 3 samostatný jízdní pruh I3=0 
2)        Když má dopravní proud 2 dva jízdní pruhy, použije se intenzita dopravního proudu  

        pro pravý jízdní pruh I2/2 
*    Ukázka výpočtu v příloze 7.             
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Hodnoty kritických odstupů 

 Střední hodnota kritických časových odstupů tg všech řidičů se použije pro výpočet 

základní kapacity vedlejších dopravních proudů v závislosti na druhu dopravního proudu  

a rychlosti jízdy na hlavní komunikaci podle tab. 4. 

Tab. 4: Střední hodnoty kritických časových odstupů* tg [12], 

Druh dopravního proudu 
Číslo dopravního 

proudu 

Funkce tg v závislosti na rychlosti jízdy na 

hlavní komunikaci v85% [km/h] - v [s] 

Levé odbočení z hlavní 7 tg = 3,4 + 0,021 . v85% 

Pravé odbočení z 

vedlejší 
6 tg = 2,8 + 0,038 . v85% 

Levé odbočení z vedlejší 4 tg = 5,2 + 0,022 . v85% 
*    Ukázka výpočtu v příloze 7.             

  

Střední hodnota kritických časových odstupů tg má své meze platnosti pro rychlost 

v intervalu 30-90 km/h. Pro rychlosti menší než 30 km/h se použije 30 km/h a pro rychlosti 

větší než 90 km/h se použije 90 km/h. 

 

Hodnoty následných odstupů 

 Střední hodnota následných časových odstupů tf všech řidičů se použije pro výpočet 

základní kapacity vedlejších dopravních proudů v závislosti na druhu dopravního proudu  

a úpravy přednosti v jízdě svislou dopravní značnou č. P 4 „Dej přednost v jízdě!“  

podle tab. 5. 

Tab. 5: Návrh středních hodnot následného časového odstupu tf 
*

 [12], 

Druh dopravního proudu Číslo dopravního proudu tf [s] 

Levé odbočení z hlavní 7 2,6 

Pravé odbočení z vedlejší 6  3,1 

Levé odbočení z vedlejší 4 3,5 
*    Ukázka výpočtu v příloze 7.             

 

Základní kapacita 

 Kapacita dopravních proudů prvního stupně je shodná s kapacitou volně  

se pohybujících dopravních proudů. Pro neřízené křižovatky se uvažují 1 800 pvoz/h. 
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Základní kapacita Gn udává maximální počet vozidel z podřazeného proudu, která 

mohou projet křižovatkou v časových intervalech mezi vozidly nadřazených dopravních 

proudů a určí se podle vztahu: 

= . 	 ( 	 	 )      (14) 

kde   dopravní proudy 4, 6 a 7 [-]; 

G   základní kapacita jízdního pruhu n-tého proudu [pvoz/h]; 

 I   rozhodující intenzita nadřazených proudů [voz/h]; 

 t   kritický časový odstup [s]; 

 t    následný časový odstup [s]. 

Kapacita jízdního pruhu n-tého proudu druhého stupně 

 Kapacita jízdního pruhu proudů druhého stupně Cn je rovna základní kapacitě Gn. Platí 

tedy vztah: 

=         (15) 

kde   dopravní proudy 6, 7 [-]; 

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

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

Kapacita jízdního pruhu n-tého proudu třetího stupně 

 Kapacita jízdního pruhu proudů třetího stupně je zohledněna pravděpodobností 

nevzdutí rozhodujících nadřazených dopravních proudů, která snižuje jejich základní 

kapacitu. Pravděpodobnost nevzdutí vozidel nadřazených proudů p0,7 v případě, je-li na hlavní 

komunikaci zřízen odbočovací pruh vlevo a délka fronty % dopravního proudu 7 je menší 

nebo rovna délce tohoto pruhu, pak se určí podle vztahu: 

,∗∗ = 1 − ( +	 +	 )
0																																								     (16) 

kde    dopravní proud 7 [-]; 

   dopravní proud 8 [-]; 

   dopravní proud 3 [-]; 

,∗∗  pravděpodobnost nevzdutého stavu v příslušných společných  

pruzích[-]; 

 , ,  = ( , 	 	 ) stupeň vytížení pro dopravní proudy i, j, k [-]; 

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

 , ,  kapacita jízdního pruhu i, j, k [pvoz/h]. 
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 Kapacita dopravního proudu C4 třetího stupně se na stykové křižovatce určí jako 

součin základní kapacity G4 a hodnoty pravděpodobnosti , , vyjadřující nevzdutí 

nadřazeného proudu druhého stupně pro odbočení vlevo, podle vztahu: 

  = ,∗∗ 	.         (17) 

kde   kapacita jízdního pruhu proudu 4 [pvoz/h]; 

 ,∗∗   pravděpodobnost nevzdutého stavu v příslušných společných pruzích; 

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

Délka fronty na vjezdu do křižovatky se stanovuje na 95% pravděpodobnost 

uvažované délky fronty. To znamená, že po 95 % času špičkové hodiny je fronta vozidel 

kratší než N95%, po dobu zbývajících 5 % se připouští delší fronta. Určí se na základě stupně 

vytížení av a hodnoty Cn. Stupeň vytížení se vypočte ze vztahu: 

 =         (18) 

kde   stupeň vytížení [-]; 

   návrhová intenzita dopravního proudu n [pvoz/h]; 

   kapacita pruhu dopravního proudu n [pvoz/h]. 

Délka fronty N95% se určí ze vztahu: 

   % = − 1 + (1 − ) + 3,0 	.
   (19) 

kde N95%  délka fronty [m]; 

   stupeň vytížení [-]; 

   kapacita pruhu dopravního proudu n [pvoz/h]. 

 

5.3 Posouzení kapacity 

 Kapacity neřízených úrovňových křižovatek musí vyhovět požadovanému stupni 

ÚKD. Rozhodujícím kritériem je srovnání skutečné střední doby zdržení vozidel a nejvyšší 

přípustné střední doby zdržení vozidel podle požadovaného stupně ÚKD. Určí se podle 

vztahu: 

≤        (20) 

kde   dopravní proudy 4, 6, 7 [-]; 

   střední doba zdržení vozidel dopravního proudu n [s]; 

 nejvyšší přípustná střední doba zdržení vozidel podle požadovaného 

stupně ÚKD [s]. 
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 Střední doba zdržení vozidel  je závislá na rezervě kapacity jízdního pruhu 

dopravního proudu  a jeho kapacitě, určí se podle obr. 2-2 v příloze 2. Rezerva kapacity 

se určí podle vztahu: 

= − 	       (21) 

kde   dopravní proudy 4, 6, 7 [-]; 

   rezerva kapacity jízdního pruhu dopravního proudu n [pvoz/h]; 

   kapacita jízdního pruhu dopravního proudu n [pvoz/h]; 

   intenzita dopravy dopravního proudu n [pvoz/h]. 

 

Nejvyšší přípustné střední doby zdržení tw stanovené podle tab. 6 pro tyto stupně ÚKD 

požadované podle [1], [2]: 

• dálnice, rychlostní silnice, 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. 

 

Tab. 6: Limitní hodnoty střední doby zdržení na vjezdu do neřízené křižovatky [12] 

Úroveň kvality dopravy Střední doba zdržení 
v sekundách Označení Charakteristika 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 -1) 

  1)     ÚKD na stupni F je dosaženo při hodnotě stupně vytížení av>1 
 

U místních komunikací se na křižovatkách v kratších časových intervalech připouští 

dosažení stupně F.  

Při celkovém hodnocení křižovatky se uvádí nejméně příznivý stupeň ÚKD s nejvyšší 

střední dobou zdržení. 
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6. Videoanalýza konfliktních situací 

 

Pod pojmem videoanalýza konfliktních situací si můžeme představit rozbor chování 

účastníků silničního provozu na základě pořízeného videozáznamu a z něj odvodit míru 

nebezpečnosti na zkoumaném úseku.  U této metody pro analýzu nejsou zapotřebí údaje  

o dopravní nehodovosti, díky tomu lze upozornit na nehodové místo dříve, než samotná 

nehoda zde vznikne. Tato metoda taky umožnuje odhalit skryté faktory, jako chybné chování 

účastníků silničního provozu. Videoanalýza konfliktních situací je rovněž známá,  

jako Metoda sledování a hodnocení konfliktních situací v silničním provozu pomocí 

videoaparatury [5]. 

 

6.1 Folprechtova videoanalýza konfliktních situací 

Tato metoda se skládá ze tří fází [5]: 

• Z vybraného stanoviště se pořídí videozáznam. Ideální umístění je co nejvýše  

nad sledovaným objektem. Záznam musí být opatřen časovým údajem s minimální 

přesností 0,1 s, taky je vhodné využít i audiozáznam (slovní komentář).  

• Ve druhé fázi se provede vyhodnocení záznamu. Tento krok je vhodné provádět  

ve více osobách najednou, záznam je možno urychlit a získá se tak souhlasný názor na 

pozorované konfliktní situace. Jedna osoba může sledovat záznam maximálně  

3 hodiny denně. U videozáznamu je možno využívat možnost zastavit, zpomalit  

a vrátit. Ze záznamu se zjišťuje složení dopravních proudů, intenzita vozidel  

(popř. hustota, rychlost, zdržení, délky front apod.) a zejména konfliktní situace. 

• Ve finální fázi se vyhodnotí získaná data a návrh opatření. Jednotlivé konfliktní 

situace se zakreslí do půdorysného schématu křižovatky. Podle jejich četnosti výskytu 

a umístění v dané lokalitě se mohou vyvodit varianty následných opatření, 

která by zamezila vznikajícím konfliktním situacím.  

 

6.2 Konfliktní situace 

6.2.1 Stupně závažnosti konfliktních situací 

Rozlišují se 3 stupně konfliktních situací [5]: 

• 1. nejnižší stupeň – potenciální konfliktní situace, kdy nastává porušování dopravních 

předpisů osamoceným účastníkem provozu; 
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• 2. stupeň – konfliktní situace, kdy dojde k narušení plynulosti provozu. Nevyvolávají 

násilnou reakci dalších účastníků dopravy. Nejčastější příčiny jsou agresivita, váhání 

nebo chybné jednání; 

• 3. Nejvyšší stupeň – konfliktní situace, kdy jedině prudká reakce zabrání středu 

s jiným účastníkem silničního provozu, tj. např. ostré brždění, náhlé vybočení  

ze směru jízdy; 

• 4. dopravní nehoda. 

6.2.2 Značení konfliktních situací 

Konfliktní situace jsou zaznamenávány trojmístným klasifikačním symbolem, složeným 

z číslice, písmena a číslice. První symbol (číslice) charakterizuje účastníky konfliktu, druhý 

symbol (písmeno) charakterizuje způsob konfliktu a třetí symbol (číslice) charakterizuje 

stupeň závažnosti konfliktu. Klasifikace jednotlivých symbolů jsou uvedeny v tab. 7; tab. 8; 

tab. 9. 

Tab. 7: Trojmístný klasifikační symbol (klasifikace podle účastníků) [5]. 
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 … … 

 
 

Tab. 8: Trojmístný klasifikační symbol (klasifikace podle způsobu konfliktu) [5]. 
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 parkovacího manévru … P … 
nedání přednosti v jízdě … n … 
zavinil chodec … ch … 
zavinilo vozidlo … v … 
agresivita … a … 
pasivita … p … 
vlivem fronty na křižovatce … fk … 
vlivem fronty na přechodu … fp … 
pokyn … g … 
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Tab. 9: Trojmístný klasifikační symbol (klasifikace podle závažnosti) [5]. 
konfliktní situace bez reakce … … 1 
konfliktní situace bez násilné reakce … … 2 
konfliktní situace s ostrou reakcí … … 3 
dopravní nehoda … … 4 

 

6.2.3 Typy konfliktních situací 

Typy konfliktních situací se dělí [6]: 

 Podle příslušnosti k místu konfliktu: 

• Vlastní (O) – přímá souvislost s provozem na sledovaném úseku komunikace; 

• Nevlastní (X) – nepřímá souvislost s provozem na sledovaném úseku komunikace, 

ovlivnění jinými událostmi vzniklými mimo daný úsek. 

Podle okamžiku vzniku: 

• Prvotní (1) – konfliktní situace nevyvolané jinou událostí; 

• Následné (2) – konfliktní situace vyvolané jinou událostí. 

 

Na obr. 1 je uvedený příklad klasifikačního symbolu, včetně popisů jednotlivých symbolů. 

 

 

Obr. 1: Příklad klasifikačního symbolu [6] 

 

6.3 Výpočet míry bezpečnosti 

 Míra bezpečnosti provozu v daném úseku komunikace je ukazatel relativní 

konfliktnosti. Tento ukazatel udává počet konfliktních situací na 100 vozidel a určí se podle 

vztahu [5]: 
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= 	. 100	       (22)  

 

kde   ukazatel relativní konfliktnosti [KS/100 voz]; 

   počet konfliktních situací za hodinu [KS/h]; 

   hodinové intenzity dopravy [voz/h]. 

  

 Do počtu konfliktních situací  se započítávají pouze konfliktní situace, které mají 

první znak v trojmístném klasifikačním symbolu vyšší nebo roven 4.  
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7.  Křižovatky 17. listopadu – Hlavní třída a 17. listopadu –  

Dr. Slabihoudka v Ostravě-Porubě  

 

7.1  Charakteristika řešené lokality 

Vybraná křižovatka 17. listopadu – Hlavní třída a 17. listopadu – Dr. Slabihoudka  

se nachází v městském obvodě Poruba statutárního města Ostravy. Jedná se o úrovňovou, 

neřízenou křižovatku, která se skládá ze dvou křižovatek stykových. Přednost je stanovena 

svislým dopravním značením podle zákona 361/2000 Sb., o pravidlech provozu na pozemních 

komunikacích. Hlavní komunikaci tvoří ulice 17. listopadu, komunikace vedlejší tvoří ulice 

Hlavní třída a Dr. Slabihoudka. Na hlavní komunikaci se nachází tramvajový pás. 

 

 

Obr. 2: Mapa Ostravy a okolí s vyznačením polohy lokality [4] 

 

Komunikaci 17. listopadu vede na silnici I. třídy Rudná, která vytváří hlavní spoj 

Opava – Havířov. V současné době je ve směru na Havířov zvýšená intenzita dopravy 

z důvodu uzavírky Svinovských mostů. 

 

Podle dopravně urbanistické funkce můžeme rozčlenit komunikaci hlavní na funkční 

skupinu sběrnou (B) a komunikace vedlejší na funkční skupinu obslužnou (C). V blízkosti 

křižovatky se nachází občanské vybavenosti (škola, knihovna, obchod, restaurační zařízení 
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apod.), také jsou zde umístěny tramvajové zastávky městské hromadné dopravy. Jezdí zde 

tramvajové linky č. 5, 7, 8, 9, 17 a autobusové linky č. 20, 40, 47, 58, 61, 75. 

 

Cílem bakalářské práce je celkové usměrnění dopravy, snížení délky front na výjezdu 

vedlejších komunikací a snížení počtu konfliktních situací vznikajících převážně  

při odbočování z nebo na hlavní komunikace.  

 

 

Obr. 3: Mapa úseku 17. listopadu – Hlavní třída a 17. listopadu – Dr. Slabihoudka [4] 

 

Pro posouzení stávajícího stavu a návrh variant řešící problémy vzniklé  

na křižovatkách, byly zjištěny hodnoty pomocí dopravního průzkumu. Dalším podkladem je 

podrobná situace křižovatky, kterou poskytla společnost Ostravské komunikace a.s. 

 

7.2 Dopravní průzkum 

Na daných křižovatkách byl proveden krátkodobý dopravní průzkum intenzit  

za pomoci čárkovací metody v 15-ti minutových časových intervalech (viz kapitola 3.1). 

Zjištěné údaje byly zaznamenány do sčítacích archů (příloha 3, obr. 3-1), s rozlišením druhů 

vozidel (viz kapitola 3.2.1). 
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Dopravní průzkum intenzit proběhl 29. 10. 2011 v běžný pracovní den (čtvrtek) 

v doporučené době (14:00 – 16:00), (viz kapitola 3.2.2). Teplota v době průzkumu byla 13° C 

a obloha jasná. Během provádění dopravního průzkumu provoz nebyl ovlivněn ani omezen 

žádnými mimořádnými událostmi. Při průzkumu nebyly sledovány intenzity pěší dopravy  

na křižovatkách.  

 

Vyhodnocení dopravního průzkumu intenzit bude provedeno zvlášť pro křižovatku 

17. listopadu – Hlavní třída a 17. listopadu – Dr. Slabihoudka. Příklad využitého sčítacího 

archu je uveden na obr. 3-1 v příloze 3.  

Na obr. 4 je zobrazen kartogram křižovatky 17. listopadu – Hlavní třída.  

 

 

 

Obr. 4: Kartogram všech vozidel za dobu průzkumu křižovatky 17. listopadu – 

Hlavní třída (14:00 – 16:00) [voz/DP]  

 

Na obr. 5 je zobrazen kartogram křižovatky 17. listopadu – Dr. Slabihoudka. 
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Obr. 5: Kartogram všech vozidel za dobu průzkumu křižovatky 17. listopadu –  

Dr. Slabihoudka (14:00 – 16:00) [voz/DP] 

 

7.3 Vyhodnocení dopravního průzkumu 

  Pro vyhodnocení dopravního průzkumu intenzit se postupuje podle TP 189 [13]  
(viz kapitola 3.2). Tramvajová doprava nebude zasahovat do výpočtů dopravních průzkumů. 

7.3.1 Křižovatka 17. listopadu – Hlavní třída 

Číslování směrů pro dopravní průzkum křižovatky 17. listopadu – Hlavní třída  

je uvedeno na obr. 3-2 v příloze 3. Výsledné data dopravního průzkumu této křižovatky jsou 

uvedeny v příloze 3, tab. 3-1, tab. 3-2, tab. 3-3. 

 

Výpočet ročního průměru denních intenzit 

 Výpočet RPDI jednotlivých dopravních směrů a druhů vozidel je uveden v tab. 3-4, 

příloha 3. Výsledný odhad RPDI má hodnotu 17 275 voz/den (součet všech dopravních 

směrů). 
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Výpočet intenzity dopravy špičkové hodiny 

 Jednotlivé špičkové hodinové intenzity jsou uvedené v tab. 10, ve které je patrné, 

že špičková hodina nastane v čase od 14:15 do 15:15, kdy křižovatkou v tuto dobu projede  

1 575 voz/h.  

Tab. 10: Stanovení špičkové hodinové intenzity skutečných vozidel křižovatky 17. listopadu – 

Hlavní třída 

CELKOVÁ    
špičková hodinová intenzita    

doba voz/h    
14:00 - 15:00 1542 

   
14:15 - 15:15 1575 špičková hodinová intenzita 
14:30 - 15:30 1566    
14:45 - 15:45 1540    
15:00 - 16:00 1515 

   
 

Příklad výpočtu intenzity dopravy v době 15:00 – 16:00: 
: : = : : + : : + : : + : :

= 379 + 375 + 376 + 385 = 1	515	 /ℎ 

Ostatní hodinové intenzity dopravy se vypočtou stejným způsobem. Intenzity dopravy 

za dobu průzkumu jsou uvedeny v příloze 3, tab. 3-5. 

Intenzity dopravy jednotlivých dopravních směrů a druhů vozidel v době špičkové 

hodiny jsou uvedeny v tab. 11. Výpočet špičkové hodiny intenzity podle vztahu (8) je uveden 

v příloze 3. 

Tab. 11: Intenzity dopravy v době špičkové hodiny (14:15 – 15:15) křižovatky 17. listopadu – 

Hlavní třída 

Rameno 
křižovatky 

Dopravní 
směr 

O 
[voz/h] 

N 
[voz/h] 

K 
[voz/h] 

M 
[voz/h] 

C 
[voz/h] 

S 
[voz/h] 

Rameno A 
7 54 0 0 0 0 54 

634 

1575 

8 539 18 21 2 0 580 

Rameno AB 
2 540 27 21 4 0 592 

735 
3 132 7 0 3 1 143 

Rameno C 
4 78 7 0 0 0 85 

206 
6 121 0 0 0 0 121 
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Výpočet padesátirázové hodinové intenzity 

• odhad z průzkumu v běžný pracovní den:  

Padesátirázová intenzita získaná z odhadu špičkové hodinové intenzity má hodnotu 

1 780 voz/h, její výpočet je uveden v tab. 12. 

Tab. 12: Padesátirázové hodinové intenzity získané ze špičkové hodinové intenzity křižovatky 

17. listopadu – Hlavní třída 

Rameno 
křižovatky 

Dopravní 
směr 

kBPD,50  
[-] 

O 
[voz/h] 

N 
[voz/h] 

K 
[voz/h] 

M 
[voz/h] 

C 
[voz/h] 

S 
[voz/h] 

Rameno A 
7 

1,13 

61 0 0 0 0 61 
716 

1780 

8 609 20 24 2 0 655 

Rameno AB 
2 610 31 24 5 0 670 

831 
3 149 8 0 3 1 161 

Rameno C 
4 88 8 0 0 0 96 

233 
6 137 0 0 0 0 137 

 

Příklad výpočtu padesátirázové hodinové intenzity skupiny O, dopravního směru 2 

podle vztahu (9): 

 = š 	. , = 610	. 1,13 = 689,30 ≐ 689	 /ℎ 

Ostatní padesátirázové hodinové intenzity všech skupin a všech dopravních směrů  

se vypočtou stejným způsobem. 

• odhad z hodnoty ročního průměru denních intenzit:  

Padesátirázová intenzita získaná z odhadu ročního průměru denních intenzit má hodnotu  

1 487 voz/h, její výpočet je uveden v tab. 13. 

Tab. 13: Padesátirázové hodinové intenzity získané z odhadu RPDI křižovatky 17. listopadu – 

Hlavní třída 

Rameno 
křižovatky 

Dopravní 
směr 

KRPDI,50 

[-] 
O 

[voz/h] 
N 

[voz/h] 
K 

[voz/h] 
S 

[voz/h] 

Rameno A 
7 

0,086 

42 1 0 43 
593 

1487 

8 507 21 22 550 

Rameno AB 
2 501 32 23 556 

684 
3 119 9 0 128 

Rameno C 
4 83 7 0 90 

210 
6 119 1 0 120 
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Příklad výpočtu padesátirázové hodinové intenzity skupiny O, dopravního směru 2 

podle vztahu (10): 

 = 	. , = 5	826	. 0,086 = 501,04 ≐ 501	 /ℎ 

Ostatní padesátirázové hodinové intenzity všech skupin a všech dopravních směrů  

se vypočtou stejným způsobem. 

Při porovnání výsledných hodnot padesátirázové hodinové intenzity získané  

ze špičkové hodinové intenzity a z odhadu RPDI je zřejmé, že hodnoty jsou rozdílné. Jako 

výsledná padesátirázová hodinová intenzita křižovatky 17. listopadu – Hlavní třída se uvažuje 

nejméně vyhovující výsledek s nejvyšší padesátirázovou hodinovou intenzitou, tato hodnota 

je 1 780 voz/h. 

7.3.2 Křižovatka 17. listopadu – Dr. Slabihoudka 

Číslování směrů pro dopravní průzkum křižovatky 17. listopadu – Dr. Slabihoudka je 

uvedeno na obr. 4-1 v příloze 4. Výsledné data dopravního průzkumu této křižovatky jsou 

uvedeny v příloze 4, tab. 4-1, tab. 4-2, tab. 4-3. 

 

Výpočet ročního průměru denních intenzit 

 Výpočet RPDI jednotlivých dopravních směrů a druhů vozidel je uveden  

v tab. 4-4, příloha 4. Výsledný odhad RPDI má hodnotu 17 959 voz/den (součet všech 

dopravních směrů). 

Výpočet intenzity dopravy špičkové hodiny 

 Jednotlivé špičkové hodinové intenzity jsou uvedené v tab. 14, ve které je patrné, 

že špičková hodina nastane v čase od 14:15 do 15:15, kdy křižovatkou v tuto dobu projede 

1 625 voz/h.  

Tab. 14: Stanovení špičkové hodinové intenzity skutečných vozidel  

CELKOVÁ 
   

špičková hodinová intenzita 
   

doba voz/h 
   

14:00 - 15:00 1569    
14:15 - 15:15 1625 špičková hodinová intenzita 
14:30 - 15:30 1623 

   
14:45 - 15:45 1608 

   
15:00 - 16:00 1610    

  

Příklad výpočtu špičkové hodinové intenzity je uveden v kapitole 6.3.1. 

Intenzity dopravy za dobu průzkumu jsou uvedeny v příloze 4, tab. 4-5. 
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Intenzity dopravy jednotlivých dopravních směrů a druhů vozidel v době špičkové 
hodiny jsou uvedeny v tab. 15. Výpočet špičkové hodiny intenzity podle vztahu (8) je uveden 
v příloze 3. 

Tab. 15: Intenzity dopravy v době špičkové hodiny (14:15 – 15:15) křižovatky 17. listopadu – 

Dr. Slabihoudka 

Rameno 
křižovatky 

Dopravní 
směr 

O 
[voz/h] 

N 
[voz/h] 

K 
[voz/h] 

M 
[voz/h] 

C 
[voz/h] 

S  
[voz/h] 

Rameno BA 
2 533 16 21 2 0 572 

665 

1625 

3 84 9 0 0 0 93 

Rameno D 
4 92 10 0 0 0 102 

301 
6 184 14 0 1 0 199 

Rameno B 
7 18 7 0 0 1 26 

659 
8 580 24 21 7 1 633 

 

Výpočet padesátirázové hodinové intenzity 

• odhad z průzkumu v běžný pracovní den:  

Padesátirázová intenzita získaná z odhadu špičkové hodinové intenzity má hodnotu  

1 835 voz/h, její výpočet je uveden v tab. 16. 

 

Tab. 16: Padesátirázové hodinové intenzity získané ze špičkové hodinové intenzity křižovatky 

17. listopadu – Dr. Slabihoudka 

Rameno 
křižovatky 

Dopravní 
směr 

kBPD,50  

[-] 
O 

[voz/h] 
N 

[voz/h] 
K 

[voz/h] 
M 

[voz/h] 
C 

[voz/h] 
S  

[voz/h] 

Rameno BA 
2 

1,13 

602 18 24 2 0 646 
751 

1835 

3 95 10 0 0 0 105 

Rameno D 
4 104 11 0 0 0 115 

340 
6 208 16 0 1 0 225 

Rameno B 
7 20 8 0 0 1 29 

744 
8 655 27 24 8 1 715 

 

Příklad výpočtu padesátirázové hodinové intenzity je uveden v kapitole 6.3.1. 

• odhad z hodnoty ročního průměru denních intenzit:  

Padesátirázová intenzita získaná z odhadu ročního průměru denních intenzit má hodnotu  

1 542 voz/h, její výpočet je uveden v tab. 17. 
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Tab. 17: Padesátirázové hodinové intenzity získané z odhadu RPDI křižovatky 17. listopadu – 

Dr. Slabihoudka 

Rameno 
křižovatky 

Dopravní 
směr 

kRPDI,50 

[-] 
O 

[voz/h] 
N 

[voz/h] 
K 

[voz/h] 
S  

[voz/h] 

Rameno BA 
2 

0,086 

513 16 22 551 
640 

1542 

3 77 12 0 89 

Rameno D 
4 81 10 0 91 

284 
6 179 14 0 193 

Rameno B 
7 20 8 0 28 

618 
8 537 31 22 590 

 

Příklad výpočtu padesátirázové hodinové intenzity je uveden v kapitole 7.3.1. 

 Při porovnání výsledných hodnot padesátirázové hodinové intenzity získané  

ze špičkové hodinové intenzity a z odhadu RPDI je zřejmé, že hodnoty jsou rozdílné. Jako 

výsledná padesátirázová hodinová intenzita křižovatky 17. listopadu – Hlavní třída se uvažuje 

nejméně vyhovující výsledek s nejvyšší padesátirázovou hodinovou intenzitou, tato hodnota 

je 1 835 voz/h. 

 

7.4 Prognóza intenzit dopravy 

Pro stanovení prognózy dopravy se postupuje podle TP 225 [14] (viz kapitola 4).  

V kapitole 3.2.1 jsou vyjmenovány druhy vozidel, které byly vytvořeny podle potřeb 

kapacitních výpočtů a podle charakteristik druhů vozidel. 

U skupiny vozidel osobních automobilů (O) a motocyklů (M) se použijí koeficienty 

vývoje intenzit určené pro skupinu vozidel L – lehká vozidla (viz kapitola 4.1.2). Pro nákladní 

automobily, autobusy (N) a nákladní soupravy (K) se použijí koeficienty vývoje intenzit 

určené pro skupinu vozidel T – těžká vozidla (viz kapitola 4.1.2). Jízdní kola (C) se podle 

technických podmínek TP 225 [14] neřeší. Je možné používat koeficienty vývoje intenzit  

v hodnotě 1,00. 

Podle ČSN 73 6110 [3] + Z1 [4] se místní komunikace navrhují na výhledovou 

intenzitu padesátirázové hodinové intenzity získané z odhadu RPDI. Toto návrhové období se 

stanoví na období cca 20 let po uvedení komunikace do provozu.  
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7.4.1 Křižovatka 17. listopadu – Hlavní třída 

Jako výchozí intenzity dopravy se uvažují současné padesátirázové hodinové intenzity 

uvedené v tab. 9. 

Výpočet výhledových padesátirázových intenzit pro rok 2031 je uveden  

v příloze 5, tab. 5-1. Kartogram současných a výhledových padesátirázových intenzit je 

uveden v obr. 6. 

 

Obr. 6: Kartogram všech vozidel současných a výhledových padesátirázových hodinových 

intenzit na křižovatce 17. listopadu – Hlavní třída [pvoz/hod] 

 

7.4.2 Křižovatka 17. listopadu – Dr. Slabihoudka 

Jako výchozí intenzity dopravy se uvažují současné padesátirázové hodinové intenzity 

uvedené v tab. 13. 

Výpočet výhledových padesátirázových intenzit pro rok 2031 je uveden  

v příloze 6, tab. 6-1. Kartogram současných a výhledových padesátirázových intenzit je 

uveden na obr. 7. 
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Obr. 7: Kartogram všech vozidel současných a výhledových padesátirázových hodinových 
intenzit na křižovatce 17. listopadu – Dr. Slabihoudka [pvoz/hod] 

 

7.5 Posouzení kapacity 

Pro posouzení kapacity dopravy se postupuje podle TP 188 [12] (viz kapitola 5).  

V kapitole 3.2.1 jsou vyjmenovány druhy vozidel, které byly vytvořeny podle potřeb 

kapacitních výpočtů a podle charakteristik druhů vozidel. 

Podle TP 189 [13] se pro posuzování kapacity místních komunikací považují 

padesátirázové hodinové intenzity. Příklady výpočtu kapacity dopravního proudu a posouzení 

kapacity dopravního proudu jsou uvedeny v příloze 7. Střední doby určení byly určeny 

pomocí obr. 2-2, příloha 2. 

7.5.1 Křižovatka 17. listopadu – Hlavní třída 

Jako výchozí intenzity dopravy se uvažují současné padesátirázové hodinové intenzity 

uvedené v tab. 12. Číslování dopravních proudů a určení předností na křižovatce je zobrazeno 
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v příloze 3, obr. 3-2, číslování je v souladu se stupni podřazenosti dopravních proudů 

uvedených v tab. 2. 

Pro posouzení kapacity se počítá s přepočtenými vozidly (tab. 7-1, příloha 7) 

vynásobenými přepočtovými koeficienty uvedené v tab. 1. Výpočet a posouzení kapacity 

křižovatky je uveden v příloze 7, tab. 7-2. Posouzení kapacity je provedeno pro současný stav 

(rok 2011). Hlavní komunikace odpovídá stupni ÚKD A, kde byla určena střední doba 

zdržení tw 8 s. Vedlejší komunikace odpovídá stupni ÚKD E, kde byla určena střední doba 

zdržení tw 64 s. Výsledkem je, že křižovatka kapacitně vyhovuje.  

7.5.2 Křižovatka 17. listopadu – Dr. Slabihoudka 

Jako výchozí intenzity dopravy se uvažují současné padesátirázové hodinové intenzity 

uvedené v tab. 16. Číslování dopravních proudů a určení předností na křižovatce je zobrazeno 

v příloze 4, obr. 4-1, číslování je v souladu se stupni podřazenosti dopravních proudů 

uvedených v tab. 2. 

Pro posouzení kapacity se počítá s přepočtenými vozidly (tab. 8-1, příloha 8) 

vynásobenými přepočtovými koeficienty uvedené v tab. 1. Výpočet a posouzení kapacity 

křižovatky je uveden v příloze 8, tab. 8-2. Posouzení kapacity je provedeno pro současný stav 

(rok 2011). Hlavní komunikace odpovídá stupni ÚKD A, kde byla určena střední doba 

zdržení tw 4 s. Vedlejší komunikace odpovídá stupni ÚKD D, kde byla určena střední doba 

zdržení 36 s. Výsledkem je, že křižovatka kapacitně vyhovuje.  

 

7.6 Vyhodnocení videoanalýzy konfliktních situací 

Pro vyhodnocení konfliktních situací na křižovatkách 17. listopadu – Hlavní třída  

a 17. listopadu – Dr. Slabihoudka byla použita tzv. Folprechtova videoanalýza konfliktních 

situací (viz kapitola 6.1). 

Obě křižovatky byly natočeny z jednoho stanoviště v jednom záběru ve čtvrtek  

29. 10. 2011 v době 14:00 – 16:00 (zároveň s dopravním průzkumem intenzit). Vyhodnocení 

konfliktních situací se provedlo ze špičkové hodinové intenzity, tj. 14:15 – 15:15. 

Během hodinového záznamu v době špičkové hodiny došlo na křižovatkách celkem  

k 81 konfliktním situacím, z nichž 75 (70 prvotních, 5 následných) bylo vlastních  

a 6 (prvotní) nevlastních. Přehled všech konfliktních situací je zobrazen v tab. 18.  
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7.6.1 Výpočet míry bezpečnosti 

 Ukazatel relativní konfliktnosti se vypočte podle kapitoly 6.3. Četnosti vlastních 
konfliktních situací jsou vypočteny v tab. 18 a četnosti nevlastních konfliktních situací jsou 
uvedeny v tab. 19. Celkový ukazatel relativní konfliktnosti je uveden v tab. 20. 

 

Tab. 18: Četnost vlastních (O) konfliktních situací 

KS Pks [KS/h] 
Ih 

[pvoz/h] 

Kr  

[KS/100 voz] 

4fp2 23 

1882 

1,22 

6n2 20 1,06 

6g2 8 0,43 

6n3 4 0,21 

6g2 2 0,11 

6a2 2 0,11 

6v2 1 0,05 

7B3 1 0,05 

4ch3 1 0,05 

6C3 1 0,05 

6D3 1 0,05 

Σ 64   3,39 

 

Příklad výpočtu ukazatele relativní konfliktnosti konfliktní situace 4fp2 podle  

vztahu (22): 

= 	. 100 = 23
1882	 . 100 = 1,22	 /100	 		 

 

Tab. 19: Četnost nevlastních (X) konfliktních situací 

KS Pks [KS/h] 
Ih 

[pvoz/h] 

Kr  

[KS/100 voz] 

6fk2 6 1882 0,32 

Σ 6   0,32 

 

Do ukazatele relativní konfliktnosti se započetlo 70 KS. Zbývajících 11 KS situací  
se nezapočítávalo z důvodů nesplnění podmínek pro výpočet ukazatele.  
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Tab. 20: Celkový ukazatel relativní konfliktnosti 

KS Pks [KS/h] 
Ih 

[pvoz/h] 

Kr  

[KS/100 voz] 

Vlastní 64 
1882 

4,23 

Nevlastní 6 0,32 

Σ 70   4,55 

 

 

Na křižovatkách docházelo především ke dvěma typům blokování dopravy. 

Nejčetnější konfliktní situací je zastavení vozidel na přechodu pro chodce (obr. 8), kdy se 

před přechodem hromadí vozidla.  

 

 

Obr. 8: Zaznačení konfliktních situací typu 4fp2 

 

Druhou nejčastější příčinou bylo nedání přednosti v jízdě, kdy vozidla na hlavní 

komunikaci museli dobrzďovat vozidla na křižovatkách před vozidly odbočující vlevo z 

hlavní komunikace anebo vjíždějící na hlavní komunikaci z komunikace vedlejší.  

 

Obr. 9: Zaznačení konfliktních situací typu 6n2 

 

Celkový výpis konfliktních situací je v příloze 9, tab. 9-1. Popis jednotlivých 

konfliktních situací je popsán v příloze 9, tab. 9-2. 
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8. Simulace provozu v softwaru PTV VISSIM 

 

8.1 PTV VISSIM 

 PTV VISSIM je software pro tvorbu mikroskopické simulace individuální i veřejné 

hromadné dopravy. Dokáže přesně simulovat jak městský provoz včetně pěší a cyklistů,  

tak provoz na dálnicích včetně mimoúrovňových křižovatek. V programu lze mimo simulace 

automobilové dopravy sledovat rovněž i interakce mezi vozidly a chodci. Rozsáhlé analytické 

nástroje, které obsahuje VISSIM z něj tvoří účinný program pro dopravní plánování, 

optimalizaci dopravy a dopravních systémů. Umožňuje využít dopravně inženýrské znalosti 

s možnosti prezentování 3D animací, které nemusí používat jen profesionálové. Velké 

uplatnění VISSIMu se nachází v prezentování dopravní účinnosti navrhovaných řešení. 

Software byl uveden na trh v roce 1992. 

 

Hlavní výhody softwaru VISSIM: 

• Zahrnutí všech uživatelů silničního (uličního) provozu do jedné simulace 

• Kvalitní úroveň geometrie silniční sítě 

• Plnohodnotná integrace pěší dopravy 

• Finální prezentace – 3D animace, podrobné výstupy statistických dat, grafická 

prezentace 

• Management a řízení dopravy v jednom nástroji s přímým rozhraním do programů 

řízení signalizace 

• Sada PTV VISION – vysoké zobrazení detailu, dlouhodobé plány rozsáhlého území 

 

Pro modelování simulace dopravních proudů VISSIM umožní vložení osobních  

a nákladních automobilů, autobusů, tramvají, příměstských železnic, vlaků, cyklistů či pěších. 

Vytvořit je možné křižovatky úrovňové nebo mimoúrovňové, světelně řízené křižovatky, 

okružní křižovatky, nádraží a další různé možnosti. Program umožňuje nastavení parametrů 

(pruhy pro odbočení, sklon vozovky, šířka vozovky, řízení přednosti atd.). Při konstruování 

dopravní sítě je možno použít na pozadí výkres komunikace či letecký ortografický snímek. 

Vytvořené simulace je možno zobrazovat ve 2D (obr. 8) nebo ve 3D (obr. 9). 
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Obr. 10: Ukázka softwaru PTV VISSIM zobrazení ve 2D 

 

 

Obr. 11: Ukázka softwaru PTV VISSIM zobrazení ve 3D 

 

8.2 Užití softwaru v bakalářské práci 

Užití softwaru PTV VISSIM v bakalářské práci slouží pro vytvoření simulace 

návrhové varianty řešení křižovatky. Byla použita studentská verze, která není určená  

pro komerční účely.  
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8.2.1 Postup tvorby simulace provozu 

Dopravní síť 

Pro tvorbu dopravní sítě se jako první krok vloží výkres do pozadí. V horní nabídce  

na záložce VIEW se vybere položka BACKGROUND, EDIT. Zde se nahraje výkres CAD 

anebo ortografická mapa. Dalším krokem se vytvoří jízdní pásy, kdy se aktivuje na paletce 

vpravo tlačítko LINKS & CONNECTORS (může se provést nastavení počtu, šířky, názvu, 

čísla pruhů atd.). Posledním krokem v tvorbě dopravní sítě je vytvoření tzv. konektorů 

(spojení dvou jízdních pásů). U konektorů se může nastavit jeho číslo, název nebo počet bodů 

z kolika bude složen. 

 

Složení dopravního proudu a intenzita vjezdu vozidel 

Do vytvořené dopravní sítě se musí dále vytvořit složení dopravního proudu. V horní nabídce  

na záložce TRAFFIC se vybere položka VEHICLE COMPOSITIONS a zde se nastaví složení 

dopravního proudu jednotlivých ramen. Pro intenzitu vjezdu vozidel se aktivuje na paletce 

vpravo tlačítko VEHICLE INPUTS a postupně se každému jízdnímu pásu přiřadí složení 

dopravního proudu a jeho hodinová intenzita. 

 

Definování tras a rozdělení intenzit do jednotlivých směrů 

Definováním tras se rozumí, kam budou vozidla z jednotlivých ramen vjíždět. Aktivuje  

se na paletce vpravo tlačítko ROUTES a u každého jízdního pásu zvlášť se nastaví,  

do kterých ramen budou vozidla směřovat. Pro procentuální rozdělení vozidel do jednotlivých 

směrů zůstává aktivované tlačítko ROUTES. Vyvolá se tabulka definovaných tras, u každého 

vjezdu se nastaví procento, kam vozidla pojedou. 

 

Vložení přechodu pro chodce 

Pro vložení přechodu pro chodce se aktivuje na paletce vpravo tlačítko PAVEMENT 

MARKERS a označí se místo, kde se má přechod umístit. Ve vyvolané tabulce se vybere typ 

vodorovného dopravního značení (ZEBRA CROSSING) a nastaví se jeho délka. Při vkládání 

chodců přecházející přechod pro chodce se postupuje stejně jako u vozidel. 

 

Nastavení kolizních ploch 

Pro nastavení kolizních ploch se aktivuje na paletce vpravo tlačítko CONFLICT AREAS  

a na každém křížení jízdních pásů nebo konektorů se nastaví přednost vozidel. Kolizní plochy 

se rovněž musí nastavit u přechodu pro chodce. 
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Tvorba světelně signalizačního zařízení 

V prvním kroku se vytvoří signální plán. V nabídce na záložce SIGNAL CONTROL  

se vybere položka EDIT CONTROLERS. Ve vyvolané tabulce se vytvoří nový signální plán 

a nastaví se otevřením EDIT SIGNAL CONTROL. Zde se vytvoří signální skupiny, zadají  

se mezičasy a nastaví se cyklus složený z fází signálních skupin, okna se zavřou. Aktivuje  

se na paletce vpravo tlačítko SIGNAL HEADS, vytvoří se stopčáry v potřebných místech  

a přiřadí jejich fáze.  

 

Vytvoření 3D animace 

Když jsou úspěšně provedeny všechny předešlé kroky, tak simulace provozu je vytvořena. 

Spuštění simulace se provede kliknutím v horní nabídce na tlačítko SIMULATION 

CONTINUOUS. Kombinací kláves CTRL + D se přepíná 2D/3D zobrazení. Ve 3D zobrazení 

se pomocí tlačítek pro pohyb v levé paletce nastaví požadovaný pohled. V nabídce na záložce 

PRESENTATION se vybere položka 3D VIDEO, KEYFRAMES. Ve vyvolané tabulce  

se nastaví parametry pro videosekvenci (rychlost simulace, začátek nahrávání v čase, délka 

animace). V nabídce na záložce PRESENTATION se tentokrát vybere AVI RECORDING  

a tlačítkem SIMULATION CONTINUOUS se spustí nahrávání. Vybere se místo pro uložení 

videa a případně komprese, potvrdí se a podle nastaveného času se vytvoří 3D animace. 
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9. Návrh variant řešení 

 

9.1 Varianta 0 

Jedná se o stávající stav řešeného území. Potřebnost nulté varianty byla zejména  

při vytvoření simulace provozu. Další využití je pro porovnání s návrhovou variantou řešení. 

K stávajícímu stavu se viz nachází ve výkrese č. 1.  

 

9.2 Varianta A 

 Jedná se o drobné stavební úpravy a úpravu vodorovného dopravního značení. 

Zobrazení řešení se nachází ve výkrese č. 2. Z hlediska stavebních úprav se jedná o rozšíření 

vozovky ze směru Domov sester v místě křižovatky 17. listopadu – Dr. Slabihoudka. Pro tuto 

úpravu je nutno zrušení podélného parkování a vystouplé chodníkové plochy v místě 

přechodu pro chodce. Úpravy vodorovného dopravního značení se provedou v místě rozšíření 

vozovky, kde se vytvoří dva jízdní pruhy, a to jízdní pruh pro jízdu rovně a jízdní pruh pro 

odbočení vlevo. V opačném směru v křižovatce 17. listopadu – Dr. Slabihoudka se využije 

dosavadní šířky jízdního pruhu, kde se opět rozdělí na dva jízdní pruhy, a to pro jízdu rovně  

a odbočení vpravo a jízdu rovně a odbočení vlevo. Toto řešení nelze použít u křižovatky 

17. listopadu – Hlavní třída, z důvodu umístění tramvajových zastávek v blízkosti křižovatky. 

Vodorovné dopravní značení se zhotoví podle TP 133 [11].  

 

9.3 Varianta B 

Na křižovatkách 17. listopadu – Hlavní třída a 17. listopadu – Dr. Slabihoudka  

je provoz řízen SSZ. Obě křižovatky mají vlastní řadič SSZ a signální plán,  

avšak jsou ve vzájemné koordinaci, která byla zajištěna díky simulaci provozu v softwaru 

PTV VISSIM (viz kapitola 8). Výpočty pro návrh SSZ byly provedeny podle TP 81 [10] a TP 

235 [15]. Výpočty mezičasů, doby jednotlivých fází a grafické znázornění signálních plánů  

se pro křižovatku 17. listopadu – Hlavní třída nachází v příloze 10 a pro křižovatku  

17. listopadu – Dr. Slabihoudka v příloze 11. Další úpravou bylo zrušení podélného 

parkoviště a vystouplé chodníkové plochy v místě přechodu pro chodce (viz výkres č. 3).  

Na hlavní komunikaci u křižovatky 17. listopadu – Dr. Slabihoudka byly vytvořeny jízdní 

pruhy pro odbočení vlevo. Vjezd do křižovatky Dr. Slabihoudka ze směru od Rektorátu VŠB 

byl opatřen pouze žlutým blikajícím světlem a značkou „Dej přednost v jízdě“.  Všechny 
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vjezdy do křižovatek byly podle TP 133 [11] doplněny patřičným vodorovným dopravním 

značením a podle TP 65 [9] svislým dopravním značením. 

Řízením křižovatek pomocí SSZ by mělo dojít ke zvýšení bezpečnosti a plynulejšímu 

provozu a snížení konfliktních situací, kde se vyloučí dva nejčastější druhy konfliktních 

situací (zastavení vozidel na přechodu a vytvoření fronty, nedání přednosti vozidlům 

jedoucím po hlavní komunikaci od vozidel opouštějící nebo najíždějící na hlavní 

komunikaci). 

 

9.3 Varianta C 

Třetí variantou je takřka rutinní řešení problematických křižovatek – vytvoření okružní 

křižovatky. V tomto případě by se jednalo o vytvoření dvou okružních křižovatek, zvlášť  

pro křižovatku 17. listopadu – Hlavní třída a zvlášť pro křižovatku 17. listopadu –  

Dr. Slabihoudka. Tuto variantu komplikuje především tramvajová doprava vedená po hlavní 

komunikaci a její zastávky v místech křižovatky. Při realizaci této varianty řešení by muselo 

dojít k posunutí zastávky Areál VŠB ve směru Rektorát VŠB mimo rozmezí těchto dvou 

křižovatek. Tuto variantu volím jako potencionální návrh, z důvodů vysokých nákladů  

na realizaci a delší době rekonstrukce, proto se tímto řešením hlouběji nezabývám. 
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10. Závěr 

 

Cílem mé bakalářské práce bylo provést návrh řešení, který docílí zvýšení bezpečnosti, 

zklidnění a plynulosti dopravy a snížení počtu konfliktních situací vznikajících  

na křižovatkách 17. listopadu – Hlavní třída a 17. listopadu – Dr. Slabihoudka. Pro splnění 

tohoto cíle bylo zapotřebí provést dopravní průzkumy, zjištění složení dopravního proudu, 

provést kapacitní výpočty a videoanalýzu konfliktních situací. Tyto činnosti mi pomohly 

seznámit se s problematikou křižovatek. Pro návrh variant řešení bylo podstatné použití 

simulačního softwaru PTV VISSIM. 

Stávající stav dvojice křižovatek je za normálních podmínek stále vyhovující,  

ale ne ideální. V současné době dochází vlivem rekonstrukce Svinovských mostů ke značným 

problémům na těchto křižovatkách. Hlavní komunikace slouží momentálně jako hlavní spoj 

měst Opava – Havířov, jehož následky jsou negativní. Dochází k častým dopravním 

kongescím a většímu nárůstu konfliktních situací. Uzavírka Svinovských mostů je sice 

provizorní, ale dle výpočtu výhledových intenzit se křižovatky v následujících letech stanou 

nevyhovující. 

V původním plánu byla uvažovaná možnost navržení SSZ pro obě křižovatky 

dohromady. Po podrobnějším prozkoumání se tato alternativa zamítla z důvodů vzniku 

velkých najížděcích a vyklizovacích dob a kvůli parkovišti, které se nachází mezi 

křižovatkami. 

Jako rychlé a ekonomické řešení volím variantu A, která ale zlepší především provoz 

na křižovatce 17. listopadu – Dr. Slabihoudka. Tato varianta by se dala uvažovat spíše jako 

provizorní. Varianta C, vytvoření dvou okružních křižovatek, jak již bylo zmíněno v jejím 

popisu, by vyžadovala vysoké náklady, dlouhou dobu výstavby a uzavírku hlavní 

komunikace. Varianta B se ukázala jako nejvhodnější řešení. S porovnáním s Variantou A, 

zde dochází ke značnějšímu zlepšení provozu na obou křižovatkách a při porovnání 

s Variantou B se jedná o levnější a rychlejší řešení s menším omezením provozu  

při rekonstrukci.  

 

 

 

 



47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování: 

 

 Děkuji vedoucímu bakalářské práce Ing. Vladislavu Křivdovi, PhD., za profesionální 

vedení a poskytnutí cenných rad a informací při vypracování mé bakalářské práce  

a Ing. Ladislavu Šímovi z Ostravských komunikací a.s. za poskytnuté materiály. 



48 

 

11. Seznam použité literatury 

 

[1] ČSN 73 6102. Projektování křižovatek na pozemních komunikacích. Praha: Český 

normalizační institut, 2007. 181 s. 

[2] ČSN 73 6102 ZMĚNA Z1. Projektování křižovatek na pozemních komunikacích. 

Praha: Český normalizační institut, 2011. 35 s. 

[3] ČSN 73 6110. Projektování místních komunikací. Praha: Český normalizační institut, 

2006. 128 s. 

[4] ČSN 73 6110 ZMĚNA Z1. Projektování místních komunikací. Praha: Český 

normalizační institut, 2010. 22 s. 

[5] FOLPRECHT, J., KŘIVDA, V. Organizace a řízení dopravy I. VŠB-TU Ostrava, 

2006. 158 s. ISBN 80-248-1031-1. 

[6] KŘIVDA, Vladislav. Video-Analysis of Conflict Situations on Selected Roundabouts 

in the Czech Republic. Communications. Žilina: University of Žilina, 2011, roč. 13, č. 

3, s. 77-82. ISSN 1335-4205. Dostupné z: http://www.uniza.sk/komunikacie 

[7] KŘIVDA, Vladislav. Základy organizace a řízení silniční dopravy. Ostrava: VŠB-TU 

Ostrava, 2006, 170 s. ISBN 80-248-1253-3; dotisk z roku 2007: ISBN 978-80-248-

1253-3. 

[8] Mapy.cz. [Online]. Dostupný z WWW: <http://www.mapy.cz> 

[9] Technické podmínky TP 65. Zásady pro dopravní značení na pozemních 

komunikacích. Brno: Centrum dopravního výzkumu, 2002. 2. vydání, 98 s.  

ISBN 80-86502-04-X. 

[10] Technické podmínky TP 81. Navrhování světelných signalizačních zařízení pro řízení 

provozu na pozemních komunikacích. Brno: Centrum dopravního výzkumu, 2006.  

2. vydání, 64 s. ISBN: 80-86502-30-9. 

[11] Technické podmínky TP 133. Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních 

komunikacích. Brno: Centrum dopravního výzkumu, 2005. 2. vydání, 71 s.  

ISBN 80-86502-25-2. 

[12] Technické podmínky TP 188. Posuzování kapacity neřízených úrovňových křižovatek. 

Liberec: EDIP s.r.o., 2007. 1.vyd, 64 s. ISBN 978-80-902527-6-9. 

[13] Technické podmínky TP 189. Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích 

 Liberec: EDIP s.r.o., 2007. 1.vyd, 52 s. ISBN 80-902527-7-X. 



49 

 

[14] Technické podmínky TP 225. Prognóza intenzit automobilové dopravy. Liberec: EDIP 

s. r. o., 2010. 1. vyd. ISBN 978-80-87394-01-4. 

[15] Technické podmínky TP 235. Posuzování kapacity světelně řízených křižovatek. 

Liberec: EDIP s. r. o., 2011. 1.vyd, 52s. 

 

  



50 

 

12. Seznam obrázků 

 

Obrázek č. 1: Příklad klasifikačního symbolu ......................................................................... 24 

Obrázek č. 2: Mapa Ostravy a okolí s vyznačením polohy lokality ......................................... 26 

Obrázek č. 3: Mapa úseku 17. listopadu – Hlavní třída a 17. listopadu – Dr. Slabihoudka ... 27 

 Obrázek č. 4: Kartogram všech vozidel za dobu průzkumu křižovatky 17. listopadu –  
Hlavní třída (14:00 – 16:00 ..................................................................................................... 28 

Obrázek č. 5: Kartogram všech vozidel za dobu průzkumu křižovatky 17. listopadu –  
Dr. Slabihoudka (14:00 – 16:00) ............................................................................................. 29 

Obrázek č. 6: Kartogram všech vozidel současných a výhledových padesátirázových  
hodinových intenzit na křižovatce 17. listopadu – Hlavní třída  .............................................. 35 

Obrázek č. 7: Kartogram všech vozidel současných a výhledových padesátirázových  
hodinových intenzit na křižovatce 17. listopadu – Dr. Slabihoudka ........................................ 36 

Obrátek č. 8: Zaznačení konfliktních situací typu 4fp2 ............................................................ 39 

Obrázek č. 9: Zaznačení konfliktních situací typu 6n2 ............................................................ 39 

Obrázek č. 10: Ukázka softwaru PTV VISSIM zobrazení ve 2D .............................................. 41 

Obrázek č. 11: Ukázka softwaru PTV VISSIM zobrazení ve 3D .............................................. 11 

 

 

  



51 

 

13. Seznam tabulek 

 

Tab. 1: Doporučené přepočtové koeficienty skladby dopravního proudu ............................... 16 

Tab. 2:  Stupně podřazenosti dopravních proudů na stykové křižovatce ................................. 17 

Tab. 3: Součet intenzit nadřazených dopravních proudů na stykové křižovatce ..................... 17 

Tab. 4: Střední hodnoty kritických časových odstupů tg  .......................................................... 18 

Tab. 5: Návrh středních hodnot následného časového odstupu tf  ........................................... 18 

Tab. 6: Limitní hodnoty střední doby zdržení na vjezdu do neřízené křižovatky ..................... 21 

Tab. 7: Trojmístný klasifikační symbol (klasifikace podle účastníků) ..................................... 23 

Tab. 8: Trojmístný klasifikační symbol (klasifikace podle způsobu konfliktu) ........................ 23 

Tab. 9: Trojmístný klasifikační symbol (klasifikace podle závažnosti) .................................... 24 

Tab. 10: Stanovení špičkové hodinové intenzity skutečných vozidel křižovatky  
17. listopadu – Hlavní třída ..................................................................................................... 30 

Tab. 11: Intenzity dopravy v době špičkové hodiny (14:15 – 15:15) křižovatky  
17. listopadu – Hlavní třída ..................................................................................................... 30 

Tab. 12: Padesátirázové hodinové intenzity získané ze špičkové hodinové intenzity  
křižovatky 17. listopadu – Hlavní třída .................................................................................. 313 

Tab. 13: Padesátirázové hodinové intenzity získané z odhadu RPDI křižovatky  
17. listopadu – Hlavní třída ................................................................................................... 314 

Tab. 14: Stanovení špičkové hodinové intenzity skutečných vozidel křižovatky  
17. listopadu – Dr. Slabihoudka ............................................................................................... 32 

Tab. 15: Intenzity dopravy v době špičkové hodiny (14:15 – 15:15) křižovatky  
17. listopadu – Dr. Slabihoudka ............................................................................................... 33 

Tab. 16: Padesátirázové hodinové intenzity získané ze špičkové hodinové intenzity křižovatky 
17. listopadu – Dr. Slabihoudka ............................................................................................... 33 

Tab. 17: Padesátirázové hodinové intenzity získané z odhadu RPDI křižovatky  
17. listopadu – Dr. Slabihoudka ............................................................................................... 34 

Tab. 18: Četnost vlastních (O) konfliktních situací .................................................................. 38 

Tab. 19: Četnost nevlastních (X) konfliktních situací .............................................................. 38 

Tab. 20: Celkový ukazatel relativní konfliktnosti ..................................................................... 39 

 

 

 

 



52 

 

14. Seznam výkresů 

 

Výkres č. 1: Situace – Varianta 0 – Stávající stav 

Výkres č. 2: Situace – Varianta A – Návrh řešení 

Výkres č. 3: Situace – Varianta B – Návrh řešení 

 


