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1. Úvod 

V současnosti je bezpečnost dopravy na pozemních komunikacích stále aktuálnější a jejímu 

zajištění je věnována zvýšená pozornost. Prosazuje se idea, že účastník provozu má mít 

možnost snadno a správně pochopit uspořádání komunikací i křižovatek a má být 

minimalizováno jeho případné selhání. Mezi bezpečné formy uspořádání křižovatek 

pozemních komunikací patří okružní křižovatka. Při správném navržení okružní křižovatky 

jsou řidiči nuceni projíždět po směrově zakřivené jízdní dráze dostatečně nízkou rychlostí tak, 

že jsou schopni dobře rozpoznat aktuální dopravní situaci na křižovatce a včas a vhodně na ni 

reagovat. Při porovnání čtyřramenné okružní křižovatky s úrovňovou průsečnou křižovatkou 

má podstatně méně kolizních bodů křižovatka okružní, na niž je tedy objektivně méně míst s 

potenciálem vzniku kolize vozidel. Zejména okružní křižovatky s jedním jízdním pruhem na 

okružním pásu a na vjezdech i výjezdech jsou principiálně nejbezpečnější z důvodu vyloučení 

křižných kolizních bodů, které představují největší bezpečnostní riziko. U křižných kolizních 

bodů může dojít až k čelnímu střetu vozidel s následkem zranění nebo i smrti účastníků 

kolize. Na křižovatkách s více jízdními pruhy na okružním pásu se však již vyskytují křižné 

kolizní body při přejíždění mezi pruhy a je zde vyšší pravděpodobnost vzniku vzájemné 

kolize vozidel [1]. 

 

Podstatou této diplomové práce je provést porovnání různých režimů organizace a 

řízení provozu na křižovatce (dvoupruhové neřízené, spirálové neřízené a spirálové řízené – 

stav 2010 a 2012) za účelem návrhu opatření pro zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu. 

 

Práce se skládá z několika částí a v každé z nich se budu zabývat všemi režimy. Tyto 

režimy budou podrobovány simulačním studiím v mikrosimulačním softwaru PTV VISSIM. 

VISSIM je německým softwarem firmy PTV Karlsruhe, který je dostatečně ověřený v 

dopravně inženýrské praxi a v odborné veřejnosti uznávaný jako jeden z předních světových 

lídrů.   
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2. Dopravní průzkum intenzit a směrování dopravních proudů, 

posouzení kapacity 

2.1 Dopravní průzkum 

Dopravní průzkum je souhrn činností, kterými zjišťujeme informace o silniční nebo jiné 

dopravě a dopravních zařízeních. Pomocí něj získáváme podklady pro dopravní plánování, 

zlepšení plynulosti a bezpečnosti dopravy, efektivnější využití dopravního prostoru, zmírnění 

negativních vlivů dopravy a pro modernizaci a rozvoj komunikačních sítí a dopravních 

zařízení.[2] 

2.2 Dopravní průzkum intenzit dopravy 

Podle způsobu provedení rozeznáváme tyto metody průzkumu intenzit dopravy: 

 přímé metody – získávání informací přímo z místa měření a objektivně bez přímé 

účasti řidičů či jiných účastníků provozu: 

o ruční metoda – operativní metoda s podrobnějším rozlišením druhů vozidel, 

jejíž přesnost je ovlivněna lidským faktorem. Dobře použitelná pro 

krátkodobější průzkumy (průzkumy do 4 hodin). Tato metoda se stává 

nepřesnou při vysokých intenzitách dopravy (skladba dopravního proudu 

maximálně 400 – 500 voz/h pro jeden směr). Každé vozidlo projíždějící 

křižovatkou se označí ve sčítacím archu jednou čárkou s rozlišením podle 

druhu vozidla a směru trasy; 

o dopravní detektory – jsou vhodné pro dlouhodobé průzkumy a vyšší intenzity 

vozidel, nevýhodou je nutnost instalace a menší přesnost v rozlišování druhů 

vozidel; 

 nepřímé metody – měřené informace se získávají nepřímo vyhodnocením záznamů, 

nebo z údajů respondentů. Nevýhodou je doba vyhodnocení, která trvá přibližně tak, 

jako délka dopravního průzkumu: 

o ústní rozhovor, písemný dotazník, anketa – měřené informace se získávají 

z údajů respondentů, nevýhodou je věrohodnost poskytnutých údajů; 

o videodetekce – pořízení záznamu pomocí kamery, následné vyhodnocení 

pomocí počítačového programu;   

o kombinovaná metoda – pořízení záznamu pomocí kamery, vyhodnocení 

pomocí ruční metody. 
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2.3 Směrový dopravní průzkum na křižovatce 

Pomocí něj zjišťujeme počet vozidel, chodců popřípadě cyklistů, kteří projedou či projdou 

mezi sledovaným zdrojem a cílem za jednotku času. Rozlišujeme vozidla dle druhu a směru 

jízdy v určitém časovém intervalu (obvykle 5, 10 nebo 15 minut). Celková doba průzkumu 

záleží na jeho účelu a potřebě přesnosti. 

Rozeznáváme tyto ruční metody křižovatkových průzkumů:

 čárková metoda – využití tam, kde sčítač dokáže s jistotou určit směr jízdy vozidla 

ze svého stanoviště. Na vjezdu do křižovatky se každé projíždějící vozidlo 

zaznamená jednou čárkou s rozlišením jeho druhu a směru jízdy;  

 metoda zápisu státních poznávacích značek (SPZ) – použití tam, kde sčítač 

nedokáže určit směr jízdy vozidla. Na vjezdu a výjezdu křižovatky jsou 

zaznamenány SPZ projíždějících vozidel, podle kterých se při vyhodnocení určí trasa 

vozidla. Nevýhodou je vyšší počet sčítačů, zdlouhavý zápis SPZ a zdlouhavé 

vyhodnocení;  

 metoda nálepek – před vjezdem do křižovatky jsou všechna vozidla zastavena a 

označena barevnými nálepkami nebo barevnými štítky. Každý vjezd má jinou barvu 

a na výjezdu z křižovatky se podle barev určí trasy vozidel. Nevýhodou je 

narušování plynulosti dopravy a obtěžování řidičů.  

 

2.4 Stanovení intenzit dopravy podle TP 189 

Technické podmínky TP 189 [3] slouží pro stanovení celodenních, špičkových hodinových a 

padesátirázových intenzit dopravy na základě provedených krátkodobých dopravních 

průzkumů, které byly uskutečněny na veřejně přístupných pozemních komunikacích. Všechny 

vztahy pro výpočty v této kapitole jsou převzaty z TP 189 [3]. 

 

2.4.1 Výchozí podklady 

Skupiny vozidel 

Pro přepočet na celodenní intenzity dopravy z intenzit za dobu průzkumu,  

rozlišujeme tyto přepočtové koeficienty pro čtyři druhy vozidel: 

 O - osobní automobily; zařazujeme zde osobní automobily (bez nebo s přívěsem, 

mikrobusy, dodávky určené k přepravě osob, lehké dodávky) a motocykly (jednostopá 

vozidla, sajdkáry); 
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 N – nákladní automobily; zde patří nákladní automobily (lehké, střední a těžké 

nákladní automobily bez návěsů, lehké dodávky s ložným prostorem, traktory bez 

přívěsů a speciální nákladní automobily) a autobusy (autobusy, autobusy kloubové, 

autobusy s přívěsy);  

 K – nákladní soupravy; zařazujeme zde přívěsové a návěsové nákladní soupravy a 

traktory s přívěsy; 

 S – vozidla celkem. 

 

Při průzkumu intenzit cyklistické dopravy máme skupinu C – jízdní kola (silniční, 

horská, atd.) 

Charakter provozu na komunikaci 

Charakter provozu na pozemních komunikacích zohledňuje různé variace intenzit dopravy. 

Charakter provozu motorové dopravy na pozemní komunikaci je dán především její kategorií 

a třídou a je stanoven takto: 

 D – dálnice, 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) se dělí do skupin podle podílu rekreační dopravy 

(příloha 1, tab. 1-1), který je charakterizován nedělním faktorem fNe, nebo je možné charakter 

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

dopravy (příloha 1, tab. 1-1). 

 

2.4.2 Doporučená doba průzkumu 

Doba a délka průzkumu je rozdílná podle účelu průzkumu, charakteru dopravy a potřebné 

přesnosti výsledků. Před dopravním průzkumem by neměl být provoz na sledovaném úseku 

komunikace ovlivněn mimořádnými událostmi (dopravní omezení, uzavírky, významné 

sportovní nebo kulturní události).  
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Pro určení ročního průměru denních intenzit dopravy (dále RPDI) se průzkum provádí 

v běžné pracovní dny v jarních a podzimních měsících (duben, květen červen, září a říjen) 

v těchto časech: 

 14:00 – 16:00 nebo 15:00 – 17:00; 

 7:00 – 11:00 nebo 13:00 – 17:00; 

 7:00 – 11:00 a 13:00 – 17:00; 

 5:00 – 21:00. 

Pro určení padesátirázové hodinové intenzity dopravy se průzkum realizuje v měsících 

duben – říjen, nejlépe 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). 

 

2.4.3 Stanovení ročního průměru denních intenzit 

Výpočet odhadu RPDI se provádí přepočtem intenzity dopravy za dobu průzkumu pomocí 

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

druhu vozidla a charakteru provozu (viz kapitola 2.4.1). 

Přepočet na denní intenzitu dopravy dne průzkumu 

Denní intenzita dopravy se pro jednotlivé druhy vozidel (viz kapitola 2.4.1) určí podle vztahu: 

                             (1) 

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 [-]. 

  

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

na komunikaci. Hodnoty se určí ze vztahu: 

      
    

   
                   (2) 

kde: 

              
  součet podílů hodinových intenzit dopravy za dobu průzkumu na denní 

intenzitě dopravy dne průzkumu [%]. 
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 Hodnoty   
  jsou uvedeny v TP 189 [3]. 

Přepočet na týdenní průměr denních intenzit 

Týdenní průměr denních intenzit dopravy se vypočítá pro jednotlivé druhy vozidel  

(viz kapitola 2.4.1) podle vzorce: 

                                         (3) 

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 [-]. 

  

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

na komunikaci. Hodnoty se určí podle vztahu: 

     
    

  
                   (4) 

kde: 

    
  podíl denní intenzity dopravy dne průzkumu i na týdenním průměru  

  denních intenzit dopravy [%]. 

Hodnoty   
  jsou uvedeny v TP 189 [3]. 

Přepočet na roční průměr denních intenzit 

RPDI dopravy se pro jednotlivé druhy vozidel (viz kapitola 2.4.1) určí podle vzorce: 

                                (5) 

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 [-]. 

 

Přepočtový koeficient kt,RPDI je odlišný podle druhu vozidla a charakteru provozu  

na komunikaci. Hodnoty se určí ze vztahu: 

        
    

  
                (6) 

kde: 

   
  podíl denní intenzity dopravy měsíce v roce na ročním průměru denních  

  intenzit dopravy [%]. 
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 Hodnoty   
  jsou uvedeny v TP 189 [3]. 

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

                          (7) 

 

2.4.4 Intenzita dopravy špičkové hodiny 

V případě, že máme k dispozici intenzity dopravy získané dopravním průzkumem v běžný 

pracovní den v období dopravní špičky (viz kapitola 2.4.2), pak určíme odhad intenzity 

dopravy špičkové hodiny jako maximální hodinovou intenzitu za dobu průzkumu podle 

vztahu: 

                          (8) 

kde: 

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

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

 

2.4.5 Padesátirázová hodinová intenzita dopravy 

Odhad z údajů získaných průzkumem v běžný pracovní den 

V případě, že máme k dispozici intenzity dopravy získané dopravním průzkumem v běžný 

pracovní den v období dopravní špičky (viz kapitola 2.4.2), pak se určí odhad padesátirázové  

hodinové intenzity ze vztahu: 

                             (9) 

kde: 

       padesátirázová hodinová intenzita dopravy [voz/h]; 

      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 shodná se skladbou, která byla zjištěná dopravním průzkumem. 

Odhad z hodnoty ročního průměru denních intenzit 

                                (10) 
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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          je rozdílný 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  

je shodná se skladbou zjištěnou pro RPDI. 

 

2.5 Posouzení kapacity 

Kapacitní výpočty všech druhů a typů křižovatek se stanovují podle přílohy A ČSN 73 6102 

[14], respektive kapacita okružních křižovatek podle TP 234 [4] a kapacita světelně řízených 

křižovatek podle TP 235 [5]. 

  

Kapacita neřízených úrovňových křižovatek se posuzuje na splnění požadovaného 

stupně úrovně kvality dopravy (dále také ÚKD). Hlavním kritériem je, zda není překročena 

hodnota střední doby zdržení některého z podřazených dopravních proudů podle vztahu (13) 

pro okružní křižovatky a podle vztahu (30) pro světelně řízené křižovatky. 

 

 Nejvyšší přípustná střední doba zdržení    se stanoví pro okružní křižovatky podle 

tab. 2-1 v příloze 2 a pro světelně řízené křižovatky podle tab. 2-2 v příloze 2 pro tyto 

požadované stupně UKD:  

 dálnice a rychlostní silnice stupeň C;  

 ostatní silnice I. třídy stupeň C až D;  

 silnice II. třídy stupeň D;  

 silnice III. třídy stupeň E;  

 rychlostní místní komunikace a její přechodové úseky stupeň D;  

 místní komunikace stupeň E.  

 

V kratších časových úsecích je možné na křižovatkách místních komunikací připustit 

stupeň F. 
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Pro celkové hodnocení křižovatky je rozhodující nejméně příznivý stupeň ÚKD s 

nejvyšší střední dobou zdržení. 

 

Výchozí podklady  

Návrhové intenzity dopravních proudů  

Pro posouzení kapacity křižovatky jsou nutným podkladem hodinové intenzity dopravy všech 

dopravních proudů zjištěných dopravním průzkumem dle zásad TP 189 [3].  

 

Intenzity dopravy všech dopravních proudů je povinné znát v této skladbě:  

 osobní automobily;  

 nákladní automobily a autobusy;  

 nákladní soupravy a kloubové autobusy;  

 motocykly;  

 jízdní kola.  

 

Při posuzování výjezdu je povinné znát intenzitu přecházejících chodců a je ji třeba při 

posuzování zohlednit.  

Zohlednění skladby dopravního proudu 

Je nezbytné pro výpočet základní kapacity. Přepočtové koeficienty jsou uvedeny v tab. 2-3 v 

příloze 2 a v tab. 2-4 v příloze 2. 

 

Pro posouzení kapacity světelně řízených křižovatek dle TP 235 [5] potřebujeme znát: 

Geometrické uspořádání křižovatky  

Pro posouzení kapacity je třeba znát počet a uspořádání křižovatkových paprsků, podélný 

sklon vjezdů, počty a délky řadících pruhů, poloměry oblouků pro odbočení. 

Signální plán  

Pro posouzení kapacity světelně řízené křižovatky je nezbytným podkladem znalost 

signálního plánu a to zejména počet a pořadí fází, přiřazení signálních skupin do jednotlivých 

fází, délku cyklu, délky jednotlivých zelených signálů.  
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2.5.1 Posouzení kapacity okružní křižovatky (dvoupruhová, spirálová) TP 234 

Technické podmínky TP 234 [4] platí pro výpočet a posuzování kapacity všech druhů 

okružních křižovatek s předností v jízdě na okružním pásu. Platí pro posuzování stávajících, 

rekonstruovaných i nových okružních křižovatek. Technické podmínky navazují na normu 

ČSN 73 6102, z níž je uveden jednotný postup při posuzování kapacity okružní křižovatky. 

Všechny vztahy uvedené v této kapitole jsou převzaty z TP 234 [4] 

 

Posouzení kapacity vjezdu 

Stanovení kapacity vjezdu 

            
    

       
 
  

 * 
       

  
 *  

 
  

    
         

  

  
     

        (11) 

kde: 

    je kapacita vjezdu [pvoz/h], 

    intenzita dopravy na okruhu [pvoz/h], 

    počet jízdních pruhů na okruhu [-], 

         koeficient zohledňující počet jízdních pruhů na vjezdu [-], 

         = 1,00 pro jednopruhové vjezdy, 

         = 1,50 pro dvoupruhové vjezdy, 

     kritický časový odstup [s], 

    následný časový odstup [s], 

   minimální časový odstup mezi vozidly jedoucími na okruhu za sebou [s]. 

Pro okružní křižovatku se dvěma pruhy na okruhu je    = 3,7 s,    = 2,6 s a     2,1 s.  

Rezerva kapacity 

                         (12) 

kde: 

    je kapacita vjezdu [pvoz/h], 

    intenzita dopravy na vjezdu [pvoz/h]. 

Stanovení střední doby zdržení 

            
 

 
            (13) 

     
 

 
                       (14) 

    
 

     
   

 

 
               

       

 
                 (15) 

    
     

     
   

 

 
                     (16) 
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            (17) 

     
       

 
              (18) 

kde: 

   je střední doba zdržení [s], 

   doba trvání požadovaného intervalu [s], T = 3600 s, 

   kapacita pruhu podřazeného dopravního proudu v uvažovaném intervalu 

[pvoz/h],    
  

    
 ,  

   intenzita podřazeného dopravního proudu [pvoz/h],    
  

    
 , 

    kapacita v čase po špičkovém intervalu [pvoz/h],            
    

    
 , 

    intenzita podřazeného dopravního proudu po špičkovém intervalu [pvoz/h], 

    . 

Stanovení délky fronty 

Délka fronty na vjezdech do neřízené křižovatky se dimenzuje na 95% pravděpodobnost 

uvažované délky fronty. 

     
  

  
             (19) 

kde: 

   je stupeň vytížení [-], 

    kapacita pruhu dopravního proudu n [pvoz/h], 

    návrhová intenzita dopravního proudu n [pvoz/h]. 

Délka fronty     

       
 

 
                        

    

  
          (20) 

kde: 

        je délka fronty [m], 

   je stupeň vytížení [-], 

    kapacita pruhu dopravního proudu n [pvoz/h]. 

 

Posouzení kapacity výjezdu 

Základní kapacita výjezdu z okružní křižovatky  

    
            

  
             (21) 
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kde: 

    je kapacita výjezdu [pvoz/h], 

         koeficient zohledňující počet pruhů na výjezdu [-], 

         = 1,00 pro jednopruhové výjezdy, 

         = 1,50 pro dvoupruhové výjezdy, 

    následný časový odstup vozidel na výjezdu z okružní křižovatky [s]. 

 

Hodnota    je pro       = 2,4 

    je poloměr výjezdu [m]. 

Posouzení kapacity 

     
  

  
             (22) 

kde: 

   je stupeň vytížení [-], 

    kapacita výjezdu [voz/h], 

    intenzita vozidel na výjezdu [voz/h]. 

Pokud je    < 0,9 výjezd kapacitně vyhovuje, pro     0,9 výjezd kapacitně nevyhovuje. 

 

Úroveň kvality dopravy 

   
                      (23) 

 

kde: 

  
  je střední doba zdržení vozidel v dopravním proudu n [s], 

         nejvyšší přípustná střední doba zdržení vozidel dle požad. stupně ÚKD [s]. 

Požadované stupně kvality dopravy viz příloha 2. 

 

2.5.2 Posouzení kapacity okružní křižovatky (spirálová řízená SSZ) TP 235 

Technické podmínky TP 235 [5] Posuzování kapacity světelně řízených křižovatek platí pro 

výpočet a posuzování kapacity stykových a průsečných úrovňových křižovatek, na kterých je 

provoz řízen světelnými signály. Platí pro stávající, rekonstruované i nové křižovatky. 

Technické podmínky navazují na normu ČSN 73 6102 [14], z níž je uveden jednotný postup 

při posuzování kapacity okružní křižovatky. Všechny vztahy uvedené v této kapitole jsou 

převzaty z TP 235 [5] 
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 Základní teoretický model pro výpočet kapacity světelně řízených křižovatek vychází 

z Websterovy metody saturovaného toku, která byla použita i v předešlé metodice dle TP 81. 

 

Saturovaný tok vjezdu 

Saturovaný tok vjezdu 

       
  

   
                        (24) 

kde: 

    je saturovaný tok vjezdu [pvoz/h], 

    saturovaný tok jednoho řadícího pruhu [pvoz/h], 

      počet řadicích pruhů, které společně tvoří jeden vjezd [-]. 

Saturovaný tok řadicího pruhu 

                                 (25) 

kde: 

    je saturovaný tok řadícího pruhu [pvoz/h], 

         základní saturovaný tok = 2000 [pvoz/h], 

      koeficient sklonu [-], 

      koeficient oblouku [-]. 

Koeficient sklonu 

                           (26) 

kde: 

      je koeficient sklonu [-], 

a podélný sklon vjezdu [%]. 

Koeficient oblouku 

      
 

       
             (27) 

kde: 

      je koeficient oblouku [-], 

 R poloměr oblouku pro odbočení [m], 

f podíl odbočujících vozidel z jízdního pruhu (0 až 1) [-]. 

 

Kapacita vjezdu 

Kapacita běžného vjezdu 

       
   

  
              (28) 
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kde: 

    je kapacita vjezdu [pvoz/h], 

    saturovaný tok vjezdu [pvoz/h], 

     délka efektivní zelené [s], 

    délka cyklu [s]. 

 

Rezerva kapacity 

Rezerva kapacity vjezdu 

        
  

  
                  (29) 

kde: 

 Rez  je rezerva kapacity vjezdu [%], 

    kapacita vjezdu [pvoz/h], 

                návrhová intenzita dopravy na vjezdu [pvoz/h]. 

Střední doba zdržení na vjezdu do světelně řízené křižovatky 

          
       

 
   

            
       

  
       

          (30) 

kde: 

    je střední doba zdržení na vjezdu do světelně řízené křižovatky [s], 

    délka cyklu [s], 

    délka efektivní zelené [s], 

    kapacita vjezdu [pvoz/h], 

    návrhová intenzita dopravy na vjezdu [pvoz/h]. 
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3. Analýza dopravní nehodovosti 

3.1 Analýza nehodovosti  

Dopravní nehodovost je velmi často koncentrována na určitých místech a úsecích silniční sítě, 

které pak můžeme nazvat „nehodovou lokalitou“. Z mnoha studií a průzkumů je zřejmé, že 30 

až 40 % dopravních nehod je uskutečněno na 3 % délky silniční sítě. Ke zlepšení situace 

dopravní nehodovosti na nehodových lokalitách lze dosáhnout i jednoduchými opatřeními. 

Pro úspěch sanačních opatření je zapotřebí provést podrobné poznání nehodového děje na 

konkrétní nehodové lokalitě [6]. 

 

Na vzniku dopravních nehod se podílí tří základní prvky, které vzájemně spolupůsobí 

(řidič, vozidlo, pozemní komunikace). Zkušeností získané řešením dopravních nehod nám 

poukazují na fakt, že komunikace je často spolupůsobícím faktorem. Utváření dopravního 

prostoru významně ovlivňuje chování řidiče, způsob jeho jízdy a ve svém důsledku 

spoluvytváří vznik konfliktních situací, které mohou vést k dopravní nehodě. Je rovněž 

zřejmé, že veškerá navržená opatření související s úpravou dopravního prostoru by měla 

současně i intenzivně působit na jednání účastníků silničního provozu a v podstatě jim 

neumožnit provádět chybná rozhodnutí. Při analýze příčin dopravních nehod je třeba zjistit, 

proč řidič chyboval a zda na jeho chybné rozhodnutí měla vliv pozemní komunikace. 

Nejčastějšími příčinami dopravních nehod je nepřiměřená rychlost, nesprávné předjíždění, 

nedání přednosti v jízdě a nesprávný způsob jízdy [7]. 

 

Cílem prováděné analýzy je zisk informací o stavu nehodovosti ve sledované lokalitě. 

Z dostupných analýz určených širší veřejnosti (statistika Policie ČR apod.) zjistíme místo 

střetu, počty nehod, počet zraněných a usmrcených osob na sledovaném území. 

Pro vysledování nebezpečných míst v křižovatce byla použita metoda sledování konfliktních 

situací v silničním provozu provedených z dopravních průzkumů. 

 

3.2 Dopravní nehoda  

Se spojením těchto dvou slov se v životě setkal snad každý účastník silničního provozu. Proto 

je vhodné si pojem dopravní nehoda definovat. Samotných výkladů definice, ze kterých 

můžeme vycházet, je mnoho. Jako příklady nám mohou posloužit definice použité ze zákonů, 

norem či příklady použité v další literatuře.  
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1. událost v silničním provozu, při níž dojde k usmrcení nebo zranění osoby nebo škodě na 

majetku v přímé souvislosti s provozem vozidla  

2. mimořádná událost, při níž vznikne újma na zdraví osob nebo škoda na věcech v přímé 

souvislosti s provozem dopravního prostředku nebo dopravního zařízení [8] 

3. dopravní nehoda je událost v provozu na pozemních komunikacích, například havárie nebo 

srážka, která se stala nebo byla započata na pozemní komunikaci a při níž dojde  

k usmrcení nebo zranění osoby nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti s provozem 

vozidla v pohybu [9]  

4. jako nezamýšlenou, nepředvídanou událost v silničním provozu na veřejných komunikací 

způsobená dopravními prostředky, která měla škodlivý následek na životech, majetku nebo 

zdraví osob [10]  

 

3.3 Kvalifikace dopravních nehod  

Podle charakteru dělíme silniční dopravní nehody na:  

1. Srážky – jedná se o střet dvou či více účastníků silničního provozu, z nichž se alespoň 

jeden se pohyboval ve vozidle. Jedná se o srážky (čelní, boční a náraz zezadu), náraz 

dopravního prostředku na pevnou překážku, střet dopravního prostředku s chodcem nebo se 

zvířetem.  

2. Havárie – na dopravní nehodě má účast pouze jediné silniční vozidlo.  

3. Jiné nehody – které nelze zařadit do kategorie srážek nebo havárií.  

 

Z hlediska nehodového jednání:  

1. Subjektivní  

 nepřiměřená rychlost  

 nedodržení přednosti v jízdě  

 nedodržení vzdálenosti mezi vozidly  

 jízda po nesprávně straně  

 jízda pod vlivem drog nebo jiných návykových látek apod.  

 

2. Objektivní  

 špatný technický stav pozemní komunikace  

 nepředvídatelná událost [10] 
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Z hlediska členění dle následku dopravní nehody:  

1. nehody s následkem usmrcení (do 24 hodin a do 30 dnů po vzniku nehody)  

2. nehody s následkem těžkého zranění  

3. nehody s následkem lehkého zranění  

4. nehody pouze s hmotnou škodou  

 

První tři kategorie dopravních nehod dle jejich následku souhrnně označujeme jako 

„nehody s osobními následky“. [8]  

 

3.4 Příčiny dopravních nehod  

Při pohledu na dopravní nehody z užšího pohledu jsme schopni popsat její příčinu vzniku. Za 

vznikem dopravní nehody je ve většině případů tzv. nehodové jednání. Tím si můžeme 

představit jednání účastníka silničního provozu, který svým konáním nehodovou událost 

způsobil. 

 

Jednou z hlavních příčin vzniku nehodové události bývá selhání lidského faktoru, tedy 

samotného řidiče nebo jiného účastníka silničního provozu. Nesmíme také opomenout 

množství chodců a cyklistů, kteří se nemalou měrou zaslouží o vznik mnohých nehodových 

událostí. Nenadálé vybočení či jiný podobný manévr, který se může v jejich podání objevit, 

by měl řidič předvídat vždy, když se s těmito účastníky střetne na pozemní komunikaci. 

Cílem by měla být taková reakce, která by zamezila vzniku konfliktu. Vznik dopravních 

nehod je výsledkem spolupůsobení čtyř základních faktorů:  

1. řidiče  

2. vozidla (technický stav)  

3. pozemní komunikace (technický stav)  

4. jiné vlivy (chodci, zvířata, psychologické příčiny, atd.)  

 

Z hlediska právního selhání ve vztahu k jednotlivým ustanovením zákona 361/2000 

Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, dojdeme k těmto 

velmi typickým a často se opakujícím příčinám nehod řidičů motorových vozidel:  

1. řidič se plně nevěnoval řízení vozidla  

2. nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem  

3. nesprávné otáčení nebo couvání  
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4. nepřizpůsobení rychlosti jízdy stavu vozovky  

5. nedání přednosti upravené dopravní značkou „DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ!“  

6. nezvládnutí řízení vozidla  

7. nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky  

8. vjetí do protisměru  

9. vyhýbání bez dostatečného bočního odstupu  

10. nedání přednosti při odbočování vlevo [10] 

3.4.1 Technický stav vozidla jako příčina vzniku dopravní nehody  

Dopravní nehody, které nastaly z hlediska špatného technického charakteru, většinou vznikají 

zanedbáním technického stavu vozidla vlastníkem, uživatelem nebo řidičem vozidla. Na vině 

tomu je ledabylý přístup k údržbě vozidla, podceňování drobných závad nebo oddalování 

termínu opravy. Bohužel na silnicích potkáváme řidiče, kteří podceňují drobné závady, které 

později mohou mít katastrofální následky při delším provozování vozidla. V zákoně číslo 

361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích jsou uvedena závazná pravidla, v jakém 

technickém stavu lze užívat vozidlo, kdy odstranit závadu na vozidle apod., což si řidiči 

mnohdy neuvědomují. Mezi běžné příčiny dopravních nehod technického charakteru patří 

závady brzd, poškození soustavy umožňující řízení vozidla. Případy, kdy dochází k náhlé 

poruše vyvolané například únavovou vadou materiálu, se vyskytují minimálně. [10] 

3.4.2 Dopravní prostředí jako příčina dopravní nehody  

Příčiny vzniku dopravní nehody vlivem dopravního prostředí můžeme rozdělit na dvě. První 

příčina spočívá ve špatném stavu pozemní komunikace, kde jako příklad můžeme uvést 

neoznačenou překážku silničního provozu nebo v zimním období špatnou údržbu pozemní 

komunikace. Můžeme zde také zařadit samotnou situaci v provozu, kterou jsou míněny 

všechny okolnosti bez přímého vlivu účastníka provozu, například hustota provozu, nenadálá 

změna povětrnostní situace či špatná viditelnost. Z  pohledu dlouhodobých statistik jsou  

výše uvedené příčiny celkem zanedbatelnou položkou dopravních nehod. 

 

V mnohem hojnější míře se objevuje druhá skupina příčin. Ty nastávají například při 

nedostatečném dopravním značení, které značně ztěžuje směrové vedení řidiče. Přemíra 

dopravních značek taktéž negativně ovlivňuje řidiče, který je nucen sledovat dopravní značky 

v krátkém časovém intervalu, což může rozptylovat pozornost řidiče a být ve svém důsledku i 

důvodem předčasné únavy. Tu není radno podceňovat, jelikož je nebezpečná, pokud na ni 

řidič nezareaguje včas.  
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3.4.3 Selhání člověka jako příčina dopravní nehody  

Selhání řidiče při řízení může mít fatální následky při vzniku dopravní nehody. Svým 

selháním ohrožuje nejen sebe, ale i všechny ostatní účastníky silničního provozu. Proto by 

měl dbát zvýšené pozornosti v různých situacích. V provozu by měl řidič striktně dodržovat 

právní předpisy a vyvarovat se zbytečnému hazardování. Dopravní nehoda je tedy zapříčiněna 

selháním lidského faktoru v daném případě a v daných podmínkách. Při selhání lidského 

faktoru bývá příčinou nehody řidičova nepozornost nebo chybné jednání. Samotná 

nepozornost se řadí na první místa ve statistice dopravních nehod. Chybné jednání, kdy řidič 

pochybil a nezachoval se tak, jak by měl, dělíme z převážně psychologického hlediska na tyto 

příčiny:  

1. porušený zdravotní stav včetně nedostatků smyslových orgánů  

2. nedostatek úsudkových schopností  

3. nedostatek znalostí  

4. nedostatek zručnosti, pohybových dovedností (nedostatek zkušeností a předvídání)  

5. přechodné stavy:  

a) únava z předcházející činnosti, zcela zmizí po odpočinku  

b) okénko ve vědomí, přechodné útlumové stavy aktivní pozornosti nebo některých jejich 

složek bez únavy  

c) přechodné emoce z rodinných, společenských a jiných důvodů, absorbující pozornost  

6. alkohol a jiné drogy  

7. chronické či akutní abnormální duševní stavy a neurózy  

8. činnost v časové zátěži [11] 

 3.5 Statistika nehodovosti  

Vedením statistik o dopravních nehodách na našem území je pověřeno Ředitelství služby 

dopravní policie Policejního prezidia ČR. Od 1. ledna 2009 nastaly změny v legislativě a to v 

zákoně č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. V něm vstoupila v platnost 

nutnost policejního zásahu pouze při škodě na majetku vyšší než 100 000 Kč, zranění 

zúčastněné osoby, škodě na majetku třetí osoby, při poškození součástí pozemní komunikace 

a při neschopnosti obnovit plynulost provozu. Vzniklé nehody do 100 000 Kč, tedy bez 

nutnosti policie, se zaznamenávají do formulářů, které účastníci nehody vyplní podle vzoru a 

ty pak slouží při dalším postupu likvidace škody pojišťovnami. Z toho vyplývá, že jedinou 

přesnou databázi o dopravních nehodách mají pojišťovny. I přes to Policie ČR každoročně 

zveřejňuje výslednou statistiku nehodovosti v České republice za uplynulý kalendářní rok. 



20 
 

4. Videoanalýza konfliktních situací 

Pomocí videoanalýzy konfliktních situací můžeme studovat chování účastníků silniční 

dopravy a na základě analýzy konfliktních situací odvodit míru nebezpečí v daném místě 

komunikační sítě. Díky analýze nebezpečnosti komunikační sítě můžeme i bez znalostí údajů 

o dopravní nehodovosti identifikovat problematické místo a předejít dopravním nehodám. 

Metoda také umožňuje odhalit chybné chování účastníků silničního provozu. 

 

 Základním prvkem videoanalýzy konfliktních situací je pořízení kvalitního 

videozáznamu provozu v daném místě komunikační sítě. Videozáznam by měl být co 

nejpřehlednější, což nám pomůže se dobře orientovat a jeho kvalita lépe rozpoznat případné 

konfliktní situace. Kameru je vhodné umístit tak, aby příliš nepoutala pozornost účastníků 

silničního provozu, protože může docházet k situacím (ovlivnění řidičů), které se běžně na 

sledovaném místě nevyskytují. Může dojít k ovlivnění výsledků, proto by se na to mělo před 

měřením myslet a pokud možno se tomu vyvarovat. Pro usnadnění práce se doporučuje do 

videozáznamu nahrávat časové značky, které identifikují vzniklé konfliktní situace a 

popřípadě je doplnit slovním audiokomentářem. 

 

Vyhodnocení videozáznamu sledovaného provozu se provádí na vhodném pracovišti. 

Pozorovatel, který bude videozáznam analyzovat, by měl mít k dispozici odpovídající zařízení 

(počítač, velkoplošnou obrazovku, diaprojektor s plátnem). Při sledování záznamu musí být 

přítomny minimálně dvě osoby a to z důvodů rozdílných názorů a nejasností, které nastávají 

při vyhodnocování. Veškeré připomínky tak mohou prodiskutovat. Výhodou videozáznamu je 

možnost zastavení, zpomalení nebo opakování, což pozorovatelům umožní detailněji 

prozkoumat vzniklý konflikt. Ze záznamu se zjišťuje složení dopravních proudů, intenzita 

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

Denně je doporučeno provádět sledování maximálně tři hodiny s ohledem na pozornost 

pozorovatele. Ve finální fázi se vyhodnotí získaná data. 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. 
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Pojmy: 

Konfliktní situace je taková událost v silničním provozu, kdy vzniká, nebo může vzniknout, 

pro některé jeho účastníky větší než obvyklá míra nebezpečí. Konfliktní situace jsou tedy 

potencionální nehodové situace. 

Skoronehoda je situace v silničním provozu hrozící bezprostředním střetem alespoň dvou jeho 

účastníků. 

Dopravní nehoda je důsledkem konfliktní situace, kdy se míru nebezpečí střetu s jiným 

účastníkem provozu, dopravním zařízením nebo jinou součástí dopravní infrastruktury 

nepodařilo odvrátit. 

4.1 Konfliktní situace 

4.1.1 Stupně závažnosti konfliktních situací 

Metoda rozlisuje tyto stupně konfliktních situací: 

 1. nejnižší stupeň – potenciální konfliktní situace, kdy dojde k porušování dopravních 

předpisů osamoceným účastníkem provozu; 

 2. stupeň – konfliktní situace, kdy dojde k narušení plynulosti provozu bez násilné 

reakce dalších účastníků dopravy. Nejčetnější příčiny jsou agresivita, pasivita, váhání 

nebo chybné jednání; 

 3. nejvyšší stupeň – konfliktní situace, kdy pouze prudká reakce zabrání střetu 

s jiným účastníkem silničního provozu (ostré brzdění, náhlé vybočení ze směru jízdy); 

 4. stupeň – dopravní nehoda. 

 

4.1.2 Typy konfliktních situací 

Podle příslušnosti k místu konfliktu rozeznáváme tyto typy konfliktních situací: 

 O - vlastní  – přímá souvislost s provozem na sledovaném úseku komunikace, 

nejčastěji vliv stavebního uspořádání; 

 X – nevlastní – konfliktní situace, která nepřímo souvisí s provozem na sledovaném 

úseku komunikace, ovlivnění jinými událostmi vzniklými mimo daný úsek, nejčastěji 

jde o vliv blízké křižovatky. 

Podle okamžiku vzniku: 

 1 – prvotní – konfliktní situace, které nejsou vyvolány jinou událostí; 

 2 – následné – konfliktní situace vyvolané jinou událostí. 
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4.1.3 Značení konfliktních situací 

Konfliktní situace se zapisují pětimístným klasifikačním symbolem (viz obr. 1) 

charakterizujícím účastníky konfliktu, způsob vzniku konfliktu, míru závažnosti konfliktu, typ 

konfliktní situace podle příslušnosti k místu konfliktu a typ konfliktní situace podle okamžiku 

vzniku konfliktu.  

 

 

Obrázek č. 1: Pětimístný klasifikační symbol konfliktní situace  

Klasifikace jednotlivých symbolů jsou uvedeny v příloze 3; tab. 3-1; tab. 3-2; tab. 3-3 

 

4.2 Vyhodnocení videoanalýzy konfliktních situací  

Veličinou, která nám umožňuje odvodit míru bezpečnosti provozu v daném profilu řešené 

komunikační sítě, je ukazatel relativní konfliktnosti, který udává počet konfliktních situací na 

100 vozidel nebo na 100 chodců a určí se podle vztahu:  

   
   

  
                       (31) [12]  

kde:    ukazatel relativní konfliktnosti [ks/100 voz], 

     počet konfliktních situací za hodinu [ks/h], 

    hodinové intenzity dopravy [pvoz/h]. 

 

Do počtu konfliktních situací     se započítávají pouze konfliktní situace, které 

vzniknou mezi alespoň dvěma účastníky silničního provozu (první znak klasifikačního 

symbolu má hodnotu vyšší nebo rovnu 4). 
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5. Simulace provozu v programu PTV VISSIM 

VISSIM je mikroskopický modelovací software, který je určen pro simulaci individuální i 

veřejné hromadné dopravy. Vysoký detail zpracování podrobností dokáže přesně simulovat 

jak městský provoz včetně cyklistů a pěších, tak úseky dálnic včetně rozsáhlých 

mimoúrovňových křižovatek. Lze v něm simulovat jak automobilovou dopravu, tak i 

interakce s chodci a cyklisty. VISSIM spojuje dopravní inženýrské zkušenosti s možnosti 

prezentace v 3D animacích, které nemusí být použity pouze profesionály v oblasti dopravy.  

Výhody VISSIMu: všichni uživatelé uličního/silničního prostoru jsou zahrnuti v jedné 

simulaci, plná integrace pěších, vysoce podrobná úroveň geometrie dopravní sítě, 

management dopravy a řízení dopravy jsou obsaženy v jednom nástroji s přímým interface do 

programů řízení signalizace, působivá prezentace výsledků: podrobné výstupy v podobě 

statistických dat, grafická prezentace a vysoce kvalitní 3D animovaný výstup 

VISSIM umožňuje kalibrovat model změnou těchto parametrů:  

 akcelerace a decelerace vozidel,  

 agresivita řidičů (způsob změny pruhu, předjíždění, řazení),  

 reakce řidičů na podněty (brzdění, následování vozidla, reakční doba),  

 rozměry vozidel,  

 distribuce rychlosti, 

 odstupy vozidel, 

 změna jízdního pruhu,  

 hmotnost a výkon vozidel,  

 distribuce času zdržení,  

 sklonové a směrové parametry komunikace,  

 šířky a počty jízdních pruhů, 

 manévrování vozidel z pruhu do pruhu, 

 skladba dopravního proudu.  
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6. Křižovatka Ostravská – Železničářů – U Nádraží – Orlovská – 

Hlavní třída – U koupaliště ve městě Havířov 

6.1 Popis křižovatky a okolí 

Sledovaná křižovatka je křižovatkou ulic Ostravská silnice I/11 (směr Ostrava), Železničářů, 

U Nádraží (směr Šumbark), Orlovská silnice II/475 (směr Karviná), Hlavní třída silnice I/11 

(směr Těrlicko) a U Koupaliště a leží na vjezdu do města Havířov ve směru od Ostravy 

(obr. 2). Jde o šestiramennou okružní křižovatku o vnějším průměru 140 m. V základní 

komunikační síti města křižovatka představuje strategický dopravní uzel, ve kterém dochází 

ke kumulaci vnějších vazeb ve směru na Ostravu s významnou vnitřní dopravou směrem na 

Šumbark. 

Zdroj: www.mapy.cz 

Obrázek č. 2: Okolí sledované křižovatky 

 

6.1.1 Dvoupruhová neřízená okružní křižovatka 

Tato křižovatka byla v době pořízení prvního záznamu 25. června 2010 řešena jako 

dvoupruhová o průměru cca 140 m s jednopruhovými vjezdy a dvoukruhovými vjezdy na ul. 

Ostravská, Orlovská a Hlavní třída. Všechny výjezdy byly jednopruhové.  
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Popis jednotlivých ramen: 

 Rameno A, silnice I/11 Ostravská - čtyřpruhová směrově rozdělená komunikace se 

středním pásem šířky okolo 30m, vjezd na okružní pás je dvoupruhový a výjezd 

jednopruhový 

 Rameno B, místní komunikace Železničářů - dvoupruhová směrově nedělená 

komunikace šířky 12m, vjezd i výjezd je jednopruhový 

 Rameno C, místní komunikace U Nádraží - dvoupruhová dělená komunikace se 

středním pásem šířky cca 5m, vjezd i výjezd je jednopruhový 

 Rameno D, silnice II/475 Orlovská - čtyřpruhová směrově dělená komunikace se 

středním pásem šířky 30m, vjezd na okružní pás je dvoupruhový a výjezd 

jednopruhový 

 Rameno E, silnice I/11 Hlavní třída - čtyřpruhová směrově rozdělená komunikace se 

středním pásem šířky okolo 7m, vjezd na okružní pás je dvoupruhový a výjezd 

jednopruhový 

 Rameno F, místní komunikace U Koupaliště - dvoupruhová směrově nedělená 

komunikace šířky 7m, vjezd i výjezd je jednopruhový 

Podrobnosti viz obr. 3. 

 

 

Zdroj: www.mapy.cz 

Obrázek č. 3: Detail křižovatky (červen 2010) 
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6.1.2 Spirálová okružní křižovatka neřízená a řízená SSZ 

V době pořízení druhého záznamu dne 6. září 2010 byla křižovatka již po přestavbě na 

spirálovou okružní křižovatku, třetí záznam byl pořízen dne 23. září 2010, kdy bylo spuštěno 

řízení pomocí světelného signalizačního zařízení a pořízení posledního záznamu proběhlo  

4. října 2012. 

 

Spirálová okružní křižovatka je úrovňová (vnější průměr 140 m). Uspořádáním na 

vjezdech a okružním pásu zvyšuje kapacitu oproti vícepruhovým okružním křižovatkám 

s klasickým uspořádáním a snižuje nehodovost na křižovatce díky řazení před vjezdem do 

křižovatky, tím je snížen počet kolizních bodů. Řazení probíhá standardně pomocí řadících 

pruhů před křižovatkou, kdy je řidič upozorněn svislými a vodorovnými dopravními 

značkami. Uspořádání spirálové okružní křižovatky neumožňuje vozidlům přejetí do jiného 

jízdního pruhu na okruhu pomocí vodících prvků. Vozidla jsou přímo vedena na požadovaný 

výjezd (který si zvolila před křižovatkou tím, že se zařadila do daného jízdního pruhu). 

Snížená rychlost průjezdem křižovatky je vlivem zvýšených vodících prvků mezi jízdními 

pruhy po okruhu.  

 

Křižovatka je částečně světelně řízena. Světelná signalizační zařízení jsou umístěna na 

3 stykových křižovatkách a to na vjezdech z ul. Ostravská, U Nádraží a Hlavní třída a jsou ve 

vzájemné koordinaci. 

  

Popis jednotlivých ramen: 

 Rameno A, silnice I/11 Ostravská - čtyřpruhová směrově rozdělená komunikace se 

středním pásem šířky okolo 30m, vjezd na okružní pás je dvoupruhový a výjezd 

jednopruhový 

 Rameno B, místní komunikace Železničářů - dvoupruhová směrově nedělená 

komunikace šířky 12m, vjezd i výjezd je jednopruhový 

 Rameno C, místní komunikace U Nádraží - dvoupruhová dělená komunikace se 

středním pásem šířky cca 5m, vjezd i výjezd je jednopruhový 

 Rameno D, silnice II/475 Orlovská - čtyřpruhová směrově dělená komunikace se 

středním pásem šířky 30m, vjezd na okružní pás je dvoupruhový a výjezd 

jednopruhový 
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 Rameno E, silnice I/11 Hlavní třída - čtyřpruhová směrově rozdělená komunikace se 

středním pásem šířky okolo 7m, vjezd na okružní pás je dvoupruhový a výjezd 

jednopruhový 

 Rameno F, místní komunikace U Koupaliště - dvoupruhová směrově nedělená 

komunikace šířky 7m, vjezd i výjezd je jednopruhový 

 

Podrobnosti viz obr. 4 

 

Zdroj: Křivda 

Obrázek č. 4: Okružní křižovatka v Havířově po přestavbě na spirálovou 

se světelným signalizačním zařízením (září 2010) 

 

6.1.3 Městská hromadná doprava vedena přes křižovatku 

V blízkosti křižovatky se na ulici Orlovská nachází autobusová zastávka, která je nově 

zrekonstruována a zastavují na ní tři spoje meziměstské autobusové dopravy. Jedná se o spoje 

870451 Havířov – Orlová – Dětmarovice, 870453 Havířov – Rychvald – Bohumín a 870456 

Havířov – Orlová. Tyto spoje projíždí křižovatkou ve vybraných časových obdobích. Další 

zastávka je umístěna u nádražní budovy na ulici Železničářů a jezdí odsud linky 10, 401, 402, 

403, 404, 405, 407, 409, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 422, 433. 
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6.2 Dopravní průzkum 

Na sledované křižovatce Ostravská – Železničářů - U Nádraží – Orlovská – Hlavní třída – U 

koupaliště ve městě Havířov byly provedeny celkem čtyři krátkodobé směrové dopravní 

průzkumy intenzit za použití čárkové metody v 15minutových časových intervalech (viz 

kapitola 2.3). Pro přesnost rozlišení druhů vozidel, byla k pořízení dat použita kombinovaná 

metoda (viz kapitola 2.2). 

 

 Vzhledem k velkým rozměrům, byla křižovatka snímána ze dvou stanovišť. Jako první 

stanoviště nám posloužil balkón nedalekého panelového domu (u ramene B), který byl 

situován ve vyšším patře. Kvůli vzrostlým stromům nebyl vidět vjezd ani výjezd A a proto 

byla použita druhá kamera v úrovni křižovatky mezi ramenem C a B. Umístění obou 

stanovišť lze vidět v příloze 4; obr. 4-1. 

 Během měření byly rozlišovány osobní automobily, nákladní automobily, autobusy a 

jízdní soupravy. 

6.2.1 Dvoupruhová neřízená okružní křižovatka 

Měření se konalo v pátek 25. června v době od 15:00 do 16:00. Počasí bylo polojasné a 

teplota se pohybovala v rozmezí 15 – 20°C.  Výsledky měření jsou v tabelární formě uvedeny 

v příloze 5; tab. 5-1. 

6.2.2 Spirálová okružní křižovatka neřízená SSZ 

Měření se konalo v pondělí 6. září v době od 15:00 do 16:00. Počasí bylo jasné a teplota se 

pohybovala okolo 25°C. Výsledky měření jsou v tabelární formě uvedeny v příloze 5;  

tab. 5-2. 

6.2.3 Spirálová okružní křižovatka řízená SSZ 

Měření se konalo ve čtvrtek 23. září v době od 15:00 do 16:00. Počasí bylo jasné a teplota se 

pohybovala okolo 23°C. Výsledky měření jsou v tabelární formě uvedeny v příloze 5;  

tab. 5-3. Druhé měření proběhlo 4. října v době od 15:00 do 16:00. Počasí bylo slunečné a 

teplota se pohybovala okolo 25°C. Výsledky měření jsou v tabelární formě uvedeny v příloze 

5; tab. 5-4. 

6.3 Vyhodnocení dopravního průzkumu 

Pro vyhodnocení dopravního průzkumu intenzit se postupuje podle TP 189 [3]  

(viz kapitola 2.4).  

6.3.1 Dvoupruhová neřízená okružní křižovatka 

Podíl jednotlivých druhů vozidel za dobu průzkumu lze vyčíst z obr. 5. 
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Obrázek č. 5: Podíl jednotlivých druhů vozidel 15:00 – 16:00 

 

Výpočet ročního průměru denních intenzit 

Výsledky odhadu RPDI jsou uvedeny  v příloze 6; tab. 6-1, tab. 6-2, tab. 6-3. Z výsledků je 

zřejmé, že odhad RPDI je 37 359 voz/den (odhad ročního průměru denních intenzit je brán 

jako součet všech dopravních směrů křižovatky). 

Výpočet intenzity dopravy špičkové hodiny 

Špičková hodina byla již předem dána, protože byl pořízen hodinový záznam. Její hodnota je 

3747 voz/h. 

 

Tabulka 1: Intenzity dopravy ve špičkové hodině 15:00 – 16:00 [15] 

Dopravní 

směr 

O N A K S 

[voz/h] [voz/h] [voz/h] [voz/h] [voz/h] 

z A 1333 64 14 31 1442 

z B 98 3 37 2 140 

z C 545 17 5 9 576 

z D 341 29 6 16 392 

z E 1020 44 52 16 1132 

z F 62 3 0 0 65 

     

3747 

 

Výpočet padesátirázové hodinové intenzity 

Odhad z průzkumu v běžný pracovní den 

Padesátirázová intenzita získaná z odhadu špičkové hodinové intenzity má hodnotu 

4234 voz/h, její výpočet je uveden v tab. 2. 

 

91% 

4% 3% 2% 

osobní automobily 

nákladní automobily 

autobusy 

jízdní soupravy 
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Tabulka 2: Padesátirázové hodinové intenzity získané ze špičkové hodinové intenzity 

Dopravní 

směr 

kBPD,50 O N A K S 

[-] [voz/h] [voz/h] [voz/h] [voz/h] [voz/h] 

z A 

1,13 

1506 72 16 35 1629 

z B 111 3 42 2 158 

z C 616 19 6 10 651 

z D 385 33 7 18 443 

z E 1153 50 59 18 1280 

z F 70 3 0 0 73 

      

4234 

 

 

Příklad výpočtu padesátirázové hodinové intenzity skupiny O, dopravního směru A 

podle vztahu (9): 

   
      

                                           

 

 Odhad padesátirázové hodinové intenzity pro ostatní dopravní směry a skupiny 

vozidel se vypočte stejně. 

Odhad z hodnoty ročního průměru denních intenzit 

Hodnota padesátirázové hodinové intenzity získaná z odhadu ročního průměru denních 

intenzit je 3701 voz/h. Výpočet je uveden v tab. 3. 

 

Tabulka 3: Padesátirázové hodinové intenzity získané z odhadu RPDI 

Dopravní 

směr 

kRPDI,50 O N A K S SRPDI 

[-] [voz/h] [voz/h] [voz/h] [voz/h] [voz/h] [voz/h] 

z A 0,098 12913 770 136 376 14195 1391 

z B 0,104 981 35 361 26 1403 146 

z C 0,104 5447 199 49 113 5808 604 

z D 0,101 3162 317 59 188 3726 376 

z E 0,098 10163 529 507 194 11393 1117 

z F 0,104 610 35 0 0 645 67 

      

  3701 

 

Příklad výpočtu padesátirázové hodinové intenzity skupiny O, dopravního směru A 

podle vztahu (10): 
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 Odhad padesátirázové hodinové intenzity pro ostatní dopravní směry a skupiny 

vozidel se vypočte stejně. 

 

 Porovnáním výsledných hodnot padesátirázové hodinové intenzity získané  

ze špičkové hodinové intenzity a z odhadu RPDI bylo zjištěno, že hodnoty jsou odlišné.  

Pro výslednou padesátirázovou hodinovou intenzitu křižovatky Ostravská – Železničářů – U 

Nádraží – Orlovská – Hlavní třída – U koupaliště ve městě Havířov byl zvolen nejméně 

vhodný výsledek s nejvyšší padesátirázovou hodinovou intenzitou, a ten je 4234 voz/h. 

6.3.2 Spirálová neřízená okružní křižovatka 

Podíl jednotlivých druhů vozidel za dobu průzkumu lze vyčíst z obr. 6. 

 

Obrázek č. 6: Podíl jednotlivých druhů vozidel 15:00 – 16:00 

Výpočet ročního průměru denních intenzit 

Výsledky odhadu RPDI jsou uvedeny v příloze 6; tab. 6-4, tab. 6-5, tab. 6-6. Z výsledků je 

zřejmé, že odhad RPDI je 43 405 voz/den (odhad ročního průměru denních intenzit je brán 

jako součet všech dopravních směrů křižovatky). 

Výpočet intenzity dopravy špičkové hodiny  

Špičková hodina byla již předem dána, protože byl pořízen hodinový záznam. Její hodnota je 

3860 voz/h. 

 

 

 

 

 

 

90% 

5% 3% 2% 

osobní automobily 

nákladní automobily 

autobusy 

jízdní soupravy 
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Tabulka 4: Intenzity dopravy ve špičkové hodině 15:00 – 16:00 

Dopravní 

směr 

O N A K S 

[voz/h] [voz/h] [voz/h] [voz/h] [voz/h] 

z A 1346 72 16 37 1471 

z B 108 6 39 3 156 

z C 554 22 5 12 593 

z D 351 32 8 21 412 

z E 1044 44 55 17 1160 

z F 65 3 0 0 68 

     

3860 

 

Výpočet padesátirázové hodinové intenzity 

Odhad z průzkumu v běžný pracovní den 

Padesátirázová intenzita získaná z odhadu špičkové hodinové intenzity má hodnotu 

4366 voz/h, její výpočet je uveden v tab. 5. 

Tabulka 5: Padesátirázové hodinové intenzity získané ze špičkové hodinové intenzity 

Dopravní 

směr 

kBPD,50 O N A K S 

[-] [voz/h] [voz/h] [voz/h] [voz/h] [voz/h] 

z A 

1,13 

1521 82 18 42 1663 

z B 122 7 44 4 177 

z C 626 25 6 14 671 

z D 397 36 9 24 466 

z E 1180 50 62 19 1311 

z F 74 4 0 0 78 

      

4366 

 

 

Příklad výpočtu padesátirázové hodinové intenzity skupiny O, dopravního směru A 

podle vztahu (9): 

   
      

                                           

 

 Odhad padesátirázové hodinové intenzity pro ostatní dopravní směry a skupiny 

vozidel se vypočte stejně. 

Odhad z hodnoty ročního průměru denních intenzit 

Hodnota padesátirázové hodinové intenzity získaná z odhadu ročního průměru denních 

intenzit je 3701 voz/h. Výpočet je uveden v tab. 6. 
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Tabulka 6: Padesátirázové hodinové intenzity získané z odhadu RPDI 

Dopravní 

směr 

kRPDI,50 O N A K S SRPDI 

[-] [voz/h] [voz/h] [voz/h] [voz/h] [voz/h] [voz/h] 

z A 0,098 15305 909 168 418 16800 1647 

z B 0,104 1170 74 408 36 1688 176 

z C 0,104 6004 273 52 146 6475 674 

z D 0,101 3797 377 84 250 4508 456 

z E 0,098 11871 556 576 191 13194 1293 

z F 0,104 704 36 0 0 740 77 

      

  4323 

 

Příklad výpočtu padesátirázové hodinové intenzity skupiny O, dopravního směru A 

podle vztahu (10): 

   
                 

                                   

 Odhad padesátirázové hodinové intenzity pro ostatní dopravní směry a skupiny 

vozidel se vypočte stejně. 

 

 Porovnáním výsledných hodnot padesátirázové hodinové intenzity získané  

ze špičkové hodinové intenzity a z odhadu RPDI bylo zjištěno, že hodnoty jsou odlišné. Jako 

výslednou padesátirázovou hodinovou intenzitu křižovatky Ostravská – Železničářů – U 

Nádraží – Orlovská – Hlavní třída – U koupaliště ve městě Havířov byl zvolen nejméně 

vhodný výsledek s nejvyšší padesátirázovou hodinovou intenzitou, a ten je 4366 voz/h. 

6.3.3 Spirálová okružní křižovatka řízená SSZ (stav 2010) 

Podíl jednotlivých druhů vozidel za dobu průzkumu lze vyčíst z obr. 7. 

 

Obrázek č. 7: Podíl jednotlivých druhů vozidel 15:00 – 16:00 

89% 

5% 3% 3% 

osobní automobily 

nákladní automobily 

autobusy 

jízdní soupravy 



34 
 

Výpočet ročního průměru denních intenzit 

Výsledky odhadu RPDI jsou uvedeny v příloze 6; tab. 6-7, tab. 6-8, tab. 6-9. Z výsledků je 

zřejmé, že odhad RPDI je 43 994 voz/den (odhad ročního průměru denních intenzit je brán 

jako součet všech dopravních směrů křižovatky). 

Výpočet intenzity dopravy špičkové hodiny 

Špičková hodina byla již předem dána, protože byl pořízen hodinový záznam. Její hodnota je 

3974 voz/h. 

 

Tabulka 7: Intenzity dopravy ve špičkové hodině 15:00 – 16:00 

Dopravní 

směr 

O N A K S 

[voz/h] [voz/h] [voz/h] [voz/h] [voz/h] 

z A 1343 75 18 38 1474 

z B 111 8 37 4 160 

z C 590 25 7 16 638 

z D 372 36 8 25 441 

z E 1050 58 56 19 1183 

z F 75 3 0 0 78 

     

3974 

 

Výpočet padesátirázové hodinové intenzity 

Odhad z průzkumu v běžný pracovní den 

Padesátirázová intenzita získaná z odhadu špičkové hodinové intenzity má hodnotu 

4499 voz/h, její výpočet je uveden v tab. 8. 

 

Tabulka 8: Padesátirázové hodinové intenzity získané ze špičkové hodinové intenzity 

Dopravní 

směr 

kBPD,50 O N A K S 

[-] [voz/h] [voz/h] [voz/h] [voz/h] [voz/h] 

z A 

1,13 

1518 85 21 43 1667 

z B 126 9 42 5 182 

z C 667 29 8 18 722 

z D 421 41 9 29 500 

z E 1187 66 64 22 1339 

z F 85 4 0 0 89 

      

4499 
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Příklad výpočtu padesátirázové hodinové intenzity skupiny O, dopravního směru A 

podle vztahu (9): 

   
      

                                           

 

 Odhad padesátirázové hodinové intenzity pro ostatní dopravní směry a skupiny 

vozidel se vypočte stejně. 

Odhad z hodnoty ročního průměru denních intenzit 

Hodnota padesátirázové hodinové intenzity získaná z odhadu ročního průměru denních 

intenzit je 4384 voz/h. Výpočet je uveden v tab. 9. 

 

Tabulka 9: Padesátirázové hodinové intenzity získané z odhadu RPDI 

Dopravní 

směr 

kRPDI,50 O N A K S SRPDI 

[-] [voz/h] [voz/h] [voz/h] [voz/h] [voz/h] [voz/h] 

z A 0,098 15050 896 185 448 16579 1625 

z B 0,104 1182 96 380 48 1706 178 

z C 0,104 6282 301 72 192 6847 712 

z D 0,101 3999 395 82 292 4678 482 

z E 0,098 11767 693 575 225 13260 1300 

z F 0,104 798 36 0 0 834 87 

      

  4384 

 

Příklad výpočtu padesátirázové hodinové intenzity skupiny O, dopravního směru A 

podle vztahu (10): 

   
                 

                                  

 

 Odhad padesátirázové hodinové intenzity pro ostatní dopravní směry a skupiny 

vozidel se vypočte stejně. 

 

 Porovnáním výsledných hodnot padesátirázové hodinové intenzity získané  

ze špičkové hodinové intenzity a z odhadu RPDI bylo zjištěno, že hodnoty jsou odlišné. Jako 

výslednou padesátirázovou hodinovou intenzitu křižovatky Ostravská – Železničářů – U 

Nádraží – Orlovská – Hlavní třída – U koupaliště ve městě Havířov byl zvolen nejméně 

vhodný výsledek s nejvyšší padesátirázovou hodinovou intenzitou, a ten je 4366 voz/h. 

6.3.4 Spirálová okružní křižovatka řízená SSZ (stav 2012) 

Podíl jednotlivých druhů vozidel za dobu průzkumu lze vyčíst z obr. 8. 
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Obrázek č. 8: Podíl jednotlivých druhů vozidel 15:00 – 16:00 

Výpočet ročního průměru denních intenzit 

Výsledky odhadu RPDI jsou uvedeny v příloze 6; tab. 6-10, tab. 6-11, tab. 6-12. Z výsledků 

je zřejmé, že odhad RPDI je 46 278 voz/den (odhad ročního průměru denních intenzit je brán 

jako součet všech dopravních směrů křižovatky). 

Výpočet intenzity dopravy špičkové hodiny 

Špičková hodina byla již předem dána, protože byl pořízen hodinový záznam. Její hodnota je 

3974 voz/hod. 

 

Tabulka 10: Intenzity dopravy ve špičkové hodině 15:00 – 16:00 

Dopravní 

směr 

O N A K S 

[voz/h] [voz/h] [voz/h] [voz/h] [voz/h] 

z A 1343 75 18 38 1474 

z B 111 8 37 4 160 

z C 590 25 7 16 638 

z D 372 36 8 25 441 

z E 1050 58 56 19 1183 

z F 75 3 0 0 78 

     

3974 

 

Výpočet padesátifázové hodinové intenzity 

Odhad z průzkumu v běžný pracovní den 

Padesátirázová intenzita získaná z odhadu špičkové hodinové intenzity má hodnotu 

4499 voz/h, její výpočet je uveden v tab. 11. 

 

89% 

5% 3% 3% 

osobní automobily 

nákladní automobily 

autobusy 

jízdní soupravy 
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Tabulka 11: Padesátirázové hodinové intenzity získané ze špičkové hodinové intenzity 

Dopravní 

směr 

kBPD,50 O N A K S 

[-] [voz/h] [voz/h] [voz/h] [voz/h] [voz/h] 

z A 

1,13 

1518 85 21 43 1667 

z B 126 9 42 5 182 

z C 667 29 8 18 722 

z D 421 41 9 29 500 

z E 1187 66 64 22 1339 

z F 85 4 0 0 89 

      

4499 

 

 

Příklad výpočtu padesátirázové hodinové intenzity skupiny O, dopravního směru A 

podle vztahu (9): 

   
      

                                           

 

 Odhad padesátirázové hodinové intenzity pro ostatní dopravní směry a skupiny 

vozidel se vypočte stejně. 

Odhad z hodnoty ročního průměru denních intenzit 

Hodnota padesátirázové hodinové intenzity získaná z odhadu ročního průměru denních 

intenzit je 4384 voz/h. Výpočet je uveden v tab. 12. 

 

Tabulka 12: Padesátirázové hodinové intenzity získané z odhadu RPDI 

Dopravní 

směr 

kRPDI,50 O N A K S SRPDI 

[-] [voz/h] [voz/h] [voz/h] [voz/h] [voz/h] [voz/h] 

z A 0,098 15050 896 185 448 16579 1625 

z B 0,104 1182 96 380 48 1706 178 

z C 0,104 6282 301 72 192 6847 712 

z D 0,101 3999 395 82 292 4678 482 

z E 0,098 11767 693 575 225 13260 1300 

z F 0,104 798 36 0 0 834 87 

      

  4384 

 

Příklad výpočtu padesátirázové hodinové intenzity skupiny O, dopravního směru A 

podle vztahu (10): 
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 Odhad padesátirázové hodinové intenzity pro ostatní dopravní směry a skupiny 

vozidel se vypočte stejně. 

 

 Porovnáním výsledných hodnot padesátirázové hodinové intenzity získané  

ze špičkové hodinové intenzity a z odhadu RPDI bylo zjištěno, že hodnoty jsou odlišné. Jako 

výslednou padesátirázovou hodinovou intenzitu křižovatky Ostravská – Železničářů – U 

Nádraží – Orlovská – Hlavní třída – U koupaliště ve městě Havířov byl zvolen nejméně 

vhodný výsledek s nejvyšší padesátirázovou hodinovou intenzitou, a ten je 4366 voz/h. 

 

6.4 Posouzení kapacity 

Pro posouzení kapacity okružní křižovatky byly použity TP 234 [4] posuzování kapacity 

okružních křižovatek (kapitola 2.5). V kapitole 2.5 nalezneme druhy vozidel, které jsou 

použity při kapacitních výpočtech. 

  

 Pro posouzení kapacity spirálové světelně řízené okružní křižovatky byly použity  

TP 235 [5] posuzování kapacity světelně řízených křižovatek (kapitola 2.5). V kapitole 2.5 

nalezneme druhy vozidel, které jsou použity při kapacitních výpočtech. 

 

 Pro posouzení stávajícího stavu křižovatek na průjezdních úsecích silnice I. a II. třídy 

v zastavěném území obcí se za návrhové intenzity považují podle ČSN 73 6110 [13] současné 

padesátirázové hodinové intenzity. Pro posouzení stávajícího stavu křižovatek na místních 

komunikacích v zastavěném území obcí se za návrhové intenzity považují podle ČSN 73 6110 

[13] současné špičkové hodinové intenzity.  

6.4.1 Dvoupruhová neřízená okružní křižovatka 

Posouzení kapacity křižovatky pro současný stav (rok 2010) je uveden v příloze 7; tab. 7-1, ze 

které vyplývá, že křižovatka kapacitně nevyhovuje. Na vjezdech A, C a E je na komunikaci 

dosažen stupeň ÚKD F. Z charakteristik jednotlivých stupňů ÚKD uvedených v příloze A 

ČSN 73 6102 [14] je zřejmé, že na vjezdu B je dosažen stupeň A a na vjezdu D stupeň B. 

Vjezd F se naopak vyznačuje vyššími hodnotami střední doby zdržení.  

6.4.2 Spirálová neřízená okružní křižovatka 

Posouzení kapacity křižovatky pro současný stav (rok 2010) je uveden v příloze 7; tab. 7-2, ze 

které vyplývá, že křižovatka kapacitně nevyhovuje. Na vjezdech A a E je na komunikaci 

dosažen stupeň ÚKD F. Podle charakteristik jednotlivých stupňů ÚKD uvedených v příloze A 
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ČSN 73 6102 [14] se dozvíme, že na vjezdu B a C je dosažen stupeň B, na vjezdu D stupeň E. 

Vjezd F se naopak vyznačuje vyššími hodnotami střední doby zdržení.  

6.4.3 Spirálová okružní křižovatka řízená SSZ 

Jelikož neexistuje metodika pro výpočet světelně řízené spirálové okružní křižovatky, 

posoudil jsem kapacitně každou světelně řízenou stykovou křižovatku tvaru T zvlášť. 

Posouzení kapacity křižovatky pro stav 2010, současný stav (rok 2012) jsou uvedeny v příloze 

7; tab. 7-3, 7-4. Z výpočtů vyplývá, že křižovatka pro rok 2010 a 2012 kapacitně vyhovuje. 

Křižovatka Ostravská – okružní pás dosáhla ÚKD A. Křižovatka Hlavní třída – okružní pás 

dosáhla ÚKD B a křižovatka U Nádraží – okružní pás dosáhla ÚKD A. Tento výpočet ale 

nezohledňuje koordinaci a vzájemné ovlivňování, proto jsem pro kontrolu ÚKD použil data 

naměřená ze simulace v PTV VISSIM. Z nich vyplývá, že hodnoty ÚKD dle TP 235 [5] jsou 

odpovídající. Pro výhledový stav roku 2032 (příloha 7; tab. 7-5) je ÚKD F na křižovatce 

Hlavní třída – okružní pás patrna i na videozáznamu, kdy jsem vypozoroval, že při červeném 

signálu u Hlavní třídy na okružním pásu se v důsledku vysokých intenzit dopravy mnohdy 

tvoří fronty, které brání vozidlům jedoucím na okružním pásu zabočujícím na Hlavní třídu. 

Pro zvětšení kapacity se tímto problémem budu zabývat při návrhu opatření. 

 

6.5 Analýza dopravní nehodovosti 

Pro lepší přehlednost jsem dopravní nehodovost ve zvolené lokalitě rozdělil na dvě časová 

období. První období je  od 1.1. 2009 do 1.9. 2010 a vztahuje se ke dvoupruhové neřízené 

okružní křižovatce. Druhé období od 1.9. 2010 do 1.6. 2012 popisuje nehody na spirálové 

okružní křižovatce řízené SSZ. Jedná se tedy o nehody v průběhu 3,5 let. 

6.5.1 Dvoupruhová neřízená okružní křižovatka 

V prvním sledovaném období se událo celkem 19 nehod, přičemž z tohoto počtu bylo  

8 dopravních nehod, během kterých došlo ke zranění lehčího charakteru. V daném časovém 

období nebyl nikdo v důsledku nehody usmrcen, což je pozitivní. Nevyskytuje se zde ani 

závažná příčina vzniku nehody, a to nehoda v důsledku požití alkoholického nápoje. Nejvíce 

nehod se událo v pátek, kdy stoupá pravděpodobnost vzniku dopravní nehody. Mnozí lidé 

v tento den opouštějí město, a tím je zvýšená odpolední intenzita vozidel. Nejméně nehod se 

událo v pondělí, sobotu a v neděli.  

  

Ve většině případů se dopravní nehody udály ve dne za nezhoršené viditelnosti, kdy 

vozovka byla suchá. Z jednotné vektorové mapy můžeme vyčíst, že více jak polovina nehod 

se udála na vjezdech do okružní křižovatky. Nejčastější příčinou a závažným přestupkem 
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proti pravidlům silničního provozu je nedání přednosti v jízdě. Ta je důsledkem nepozornosti 

řidiče nebo ignorováním tohoto příkazu. Dalšími příčinami jsou nepřiměřená rychlost a 

špatný odhad vzdálenosti přijíždějícího vozidla. 

6.5.2 Spirálová okružní křižovatka řízená SSZ 

Ve druhém sledovaném období se událo celkem 10 nehod. Z tohoto počtu bylo 5 dopravních 

nehod, při kterých došlo ke zranění. Ve třech případech šlo o zranění lehká a ve dvou 

případech došlo ke zraněním těžkým. Nevyskytuje se zde ani závažná příčina vzniku nehody 

a to nehoda v důsledku požití alkoholického nápoje. Nejvíce nehod se událo v pondělí. 

Pondělní nehodovost může být zapříčiněna zvýšenou intenzitou po víkendu. Nejméně nehod 

se událo ve středu, pátek a v sobotu.  

 

 Ve většině případů se dopravní nehody udály ve dne za nezhoršené viditelnosti, kdy 

vozovka byla suchá. Z jednotné vektorové mapy můžeme vyčíst, že více jak polovina nehod 

se udála na vjezdech a výjezdech okružní křižovatky. Nejčastější příčinou a závažným 

přestupkem proti pravidlům silničního provozu je nedání přednosti v jízdě. Ta je důsledkem 

nepozornosti řidiče nebo velmi chaotickým provozem, kdy řidič musí sledovat mnoho situací 

najednou, a ti, kteří na takovou dopravu nejsou zvyklí, tuto situaci nezvládají. Dalšími 

příčinami jsou nepřiměřená rychlost a špatný odhad vzdálenosti přijíždějícího vozidla. 

  

Ve druhém sledovaném období (po přestavbě) došlo ke zvýšení plynulosti a 

výkonnosti provozu a k razantnímu poklesu dopravních nehod. Číslo je sice nízké, ale může 

být zkreslené hlášením nehod nad 100 tisíc policii a hovoří pouze o nehodách vzniklých, 

nikoli o počtu konfliktních situací, které zde mohly nastat. Touto problematikou se budu 

zabývat v dalším bodě mé práce.  

Tabulka 13: Porovnání dopravní nehodovosti ve dvou sledovaných obdobích [16] 

  1.1.2009 - 1.9. 2010 1.9. 2010 - 1.6. 2012 ROZDÍL 

Celkem DN 19 10 -9 

Usmrceno 0 0 0 

S následky na zdraví 6 5 -1 

Těžce zraněn 0 2 2 

Lehce zraněno 8 3 -5 

 

6.6 Vyhodnocení videoanalýzy konfliktních situací 

Videoanalýzy konfliktních situací byly provedeny podle zásad sepsaných v kapitole 4.1. 
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6.6.1 Dvoupruhová neřízená okružní křižovatka [15] 

Na sledované křižovatce došlo během hodinového záznamu k 70 konfliktním situacím. 

Všechny situace byly vlastní a pouze jedna byla následná. Z následné konfliktní situace 

vyplynula dopravní nehoda. Četnost a rozdělení konfliktních situací nalezneme na obr. 9. 

 

Obrázek č. 9: Konfliktní situace celkem 

  

Vybrané způsoby konfliktu jsou popsány níže v tab. 14. 

 

Tabulka 14: Způsoby konfliktu  

Znak  
Popis způsobu konfliktu 

konfliktu 

a agresivita         

D možnost střetu najetím zezadu     

fp vlivem fronty před přechodem pro chodce   

g poskytnutí přednosti v jízdě (oproti povinnosti)   

ch zavinil chodec 

  

  

n nedání přednosti v jízdě     

o omezení (ohrožení) v jízdě     

op omezení (ohrožení) v jízdě při předjíždění z pruhu do pruhu 

p pasivita         

r zaviněno řidičem motocyklu     

z porušení zákazu zastavení, resp. chybné zastavení 

 

Konfliktní situace 6g2 

Při této situaci vozidlo jedoucí na okružním pásu dalo přednost v jízdě vozidlu na vjezdu. 

Celkem bylo zjištěno 19 případů, z toho 14 situací na rameni B a 5 situací na rameni D. Na 

zbývajících ramenech (A, C, E a F) se tato situace nevyskytla. Celkem 16x byla přednost 

v jízdě dána autobusu. 

27% 

24% 14% 

10% 

4% 

6% 2% 9% 2% 1% 1% 

Konfliktní situace celkem 

6g2 6a2,9ar2 6n2 6op2 6np3 6o2,6o3 

6p2 4ch2 (4)fp2 6z2 6D4 
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Zdroj: Křivda 

Obrázek č. 10:Schéma konfliktní situace 6g2 

Konfliktní situace 6a2, 9ar2 

Agresivní chování řidičů motorových vozidel. V tomto případě vozidlo předjelo frontu 

čekajících vozidel na jednopruhovém vjezdu, která dávala přednost v jízdě vozidlům na 

okružním pásu. Podrobnosti jsou patrné z obr. 11. K tomuto manévru využilo vozidlo jednak 

poměrně široký jízdní pruh na vjezdu a také optickou část dělícího ostrůvku vyznačenou 

vodorovným dopravním značením (V13a Šikmé rovnoběžné čáry). Situace nastala 4x na 

vjezdu B a 13x na vjezdu C (zde 2x motocyklista). Na dalším jednopruhovém vjezdu F se tato 

situace nevyskytla. Na vjezdech A, D a E se tato situace nevyskytla, jelikož tyto vjezdy jsou 

dvoupruhové. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Křivda 

Obrázek č. 11:Schéma konfliktní situace 6a2, 9ar2 
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Konfliktní situace 6n2 

Při této situaci vozidlo vjíždějící na okružní pás nedalo přednost v jízdě vozidlu jedoucímu na 

okružním pásu. Celkem došlo k 10 případům, přičemž podrobnosti jsou patrny z obrázku. Na 

rameni B a D došlo ke dvěma případům a po třech případech na rameni C a F. Na ramenech A 

a E tato situace nenastala. 

 

Zdroj: Křivda 

Obrázek č. 12:Schéma konfliktní situace 6n2 

Konfliktní situace 6np3 

Vozidlo na vjezdu na okružní pás nedalo přednost v jízdě vozidlu na okružním pásu, které 

těsně před tímto vjezdem přejíždělo z levého jízdního pruhu do pravého jízdního pruhu, na 

což řidič na vjezdu již nestihl včas zareagovat. Situace se vyskytla jedenkrát na vjezdu B a 

dvakrát na vjezdu C. 

  

Zdroj: Křivda 

Obrázek č. 13:Schéma konfliktní situace 6np3 

Konfliktní situace 6op2 

Vozidlo na okružním pásu (v levém jízdním pruhu) omezilo v jízdě vozidlo v pravém pruhu 

při přejíždění z pruhu do pruhu a to před výjezdem A 2x a E 5x. Obě vozidla na příslušném 

výjezdu opouštěla okružní pás. 
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Zdroj: Křivda 

Obrázek č. 14:Schéma konfliktní situace 6op2 

Ukazatel relativní konfliktnosti 

Podrobnosti o výpočtu relativní konfliktnosti viz kapitola 4.2. Četnosti vypozorovaných 

konfliktních situací a jejich ukazatel relativní konfliktnosti nalezneme v tab. 15. 

Tabulka 15: Četnosti vypozorovaných konfliktních situací a jejich ukazatel relativní 

konfliktnosti 

Konfliktní  Počet konfliktních kR 

situace situací [KS/h] 
[KS/100 

voz] 

6g2 19 0,51 

6a2,9ar2 17 0,45 

6n2 10 0,27 

6op2 7 0,19 

6np3 3 0,08 

6o2,6o3 4 0,11 

6p2 1 0,03 

4ch2 6 0,16 

(4)fp2 1 0,03 

6z2 1 0,03 

6D4 1 0,03 

Celkem 70 1,89 

 

Závěr 

Nejčetnější konfliktní situací byla situace 6g2. Při této situaci vozidlo jedoucí po okružním 

pásu dalo přednost v jízdě vozidlu na vjezdu. Celkem bylo zjištěno 19 případů, z toho  
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14 situací na rameni B a 5 situací na rameni D. Na zbývajících ramenech (A, C, E a F) se tato 

situace nevyskytla. Celkem 16x byla přednost v jízdě dána autobusu. 

Další velmi frekventovanou situací byla situace 6a2 (resp. 9ar2). V tomto případě 

vozidlo předjelo frontu čekajících vozidel na jednopruhovém vjezdu, která dávala přednost  

v jízdě vozidlům na okružním pásu. K tomuto manévru využilo vozidlo jednak poměrně 

široký jízdní pruh na vjezdu a také optickou část dělícího ostrůvku vyznačenou vodorovným 

dopravním značením (V13a Šikmé rovnoběžné čáry). Situace nastala 4x na vjezdu B a 13x na 

vjezdu C (zde 2x motocyklista). Na dalším jednopruhovém vjezdu F se tato situace 

nevyskytla. Na vjezdech A, D a E se tato situace nevyskytla, jelikož tyto vjezdy jsou 

dvoupruhové. 

 

Další početnější situací je situace 6n2. U této situace vozidlo vjíždějící do okružního 

pásu nedalo přednost v jízdě vozidlu jedoucímu po okružním pásu. Celkem došlo  

k 10 případům, přičemž podrobnosti jsou patrny z obrázku. Na rameni B a D došlo ke dvěma 

případům a po třech případech na rameni C a F. Na ramenech A a E tato situace nenastala. 

Obdobnou situací je situace 6np3, kdy vozidlo na vjezdu na okružní pás nedalo přednost  

v jízdě vozidlu na okružním pásu, které těsně před tímto vjezdem přejíždělo z levého jízdního 

pruhu do pravého jízdního pruhu, na což řidič na vjezdu již nestihl včas zareagovat. Situace se 

vyskytla jedenkrát na vjezdu B a dvakrát na vjezdu C. 

 

Na výjezdech se vyskytovaly situace 6op2. Vozidlo na okružním pásu (v levém 

jízdním pruhu) omezilo v jízdě vozidlo v pravém pruhu při přejíždění z pruhu do pruhu a to 

před výjezdem A 2x a E 5x. Obě vozidla na příslušném výjezdu opouštěla okružní pás.  

Na výjezdech vznikaly taktéž situace typu 6o2, resp. 6o3. Zde šlo o ohrožení nebo omezení 

vozidla v pravém jízdním pruhu okružního pásu vozidlem, které jelo v levém okružním pásu  

a chtělo odbočit do výjezdu.  

 

Na křižovatce se během hodinového pozorování udála jedna dopravní nehoda a to 

6D4, kdy došlo k prudkému zastavení skupiny vozidel na okružním pásu, přičemž jeden řidič 

nedokázal včas zastavit a došlo ke střetu zezadu. 

 

Zřejmě z důvodu chybějícího přechodu pro chodce došlo k šesti případům situace 

4ch2, kdy chodec přecházel rameno křižovatky v těsné blízkosti okružního pásu. Všechny 
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situace se odehrály na rameni A (s tím, že jeden chodec takto přecházel jednak rameno A a 

jednak i rameno B).  

 

Zbylé vysledované situace byly náhodné a je možno říci, že bezvýznamné.  

 

Do celkového ukazatele relativní konfliktnosti kR jsou zařazeny pouze vlastní a 

nevlastní konfliktní situace (žádné situace, u kterých se obecně tento ukazatel neurčuje, 

nebyly natolik významné, aby byly do celkového ukazatele zařazeny). Celkový ukazatel 

relativní konfliktnosti kR je pak 1,89 konfliktních situací na 100 projetých vozidel.  

 

Závěrem lze konstatovat, že bude zajímavé provést porovnání zde uvedených výsledků 

s výsledky videoanalýz spirálové neřízené okružní křižovatky a spirálové okružní křižovatky 

řízené SSZ.  

6.6.2 Spirálová neřízená okružní křižovatka 

Na sledované křižovatce došlo během hodinového záznamu ke 275 konfliktním situacím. 

Většina situací byla vlastní a pouze jedna desetina byla následná. Nevznikla žádná dopravní 

nehoda. Četnost a rozdělení konfliktních situací nalezneme na obr. 15.  

 

Obrázek č. 15: Konfliktní situace celkem 

  

Vybrané způsoby konfliktu jsou popsány níže v tab. 16. 
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Tabulka 16: Způsoby konfliktu  

Účastník  
Popis způsobu konfliktu 

konfliktu 

a agresivita         

D možnost střetu najetím zezadu     

g poskytnutí přednosti v jízdě (oproti povinnosti)   

n nedání přednosti v jízdě     

o omezení (ohrožení) v jízdě     

op omezení (ohrožení) v jízdě při předjíždění z pruhu do pruhu 

p pasivita         

r zaviněno řidičem motocyklu     

š špatné řazení do pruhu       

v zavinilo vozidlo       

 

Konfliktní situace 2v1 

Jedná se o situaci, kdy vozidlo přejelo přes plnou čáru (V1a – plná čára souvislá) z prvního 

jízdního pruhu do druhého jízdního pruhu (buď z prvního do druhého, nebo z druhého do 

prvního nebo z druhého do třetího či naopak). Vozidlo nikoho neohrozilo ani neomezilo. 

Celkem došlo k 72 případům. Mezi rameny C a B došlo k 48 případům a k 24 případům mezi 

D a C. 

 

Obrázek č. 16:Schéma konfliktní situace 2v1 

Konfliktní situace 6n2 

Při této situaci vozidlo vjíždějící na okružní pás nedalo přednost v jízdě vozidlu jedoucímu na 

okružním pásu a vynutilo si vjezd na okružní pás. Celkem došlo k 36 případům, přičemž 

podrobnosti jsou patrny z obrázku. Na rameni B došlo ke 12 případům, na rameni C k 6 

případům a na rameni D se událo 18 případů. Na ramenech A, E a F tato situace nenastala. 
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Obrázek č. 17:Schéma konfliktní situace 6n2 

Konfliktní situace 6op2 

Vozidlo na okružním pásu (v prvním jízdním pruhu) omezilo v jízdě vozidlo v druhém 

jízdním pruhu při přejíždění z pruhu do pruhu a to celkem 35x. U vjezdu C 12x, mezi F a E 

18x a 5x u vjezdu E.  

  

Obrázek č. 18:Schéma konfliktní situace 6op2 

Konfliktní situace 6op3 

Vozidlo na okružním pásu (v prvním jízdním pruhu) ohrozilo v jízdě vozidlo v druhém 

jízdním pruhu při přejíždění z pruhu do pruhu a to muselo výrazně zpomalit (prudce zabrzdit). 

Celkem se tato situace vyskytla 30x a to u vjezdu C 6x, mezi vjezdem E a výjezdem F 18x, 

mezi vjezdem B a výjezdem A 6x.  
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Obrázek č. 19:Schéma konfliktní situace 6op3 

Konfliktní situace 6n3 

V této situaci vozidla vjíždějící na okružní pás nedávají přednost v jízdě vozidlům jedoucím 

na okružním pásu (dochází k jejich ohrožení) a ty musejí výrazněji zpomalit, až zastavit. 

Celkem došlo k 24 případům, přičemž podrobnosti jsou patrny z obrázku. Na rameni C došlo 

ke 12 případům a po 6 případech na rameni B a F. Na ramenech A, D, E tato situace 

nenastala. 

 

Obrázek č. 20:Schéma konfliktní situace 6n3 

Konfliktní situace 2š1 

Tato situace se vyskytla pouze u vjezdu C a to 20x. Jedná se o situaci, kdy vozidlo jelo ve 

druhém pruhu na okružním pásu a přejelo do třetího pruhu, i když tento pruh není pro něj 

určený. Je určený pouze pro vozidla vyjíždějící z vjezdu C. 
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Obrázek č. 21:Schéma konfliktní situace 2š1 

 

Seznam konfliktních situací je v příloze 8, tab. 8-1. 

 

Ukazatel relativní konfliktnosti 

Podrobnosti o výpočtu relativní konfliktnosti viz kapitola 4.2. Četnosti vypozorovaných 

konfliktních situací a jejich ukazatel relativní konfliktnosti nalezneme v tab. 17. 

 

Tabulka 17: Četnosti vypozorovaných konfliktních situací a jejich ukazatel relativní 

konfliktnosti 

Konfliktní  Počet konfliktních kR 

situace situací [KS/h] 
[KS/100 

voz] 

2v1 72 1,87 

6n2 36 0,93 

6op2 35 0,91 

6op3 30 0,78 

6n3 24 0,62 

2š1 20 0,52 

6o2 18 0,47 

6o1 10 0,26 

6v2 7 0,18 

6g2 6 0,16 

6D3 6 0,16 

6D2 6 0,16 

9ar2 3 0,08 

2p2 2 0,05 

Celkem 275 7,12 
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Závěr 

Nejčetnější konfliktní situací byla situace 2v1. Při této situaci vozidlo přejelo přes plnou čáru 

(V1a – plná čára souvislá) z prvního jízdního pruhu do druhého jízdního pruhu (buď 

z prvního do druhého, nebo z druhého do prvního nebo z druhého do třetího či naopak). 

Vozidlo nikoho neohrozilo ani neomezilo. Celkem došlo k 72 případům. Mezi rameny C a B 

došlo k 48 případům a k 24 případům mezi D a C. 

 

Další velmi frekventovanou situací byla situace 6n2, kdy vozidlo vjíždějící na okružní 

pás nedalo přednost v jízdě vozidlu jedoucímu na okružním pásu a vynutilo si vjezd na 

okružní pás. Celkem došlo k 36 případům, přičemž podrobnosti jsou patrny z obr. 17. Na 

rameni B došlo ke 12 případům, na rameni C k 6 případům a na rameni D se událo 18 

případů. Na ramenech A, E a F tato situace nenastala. 

 

Další početnější situací je situace 6op2. Vozidlo na okružním pásu (v prvním jízdním 

pruhu) omezilo v jízdě vozidlo v druhém jízdním pruhu při přejíždění z pruhu do pruhu a to 

celkem 35x. U vjezdu C 12x, mezi F a E 18x a 5x u vjezdu E.  

Mezi další situace se řadí 6op3, při níž vozidlo na okružním pásu (v prvním jízdním 

pruhu) ohrozilo v jízdě vozidlo ve druhém jízdním pruhu při přejíždění z pruhu do pruhu a to 

muselo výrazně zpomalit (prudce zabrzdit). Celkem se tato situace vyskytla 30x a to u vjezdu 

C 6x, mezi vjezdem E a výjezdem F 18x, mezi vjezdem B a výjezdem A 6x. Každá situace 

byla vyřešena jiným způsobem a podrobnosti některých z nich jsou popsány v příloze č. X.  

 

 Předposlední důležitou situací je 6n3, kde vozidla vjíždějící na okružní pás nedávají 

přednost v jízdě vozidlům jedoucím na okružním pásu (dochází k jejich ohrožení) a ty musejí 

výrazněji zpomalit, až zastavit. Celkem došlo k 24 případům, přičemž podrobnosti jsou patrny 

z obrázku. Na rameni C došlo ke 12 případům a po 6 případech na rameni B a F. Na ramenech 

A, D, E tato situace nenastala. 

  

 Posledními situacemi stojícími za zmínění jsou 2š1 a 6o2. Situace 2š1 se vyskytla 

pouze u vjezdu C a to 20x. Jedná se o situaci, kdy vozidlo jelo ve druhém pruhu na okružním 

pásu a přejelo do třetího pruhu, i když tento pruh není pro něj určený. Je určený pouze pro 

vozidla vyjíždějící z vjezdu C. U situace 6o2 musela vozidla zastavit nebo zpomalit kvůli 

jinému vozidlu, tedy kvůli jiné konfliktní situaci. Situace 6o2 nastala 18x. 
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Zbylé vysledované situace byly náhodné a lze říci, že bezvýznamné.  

 

Do celkového ukazatele relativní konfliktnosti kR jsou zařazeny pouze vlastní a 

nevlastní konfliktní situace (žádné situace, u kterých se obecně tento ukazatel neurčuje, 

nebyly natolik významné, aby byly do celkového ukazatele zařazeny). Celkový ukazatel 

relativní konfliktnosti kR je pak 7,12 konfliktních situací na 100 projetých vozidel.  

 

Při porovnání s dvoupruhovou okružní křižovatkou bylo zjištěno, že počet 

konfliktních situací vzrostl a zvýšil se i počet konfliktních situací závažnosti 3. Více jak 

třetina konfliktních situací je však závažnosti 1 a dvě třetiny konfliktních situací vznikla 

špatným rozřazením a řazením řidičů do jízdních pruhů. V době uvedení spirálové okružní 

křižovatky do provozu (září 2010) řidiči nebyli ještě zvyklí na dané řešení a úpravy a mnoho 

konfliktů vyplynulo z jejich chybného jednání. K chybnému jednání přispělo i špatně 

provedené informační směrové svislé dopravní značení, které mělo řidiče správně navádět do 

příslušných jízdních pruhů. Například řidiči jedoucí po ul. Ostravská do ul. Orlovská, se řadí 

na vjezdu A do pravého jízdního pruhu, přitom ten je navede na výjezd E, tedy na ul. Hlavní 

třída a ne na výjezd D ul. Orlovská. Tímto problémem trpí zejména řidiči nákladních vozidel, 

kteří si špatné zařazení uvědomí až po vjetí na okružní pás a poté blokují provoz na okružním 

pásu. V září 2011 bylo informační směrové svislé dopravní značení alespoň částečně 

upraveno. 

 

Závěrem je možné říci, že bude zajímavé provést porovnání výše uvedených výsledků 

s výsledky videoanalýzy spirálové okružní křižovatky řízené SSZ.  

6.6.3 Spirálová okružní křižovatka řízená SSZ (stav 2010) 

Na sledované křižovatce došlo během hodinového záznamu ke 129 konfliktním situacím. 

Většina situací byla vlastní a pouze jedna desetina byla následná. Nevznikla žádná dopravní 

nehoda. Četnost a rozdělení konfliktních situací nalezneme na obr. 22.  
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Obrázek č. 22: Konfliktní situace celkem 

  

Vybrané způsoby konfliktu jsou popsány níže v tab. 18. 

 

Tabulka 18: Způsoby konfliktu  

Účastník  
Popis způsobu konfliktu 

konfliktu 

a agresivita         

fK vlivem fronty       

č jízda na červenou       

n nedání přednosti v jízdě     

o omezení (ohrožení) v jízdě     

op omezení (ohrožení) v jízdě při předjíždění z pruhu do pruhu 

c zavinil cyklista       

r zaviněno řidičem motocyklu     

š špatné řazení do pruhu       

v zavinilo vozidlo       

 

Konfliktní situace 2v1 

Jedná se o situaci, kdy vozidlo přejelo přes plnou čáru (V1a – plná čára souvislá) z prvního 

jízdního pruhu do druhého jízdního pruhu (buď z prvního do druhého, nebo z druhého do 

prvního nebo z druhého do třetího či naopak). Vozidlo nikoho neohrozilo ani neomezilo. 

Celkem došlo k 39 případům. Mezi rameny C a B došlo k 15 případům, ke 6 případům mezi 

D a C, k 6 mezi E a D a 6 případům mezi B a A a  6x mezi A a F. 
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Obrázek č. 23:Schéma konfliktní situace 2v1 

Konfliktní situace 6op3 

Vozidlo na okružním pásu (v prvním jízdním pruhu) ohrozilo v jízdě vozidlo v druhém 

jízdním pruhu při přejíždění z pruhu do pruhu a to muselo výrazně zpomalit (prudce zabrzdit). 

Celkem se tato situace vyskytla 35x a to u vjezdu C 14x, mezi vjezdem E a výjezdem F 6x, 

mezi vjezdem B a výjezdem A 15x.  

 

Obrázek č. 24:Schéma konfliktní situace v 6op3 

Konfliktní situace 6fK2 

Vozidla jsou nucena zastavit vlivem fronty vozidel. Dochází k zastavení provozu na určitém 

místě okružního pásu. K této situaci došlo celkem 23x, z toho u výjezdu D 7x, 10x u výjezdu 

E a 6x u výjezdu C. 
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Obrázek č. 25:Schéma konfliktní situace v 6fK2 

Konfliktní situace 6op2 

Vozidlo na okružním pásu (v prvním jízdním pruhu) omezilo v jízdě vozidlo v druhém 

jízdním pruhu při přejíždění z pruhu do pruhu a to celkem 12x. U vjezdu C 6x a mezi D a E 

6x.  

 

Obrázek č. 26:Schéma konfliktní situace v 6op2 

Konfliktní situace 6n2 

Při této situaci vozidlo vjíždějící na okružní pás nedalo přednost v jízdě vozidlu jedoucímu na 

okružním pásu a vynutilo si vjezd na okružní pás. Celkem došlo k 6 případům a všechny se 

staly na rameni C, přičemž podrobnosti jsou patrny z obrázku. Na ostatních ramenech tato 

situace nenastala. 
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Obrázek č. 27:Schéma konfliktní situace v 6n2 

 

Seznam konfliktních situací je v příloze 8, tab. 8-2. 

 

Ukazatel relativní konfliktnosti 

Podrobnosti o výpočtu relativní konfliktnosti viz kapitola 4.2. Četnosti vypozorovaných 

konfliktních situací a jejich ukazatel relativní konfliktnosti nalezneme v tab. 19. 

 

Tabulka 19: Četnosti vypozorovaných konfliktních situací a jejich ukazatel relativní 

konfliktnosti 

Konfliktní  Počet konfliktních kR 

situace situací [KS/h] 
[KS/100 

voz] 

2v1 39 0,98 

6op3 35 0,88 

6fk2 23 0,58 

6op2 12 0,30 

6n2 6 0,15 

6o2 5 0,13 

6č3 3 0,08 

2š1 3 0,08 

9ar2 2 0,05 

9c1 1 0,03 

Celkem 129 3,25 

 

Závěr 

Nejčetnější konfliktní situací byla situace 2v1. Při této situaci vozidlo přejelo přes plnou čáru 

(V1a – plná čára souvislá) z prvního jízdního pruhu do druhého jízdního pruhu (buď 

z prvního do druhého, nebo z druhého do prvního nebo z druhého do třetího či naopak). 

Vozidlo nikoho neohrozilo ani neomezilo. Celkem došlo k 39 případům. Mezi rameny C a B 

došlo k 15 případům, k 6 případům mezi D a C, k 6 mezi E a D a 6 případům mezi B a A a 6x 

mezi A a F. 
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Další velmi frekventovanou situací byla situace 6op3, kdy vozidlo na okružním pásu  

(v prvním jízdním pruhu) ohrozilo v jízdě vozidlo v druhém jízdním pruhu při přejíždění z 

pruhu do pruhu a to muselo výrazně zpomalit (prudce zabrzdit). Celkem se tato situace 

vyskytla 35x a to u vjezdu C 14x, mezi vjezdem E a výjezdem F 6x, mezi vjezdem B a 

výjezdem A 15x. 

 

Další početnější situací je situace 6fK2. Vozidla jsou nucena zastavit vlivem fronty 

vozidel. Dochází k zastavení provozu na určitém místě okružního pásu. K této situaci došlo 

celkem 23x, z toho u výjezdu D 7x, 10x u výjezdu E a 6x u výjezdu C. 

 

Mezi další situace se řadí 6op2, při níž vozidlo na okružním pásu (v prvním jízdním 

pruhu) omezilo v jízdě vozidlo v druhém jízdním pruhu při přejíždění z pruhu do pruhu a to 

celkem 12x. U vjezdu C 6x a mezi D a E 6x.  

  

Předposlední důležitou situací je 6n2. Při této situaci vozidlo vjíždějící na okružní pás 

nedalo přednost v jízdě vozidlu jedoucímu na okružním pásu a vynutilo si vjezd na okružní 

pás. Celkem došlo k 6 případům a všechny se staly na rameni C. Na ostatních ramenech tato 

situace nenastala. 

  

 Posledními situacemi stojícími za zmínění jsou 6č3, 2š1 a 6o2. Zbylé vysledované 

situace byly náhodné a lze říci, že bezvýznamné.  

 

Do celkového ukazatele relativní konfliktnosti kR jsou zařazeny pouze vlastní a 

nevlastní konfliktní situace (žádné situace, u kterých se obecně tento ukazatel neurčuje, 

nebyly natolik významné, aby byly do celkového ukazatele zařazeny). Celkový ukazatel 

relativní konfliktnosti kR je pak 3,25 konfliktních situací na 100 projetých vozidel.  

 

Při porovnání se spirálovou neřízenou okružní křižovatkou bylo zjištěno, že počet 

konfliktních situací klesl přibližně o polovinu a z jedné třetiny ho tvoří situace závažnosti 1. 

Počet konfliktních situací závažnosti 3 zůstal přibližně stejný. Více než polovina konfliktních 

situací vznikla špatným rozřazením a řazením řidičů do jízdních pruhů. V době uvedení 

spirálové okružní křižovatky do provozu (září 2010) řidiči ještě nebyli zvyklí na dané řešení a 

úpravy a mnoho konfliktů vyplynulo z jejich chybného jednání. K chybnému jednání přispělo 
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i špatně provedené informační směrové svislé dopravní značení, které mělo řidiče správně 

navádět do příslušných jízdních pruhů. Například řidiči jedoucí po ul. Ostravská do ul. 

Orlovská se řadí na vjezdu A do pravého jízdního pruhu, přitom ten je navede na výjezd E, 

tedy na ul. Hlavní třída a ne na výjezd D ul. Orlovská. Tímto problémem trpí zejména řidiči 

nákladních vozidel, kteří si špatné zařazení uvědomí až po vjetí na okružní pás a poté blokují 

provoz na okružním pásu. V září 2011 bylo informační směrové svislé dopravní značení 

alespoň částečně upraveno.  

6.6.4 Spirálová okružní křižovatka řízená SSZ (stav 2012) 

Na sledované křižovatce došlo během hodinového záznamu k 93 konfliktním situacím. 

Většina situací byla vlastní a pouze jedna desetina byla následná. Nevznikla žádná dopravní 

nehoda. Četnost a rozdělení konfliktních situací jsou znázorněny na obr. 28.  

 

Obrázek č. 28: Konfliktní situace celkem 

 Vybrané způsoby konfliktu jsou popsány níže v tab. 20. 

 

Tabulka 20: Způsoby konfliktu  

Účastník  
Popis způsobu konfliktu 

konfliktu 

a agresivita         

fK vlivem fronty       

č jízda na červenou       

n nedání přednosti v jízdě     

o omezení (ohrožení) v jízdě     

op omezení (ohrožení) v jízdě při předjíždění z pruhu do pruhu 

v zavinilo vozidlo       

 

30% 

25% 

21% 

10% 

8% 

4% 2% 

Konfliktní situace celkem 

2v1 6op3 6fk2 6op2 6n2 6o2 6č3 
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Vzniklé situace jsou stejné jako v kapitole 6.6.2. Seznam konfliktních situací je v příloze 8, 

tab. 8-3. 

Ukazatel relativní konfliktnosti 

Podrobnosti o výpočtu relativní konfliktnosti viz kapitola 4.2. Četnosti vypozorovaných 

konfliktních situací a jejich ukazatel relativní konfliktnosti nalezneme v tab. 21. 

 

Tabulka 21: Četnosti vypozorovaných konfliktních situací a jejich ukazatel relativní 

konfliktnosti 

Konfliktní  Počet konfliktních kR 

situace situací [KS/h] 
[KS/100 

voz] 

2v1 28 0,67 

6op3 23 0,55 

6fk2 20 0,48 

6op2 9 0,22 

6n2 7 0,17 

6o2 4 0,10 

6č3 2 0,05 

Celkem 93 2,23 

 

Závěr 

Nejčetnější konfliktní situací byla situace 2v1. Při této situaci vozidlo přejelo přes plnou čáru 

(V1a – plná čára souvislá) z prvního jízdního pruhu do druhého jízdního pruhu (buď 

z prvního do druhého, nebo z druhého do prvního nebo z druhého do třetího či naopak). 

Vozidlo nikoho neohrozilo ani neomezilo. Celkem došlo k 28 případům. Mezi rameny C a B 

došlo ke 12 případům, k 5 případům mezi D a C, k 7 mezi E a D a 4 případům mezi B a A. 

 

Další velmi frekventovanou situací byla situace 6op3, kdy vozidlo na okružním pásu  

(v prvním jízdním pruhu) ohrozilo v jízdě vozidlo v druhém jízdním pruhu při přejíždění z 

pruhu do pruhu a to muselo výrazně zpomalit (prudce zabrzdit). Celkem se tato situace 

vyskytla 23x a to u vjezdu C 10x, mezi vjezdem E a výjezdem F 3x, mezi vjezdem B a 

výjezdem A 10x. 

 

Další početnější situací je situace 6fK2. Vozidla jsou nucena zastavit vlivem fronty 

vozidel. Dochází k zastavení provozu na určitém místě okružního pásu. K této situaci došlo 

celkem 20x, z toho u výjezdu D 5x, 12x u výjezdu E a 3x u výjezdu C. 
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Mezi další situace se řadí 6op2, při níž vozidlo na okružním pásu (v prvním jízdním 

pruhu) omezilo v jízdě vozidlo v druhém jízdním pruhu při přejíždění z pruhu do pruhu a to 

celkem 9x. U vjezdu C 5x a mezi F a E 4x.  

  

Předposlední důležitou situací je 6n2. Při této situace vozidlo vjíždějící na okružní pás 

nedalo přednost v jízdě vozidlu jedoucímu na okružním pásu a vynutilo si vjezd na okružní 

pás. Celkem došlo k 7 případům a všechny na rameni C. Na ostatních ramenech tato situace 

nenastala. 

  

 Posledními situacemi stojícími za zmínění jsou 6č3 a 6o2. Zbylé vysledované situace 

byly náhodné a můžeme říci, že bezvýznamné.  

 

Do celkového ukazatele relativní konfliktnosti kR jsou zařazeny pouze vlastní a 

nevlastní konfliktní situace (žádné situace, u kterých se obecně tento ukazatel neurčuje, 

nebyly natolik významné, aby byly do celkového ukazatele zařazeny). Celkový ukazatel 

relativní konfliktnosti kR je pak 2,23 konfliktních situací na 100 projetých vozidel.  

 

Při porovnání se spirálovou světelně řízenou okružní křižovatkou (stav 2010) bylo 

zjištěno, že počet konfliktních situací klesl. Snížil se i počet konfliktních situací závažnosti 3. 

Více než polovina konfliktních situací vznikla špatným rozřazením a řazením řidičů do 

jízdních pruhů, i když i tento počet KS se snížil. Důvod snížení může být v tom, že si řidiči na 

daný způsob řešení OK více zvykli. Problém špatného řazení a rozřazování je zde už od doby 

uvedení křižovatky do provozu (září 2010), kdy řidiči nebyli zvyklí na dané řešení a úpravy a 

mnoho konfliktů vyplynulo z jejich chybného jednání. K chybnému jednání přispělo i špatně 

provedené informační směrové svislé dopravní značení, které mělo řidiče správně navádět do 

příslušných jízdních pruhů. Například řidiči jedoucí po ul. Ostravská do ul. Orlovská se řadí 

na vjezdu A do pravého jízdního pruhu, přitom ten je navede na výjezd E, tedy na ul. Hlavní 

třída a ne na výjezd D ul. Orlovská. Tímto problémem trpí zejména řidiči nákladních vozidel, 

kteří si špatné zařazení uvědomí až po vjetí na okružní pás a poté blokují provoz na okružním 

pásu. 

 

Problémem špatného řazení a špatně provedeným informačním směrovým svislým 

dopravním značením se budu zabývat při návrhu opatření za účelem zvýšení bezpečnosti 

provozu. 
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7. Simulace provozu v programu PTV VISSIM 

Mikrosimulační modely různých organizací a řízení provozu křižovatky Ostravská – 

Železničářů – U Nádraží – Orlovská – Hlavní třída – U koupaliště ve městě Havířov byl 

vytvořen v softwaru VISSIM 5.40 (viz kapitola 5). 

7.1 Nastavení modelu 

Do tří modelů byla zadána nejvyšší padesátirázová hodinová intenzita ze zkoumaných období 

a do čtvrtého modelu byly zadány intenzity pro prognózovaný stav 2032. Dále byly zadány 

sklonové a směrové parametry komunikace, šířky a počty jízdních pruhů, řazení a manévry 

vozidel a skladba dopravního proudu. Údaje byly odečteny z výkresu skutečného stavu a 

intenzita a skladba dopravního proudu z natočených materiálů. V modelu byly použity tyto 

skupiny vozidel: Car – osobní automobily a motocykly, Hgv – nákladní automobily, jízdní 

soupravy, Bus – autobusy.  
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8. Porovnání jednotlivých režimů 

V této kapitole byly porovnány všechny režimy z pohledu kapacity, dopravní nehodovosti a 

konfliktních situací. Na základě porovnání byla vyhodnocena bezpečnost a plynulost 

jednotlivých režimů. 

8.1 Porovnání z pohledu kapacit 

Jak je možné vidět v kapitole 6.4, vyhověla kapacitně pouze spirálová okružní křižovatka 

řízená SSZ. První dva režimy neřízených okružních křižovatek (dvoupruhová, spirálová) 

kapacitně nevyhověly. Z toho je patrné, že přestavba dvoupruhové okružní křižovatky na 

spirálovou světelně řízenou okružní křižovatku bylo dobrým řešením, které přispělo 

k plynulosti provozu na této křižovatce.  

8.2 Porovnání z pohledu dopravní nehodovosti 

V kapitole 6.5 je uvedeno, že úsek byl sledován celkem 3,5 roku ve dvou obdobích 

(dvoupruhová křižovatka a spirálová světelně řízená křižovatka). V prvním období se událo 

19 dopravních nehod, z nichž 6 bylo s následky na zdraví. V druhém období se vyskytlo 10 

dopravních nehod, kdy 5 nehod bylo s následky na zdraví. Z tohoto porovnání jasně vyplývá, 

že přestavbou na spirálovou okružní křižovatku řízenou SSZ se počet nehod snížil na 

polovinu. Tím se zvýšila bezpečnost provozu na této křižovatce. 

8.3 Porovnání z pohledu konfliktních situací 

Všechny konfliktní situace jsou podrobně popsány v kapitole 6.6. U dvoupruhové okružní 

křižovatky se během hodinového záznamu vyskytlo 12 různých situací, ze kterých vzešlo  

celkem 70 KS. Většina situací byla závažnosti 2, při níž došlo k narušení plynulosti provozu 

bez násilné reakce dalších účastníků dopravy. Nejčastějšími situacemi bylo poskytnutí 

přednosti v jízdě, agresivita, nedání přednosti v jízdě a omezení v jízdě při přejíždění z pruhu 

do pruhu. Ukazatel relativní konfliktnosti kR byl 1,89 KS/100 voz. 

 

 U spirálové neřízené okružní křižovatky se událo 14 různých situací, což je oproti 

předešlému režimu o 2 více. Také se enormně zvedl počet samotných konfliktních situací. 

Bylo zjištěno 275 KS. Tento nárůst byl zřejmě ovlivněn tím, že řidiči v této době řidiči nebyli 

zvyklí na dané řešení a úpravy křižovatky a mnoho konfliktů vyplynulo z jejich chybného 

jednání. Zvýšil se i počet situací závažnosti 3, kdy pouze prudká reakce mohla zabránit střetu 

s jiným účastníkem silničního provozu (ostré brzdění, náhlé vybočení ze směru jízdy). 

Nejpočetnějšími zde byly situace závažnosti 1, kdy došlo k porušování dopravních předpisů 
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osamoceným účastníkem provozu. Ubylo situací poskytnutí přednosti v jízdě, agresivity, ale 

naopak přibylo nedání přednosti v jízdě a nedání přednosti v jízdě a omezení (ohrožení) 

v jízdě při přejíždění z pruhu do pruhu a omezení v jízdě. Ukazatel relativní konfliktnosti kR 

byl 7,12 KS/100 voz. 

  

 Třetí režim, tj. spirálová světelně řízená okružní křižovatka byl zkoumán ve dvou 

obdobích, a to v roce 2010 a 2012. V roce 2010 se vyskytlo 10 rozdílných situací a 

dohromady 129 KS. To znamená razantní pokles oproti režimu číslo 2. Nejčetnější situace 

zůstaly stejné jako u druhého režimu a přibyla jedna nová a to situace způsobená vlivem 

fronty. Nejpočetnější byly situace závažnosti 1 a situace závažnosti 3 tvořily asi čtvrtinu 

z počtu KS. Ukazatel relativní konfliktnosti kR byl 3,25  KS/100 voz. V roce 2012 došlo 

k poklesu KS o 30% na konečných 93 KS a došlo k 7 různým způsobům konfliktů. Nejvíc 

bylo KS závažnosti 1 a závažnost 3 měla třetina KS. Ukazatel relativní konfliktnosti kR byl 

2,23 KS/100 voz. 

 

 Z porovnání KS je patrné, že po přestavbě se zvýšil počet KS, ale s postupem času se 

tento počet snižuje. Řidiči si zvykají na nové řešení a úpravy a hodnota ukazatele relativní 

konfliktnosti kR je už jen o 0,34 KS/100 voz vyšší, než tomu bylo u dvoupruhové okružní 

křižovatky. 

 

 Z výše zmíněných porovnání je očividné, že přestavba na spirálovou světelně řízenou 

křižovatku přispěla ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu. 
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9. Návrh opatření za účelem zvýšení bezpečnosti provozu 

Z předchozí studie křižovatky a jejích (stavebních) úprav, kdy byly zjištěny problémy 

chybného rozřazení, řazení, špatně provedeného informačního směrového dopravního značení 

a nevyhovující kapacity křižovatky pro návrhové období roku 2032, vyplývají 3 možné 

návrhy opatření. 

Řešení chybného rozřazení do jízdních pruhů 

Pro bezpečný a plynulý provoz je rozřazení vozidel do příslušných pruhů ještě před 

křižovatkou velmi důležité. Z tohoto důvodu jsem navrhl doplnění stávajícího informačního 

směrového svislého značení. K novému svislému značení jsem doplnil i stávající vodorovné 

dopravní značení na vjezdech okružní křižovatky. Varianta změny svislého značení bude 

finančně náročnější (než u vodorovného dopravní značení), ale z pohledu na bezpečnost se 

jistě vyplatí. Varianta doplnění vodorovného značení je levná, rychlá a obejde se bez 

stavebních úprav. Při této změně dojde k lepšímu směrovému znázornění pro zařazení vozidla 

do jízdního pruhu. Změny jsou patrny v příloze 9 výkres 1. Díky tomuto návrhu by mělo dojít 

k celkovému zvýšení bezpečnosti, než tomu bylo doposud.  

Řešení chybného řazení do jízdních pruhů 

Chybné řazení do pruhů bylo jednou z nejčastějších konfliktních situací na sledované 

spirálové okružní křižovatce. Řidiči často přejíždějí plné čáry (V1a – plná čára souvislá) -

nejčastější konfliktní situace. Těmito dvěma situacemi omezovali a ohrožovali sebe i okolní 

řidiče. Pro zlepšení těchto situací jsem na místo plných čar (V1a – plná čára souvislá) navrhl 

zvýšené betonové prvky. Betonové prvky jsou půlkruhového průřezu s výškou 7 cm nad 

úrovní vozovky a šířkou 20 cm v místě zapuštění. Mají jako protiskluzovou úpravu 

profilovaný povrch. Jsou z prostého betonu. Prvky jsou odolné proti mechanickému namáhání 

a dalším vlivům a jsou na nich osazena všesměrná odrazná oka, pro jízdu za zhoršené 

viditelnosti a pro jízdu v noci. Díky podélnému dělícímu prahu se fyzicky oddělí jízdní pruhy 

a zlepší se nekázeň řidičů. Zamezí se vjíždění vozidel z jednoho jízdního pruhu do druhého 

přes plnou čáru. Dojde k optickému zúžení jízdního pruhu, což příznivě psychologicky působí 

na řidiče (zvýší se jejich pozornost a sníží se rychlost). Problémem těchto betonových bloků 

může být zimní údržba. [17] Změny jsem provedl mezi rameny C – B a jsou patrny v příloze 9 

výkres 1. Tento návrh by měl vést k celkovému zvýšení bezpečnosti, než tomu bylo doposud a 

ke snížení počtu konfliktních situací závažnosti 1.  
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Řešení nevyhovující kapacity (výhledový stav 2032) světelně řízené spirálové okružní 

křižovatky a odvedení tranzitní dopravy 

Další možností řešení nevyhovující kapacity spirálové světelně řízené křižovatky by bylo 

provedení mimoúrovňové křižovatky, kdyby mezi rameny A (ul. Ostravská) a D (ul. 

Orlovská) byla doprava vedena mimoúrovňově. Tyto dva směry jsou nejvytíženější z pohledu 

tranzitní dopravy, která směřuje od Ostravy směrem na Český Těšín. Na tento problém jsem 

narazil při posuzování kapacity na výhledový rok 2032 světelně řízené spirálové okružní 

křižovatky, kdy křižovatka nevyhoví. Křižovatka Ostravská – okružní pás dosáhla ÚKD F. 

Křižovatka Hlavní třída – okružní pás dosáhla ÚKD F a křižovatka U Nádraží – okružní pás 

dosáhla ÚKD A. ÚKD F na křižovatce jsou patrny i na videozáznamu, kdy jsem vypozoroval, 

že při červeném signálu na Hlavní třídě i u Hlavní třídy na okružním pásu se v důsledku 

vysokých intenzit dopravy mnohdy tvoří fronty, které u Hlavní třídy na okruhu brání 

vozidlům jedoucím na okružním páse odbočujícím na Hlavní třídu. Mnohdy dojde 

k celkovému zahlcení okružní křižovatky. Provedl jsem posouzení kapacity na dané 

křižovatce a mnou zadané intenzity dopravy do výpočtu jsou bez intenzit z A do D a z D  

do A. Z posouzení kapacity křižovatky bez těchto intenzit uvedeného 

v příloze 7, tab. 7-5 vyplývá, že křižovatka vyhoví a stupeň ÚKD je C. Intenzity dopravy 

vypočítané dle TP 225 [18] v tomto místě se odvedením dopravy mimoúrovňově snížily z 863 

pvoz/h na 373 pvoz/h, což je pokles o 57%. Toto se při simulování pozitivně projevilo na 

celkovém chodu světelně řízené spirálové okružní křižovatky. Je možné, že by se tímto 

krokem snížil počet dopravních nehod a konfliktních situací. Varianta návrhu mimoúrovňové 

křižovatky je variantou nejdražší a jedinou, která by zahrnovala velké stavební práce. 

V budoucnu bude toto téma určitě řešeno a možná bude jediným fungujícím řešením pro 

zvýšení kapacity této křižovatky. 
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10. Závěr 

Cílem mé diplomové práce bylo provést porovnání různých režimů organizace a řízení 

provozu na okružní křižovatce (dvoupruhová neřízená, spirálová neřízená a spirálová řízená) 

Ostravská – Železničářů – U Nádraží – Orlovská – Hlavní třída – U Koupaliště ve městě 

Havířov, za účelem návrhu opatření pro zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu.  

 

 V úvodu práce jsou jednotlivé kapitoly popsány z teoretické stránky a samotné 

výpočty a analýzy se nacházejí v druhé praktické části. Abych došel k zadaným cílům, musel 

jsem provést dopravní průzkumy ke každému režimu (pro rok 2012 jsem udělal průzkum nad 

rámec zadání). Měření proběhly celkem čtyři, z toho tři v roce 2010 (červen,  

2x září) a jeden v září 2012. Všechna měření proběhla formou videozáznamu. Z průzkumů 

jsem získal všechny potřebné materiály.  

 

Nárůst intenzit od roku 2010 do roku 2012 se zvedl z 3747 voz/h na 4179 voz/h. 

Intenzity jsem stanovil podle TP 189, kdy jsem pro všechny režimy vypočítal potřebné 

hodnoty odhadu RPDI, špičkové a padesátifázové hodinové intenzity. 

 

Kapacitně jsem prověřil všechny režimy (spirálovou světelně řízenou 2x). Dle TP 234 

neřízené okružní křižovatky a světelně řízenou podle TP 235. Neřízená dvoupruhová a 

spirálová okružní křižovatka kapacitně nevyhověly. Vyhověl až poslední režim spirálové 

světelně řízené okružní křižovatky a to obě zkoumané období. Kapacitní posouzení pro 

výhledový rok 2032 nevyhovělo. Výsledky všech režimů jsem ověřil při simulacích 

v programu PTV VISSIM, konkrétně střední doby zdržení. 

 

Sledovaný úsek dopravní nehodovosti je 3,5 roku a ten je rozdělen na dvě období 

(dvoupruhová křižovatka a spirálová světelně řízená křižovatka). V prvním období se událo 

19 dopravních nehod, z nichž 6 bylo s následky na zdraví. Oproti tomu v druhém období se 

vyskytlo 10 dopravních nehod, kdy 5 nehod bylo s následky na zdraví.  

 

Konfliktní situace všech režimů je detailně popsána a zakresleny do schémat 

v kapitole 6.6. Z analýz je zřejmé, že po přestavbě počet KS výrazně stoupl, ale od spuštění 

SSZ začal klesat až na hodnotu blížící se hodnotě před přestavbou. 
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 Z porovnání všech režimů je očividné, že přestavba na spirálovou světelně řízenou 

křižovatku přispěla ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu. 

 

 Při návrhu opatření jsem řešil problém chybného rozřazení, řazení, špatně 

provedeného informačního směrového svislého dopravního značení a nevyhovující kapacity 

pro návrhové období roku 2032. Jako opatření pro zlepšení rozřazení na vjezdech bylo 

navrženo doplnění stávajícího informačního směrového svislého značení. K novému svislému 

značení jsem doplnil i stávající vodorovné dopravní značení na vjezdech okružní křižovatky, 

viz příloha 9 výkres 1. K lepšímu řazením by měly přispět zvýšené betonové prvky. Při řešení 

nevyhovující kapacity pro výhledový rok 2032 jsem se zabýval možností provedení 

mimoúrovňové křižovatky, kdyby mezi rameny A (ul. Ostravská) a D (ul. Orlovská) byla 

doprava vedena mimoúrovňově. Z posouzení kapacity křižovatky bez těchto intenzit vyplívá, 

že křižovatka vyhoví a stupeň ÚKD je C. V simulacích se to pozitivně projevilo na celkovém 

chodu světelně řízené spirálové okružní křižovatky Varianta návrhu mimoúrovňové 

křižovatky je variantou nejdražší a jedinou, která by zahrnovala velké stavební práce. 

V budoucnu bude toto téma určitě řešeno a možná bude jediným fungujícím řešením pro 

zvýšení kapacity této křižovatky. 
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