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Anotace 

PÍŠTĚK, Dalibor. Analýza dopravního provozu a návrh opatření na křižovatce 

Francouzská - Nad Porubkou v Ostravě-Porubě. Ostrava. 52 s. 2014. Bakalářská 

práce. VŠB – Technická univerzita Ostrava. Vedoucí práce doc. Ing. Miloslav Řezáč, 

Ph.D. 

Cílem bakalářské práce je zhodnocení stavu bezpečnosti silniční dopravy na 

křižovatce Francouzská - Nad Porubkou a návrh opatření pro její zlepšení. Součástí 

bakalářské práce je zpracovaný dopravní průzkum, výpočet prognózy intenzit dopravy 

pro výhledový rok 2030, kapacitní výpočty, analýza dopravní nehodovosti. Je 

vypracován návrh stavebního uspořádání, jehož průjezdnost je ověřena vlečnými 

křivkami v programu AutoTURN, simulace dopravních proudů je provedena 

v programu PTV VISSIM. V závěru jsou vyhodnocena řešení pro zvýšení plynulosti  

a bezpečnosti dopravy. 

Klíčová slova:  

dopravní průzkum, výpočet kapacity, dopravní nehodovost, AutoTURN, PTV 

VISSIM. 

Abstract 

PÍŠTĚK, Dalibor. Analysis and design of traffic measures at the intersection 

Francouzská – Nad Porubkou at Ostrava-Poruba. Ostrava. 52 p. 2014. Bachelor thesis. 

VŠB - Technical University of Ostrava. Supervisor doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D.  

Aim of this work is to evaluate the status of road safety at the junction of 

Francouzská – Nad Porubkou and draft of the measures to improve it. Part of the thesis 

is processed traffic survey, calculation of the forecast traffic volumes for a prospective 

2030, capacity calculations, analysis of traffic accidents. There is a proposal of 

building arrangement, the passability is verified towed curves in the AutoTURN and 

traffic flow simulation is performed in the PTV VISSIM. In conclusion, the evaluated 

solutions to improve the flow and safety of traffic. 



Key words:   

traffic survey, capacity calculation, traffic accidents, AutoTURN, PTV 

VISSIM. 
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SEZNAM ZKRATEK 

 

A   Autobusy 

C  Jízdní kola 

DN  Dopravní nehoda 

II   Silnice II. třídy (včetně průjezdních úseku silnic) 

III  Silnice III. třídy (včetně průjezdních úseku silnic) 

K   Nákladní soupravy 

Koef.   Koeficient 

LV  Lehká vozidla 

LZ  Lehce zraněno 

M   Místní komunikace (tj. bez průjezdních úseku silnic) 

M   Motocykly 

MHD  Městská hromadná doprava 

MMO  Magistrát města Ostravy 

N   Nákladní automobily  

O  Osobní automobily 

obr.  Obrázek 

OK  Ostravské komunikace 

PČR  Policie České republiky 

RPDI  Roční průměr denních intenzit dopravy 

TP  Technické podmínky 

TV   Těžká vozidla 

TZ  Těžce zraněno  

U  Usmrceno 

Z   Komunikace napojující parkoviště obchodních zařízení (obvykle komunikace 

  účelové) 
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SEZNAM VELIČIN 

∑p
d

i  součet podílu hodinových intenzit dopravy za dobu průzkumu na denní 

intenzitě dopravy [%]. 

hodinovou intenzitu dopravy [-] 

I0i  výchozí intenzita dopravy pro danou skupinu vozidel [voz/den]. [voz/h] 

Id  denní intenzita dopravy v den průzkumu [voz/den] 

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

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

Išh   intenzita dopravy špičkové hodiny v běžný pracovní den [voz/h] 

It  týdenní průměr denních intenzit [voz/den] 

Ivi  výhledová intenzita dopravy pro danou skupinu vozidel [voz/den]. [voz/h] 

k0i   koeficient vývoje intenzit dopravy pro výchozí rok a pro danou skupinu 

vozidel [-] 

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

průměr denních intenzit dopravy (zohlednění týdenních variací intenzity 

dopravy) [-] 

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

dopravy v den průzkumu [-] 

kpi   koeficient prognózy intenzit dopravy pro danou skupinu vozidel [-] 

kRPDI,šh   přepočtový koeficient ročního průměru denních intenzit dopravy na špičkovou 

kt,RPDI  přepočtový koeficient týdenního průměru denních intenzit dopravy v týdnu 

průzkumu na roční průměr denních intenzit dopravy (zohlednění ročních 

variací intenzit dopravy) [-]  

kvi   koeficient vývoje intenzit dopravy pro výhledový rok a pro danou skupinu 

vozidel [-] 

p
r
i  podíl denní intenzity dopravy daného měsíce v roce k ročnímu průměru 

denních intenzit dopravy [%] 

p
t
i podíl denní intenzity dopravy v den průzkumu k týdennímu průměru denních 

intenzit dopravy [%] 

RPDI  roční průměr denních intenzit dopravy (odhad) [voz/den] 

δ  odchylka odhadu ročního průměru denních intenzit dopravy [%] 
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2007 2008 2009 2010 2011 30.6.2012

Nákladní automobily 15 211 18 320 17 854 17 623 17 617 17 616

Autobusy 1 299 1 424 1 387 1 360 1 357 1 379

Osobní automobily 114 122 121 299 122 641 124 834 127 099 128 529

Motocykly 13 446 14 312 14 687 15 504 15 922 16 331

Ostatní vozidla 20 172 16 561 16 670 17 163 17 529 10 301

Celkem 164 250 171 916 173 239 176 484 179 524 174 156

Ukazatel
Počet v roce

2007 2008 2009 2010 2011 30.6.2012

Počet osob. vozidel na 

1000 obyvatel
330,03 350,88 357,14 366,3 377,36 384,62

Počet všech vozidel na 

1000 obyvatel
473,93 497,51 502,51 518,13 534,76 520,83

Stupeň motorizace 2,11 2,01 1,99 1,93 1,87 1,92

Stupeň automobilizace 3,03 2,85 2,8 2,73 2,65 2,6

Ukazatel
Počet v roce

1. ÚVOD 

Poruba patří k nejlidnatější městské části Ostravy, v současnosti zde žije téměř 70 000 

obyvatel. S růstem počtu obyvatel vzrostl i počet automobilů. Celkový počet osobních 

automobilů na území města Ostravy v roce 2012 činil 128 529 vozidel [1]. Trend 

vzrůstajícího vývoje motorizace a automobilizace je patrný nejenom v Ostravě, ale i ve 

většině měst ČR.   

Stupeň motorizace a stupeň automobilizace, který je vyjádřen počtem obyvatel na 

jedno motorové vozidlo nebo na jeden osobní automobil vyjadřuje míru vybavení prostředky 

automobilové dopravy. Jedná se o nejdůležitější údaj, který ovlivňuje potřeby dopravy. Spolu 

s vývojem ročního proběhu vozidel a celkovou hybností určuje celkový nárůst intenzit 

dopravy na komunikační síti. [1] 

Tabulka 1 – Vývoj motorizace a automobilizace v Ostravě od roku 2007 [1] 

 

V následující tabulce jsou pro ilustraci uvedeny změny v počtu jednotlivých druhů 

vozidel v Ostravě vzhledem k počtu obyvatel k 1. červenci 2012, resp. ke konci fungování 

starého registru vozidel. [1] 

Tabulka 2 – Vývoj počtu vozidel v Ostravě od roku 2007 [1]  
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Tento trend se negativně projevuje nejen u statické dopravy, kde je nejvíce patrný, ale 

i u dopravy v pohybu rostoucí hustotou provozu. Tím se zvyšuje i pravděpodobnost vzniku 

konfliktních situací a dopravních nehod. Když k těmto faktorům připočteme zastaralé 

stavební řešení pozemních komunikací nevyhovující intenzitě provozu, nepozornost  

a agresivitu řidičů, je riziko dopravní nehody velmi vysoké.  

Dopravní nehody zapříčiněné chybami řidičů motorových vozidel lze jen těžko 

předvídat. Mezi faktory, které ovlivňující bezpečnost provozu na pozemních komunikacích 

patří také technický stav vozidel. Moderní technologie bezpečnostních prvků vozidel se 

významně podílejí na snížení následků dopravních nehod.  

Následkům je ovšem nejlepší předejít vhodným opatřením, například stavebním 

uspořádáním prostoru křižovatky nebo vhodným dopravním značením, které mají podíl na 

snížení nehodovosti.  

V této bakalářské práci se budu zabývat křižovatkou ulic Francouzská - Nad Porubkou 

v Ostravě - Porubě. Mým cílem je zhodnotit současný stav křižovatky z hlediska bezpečnosti, 

výhledové intenzity dopravy a její kapacity. Přiblížit problematiku lokality a navrhnout řešení, 

které by zlepšilo současnou situaci. 
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2. POPIS KŘIŽOVATKY A OKOLÍ 

Řešená křižovatka se nachází v Ostravě-Porubě. Poruba je druhým nejlidnatějším 

městským obvodem města Ostravy (počet obyvatel k 31. 12. 2012 je 66 777) [2]. Křižovatka 

se nachází na křížení dvou ulic (Francouzská, Nad Porubkou). 

 

 

 

 

Obrázek 1 – Poloha křižovatky [3] 

 

2.1 Stavebně-technický stav komunikace 

Jedná se o úrovňovou stykovou křižovatku místních komunikací ulice Nad Porubkou – 

rameno A, rameno B a ulice Francouzská – rameno C. Přednost na křižovatce je zajištěna 

svislým dopravním značením, hlavní komunikace je komunikace průběžná (ulice Nad 

Porubkou) označená svislým značením č. P2 „Hlavní pozemní komunikace“, vedlejší 

komunikace je označena svislým značením č. P6 „Stůj, dej přednost v jízdě!“ a vodorovným 
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značením č. V5 „Příčná čára souvislá“. Komunikace je dvoupruhová směrově nerozdělená, na 

vedlejší komunikaci (ulice Francouzská) je navrženo rozšíření na výjezdu pomocí 

vodorovného dopravního značení č. V 13 – „Šikmé rovnoběžné čáry“ tak, aby bylo umožněno 

řazení dvou vyjíždějících vozidel pro odbočení z vedlejší komunikace a řazení vozidel 

vjíždějících na vedlejší komunikaci z hlavní komunikace.  Maximální povolená rychlost na 

komunikaci je 50 km/h.  

Na komunikaci se nenacházejí podélné nebo příčné vlny, výtluky. Nedochází tedy 

k ovlivnění bezpečnosti silničního provozu. Komfort jízdy na komunikaci zajišťuje obrusná 

vrstva krytu vozovky, která je bez známek trhlin a porušení.  

Dle vyjádření OK je obrusná vrstva krytu vozovky provedena z asfaltového betonu pro 

obrusné vrstvy ACO 11 v tloušťce 50mm, ložná vrstva je provedena z asfaltového betonu pro 

podkladní vrstvy ACP 16 v tloušťce 50mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2 – Detail křižovatky a označení ramen [3] 

 

Na této křižovatce se nachází SSZ, které je v současné době nefunkční. Dle 

vyjádření MMO zastoupeného vedoucím odboru dopravy Ing. Břetislavem Glumbíkem, 

cituji: „Provizorní SSZ bylo instalováno v prosinci 2011 na uvedené křižovatce v rámci 

objízdné trasy při rekonstrukci Svinovských mostů a bylo vypnuto po jejich zprovoznění  

v obou směrech. V současné době není SSZ pod napětím, je mimo provoz a zatím jsme 
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nerozhodli o jeho dalším využití. Předpokládám, že na uvedené křižovatce ho zapínat už 

nebudeme s ohledem na stávající intenzity provozu.“ Z toho důvodu uvažuji křižovatku jako 

stykovou, neřízenou. 

V místě křižovatky se na hlavní komunikaci nachází zastávka MHD (ulice Nad 

Porubkou). 

 

2.2 Zjištěné problémy 

Stavebně technický stav komunikace v prostoru křižovatky nevyhovuje svým 

šířkovým uspořádáním, vlivem vysoké intenzity provozu z ramene C (ulice Francouzská). 

Vozidla odbočující vlevo na hlavní průběžnou komunikaci blokují pohyb vozidel 

odbočujících vpravo. Dochází zde ke kongescím a vlivem předčasného řazení vozidel 

odbočujících vpravo k degradaci vozovky u krajnice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3 - Stavební stav komunikace (ul. Francouzská) 

 

Dalším problémem je dopravní proud odbočující z hlavní průběžné komunikace (ulice 

Nad Porubkou) vlevo. Vozidla, která odbočují, omezují vozidla jedoucí rovně. V případě 

průjezdu nákladních vozidel nebo autobusů dochází k tvorbě kolon. 
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Obrázek 4 – Tvorba kolon na hlavní komunikaci 

 

Dalším problémem je nedostatečné usměrnění proudu č. 3. Řidiči odbočující z hlavní 

komunikace (DP č. 3) vpravo nerespektují vodorovné dopravní značení V 13 – „Šikmé 

rovnoběžné čáry“. K přejíždění tohoto značení dochází zejména z důvodu nepřiměřené 

rychlosti. 
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3. DOPRAVNÍ PRŮZKUM 

Na křižovatce byl proveden dopravní průzkum pro zjištění ranních a odpoledních 

intenzit provozu v délce 2 hodin.  

 

3.1 Metodika průzkumu 

Dopravní průzkum byl proveden dle TP 189 Stanovení intenzit dopravy na pozemních 

komunikacích [4]. Dopravní průzkum byl natočen videokamerou v době doporučené dle  TP   

a to ve středu 9. 10. 2013 v době od 7:00 do 9:00 hodin a poté v době od 14:00 do 16:00 

hodin.  

3.2  Sčítání dopravy 

Pro sčítání dopravy bylo využito videozáznamu rozdělených na úseky o délce 15 

minut, celková délka záznamu byla 4 hodiny. Sčítání dopravy bylo rozděleno do jednotlivých 

směrů a podle jednotlivých druhů vozidel.  

Dle TP 189 [4] je pro sledování intenzity dopravy doporučené dělení vozidel na tyto 

druhy: 

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

 M  motocykly – jednostopá motorová vozidla bez přívěsu i s přívěsy, 

 N  nákladní automobily – lehké, střední a těžké nákladní automobily, traktory, 

speciální nákladní automobily, 

 A  autobusy – vozidla určená pro přepravu osob a jejich zavazadel, která mají víc 

než 9 míst (včetně kloubových autobusů a autobusů s přívěsy), 

 K  nákladní soupravy – přívěsové a návěsové soupravy nákladních vozidel 

Jelikož se v průběhu sčítání dopravy mimo vozidel uvedených výše ve vyšší míře 

vyskytovala i doprava cyklistická, uvažoval jsem i tento druh dopravy: 

 C jízdní kola 
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3.3 Dopravní proudy 

 

 

Obrázek 5 – Označení dopravních proudů 

 

3.4 Skupiny vozidel 

Vyhodnocením sčítacích archů jsem získal údaje o složení dopravních proudů. Pro 

znázornění zastoupení jednotlivých skupin vozidel jsem použil výsečový graf. Jedná se  

o podíl intenzit dopravy jednotlivých skupin vozidel za dobu průzkumu.  

 

 

 

Obrázek 6 – Podíl jednotlivých druhů dopravy 
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3.5 Ovlivnění dopravního průzkumu 

V době dopravního průzkumu probíhala výstavba prodloužené Rudné (silnice I/11), 

kde byl částečně omezen provoz v obou směrech.  Toto omezení ovlivňovalo dopravu 

směřující, jak do Poruby tak směrem z Poruby po ulici Rudné. Křižovatka ulic Francouzská  

a Nad Porubkou se nachází v blízkosti předposledního sjezdu z ulice Rudné a tvoří 

významnou spojnici s centrem Poruby. 

Tyto okolnosti mohly značně ovlivnit provoz na křižovatce zvýšením intenzity 

provozu. 

Množství vozidel jednotlivých dopravních proudů za dobu průzkumu je uvedeno 

v příloze č. 1 - Přehled intenzit jednotlivých dopravních proudů v době průzkumu. 

 

3.6 Stanovení ročního průměru denních intenzit 

Stanovení odhadu ročního průměru denních intenzit se provede pomocí přepočtu 

intenzity dopravy, které jsem získal průzkumem pomocí přepočtových koeficientů. Ty 

zohledňují intenzitu dopravy denní, týdenní a roční variace intenzit dopravy. Přepočtové 

koeficienty se stanovují podle příslušného druhu vozidel na komunikaci a na jejím charakteru 

provozu. [4] 

 Výpočet se provádí odděleně pro každý druh vozidel: [4] 

- Stanovení odhadu denní intenzity za dobu průzkumu  

- Stanovení odhadu týdenního průměru denních intenzit  

- Stanovení odhadu ročního průměru denních intenzit (RPDI) 

 

Stanovení intenzity cyklistické dopravy bylo provedeno Dle TP 189 Stanovení intenzit 

dopravy na pozemních komunikacích [4]. Charakter cyklistické dopravy jsem volil jako 

dopravní – každodenní doprava do zaměstnání, do školy a za občanskou vybaveností.  

Hodnoty koeficientů jsou uvedeny pouze pro stanovení denních intenzit cyklistické 

dopravy, pro výpočet týdenního a ročního průměru denních intenzit cyklistické dopravy 

koeficienty stanoveny nejsou. Pro jejich výpočet byly použity koeficienty pro vozidla celkem. 
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Charakter provozu na komunikaci 

Charakter provozu je dán kategorií a třídou komunikace. Řešenou křižovatku jsem 

zařadil podle kategorie komunikace do skupiny M, místní komunikace (tj. bez průjezdních 

úseků silnic) [4]. 

V následující tabulce jsou znázorněny intenzity vozidel Im za dobu průzkumu:  

 

Tabulka 3 - Intenzita vozidel za dobu průzkumu Im, 9. 10. 2013, 7:00–9:00, 14:00–16:00 

Dopravní 

proud č., 

(rameno) 

Jízdní 

kola  

C 

Motocykl 

M 

Osobní 

automobily 

O 

Nákladní 

automobily 

NA 

Autobus 

A  

Jízdní 

souprava 

K 

Vozidla celkem 

[voz/4h] 

S 

2 (A1) 15 7 1719 40 49 5 1835 

6866 

3 (A2) 5 4 1557 29 0 2 1597 

8 (B1) 5 5 1627 38 45 1 1721 

7 (B2) 0 1 315 3 0 0 319 

4 (C1) 3 5 952 32 0 1 993 

6 (C2) 1 2 391 5 0 2 401 

 

 

3.6.1 Denní intenzita dopravy  

Denní intenzita dopravy pro jednotlivé druhy vozidel se určí dle vzorce [4]: 

Id = Im . km,d           (4) 

kde: 

Id  denní intenzita dopravy v den 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 v den průzkumu (zohlednění denních variací intenzit dopravy) [-] 
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Koeficient km,d se stanovuje v závislosti na druhu vozidla, charakteru provozu na 

komunikaci a období roku. Hodnoty přepočtových koeficientu km,d pro libovolně zvolenou 

dobu průzkumu se určí pomocí vztahu [4]: 

 

km, d =100% / ∑p
d

i          (5) 

 

kde: 

∑p
d

i  součet podílu hodinových intenzit dopravy za dobu průzkumu na denní 

intenzitě dopravy [%]. 

 

Hodnoty součtu podílu hodinových intenzit ∑p
d

i a hodnoty přepočtových koeficientů 

km,d jsou uvedeny v následujících tabulkách:  

 

 

Tabulka 4 – Součet podílu hodinových intenzit dopravy na denní intenzitě dopravy ∑p
d

i 

∑p
d
i 

C M O NA A K S 

26,70 27,05 28,96 29,00 27,91 25,85 28,84 

 

 

Tabulka 5 – Hodnoty koeficientu km,d, 9. 10. 2013, 7:00–9:00, 14:00–16:00 

km,d  
C M O NA A K S 

3,75 3,7 3,45 3,45 3,58 3,87 3,47 

 

Po dosazení hodnot přepočtových koeficientů do vztahu (4) byly vypočítány denní 

intenzity vozidel odděleně pro každý druh, výsledné hodnoty jsou uvedeny v tabulce: 
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Tabulka 6 – Denní intenzita vozidel Id, 9. 10. 2013, 7:00–9:00, 14:00–16:00 

Dopravní 

proud č. 

Jízdní 

kola  

C 

Motocykl 

M 

Osobní 

automobily 

O 

Nákladní 

automobily 

NA 

Autobus 

A  

Jízdní 

souprava 

K 

Vozidla celkem 

[voz/den] 

S 

2 56 26 5931 138 175 19 6345 

23719 

3 19 15 5372 100 0 8 5513 

8 19 19 5613 131 161 4 5946 

7 0 4 1087 10 0 0 1101 

4 11 19 3284 110 0 4 3428 

6 4 7 1349 17 0 8 1385 

 

 

3.6.2 Týdenní průměr denních intenzit  

Týdenní průměr denních intenzit dopravy pro jednotlivé druhy vozidel se určí dle 

vzorce [4]: 

It = Id . kd,t            (6) 

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 (zohlednění týdenních variací intenzity 

dopravy) [-] 

 

Koeficient kd,t je stanoven v závislosti na druhu vozidla, charakteru provozu na 

komunikaci a období roku. [4] 

 

Hodnoty přepočtových koeficientu kd,t se vypočtou pomocí vztahu [4]: 

kd,t = 100% / p
t
i ,          (7) 
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kde: 

p
t
i podíl denní intenzity dopravy v den průzkumu k týdennímu průměru denních 

intenzit dopravy [%] 

 

Hodnoty podílu denních intenzit dopravy p
t
i a hodnoty přepočtových koeficientů kd,t 

jsou uvedeny v následujících tabulkách:  

 

Tabulka 7 – Podíl denní variace intenzity daného dne na týdenním průměru denních 

intenzit p
t
i 

p
t
i 

C M O NA A K S 

/ 94,40 109,40 119,90 118,40 127,20 110,5 

 

 

Tabulka 8 – Hodnoty koeficientu kd,t, 9. 10. 2013, 7:00–9:00, 14:00–16:00 

kd,t   
C M O NA A K S 

/ 1,06 0,91 0,83 0,84 0,79 0,9 

 

 

Po dosazení hodnot přepočtových koeficientů do vztahu (6) byly vypočítány týdenní 

intenzity vozidel odděleně pro každý druh, výsledné hodnoty jsou uvedeny v následující 

tabulce: 

Tabulka 9 – Týdenní intenzita vozidel It, 9. 10. 2013, 7:00–9:00, 14:00–16:00 

Dopravní 

proud č. 

Jízdní 

kola  

C 

Motocykl 

M 

Osobní 

automobily 

O 

Nákladní 

automobily 

NA 

Autobus 

A  

Jízdní 

souprava 

K 

Vozidla celkem 

[voz/den] 

S 

2 51 27 5397 115 147 15 5752 

21528 

3 17 16 4888 83 0 6 5010 

8 17 20 5108 109 135 3 5392 

7 0 4 989 9 0 0 1001 

4 10 20 2989 92 0 3 3113 

6 3 8 1228 14 0 6 1259 
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3.6.3 Roční průměr denních intenzit dopravy (RPDI)  

RPDI se určí dle vzorce [4]: 

RPDI = It . kt,RPDI          (8) 

kde: 

RPDI  roční průměr denních intenzit dopravy (odhad) [voz/den] 

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

kt,RPDI  přepočtový koeficient týdenního průměru denních intenzit dopravy v týdnu 

průzkumu na roční průměr denních intenzit dopravy (zohlednění ročních 

variací intenzit dopravy) [-]  

 

Hodnoty přepočtových koeficientů kt,RPDI se vypočítají pomocí vztahu [4]: 

kt,RPDI = 100% / p
r
i          (9) 

kde: 

p
r
i  podíl denní intenzity dopravy daného měsíce v roce k ročnímu průměru 

denních intenzit dopravy [%] 

Hodnoty podílu denních intenzit dopravy daného měsíce p
r
i a hodnoty přepočtových 

koeficientů kt,RPDI jsou uvedeny v následujících tabulkách:  

 

Tabulka 10 – Podíl denní variace intenzity daného měsíce na ročním průměru denních 

intenzit p
r
i 

p
r
i  

C M O NA A K S 

/ 56,00 103,60 103,60 106,40 103,60 103,6 

 

 

Tabulka 11 – Hodnoty koeficientu kt,RPDI, 9. 10. 2013, 7:00–9:00, 14:00–16:00 

kt,RPDI  
C M O NA A K S 

/ 1,79 0,97 0,97 0,94 0,97 0,97 
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Výsledné hodnoty po dosazení přepočtových koeficientů do vztahu (8) odděleně pro 

každý druh vozidel jsou uvedeny v následující tabulce: 

 

Tabulka 12 – Výsledná hodnota ročního průměru denní intenzity dopravy ∑RPDI 

Dopravní 

proud č. 

Jízdní 

kola  

C 

Motocykl 

M 

Osobní 

automobil

y 

O 

Nákladní 

automobil

y 

NA 

Autobus 

A  

Jízdní 

souprava 

K 

Vozidla celkem 

[voz/den] 

S 

2 49 49 5235 111 139 15 5598 

20950 

3 16 28 4742 81 0 6 4872 

8 16 35 4955 106 127 3 5242 

7 0 7 959 8 0 0 975 

4 10 35 2899 89 0 3 3036 

6 3 14 1191 14 0 6 1228 

RPDI = 20 950 voz/den 

Výsledná hodnota ročního průměru denní intenzity dopravy RPDI je 20 950 voz/den. 

 

3.7 Stanovení hodinové intenzity dopravy 

Posuzování kapacity na pozemních komunikacích se v případě místních komunikací 

provádí v zastavěném i nezastavěném území obcí jako intenzita špičkové hodiny stanovená 

přepočtem podle denního rozdělení intenzit dopravy.  

Odhad hodinové intenzity dopravy lze stanovit dopravním průzkumem ve vhodném 

období nebo výpočtem z jiných údajů o intenzitě dopravy. [4] 

 

3.7.1 Výpočet z údajů získaných průzkumem  

Výpočet provedený z hodnot získaných dopravním průzkumem v běžný pracovní den 

ve špičkovém období. Odhad intenzity dopravy špičkové hodiny se určí jako maximální 

hodinová intenzita za dobu průzkumu, tj.: [4] 

Išh = max { Ih }        (13) 
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kde: 

Išh   intenzita dopravy špičkové hodiny v běžný pracovní den [voz/h] 

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

 

  Konečným výsledkem je tabulka intenzit dopravy špičkové hodiny, ta je stanovena na 

základě porovnání hodinové intenzity dopravy v 15 minutových odstupech. Nejvyšší výsledná 

hodinová intenzita všech dopravních proudů je hodnotou špičkové hodiny. Pomocí výpočtu a 

následného porovnání hodinových intenzit jsem určil špičkovou hodinu v době odpoledního 

měření od 15:00 do 16:00 hodiny (60 - 120 minuta měření). Maximální hodinové intenzity 

dopravy v době průzkumu Ih jsou uvedeny v tabulce: 

 

Tabulka 13 – Určení intenzity špičkové hodiny 

 

 

Tabulka 14 – Intenzita dopravních proudů špičkové hodiny 

Intenzita špičkové hodiny Išh  (15:00 - 16:00) 

Dopravní proud, 

(rameno)  
C M O N A  K 

Vozidla celkem 

S 

2 (A) 4 1 495 6 11 0 517 

1870 

3 (A) 1 2 490 3 0 0 496 

8 (B) 2 0 372 7 11 0 392 

7 (B) 0 0 65 0 0 0 65 

4 (C) 2 2 255 6 0 0 265 

6 (C) 1 1 131 2 0 0 135 

 

Určení špičkové hodiny je obsahem přílohy č. 2 - Stanovení intenzity špičkové hodiny. 

 

15 - 75 min 1680

30 - 90 min 1792

45 - 105min 1822

60 - 120min 1870

voz/hŠpičková hodina 

Intenzita vozidel 14:00 - 16:00
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Išh = 1870 voz/h 

Hodnota špičkové hodiny určené podle intenzit získaných dopravním průzkumem pro 

vozidla celkem je 1870 voz/h. Pro lepší znázornění jsou hodnoty intenzit dopravních proudů 

špičkové hodiny uvedeny v následujícím kartogramu. 

 

Obrázek 7 – Pentlogram intenzit špičkové hodiny 

 

 

3.7.2 Výpočet z hodnoty ročního průměru denních intenzit 

Pokud je k dispozici údaj RPDI, pak se odhad špičkové hodinové intenzity dopravy 

určí ze vztahu [4]: 

Išh = RPDI . kRPDI,šh          (14) 

kde: 

Išh   intenzita dopravy špičkové hodiny v běžný pracovní den [voz/h] 

RPDI   roční průměr denních intenzit dopravy [voz/den] 

kRPDI,šh   přepočtový koeficient ročního průměru denních intenzit dopravy na špičkovou 

hodinovou intenzitu dopravy [-] 
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II 0,111

M 0,100

Z 0,959

Charakter 

provozu
kRPDI,šh

Hodnota koeficientu kRPDI,šh je stanovena podle charakteru provozu na komunikaci 

v tabulce: [4] 

 

Tabulka 15 – Hodnoty koeficientu kRPDI,šh [4] 

 

 

 

 

 

 

Výpočet se provádí pro vozidla celkem, skladba dopravního proudu se zjednodušeně 

uvažuje shodná se skladbou zjištěnou pro roční průměr denních intenzit (RPDI). [4] 

 

Po dosazení: 

Išh = 20 950 . 0,100 

Išh = 2095 voz/h 

Hodnota špičkové hodiny vypočtená z hodnoty ročního průměru denních intenzit je 

2095 voz/h. Výsledky hodnot špičkové hodiny vypočtené z ročního průměru denních intenzit 

a z hodnot získaných průzkumem jsou odlišné. Za hodnotu špičkové hodiny budu uvažovat 

menší z obou hodnot, tedy Išp = 1870 voz/h. 
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3.8 Stanovení přesnosti odhadu intenzit dopravy 

Z důvodu krátkého času měření nelze stanovit přesnou hodnotu RPDI. Průzkum 

prováděný kratší dobu není tak přesný a je zatížen chybou. Přesnost RPDI je závislá 

především na době průzkumu a charakteru provozu na komunikaci. [4] 

Velikost odchylky se určí dle vztahu:  

       
  

    
     

     

        (20) 

kde: 

δ  odchylka odhadu ročního průměru denních intenzit dopravy [%] 

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

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

 

Po dosazení: 

       
    

     
     

     

 

         

 

 Výsledná odchylka přesnosti odhadu ročního průměru denních intenzit dopravy je 

11,7%. Tato hodnota odpovídá předpokládané odchylce odhadu RPDI v běžný pracovní den 

uvedené v TP 189, kde je pro průzkum v délce 4 hodin stanovena odchylka ± 14%. 

 

 

 

 

 

 



30 

 

3.9 Výhledová intenzita dopravy pro rok 2030 

Pro účely návrhu pozemních komunikací a hodnocení efektivnosti se využívají údaje o 

výhledových intenzitách dopravy. Dle TP 225 Prognóza intenzit automobilové dopravy [5] 

jsou řešeny koeficienty prognózy automobilové dopravy pro dálnice a silnice. Pro výpočet 

prognózy intenzit automobilové dopravy na místních komunikacích bylo použito koeficientů 

pro lehká a těžká vozidla ze skupiny označující typ komunikace „II+III“- silnice II. a III. 

třídy. [5]  

Prognóza intenzit automobilové dopravy je hodnocena koeficienty pro výchozí a 

výhledový rok. Jako výhledový rok pro stanovení prognózy intenzit automobilové dopravy 

byl zvolen rok 2030. [5]    

Základní skupiny vozidel se dělí podle druhu vozidla dle TP 225 Prognóza intenzit 

automobilové dopravy [5], toto rozdělení je uvedeno v tabulce 17:  

Tabulka 16 – Základní skupiny vozidel pro prognózu intenzit dopravy [5] 

Základní skupina 

vozidel  Druh vozidla 

LV - lehká vozidla M - motocykly, 0 - osobní automobily 

TV - těžká vozidla N - nákladní automobily, A - autobusy, K - nákladní soupravy 

 

Výpočet výhledové intenzity dopravy 

Výpočet je proveden samostatně pro jednotlivé základní skupiny vozidel dle vzorce: 

Ivi = I0i . kpi           (1) 

kde:  

Ivi  výhledová intenzita dopravy pro danou skupinu vozidel [voz/den]. [voz/h] 

I0i  výchozí intenzita dopravy pro danou skupinu vozidel [voz/den]. [voz/h] 

kpi   koeficient prognózy intenzit dopravy pro danou skupinu vozidel [-] 
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Výhledová intenzita dopravy pro všechna vozidla celkem se určí součtem 

výhledových intenzit dopravy pro jednotlivé základní skupiny vozidel [5]. 

Ivi = ∑ Ivi           (2) 

 

Koeficient prognózy intenzit dopravy pro danou skupinu vozidel se určí podle vzorce 

[5]:  

kpi = kvi / k0i            (3) 

kde: 

kvi   koeficient vývoje intenzit dopravy pro výhledový rok a pro danou skupinu 

vozidel [-] 

k0i   koeficient vývoje intenzit dopravy pro výchozí rok a pro danou skupinu 

vozidel [-] 

 

Koeficienty vývoje intenzit dopravy kvi, k0i dle TP 225 jsou uvedeny v následujících 

tabulkách: 

Tabulka 17 – Koeficienty vývoje intenzit dopravy pro výhledový a výchozí rok 

Koeficient  Rok Typ komunikace LV TV SV 

kv 2030 II +III. třída 1,46 1,04 1,04 

k0 2013 II +III. třída 1,04 1,00 1,04 

 

Výsledné koeficienty prognózy intenzit dopravy kpi jsou uvedeny v tabulce: 

Tabulka 18 – Koeficienty prognózy intenzit dopravy kpi 

Koef. prognózy LV TV 

kpi  1,40 1,04 
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Roční průměr denních intenzit pro rok 2030 

Výpočet RPDI pro výhledový rok 2030 je proveden samostatně pro jednotlivé 

základní skupiny vozidel dle vzorce (1). Výsledné hodnoty jsou uvedeny v následující 

tabulce. 

  

Tabulka 19 – Výhledová intenzita RPDI pro rok 2030 

Dopravní 

proud č., 

(rameno) 

Motocykl 

M 

Osobní 

automobily 

O 

Nákladní 

automobily 

NA 

Autobus 

A  

Jízdní 

souprava 

K 

Vozidla celkem 

[voz/den] 

S 

2 (A1) 69 7349 116 144 15 7693 

29020 

3 (A2) 39 6656 84 0 6 6785 

8 (B1) 49 6956 110 132 3 7250 

7 (B2) 10 1347 9 0 0 1366 

4 (C1) 49 4070 92 0 3 4214 

6 (C2) 20 1672 14 0 6 1712 

 

 

Špičková hodina v roce 2030       

Výsledné hodnoty výhledové intenzity špičkové hodiny pro rok 2030 provedený 

samostatně pro jednotlivé dopravní proudy jsou zobrazeny v tabulce: 

 

Tabulka 20 – Výhledová intenzita špičkové hodiny pro rok 2030 

Dopravní 

proud č., 

(rameno) 

Motocykl 

M 

Osobní 

automobily 

O 

Nákladní 

automobily 

NA 

Autobus 

A  

Jízdní 

souprava 

K 

Vozidla celkem 

[voz/h] 

S 

2 (A1) 1 695 6 11 0 713 

2592 

3 (A2) 3 688 3 0 0 694 

8 (B1) 0 522 7 11 0 540 

7 (B2) 0 91 0 0 0 91 

4 (C1) 3 358 6 0 0 367 

6 (C2) 1 184 2 0 0 187 
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4. DOPRAVNÍ NEHODOVOST 

Součástí této bakalářské práce je analýza dopravní nehodovosti. V této části se stanoví 

příčiny dopravních nehod na křižovatce a jejich závažnost. Nedílnou částí této práce je učinit 

taková opatření, která zlepší bezpečnost dopravy na křižovatce a sníží počet nehod. 

Informace o dopravní nehodovosti poskytla Policie České republiky (dále jen PČR), 

pro grafické znázornění nehod na křižovatce jsem získal informace z Jednotné dopravní 

vektorové mapy [6]. Dle záznamů PČR se na křižovatce stalo celkem 18 nehod a to v období 

od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2013. Informace o dopravní nehodovosti jsou mnohdy neúplné, 

jelikož řidič nemá povinnost hlásit dopravní nehodu PČR, pokud škoda na některém ze 

zúčastněných vozidel nebo přepravovaných věcech nepřesahuje 100 000 Kč, nedošlo ke 

zranění nebo usmrcení osoby, nevznikla hmotná škoda na majetku další osoby, a to od  

1. 1. 2009 [7]. Dále byla bezpečnost ovlivněna osazením provizorního SSZ v prosinci 2011. 

Na obr. 7 jsou graficky znázorněny místa dopravních nehod.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 8 – Označení dopravních nehod v prostoru křižovatky [6] 
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Seznam dopravních nehod, počtu usmrcených a zraněných osob a hmotné škody je 

uveden v následující tabulce:  

Tabulka 21 – Seznam dopravních nehod 

 

Téměř polovina nehod (8/18) byly zapříčiněny neuposlechnutím příkazu „Stůj, dej 

přednost v jízdě!“.  

Druh dopravní nehody a její příčina jsou uvedeny v příloze č. 3 - Druh dopravních 

nehod a jejich příčina. 

 

 

Rok Pořadí 
Číslo dopravní 

nehody 
Datum LZ TZ U 

Hmotná 

škoda [Kč] 

2007 

1 70706071170 19.03. (Po) / / / 30 000 

2 70706072427 03.06. (Ne) / / / 50 000 

3 70706072803 26.06. (Út) / / / 15 000 

4 70706073398 02.08. (Čt) / / / 10 000 

5 70706073865 01.09. (So) / / / 4 000 

2008 

1 70706083295 27.08. (St) / / / 120 000 

2 70706083885 04.10 (So) / / / 25 000 

3 70706083974 09.10. (Čt) / / / 40 000 

4 70706084027 12.10. (Ne)  / / / 25 000 

5 70706084757 27.11. (Čt) / / / 65 000 

2009 

1 70706090142 14.01. (St) / / / 6 000 

2 70706090417 09.02 (Po) / / / 20 000 

3 70706091018 22.04. (St) / / / 160 000 

4 70706091187 11.05. (Po) / / / 40 000 

5 70706091969 19.08. (St) / / / 40 000 

2010 1 70706101475 25.07 (Ne) / / / 203 000 

2011 1 70706110616 05.04 (Út) / / / 40 000 

2012 1 70706122547 20.12 (Čt) / / / 100 000 

Celková hmotná škoda     ∑993 000 
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4.1 Relativní nehodovost  

Jedná se o nejběžněji užívané kritérium pro hodnocení bezpečnosti pozemních 

komunikací. Hodnota relativní nehodovosti určuje především pravděpodobnost vzniku 

nehody na daném úseku komunikace, a to ve vztahu k jízdnímu výkonu. [8] 

R = (No / 365. I. t). 10
6
        (5.2) 

kde:  

R  relativní nehodovost [počet DN/mil. voz]  

No  celkový počet nehod ve sledovaném období t  

I  průměrná denní intenzita provozu [vozidel/24 hodin] 

t  sledované období [roky] 

 

 Výsledné hodnoty relativní nehodovosti jsou uvedeny v tabulce 22: 

Tabulka 22 – Relativní nehodovost 2007 až 2013 

Rok Počet DN DN/mil. voz 

2007 5 0,65 

2008 5 0,65 

2009 5 0,65 

2010 1 0,13 

2011 1 0,13 

2012 1 0,13 

2013 0 0,00 

 

Ukazatel nehodovosti je relativní hodnotou a obvykle se pohybuje v intervalu 0,1 – 

0,9. Vyšší hodnota poukazuje na určité nedostatky z hlediska bezpečnosti provozu, hodnota 

vyšší než 1,6 pak na zásadní nedostatek v bezpečnosti provozu. [8] 

Z výsledků hodnot relativní nehodovosti můžeme usoudit, že se jedná o relativně 

bezpečnou křižovatku.  
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5 KAPACITA KŘIŽOVATKY 

Výpočet kapacity je proveden pro výhledovou intenzitu špičkové hodiny na křižovatce 

místních komunikací dle TP 188 Posuzování kapacity neřízených úrovňových křižovatek [9]. 

 

5.1 Stupeň podřazenosti dopravních proudů 

1. stupeň: dopravní proudy č. 2,3 a 8 

2. stupeň: dopravní proudy č. 6 a 7 

3. stupeň: dopravní proud č. 4 

 

5.2 Rozhodující intenzity nadřazených proudů 

IH7 = 1013 voz/hod 

IH6 = 765 voz/hod 

IH4 = 1222 voz/hod  

5.3 Hodnoty kritických odstupů 

Hodnoty kritických odstupů tg se stanovují v závislosti na rychlosti jízdy na hlavní 

komunikaci [9]. Rychlost jízdy na hlavní komunikaci je 50 km/h, proto 85% percentil 

rychlosti jízdy na hlavní komunikaci je roven V85 = 50km/h. 

tg7 = 4,5 s 

tg6 = 4,7 s 

tg4 = 6,3 s 

5.4 Hodnoty následných odstupů 

Hodnoty následných odstupů tf jsou stanoveny podle úpravy přednosti v jízdě na 

vedlejší komunikaci v tabulce 2. Úprava přednosti v jízdě na vedlejší komunikaci (rameno C) 

je dána svislým dopravním značením č. P6 „Stůj, dej přednost v jízdě!“. 
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Hodnoty následných odstupů tedy jsou: 

tf7 = 2,6 s 

tf6 = 3,7 s 

tf4 = 4,1 s 

 

5.5 Základní kapacita dopravního proudu  

   
    

  
  

  
  
    

     
  

 
 
        (1) 

 G7 = 563 pvoz/h 

 G6 = 531 pvoz/h 

 G4 = 207 pvoz/h 

 

Kapacita DP 1. stupně 

Platí  Cn =1800 pvoz/h pro dopravní proudy č. 2,3 a8.    (2) 

C2 = 1800 pvoz/h 

C3 = 1800 pvoz/h 

C8 = 1800 pvoz/h 

Kapacita DP 2. stupně 

Platí  Cn = Gn pro dopravní proudy č. 7, 6.       (2) 

G7 = C7 = 563 pvoz/h 

G6 = C6 = 531 pvoz/h 

 

Kapacita DP 3. stupě 

C4 = p0,7.G4           (4) 
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Pravděpodobnost nevzdutého stavu v příslušných společných pruzích p0,7
**

 

           
             

 
             (14) 

p0,7 = 0,667 

Po dosazení do vzorce (4): 

 C4 = 138 pvoz/h  

 

Kapacita pruhů se společným řazením a rozšířeným vjezdem 

Pro výpočet kapacity pruhů se společným řazením a rozšířeným vjezdem pro možnost 

zastavení, je nutné určí délku v rozšířeném úseku vjezdu lu =18 m. 

Výpočet je proveden dle následujícího vzorce [9]: 

           

     

    

  
 
  
    

  
 
  

  
   

    

       (9) 

Po dosazení do vzorce (9): 

 C4,6 = min = 208 pvoz/h 

 

Na hlavní komunikaci není samostatný pruh pro odbočení vlevo [9] 

            

        

           

    
         (13) 

Po dosazení do vzorce (13): 

C7,8 = 1371 pvoz/h 
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5.6 Rezerva kapacity 

Rez = Cn - In           (17) 

Rez2 = 1276,7 pvoz/h    

Rez3 = 1303,4 pvoz/h    

Rez4 = – 128,6 pvoz/h    

Rez6 = 395,7 pvoz/h    

Rez7 = 498 pvoz/h     

Rez8 = = 1400 pvoz/h     

Rez4,6 = – 192 pvoz/h   

Rez7,8 = 914 pvoz/h    

5.7 Stanovení střední doby zdržení a úrovně kvality dopravy (ÚKD) 

tw2 = <10s → ÚKD = A 

tw3 = <10s → ÚKD = A 

tw4 =    -  → ÚKD = F 

tw6 = <10s  → ÚKD = A 

tw7 = <10s  → ÚKD = A 

tw8 = <10s  → ÚKD = A 

tw4,6 =   -  → ÚKD = F 

tw7,8 = <10s  → ÚKD = A 

5.8 Stanovení stupně vytížení av a délky fronty N95%  

 av =In /Cn         (19) 

av2 = 0,29    → N95% = < 12m 

av3 = 0,28    → N95% = < 12m 

av4 = 1,93    → N95% = > 300m 

av6 = 0,25    → N95% = < 12m 

av7 = 0,12    → N95% = < 12m 

av8 = 0,22    → N95% = < 12m 

av4,6 = 1,92    → N95% = > 300m 
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av7,8 = 0,33    → N95% = < 12m  

 

5.9 Zhodnocení současného stavu 

Z hodnot získaných výpočtem byl zjištěn kapacitní stav stykové křižovatky. Pro 

zhodnocení a posouzení úrovně kvality dopravy je rozhodující ztrátový čas, ten je vyjádřen 

střední dobou zdržení podřazených proudů, popřípadě proudů smíšených. Celková úroveň 

kvality dopravy je hodnocena dle nejméně příznivého stupně s nejvyšší střední dobou zdržení. 

[9] 

Výsledná hodnota ÚKD: Stupeň F - „Kapacita překročena. Fronta vozidel narůstá 

bez ohledu na dobu čekání. Křižovatka je přetížena v delším časovém intervalu“ [9]. 

Kapacitní výpočet původního stavu stykové neřízené křižovatky je uveden v příloze  

č. 4 - Výpočet kapacity původního stavu.   
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6 VARIANTY ŘEŠENÍ 

Pro předběžnou volbu typu křižovatky byla použita tabulka č. A. 1 - Orientační 

maximální kapacity různých typů úrovňových křižovatek dle ČSN 736102 Projektování 

křižovatek na pozemních komunikacích [10]. 

 

6.1 NÁVRH č. I: Okružní křižovatka se spojovací větví na rameni A 

Vzhledem k velkým výhledovým intenzitám špičkové hodiny pro výhledový rok 2030 

(Išh, 2030 = 2592 voz/h) byla vybrána okružní křižovatka s jedním pruhem na okružním pásu  

a jedním pruhem na vjezdu se spojovací větví na rameni A. 

 

6.2 Návrhové prvky 

 

6.2.1 Geometrické uspořádání, rozměry a organizace provozu 

Návrh uspořádání okružní křižovatky byl proveden v souladu s TP 135 Projektování 

okružních křižovatek na silnicích a místních komunikacích [11]. Návrh je proveden s ohledem 

na původní uspořádání křižovatky a prostorových možností jejího okolí. Stavební uspořádání 

křižovatky je provedeno tak, aby vozidla vjíždějící na okruh byla nucena zpomalit. Tímto 

opatřením dochází k větší plynulosti dopravních proudů vjíždějících na okružní křižovatku. 

Návrh spojovací větve řeší odvedení vozidel odbočujících vpravo z ramene A do 

ramene C, tento prvek značně odlehčí dopravní zátěži na okružní křižovatce. Návrh spojovací 

větve mezi rameny A a C je obsahem přílohy č. 6 - Návrhové prvky okružní křižovatky.  

 Vnější průměr okružního jízdního pásu křižovatky je D1= 30,00 m. 

 Poloměry připojovacích směrových oblouků v pravém okraji jízdního pásu 

z vjezdové větve na okružní jízdní pás:  

  rameno A = 20,00 m, 
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  rameno B = 20,00 m, 

  rameno C = 12,00 m, 

  s dostředným sklonem 2,5 %, 

 Poloměry odbočovacích směrových oblouků v pravém okraji jízdního pásu  

z okružního jízdního pásu na výjezdovou větev: 

  rameno A = 25,00 m, 

  rameno B = 25,00 m, 

  rameno C = 20,00 m, 

  s dostředným sklonem 2,5 %. 

 Šířka jízdních pruhů na jednopruhovém okružním jízdním pásu okružní 

křižovatky je 5,50 m. 

 Středový ostrov okružní křižovatky je kruhového půdorysu D2 = 13,00 m 

 Prstenec okolo středového ostrova je navržen o šířce 2,50 m jako pojížděný  

s odlišným sklonem oproti přilehlému okružnímu jízdnímu pásu.  

 Spojovací větev byla navržena na rameni A, pro uskutečnění pravého 

odbočení do ramene C mimo okružní křižovatku.  

 

6.2.2 Návrh přechodu pro chodce 

Nově byl navržen přechod pro chodce na rameni C dle ČSN 736110 Z1 Projektování 

místních komunikací [12]. Dopravním průzkumem byla zjištěna závislost pěších vztahů přes 

rameno C (ulice Francouzská) na blízkou autobusovou zastávku MHD na rameni B (ulice Nad 

Porubkou).  

Intenzita chodců ve špičkové hodině přes rameno C:  Išh = 41 ch/h.  

Intenzita vozidel v obou směrech přes rameno C: Ic = 896 voz/h 
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Dle obr. 9 byl navržen přechod pro chodce v závislosti na intenzitě vozidel ve 

špičkové hodině v obou směrech přes rameno C. 

 

Obrázek 9 - Uplatnění jednotlivých typů opatření pro přecházení chodců [12] 

Dle obr. 9 - B - „místo pro přecházení/přechod pro chodce podle potřeby se stavebními 

opatřeními“ [12]. 

 

Přechod pro chodce na rameni B (ulice Nad Porubkou) byl zachován.  

Návrh stavebních prvků je proveden pro bezbariérové užívání. Signální pásy přechodu 

jsou provedeny v délce minimálně 1,5 m a šířce 0,8 m. Varovný pás přechodu o šířce 0,4 m 

s minimálním přesahem 0,8 m od signálního pásu na obě strany. 

V souladu se sklonovými poměry je chodník snížen tak, aby výška obrubníku u hrany 

jízdního pásu byla ve výšce maximálně 20 mm. Varovné a signální pásy jsou provedeny  

z betonové zámkové dlažby s výstupky pravidelného tvaru v kontrastní červené barvě.  

 



44 

 

6.2.3 Prvky pro usměrnění provozu a ochranu chodců 

Ostrůvek na vjezdu do okružní křižovatky na ramenech B (ulice Nad Porubkou)  

a C (ulice Francouzská) je proveden jako dělící a ochranný, slouží pro usměrnění a zpomalení 

vozidel vjíždějící na jízdní pás okružní křižovatky a pro bezpečný pohyb chodců a osob 

s omezenou schopností pohybu.  

Zaoblení je provedeno o poloměru 0,5 m. Ostrůvek je ohraničen vodícím proužkem  

o šířce 0,25 m, s dodržení bezpečnostního odstupu a doplněn vodorovným dopravním 

značením č. „V 13 - šikmé rovnoběžné čáry“. 

 

6.2.4 Návrh autobusové zastávky 

V souladu s nově navrženými stavebními prvky bylo nutno vyřešit uspořádání 

zastávkového zálivu na rameni B. Autobusová zastávka je navržena dle ČSN 736425 - 1 

Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště -  

část 1: Navrhování zastávek [13]. Stavební řešení zastávkového zálivu je obsahem přílohy  

č. 6 - Návrhové prvky okružní křižovatky. 

 

6.2.5 Výpočet kapacity okružní křižovatky 

Kapacitní výpočet byl proveden v souladu s TP 234 Posuzování kapacity okružních 

křižovatek [14] pro výhledovou intenzitu dopravy špičkové hodiny pro rok 2030. Okružní 

křižovatka vyhověla požadavkům na ÚKD na vjezdech a taktéž byl splněn požadavek na 

stupeň vytížení na výjezdech. Pro splnění této podmínky nesmí stupeň vytížení přesáhnout 

hodnotu 0,9. Při posuzování kapacity výjezdu se uvažovalo s vlivem přecházejících chodců,  

a to na ramenech B a C.  

Výpočet kapacity okružní křižovatky je uveden v příloze č. 7 - Výpočet kapacity 

okružní křižovatky. 
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6.2.6 Ověření průjezdnosti 

V souladu s TP 171 Vlečné křivky pro ověřování průjezdnosti směrových prvků 

pozemních komunikací [15] byla ověřena průjezdnost okružní křižovatkou vozidly s délkou 

větší než 9 m v programu AutoTURN. 

 Z ramene A do ramene C (z C do A) 

 Z ramene B do ramene C (z C do B) 

Dále bylo nutno ověřit průjezdnost linkových autobusů okružní křižovatkou. 

 Z ramene A do ramene B (z B do A)  

Ověření průjezdnosti bylo provedeno při rychlosti 10 km/h. Vlečné křivky jsou 

uvedeny v příloze ve výkresové části. 
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6.3 NÁVRH č. II: Styková křižovatka řízená SSZ 

Návrh je proveden s ohledem na původní uspořádání křižovatky a prostorových 

možností jejího okolí.  

 Pro výpočet byla použita metoda saturovaného toku podle technických podmínek TP 

81 Navrhováni světelných signalizačních zařízeni pro řízení silničního provozu na pozemních 

komunikacích [16]. Bylo navrženo dvoufázové řízení s plnými kruhovými signály. 

 1. fáze (směry VA1, VA2, VB1, VB2 a chodci PA a PC) 

 2. fáze (směry VC1 a VC2 a chodci PB) 

Pro zvýšení přehlednosti a plynulosti provozu byl na rameni B navržen zkrácený 

odbočovací pruh vlevo, ten by měl zabránit kongescím způsobeným čekáním vozidel 

v prostoru křižovatky před odbočením. V souvislosti s velkými výhledovými intenzitami 

dopravy na rameni A byl navržen samostatný odbočovací pruh vpravo pro rozřazení vozidel 

před křižovatkou.  

Návrh zkráceného odbočovacího pruhu vlevo na rameni B a odbočovacího pruhu 

vpravo na rameni A jsou uvedeny v příloze č. 9 - Návrhové prvky křižovatky řízené SSZ. 

 

6.3.1 Návrh přechodu pro chodce 

Nově byl navržen přechod pro chodce na rameni C dle ČSN 736110 Projektování 

místních komunikací [12]. Přechod pro chodce respektuje návrh uvedený výše (v čl. 6.2.2).  

 

6.3.2 Prvky pro usměrnění provozu a ochranu chodců 

Bezpečnostní ostrůvek 

Bezpečnostní kapkovitý ostrůvek na rameni C (ulice Francouzská) je proveden jako 

dělící a ochranný, slouží pro usměrnění odbočujících vozidel a pro bezpečný pohyb chodců  

a osob s omezenou schopností pohybu.  
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Středový ostrůvek je umístěn 3,4 m od hrany hlavní komunikace (ulice Nad 

Porubkou), zaoblení u paty hlavní místní komunikace je provedeno o poloměru 0,5 m. 

Ostrůvek je ohraničen vodícím proužkem o šířce 0,25 m, s dodržením bezpečnostního 

odstupu s doplněním vodorovného dopravního značení. 

Směrový ostrůvek 

Trojúhelníkový ostrůvek na rameni C je proveden jako směrový a ochranný, slouží pro 

usměrnění odbočujících vozidel z hlavní komunikace (ulice Nad Porubkou) a pro bezpečný 

pohyb chodců a osob s omezenou schopností pohybu.  

Ostrůvek je odsazen od hrany hlavní komunikace o 1 m, poloměr zaoblení u paty 

hlavní komunikace je proveden o poloměru 1 m, poloměr zaoblení na vedlejší komunikace je 

proveden o poloměru 0,5 m. Ostrůvek je ohraničen vodícím proužkem o šířce 0,25 m, 

s dodržení bezpečnostního odstupu s doplněním vodorovného dopravního značení. 

 

6.3.3 Návrh autobusové zastávky 

V souladu s nově navrženým stavebním uspořádáním křižovatky řízené SSZ bylo 

nutné vyřešit uspořádání zastávkového zálivu na rameni B. Návrh zastávkového zálivu 

respektuje pravidla uvedená výše v čl. 6.2.4. 

 

6.3.4 Výpočet kapacity řízené křižovatky 

Kapacitní výpočet byl proveden v souladu s TP 235 Posuzování kapacity světelně 

řízených křižovatek [17] pro výhledovou intenzitu dopravy pro rok 2030. Světelně řízená 

křižovatka vyhověla požadavkům na ÚKD a to na stupni A.  

Výpočet kapacity řízené křižovatky je uveden v příloze č. 10. 
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6.3.5 Ověření průjezdnosti 

V souladu s TP 171 Vlečné křivky pro ověřování průjezdnosti směrových prvků 

pozemních komunikací [15] byla ověřena průjezdnost křižovatkou řízenou SSZ vozidly 

s délkou větší než 9 m v programu AutoTURN. 

 Z ramene A do ramene C (z C do A) 

 Z ramene B do ramene C (z C do B) 

Ověření průjezdnosti bylo provedeno při rychlosti 10 km/h. Vlečné křivky jsou 

uvedeny v příloze ve výkresové části. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

7 STANOVENÍ ORIENTAČNÍCH NÁKLADŮ 

7.1 Návrh č. I  - Okružní křižovatka 

 Ceny materiálu byly převzaty z ústavu územního rozvoje (průměrné ceny dopravní  

a technické infrastruktury, aktualizace 2012, kapitola 1 - zemní práce, kapitola 8 - místní 

komunikace), ceny materiálu na dopravní značení jsou aktuální pro rok 2014 dle ceníku 

společnosti Dopravní značení Pardubice s. r. o.  

Celkové orientační náklady na výstavbu návrhu č. I - Okružní křižovatka se spojovací 

větví na rameni A, byly stanoveny na cca 4 100 000 Kč. 

7.2 Návrh č. II - Styková křižovatka řízená SSZ 

Celkové orientační náklady na výstavbu návrhu č. II - Křižovatka řízená SSZ, byly 

stanoveny na cca 6 100 000 Kč. 

Orientační náklady (seznam stavebních prací, cena dopravního značení a SSZ) jsou 

obsahem přílohy č. 12 - Stanovení orientačních nákladů. 
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8 POROVNÁNÍ VARIANT  

Obě navržené varianty splňují požadovanou ÚKD, proto je nutné porovnat ostatní 

aspekty jednotlivých návrhů z hlediska orientačních nákladů, obtížnosti provedení, 

bezpečnosti provozu na komunikaci a bezpečnosti chodců, estetické stránky stavebního řešení 

včetně jejího působení na okolí a množství zastavěného prostoru. 

Návrh I - Okružní křižovatka 

 Okružní křižovatka oproti řízené umožňuje plynulejší průjezd bez nutnosti zastavení. 

Návrh okružní křižovatky kromě plynulosti dopravy řeší bezpečnost účastníků provozu 

snížením počtu kolizních bodů, mimo jiné tvoří estetický prvek krajiny. Mezi nevýhody 

návrhu patří velký zábor území a také velké množství stavebních úprav. 

 

 Návrh II - Křižovatka řízená SSZ 

 Z hlediska bezpečnosti provozu dokáže SSZ zabránit současnému průjezdu vozidlům  

s kolizními body a tím značně snížit riziko vzniku dopravních nehod. Navržené SSZ má 

velkou nevýhodu v pořizovací ceně, která je tvořena zejména materiálem, řadičem světelné 

signalizace a montáží. Mezi další nevýhody tohoto řešení patří nutnost vybudování 

inženýrských sítí pro napojení SSZ na zdroj elektrické energie, nevýhodou je i nutnost údržby 

SSZ. 

Pro přehlednost jsou zmíněné kritéria uvedeny v tabulce. Vybrána je varianta, která 

lépe splňuje daný požadavek.   
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Tabulka 23 - Zhodnocení návrhů  

Pořadí Kritérium Návrh I Návrh II 

1 Splnění ÚKD     

2 Nižší orientační náklady   X 

3 Bezpečnost provozu     

4 Bezpečnost chodců     

5 Bezúdržbovost    X 

7 Estetické hledisko   X 

8 Obtížnost provedení X   

9 
Velikost záboru 

nezastavěné plochy 
X   

Počet preferencí návrhu 6 5 

 

Ze vzájemného porovnání navržených variant byl určen výsledný návrh podle počtu 

preferencí.  

Výsledný návrh: Návrh č. I: Okružní křižovatka se spojovací větví na rameni A. 
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9 ZÁVĚR 

Současný stav křižovatky nevyhovuje po kapacitní stránce aktuálnímu provozu. ÚKD 

je nevyhovující na rameni C (ulice Francouzská), kde je na stupni F. Tento problém lze do 

jisté míry přisuzovat rekonstrukcím na okolních komunikacích, které mají na danou 

křižovatku vliv.  

V současnosti se jedná o stavbu prodloužené Rudné, která byla zahájena v listopadu 

2012. Od ledna 2012 se jednalo o rekonstrukci Svinovských mostů.  

Dle vyjádření OK: „V lednu začala I. etapa rekonstrukce jižního mostu, který byl 

uzavřen pro IAD ve směru Poruba - Svinov. Při I. etapě bylo na křižovatce Francouzská - 

Nad Porubkou osazeno provizorní SSZ. Ve II. etapě se SSZ vypnulo (ve směru Svinov - 

Poruba), od té doby se nepoužívá a mělo být odvezeno tehdejším zhotovitelem stavby.“   

I přes tato omezení se stále jedná o vytíženou křižovatku, na které chybí prvky pro 

usměrnění provozu. Jedná se zejména o fyzické prvky, které by snížily rychlost vozidel na 

hlavní komunikaci.  

V souladu s problémy zmíněnými na začátku této práce jsem navrhl možná řešení. 

Návrh č. 1 - Okružní křižovatka se spojovací větví na rameni A řeší zmíněné problémy ÚKD. 

Tato varianta vyhovuje na stupni C, umožňuje snížit rychlost dopravy díky fyzickým 

směrovacím ostrůvkům na vjezdu do okružní křižovatky. Řeší bezpečnost dopravy snížením 

počtu kolizních bodů (pouze přípojné a odpojné kolizní body) a díky směrovacím ostrůvkům 

na vjezdech zvýší bezpečnost přecházejících chodců. Toto uspořádání je také vhodné pro 

zklidnění dopravy zejména při průjezdu křižovatkou. Okružní křižovatka zároveň působí jako 

estetický prvek a utváří charakter krajiny blízkého okolí. 
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