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Abstrakt 

V diplomové práci je �ešena úprava stávající úrov�ové k�ižovatky silnic I/23 a II/602 

u Ostrova�ic v Jihomoravském kraji. Jedná se o pr�se�nou k�ižovatku, ve které je hlavní 

komunikace �ty�pruhová, sm�rov� rozd�lená. Je místem �astých dopravních nehod. Obsahem 

diplomové práce jsou výstupy z dopravního pr�zkumu provedeného pro tyto ú�ely, 

vyhodnocení nehodovosti, kapacitní posouzení 5 variant dispozi�ního �ešení k�ižovatky 

s podrobným komentá�em a ze všech t�chto díl�ích �ástí vycházející výkresová �ást. První 

úprava je nízkonákladová, zm�na spo�ívá pouze v jiném vodorovném a svislém dopravním 

zna�ení. Druhá úprava je p�estavba na spirálovou okružní k�ižovatku. 

Klí�ová slova 

Pr�se�ná k�ižovatka, spirálová okružní k�ižovatka, nehodovost, kapacita, dopravní pr�zkum, 

silnice I/23 a II/602 

Abstract 

Adaptation of existing level crossing of road I/23 and II/602 near Ostrova�ice in the South 

Moravian region is solved in the diploma thesis. The level crossing is a transversal crossroads 

with four-lane major road, directionally divided. It is place of frequent traffic accidents. 

The outputs of road traffic survey made for the purpose of the thesis, the evaluation of rate 

of accidents and the capacity analysis of 5 versions of process layouts of the crossroads with 

detailed commentary are contents of the thesis. The thesis also includes the section 

of the drawings resulting from the previous sections. The first layout is a low cost, different 

road marking and traffic signing are the only changes. The second layout is conversion 

to the spiral roundabout. 
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road I/23 and II/602 



Bibliografická citace VŠKP

FRIEDEL, David. Úprava k�ižovatky silnic I/23 a II/602 u Ostrova�ic. Brno, 2013. 70 s., 
149 s. p�íl. Diplomová práce. Vysoké u�ení technické v Brn�, Fakulta stavební, Ústav 
pozemních komunikací. Vedoucí práce Ing. Martin Sm�lý. 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Prohlášení:
  
Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval samostatn� a že jsem uvedl všechny použité 
informa�ní zdroje. 
  
  
  
V Brn� dne 11. 1. 2013  
  
  
  
                                                             ……………………………………………………… 
                                                                                           podpis autora 
                                                                                          David Friedel  



Pod�kování: 

   Touto cestou chci pod�kovat vedoucímu své diplomové práce, kterým je Ing. Martin Sm�lý, 

za vst�ícnost p�i �ešení jednotlivých problém�. Pod�kování rovn�ž pat�í mým rodi��m. 



Obsah 

Náležitosti vysokoškolské kvalifika�ní práce (VŠKP): 

- titulní list 

- zadání VŠKP 

- abstrakt v �eském a anglickém jazyce, 

  klí�ová slova v �eském a anglickém jazyce 

- bibliografická citace VŠKP dle �SN ISO 690 

- prohlášení autora o p�vodnosti práce 

- pod�kování 

   

01  Pr�vodní zpráva 

02 – 1  Situace širších vztah�

03  Vyhodnocení nehodovosti 

04/05 – 2 Situace varianty �ešení, dopravní �ešení – úprava jízd. pruh� �. 3 – silnice I/23

                  M 1:500 

04/05 – 3 Situace varianty �ešení, dopravní �ešení – úprava jízd. pruh� �. 3 – silnice II/602

                  M 1:500 

04 – 4  Situace varianty �ešení – spirálová okružní k�ižovatka         M 1:500 

05 – 5  Situace dopravního �ešení – spirálová okr. k�iž. – silnice I/23     M 1:500 

05 – 6  Situace dopravního �ešení – spirálová okr. k�iž. – silnice II/602  M 1:500 

06a  Kapacitní posouzení k�ižovatky silnic I/23 a II/602 u Ostrova�ic 

(textový komentá�) 

06b  Kapacitní posouzení k�ižovatky silnic I/23 a II/602 u Ostrova�ic 

  (protokoly) 

07 – 7  Vzorový p�í�ný �ez – úprava jízd. pruh� �. 3   M 1:100 

07 – 8  Vzorový p�í�ný �ez – spirálová okružní k�ižovatka   M 1:100 

08  Odhad stavebních náklad�

09  Koncepty 

10  Dopravní pr�zkum 



VYSOKÉ U�ENÍ TECHNICKÉ V BRN�
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

FAKULTA STAVEBNÍ 
ÚSTAV POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING
INSTITUTE OF ROAD STRUCTURES
  
  

ÚPRAVA K�IŽOVATKY SILNIC I/23 A II/602 
U OSTROVA�IC 

P�ÍLOHA 01: PR�VODNÍ ZPRÁVA 

DIPLOMOVÁ PRÁCE
MASTER'S THESIS

AUTOR PRÁCE                   Bc. DAVID FRIEDEL 
AUTHOR

VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. MARTIN SM�LÝ
SUPERVISOR

BRNO 2013                  



Pr�vodní zpráva – Úprava k�ižovatky silnic I/23 a II/602 u Ostrova�ic 

- 1 - 

Úvod 

V diplomové práci je �ešena úprava stávající úrov�ové k�ižovatky silnic I/23 a II/602 

u Ostrova�ic v Jihomoravském kraji. Jedná se o pr�se�nou k�ižovatku, ve které je hlavní 

komunikace �ty�pruhová, sm�rov� rozd�lená. Je místem �astých dopravních nehod. Obsahem 

diplomové práce jsou výstupy z dopravního pr�zkumu provedeného pro tyto ú�ely, 

vyhodnocení nehodovosti, kapacitní posouzení 5 variant dispozi�ního �ešení k�ižovatky 

s podrobným komentá�em a ze všech t�chto díl�ích �ástí vycházející výkresová �ást. První 

úprava je nízkonákladová, zm�na spo�ívá pouze v jiném vodorovném a svislém dopravním 

zna�ení. Druhá úprava je p�estavba na spirálovou okružní k�ižovatku. 

Podn�t pro zadání diplomové práce p�išel ze strany Policie �eské republiky 

a �editelství silnice a dálnic (�SD). Policie �ešenou k�ižovatku vyhodnocuje jako zna�n�

nehodovou již dlouhodob�, prob�hla již �ada jednání na r�zných úrovních s p�íslušnými 

správními orgány, zatím však nedošlo ke shod� mezi zodpov�dnými stranami, �ešení se 

neustále oddaluje. Krajský ú�ad Jihomoravského kraje má k dispozici n�kolik variant 

dopravního �ešení se zazna�ením zm�n dané k�ižovatky, ani tyto podklady však neposunuly 

jednotlivá jednání k samotné realizaci. Diplomové práci nep�ísluší, aby v ní bylo hodnoceno, 

zda chyb�la jen politická v�le pro prosazení n�které varianty �i zde byl jiný problém, nap�. co 

se tý�e finan�ního zajišt�ní. Naopak by diplomová práce m�la být podkladem pro to, aby se 

následná jednání posunula kup�edu, aby došlo alespo� k p�ijatelnému kompromisu všech 

dot�ených stran, když už ne k jednozna�né shod� všech relevantních požadavk�. Cílem všech 

zainteresovaných je totiž zajisté zajistit bezpe�nost ú�astník� silni�ní dopravy v dané lokalit�, 

na dané k�ižovatce. Autor práce se zú�astnil již t�ech prob�hlých jednání, která se zabývala 

problematikou posuzované k�ižovatky. První z t�chto sch�zek prob�hla 28. 11. 2012 

v prostorech Ústavu pozemních komunikací na Fakult� stavební Vysokého u�ení technického 

v Brn�. Zú�astnili se ho zástupci Policie �R z krajského �editelství Jihomoravského kraje – 

Dopravní inspektorát Brno-venkov a Odbor služby dopravní policie, dále zástupce �SD 

a vedoucí této diplomové práce spole�n� s jejím autorem. Zde se autor blíže seznámil 

s problematikou dané k�ižovatky, byly p�edstaveny p�edb�žné uvažované úpravy dispozi�ního 

�ešení a záv�ry z kapacitního posouzení. Druhé jednání, tentokrát v budov� Jihomoravského 

kraje na Žerotínov� nám�stí v Brn�, se uskute�nilo 4. 12. 2012. Zde byli p�ítomni oproti první 

sch�zi navíc zástupci Jihomoravského kraje a starostka obce Omice; starosta dot�ených 
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Ostrova�ic byl rovn�ž p�izván, z jistých d�vod� se však nemohl dostavit. Na tomto jednání 

byli zástupci kraje a Omic seznámeni se zamýšleným zám�rem úpravy, jež zamezí n�které 

k�ižovatkové pohyby, �ímž by byl znemožn�n pr�jezd na trase Omice – Ostrova�ice v obou 

sm�rech, plus ze sm�ru od Omic do Rosic. Sm�r od Brna do Omic je zakázaný už ve stávající 

situaci zákazovou dopravní zna�kou B24b – Zákaz odbo�ování vlevo. Takovéto �ešení 

spo�ívající pouze v úprav� jízdních pruh� zm�nou vodorovného dopravního zna�ení 

a fyzickým odd�lením jízdních pruh� pomocí sm�rových sloupk�, tzv. baliset�, totiž bylo 

vyhodnoceno jako nejvýhodn�jší �ešení vzhledem k hodnotícím kritériím. T�mi jsou mimo 

jiné v první �ad� bezpe�nost, ú�elnost, funk�nost, plynulost dopravy a rovn�ž zásadní finan�ní 

náro�nost. Navrhovaná úprava p�edstavuje práv� nízkonákladové �ešení. Jediným negativním 

faktorem je v tomto p�ípad� omezení pr�jezdnosti, znemožn�ní n�kterých k�ižovatkových 

pohyb�, což však na druhou stranu podpo�í bezpe�nost a kapacitu k�ižovatky. Touto zm�nou 

by tak utrp�li �idi�i pohybující se hlavn� mezi Ostrova�icemi a Omicemi. Na jednání 

na krajském ú�ad� bylo zmín�no i p�ebudování stávající pr�se�né k�ižovatky na spirálovou 

okružní k�ižovatku, která p�edstavuje komplexní �ešení všech problém�, a� už navýšení 

kapacity, všesm�rnost dopravních proud� nebo samotnou bezpe�nost dopravního provozu. 

Bezpe�nost vychází z charakteru okružních k�ižovatek; donutí �idi�e zpomalit, což je faktor, 

který zásadním zp�sobem ovliv�uje nehodovost a její následky. Spirálová okružní k�ižovatka 

však byla zamítnuta vzhledem k jedinému požadavku, což je finan�ní náro�nost, �SD 

momentáln� nedisponuje finan�ními prost�edky, které by mohlo uvolnit na tento projekt. 

Naopak jsou p�ístupni k úprav� jízdních pruh�, pro zm�nu vodorovného zna�ení. Bylo 

p�edesláno, že v první polovin� roku 2013 je zám�r vym�nit v prostoru k�ižovatky 

a p�ilehlých úsek� kryt vozovky, který je již zna�n� opot�ebován. V rámci této opravy by tak 

zárove� mohlo dojít k uvažované úprav� vodorovného dopravního zna�ení, které by se 

muselo stejn� provést, a� už ve stávající nebo nové podob�, mohlo by tedy dojít 

k p�eorganizování jízdních pruh� pomocí vodorovného a svislého dopravního zna�ení, 

pomocí dopravního za�ízení. Jak bylo zmín�no, znemožn�ní n�kterých k�ižovatkových 

pohyb� m�že omezit �idi�e využívají ú�elovou komunikaci a projížd�jící danou k�ižovatkou. 

Tomuto faktu byl v�nován jeden bod p�i jednání zastupitelstva obce Omice dne 12. 12. 2012, 

což je t�etí zmi�ovaná ú�ast na jednání. Zde bylo zastupitelstvo a p�ítomní ob�ané 

informováni paní starostkou a zástupcem dopravního inspektorátu o plánované zm�n�. Všemi 

p�ítomnými zastupiteli bylo odsouhlaseno, že z jejich strany nebude p�i dalším projednávání 

se zodpov�dnými institucemi vznášeno zamítavé stanovisko k zamezení levého odbo�ení 

sm�rem na Rosice a p�ímého pr�jezdu do a z Ostrova�ic, akceptovali zamýšlené zm�ny 
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vzhledem k bezpe�nosti a zkapacitn�ní k�ižovatky. Souhlasili s tím však s v�domím, že se 

bude jednat pouze o provizorní �ešení, které m�že trvat n�kolik let, výhledov� je o�ekávána 

okružní k�ižovatka, která uspokojí všechny požadavky, pro kterou by mezi tím byla 

zpracována projektová dokumentace. Viz ve�ejn� p�ístupný zápis z jednání, který je 

k dispozici na webových stránkách obce. 

Vyhodnocení nehodovosti 

Bezpe�nost a nehodovost. Tuto problematiku v posuzované lokalit� �eší podrobn�ji 

p�íloha této diplomové práce �. 03 – Vyhodnocení nehodovosti. Z této p�ílohy vyplývá, že 

hlavním problémem k�ižovatky je její sou�asná nedostate�ná kapacita, od toho se odvíjí 

nebezpe�né, riskantní manévry. Ve zpráv� je zpracována statistika dopravních nehod, 

vycházelo se z dat, které jsou p�ístupné na webovém portálu Jednotné dopravní vektorové 

mapy. Zde byla vyhodnocena k�ižovatka za období od 1. 1. 2007 do 1. 11. 2012. Za t�chto 

necelých šest let se v oblasti k�ižovatky stalo 50 dopravních nehod, které byly zaznamenány 

do policejních databází. Jedná se o nahlášené nehody, kde došlo k ublížení na zdraví, pop�. 

kde byl p�edpoklad vzniklé hmotné škody nad stanovenou mez. Nej�ast�jší p�í�inou bylo 

nerespektování p�ikázané p�ednosti v jízd�, jako problémové bylo lokalizováno levé odbo�ení 

na Brno ze sm�ru od Ostrova�ic. Tito �idi�i totiž musejí dávat p�ednost mimo jiné vozidl�m 

jedoucím po �ty�ech jízdních pruzích po hlavní komunikaci – po silnici I/23 – jelikož je 

v tomto sm�ru intenzita projížd�jících vozidel ve špi�kových hodinách pom�rn� vysoká, je 

toto odbo�ení problémové, zvlášt� pak pro nákladní vozidla, pro náv�sové soupravy. 

V diplomové práci je tato skute�nost zohledn�na a je tomu p�izp�sobeno �ešení, které 

zjednodušuje k�ižovatkové pohyby, a� už v p�ípad� navrhovaného �ešení spo�ívajícího 

v pouhé úprav� vodorovného a svislého dopravního zna�ení s využitím tzv. baliset�, nebo 

v celkové rekonstrukci na okružní k�ižovatku se spirálovitým uspo�ádáním jízdních pruh�. 

Cílem práce tedy bylo navrhnout takové �ešení, které bude bezpe�né, které eliminuje krizové 

situace, které sníží množství a p�edevším závažnost dopravních nehod. Tomu má mimo jiné 

p�isp�t i doporu�ené snížení rychlosti v oblasti k�ižovatky. Nižší rychlost totiž sama o sob�

znamená menší pravd�podobnost závažných následk� potenciální nehody, a� už u následk�

na zdraví nebo u hmotné škody. Celkov� bylo u 50 zaznamenaných dopravních nehod 

zaevidováno 34 lehce zran�ných osob, 3 t�žce zran�né a 2 usmrcené osoby. Z t�chto osobních 

nehod byla vypo�tena celková �ástka celospole�enských ztrát ve výši 51 016 000 K�. Rovn�ž 

byla u t�chto 50 nehod vy�íslena celková hmotná škoda na 6 371 100 K�. P�i sou�tu obou 
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�ástek a p�i zpr�m�rování na jeden rok vyšla hodnota finan�ních ztrát na 9 837 789 K� ro�n�. 

V tomto kontextu jsou náklady na vybudování bezpe�né okružní k�ižovatky více než 

akceptovatelné. Shrnutí pr�m�rné, typické dopravní nehody, vycházející z nejv�tších �etností 

sledovaného jevu z vyhodnocení statistik: Okolo pátku, na podzim, ve dne v �ase 

15:00 až 16:00, neztížené pov�trnostní podmínky, povrch vozovky suchý, nezne�išt�ný, bo�ní 

srážka dvou osobních vozidel, pouze hmotná škoda v pr�m�rné celkové výši 127 422 K�, 

hlavní p�í�inou nehody je nedání p�ednosti v jízd�. Celkový souhrn dopravních nehod získaný 

z jednotné dopravní vektorové mapy je p�iložen v p�íloze 09 – Koncepty, detailn�jší rozbor 

pak ve zmín�né p�íloze 03 – Vyhodnocení nehodovosti. Pro dopln�ní akutnosti �ešit 

zmín�nou k�ižovatku je možné zmínit, že za listopad 2012 p�ibyla do databáze dopravních 

nehod další nehoda. Data na webovém portálu Jednotné dopravní vektorové mapy jsou 

aktualizována s minimáln� m�sí�ním odstupem, proto tato nehoda není zahrnuta 

do vypracovaných statistik. 

Kapacitní posouzení 

 Kapacitní posouzení �ešené úrov�ové k�ižovatky v n�kolika variantách popisuje 

p�íloha 06a – Kapacitní posouzení k�ižovatky silnic I/23 a II/602 u Ostrova�ic, která obsahuje 

podrobný textový komentá� ke kapacitnímu výpo�tu. Samotné protokoly kapacitního 

posouzení jsou obsaženy v p�íloze 06b – Kapacitní posouzení k�ižovatky silnic I/23 a II/602 

u Ostrova�ic. Kapacitní výpo�et pr�se�né k�ižovatky byl provád�n podle TP 188 a n�mecké 

publikace HBS. Okružní k�ižovatka byla hodnocena dle kritérií uvedených v TP 234. 

Posuzováno bylo celkem 5 variant p�i ranní a odpolední špi�kové hodin� pro výchozí 

a výhledové období, což je celkem 20 protokol�. Díky své poloze je k�ižovatka zatížena 

dopravou jinak v ranních a odpoledních hodinách, proto bylo pot�eba vyhodnotit ob� tyto 

varianty. První 4 protokoly jsou pro stávající dispozi�ní �ešení. Dalších 12 protokol� popisuje 

t�i alternativy dispozi�ního �ešení založeného na zm�n� uspo�ádání jízdních pruh�. Poslední 4 

protokoly jsou pro spirálovou okružní k�ižovatku. Z posudku vyplývá, že sou�asná situace 

nevyhovuje, k�ižovatka je zatížena v�tší intenzitou. Omezení pr�jezdnosti a s tím spojené 

výhody �eší ve v�tšin� p�ípad� pouze ranní špi�kovou hodinu, pro odpolední maximální 

intenzity dopravních proud� se jedná pouze o �ešení krátkodobé, které nevyhoví již pro rok 

2015. Nejsou zde spln�ny požadavky na úrove� kvality dopravy. Nejproblémov�jší je 

dopravní proud �. 10, �ili levé odbo�ení ze sm�ru od Ostrova�ic. Kapacitní problém tak jako 

jediná �eší spirálová okružní k�ižovatka, která je vhodná pro k�ižovatky, u kterých p�evládají 
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intenzity v jednom pr�b�žném sm�ru, což je p�ípad této k�ižovatky. Z kapacitního výpo�tu 

vychází výb�r variant, jež byly dále rozpracovány ve výkresové �ásti. Podrobn�ji ke 

kapacitnímu posouzení viz p�íslušná p�íloha této diplomové práce. 

Dopravní pr�zkum 

 Pro pot�eby diplomové práce byl na k�ižovatce proveden autorem práce dopravní 

pr�zkum. Bylo uskute�n�no ru�ní s�ítání projížd�jících vozidel s rozd�lením do jednotlivých 

kategorií a sm�r� dle pravidel popsaných v TP 189. Výsledky a podrobnosti jsou popsány 

v p�íloze �. 10 – Dopravní pr�zkum, kde jsou mimo jiné pentlogramy pro p�íslušné varianty, 

dále výpis záznamu s�ítání, plus v záv�ru je p�iložena fotodokumentace s 24 fotografiemi. 

Výstupy dopravního pr�zkumu byly použity pro kapacitní posouzení. 

Výkresová �ást 

 Výkresová �ást obsahuje mimo jiné návrh nízkonákladové úpravy založené na zm�n�

jízdních pruh� ve form� nového vodorovného a svislého dopravního zna�ení. (Výpis svislých 

dopravních zna�ek v p�íloze 08 – Odhad stavebních náklad�.) V této variant� jsou pr�b�žné 

jízdní pruhy vedoucí po silnici I/23 staženy do jednoho pr�b�žného jízdního pruhu, což 

umožní dopravnímu proudu �. 10 a 12 p�ímé napojení na hlavní komunikaci. Dopravní proud 

�. 12 tak nemusí nov� dávat nikomu p�ednost v jízd�, dopravní proud �. 10 pak má 

za povinnost dávat p�ednost pouze dopravním proud�m �. 1 a 8. Odd�lení odbo�ovacího 

pruhu pro levé odbo�ení na Ostrova�ice od pr�b�žného pruhu do Brna je provedeno jednak 

vodorovným dopravním zna�ením, (nát�rová hmota s reflexní úpravou, stejn� jako v p�ípad�

ostatního vodorovného dopravního zna�ení), dopravním stínem, jednak fyzicky pomocí 

sm�rových sloupk�, tzv. baliset�, které jsou zelené barvy s reflexními pásky, vysoké 700 mm 

a s pr�m�rem 200 mm. Jejich vzájemná vzdálenost je navržena od nejkratších 2 m v prostoru 

st�edu k�ižovatky, kde je pot�eba hustší rozmíst�ní pro zamezení p�ímého projetí k�ižovatkou, 

p�es postupné zv�tšování vzdálenosti až na délku 24 m. P�i rýsování návrh� byly dodržovány 

zásady z p�íslušných aktuálních �SN a Technických podmínek, p�edevším pak �SN 73 6102 

– Projektování k�ižovatek na pozemních komunikacích a TP 133 – Zásady pro vodorovné 

dopravní zna�ení na pozemních komunikacích. Svislé dopravní zna�ení respektuje pravidla 

popsaná v TP 65 – Zásady pro dopravní zna�ení na pozemních komunikacích. Úprava 

ozna�ovaná jako úprava �. 3 je �ešena zp�sobem, který nevyžaduje stavební práce. Jedinou 
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drobnou stavební úpravou tak je obnova sm�rovacího ostr�vku u vjezdu ve sm�ru 

od Ostrova�ic, který je v sou�asnosti z �ásti zni�ený nežádoucím provozem, p�ejížd�jí p�es 

n�j automobily, které se na daném míst� otá�í. Druhým a posledním drobným stavebním 

zásahem je zkrácení st�edního d�lícího pásu ve sm�ru na Brno. Ten byl ve výkrese upraven 

tak, aby pr�jezd daným místem vyhovoval vle�ným k�ivkám návrhového vozidla, náv�sové 

soupravy. Použité vle�né k�ivky jsou obsaženy v p�íloze 09 – Koncepty. Vle�né k�ivky byly 

použity i pro ov��ení pr�jezdnosti navržené spirálové okružní k�ižovatky. Zde byl jako 

návrhové vozidlo použit krom náv�sové soupravy délky 16,5 m i standardní autobus délky 

12,0 m, což je b�žný autobus hromadné dopravy používaný na trase projížd�jící �ešenou 

k�ižovatkou. Ší�ka 4,0 m jízdního pruhu na okruhu dostate�n� spl�uje požadavky 

pro takovýto autobus, navíc je zde rezerva ve form� vodícího proužku, proto pro cestující 

nebude snížen komfort p�i cestování. Oproti tomu náv�sová souprava bude muset p�i jistých 

sm�rech odbo�ení využít i navržený pojížd�ný prstenec. Ten je doporu�eno provést 

z dlažebních kostek o rozm�rech 16 x 16 cm. Vn�jší polom�r spirálové okružní k�ižovatky je 

27,80 m. Vn�jší polom�r prstence je 17,50 m u vypuklé �ásti a 16,50 m u vyduté �ásti, vn�jší 

polom�r u st�edního ostr�vku je 14,00 m u vypuklé �ásti a 20,00 m u vyduté �ásti. Ší�ka 

prstence je 3,50 m. Jízdní pruhy na okruhu mají ší�ku již zmín�né 4,00 m, lemují je vodící 

proužky ší�ky 0,25 m a následn� ješt� dalších 0,25 m volného prostoru. Mezi jízdními pruhy 

je na okruhu z�ízen na požadovaných místech betonový p�ejezdný práh ší�ky 0,30 m, který 

fyzicky odd�luje jízdní pruhy, �ímž zamezuje p�ejížd�ní z pruhu do pruhu a tím vznik 

rizikových k�ižných bod� na okruhu na nežádoucích místech, zárove� ale umož�uje p�ejetí 

v p�ípad� pr�jezdu rozm�rn�jšího vozidla. P�i návrhu bylo docíleno snížení návrhové 

rychlosti postupným snižováním rychlosti pomocí svislých dopravních zna�ek B20a – 

Nejvyšší dovolená rychlost, kdy se rychlost nejprve sníží na p�íjezdu na 70 km/h, 

po minimáln� 200 metrech pak další zna�ka omezuje rychlost na 50 km/h. Krom� tohoto 

opat�ení ve form� svislého dopravního zna�ení bylo využito i vyosení jízdních pruh� p�ed 

vjezdem do k�ižovatky, což je jednak psychologický, jednak fyzický prvek, který donutí 

�idi�e zpomalit. Bylo využito esovitého vybo�ení o polom�ru 300,00 m. Ve sm�ru od Brna, 

kde toto vybo�ení nebylo navrženo, bylo naopak využito prvku postupného zúžení zpevn�né 

krajnice. D�ležitým prvkem u spirálové okružní k�ižovatky je svislé a vodorovné dopravní 

zna�ení, které srozumiteln� a v�asn� upozor�uje na zp�sob pr�jezdu následující k�ižovatkou. 

Pro správné fungování této k�ižovatky je totiž d�ležité v�asné za�azení do p�íslušného 

jízdního pruhu již p�ed k�ižovatkou. Za tímto ú�elem jsou rozmíst�ny na vozovce na silnici 

I/23 sm�rové šipky V9a ve vzájemné vzdálenosti 20,0 m, vst�ícn� umíst�né na obou jízdních 



Pr�vodní zpráva – Úprava k�ižovatky silnic I/23 a II/602 u Ostrova�ic 

- 7 - 

pruzích mí�ících do k�ižovatky. Plus svislé dopravní zna�ení, konkrétn� IP19 – �adící pruhy 

umíst�né po obou stranách v p�ípad� silnice I/23 a dále náv�sti p�ed k�ižovatkou IS9b. 

Vizuální podobu t�chto dopravních zna�ek je pot�eba upravit pro specifické pot�eby spirálové 

okružní k�ižovatky, je pot�eba rozší�it pov�domí �idi�� o tomto zna�ení, o tomto 

k�ižovatkovém uspo�ádání, které se v �eské republice v posledních letech vyskytuje �ím dál 

�ast�ji. Polom�r vjezdu ve sm�ru od Brna je 18,00 m, od Ostrova�ic 16,00 m, od Rosic 

18,00 m, od Omic 15,00 m. Polom�r výjezdu je ve sm�ru na Brno 30,00 m, do Ostrova�ic 

30,00 m, do Rosic rovn�ž 30,00 m, jen do Omic je navržen polom�r výjezdu 20,00 m. 

P�i realizaci zvolené úpravy je doporu�eno umístit v dostate�né vzdálenosti p�ed k�ižovatkou 

svislou p�enosnou dopravní zna�ku IP22 - Zm�na místní úpravy, která by byla na každé 

p�íjezdové v�tvi umíst�na do�asn�, po dobu 3 až 5 m�síc�, aby upozornila �idi�e 

na provedenou zm�nu. Poté by byla p�enosná zna�ka odstran�na, ztratila by své opodstatn�ní. 

Stejn� tak je vhodné z d�vodu ztráty svého opodstatn�ní zakrýt nebo odstranit na v�tšinu roku 

dopravní zna�ku ozna�enou jako A24 – Náledí – ta by tak plnila svou funkci pouze v období, 

kdy se náledí p�edpokládá. P�enosné dopravní zna�ky je vhodn�jší si pronajmout, pokud je 

nemá správce komunikace ve vlastním inventá�i, vychází to p�i do�asném umíst�ní cenov�

výhodn�ji než nákup celého kompletu dané zna�ky. Sou�ástí realizace okružní k�ižovatky by 

bylo i osv�tlení. Pro jeho umíst�ní a vlastnosti je pot�eba vlastní projekt, ve výkresu je 

zakresleno pouze schématicky u vjezd� na vn�jším okraji, vzdálenost sloup� ve�ejného 

osv�tlení od vn�jšího polom�ru okružní k�ižovatky má být minimáln� 2,00 m. Ideáln� pak 

tak, aby sloup nezasahoval do rozhledových trojúhelník�. S osv�tlením je pak spojeno 

i p�ivedení p�íslušných inženýrských sítí, což je položka, která ve výsledku pom�rn� zvýší 

náklady na stavbu. Okružní k�ižovatka zde není zasazena do vn�jších zvýšených obrub 

z d�vodu odvodn�ní. P�i podrobn�jším zpracování projektové dokumentace je však 

doporu�eno vy�ešit odvodn�ní vhodným zp�sobem tak, aby vn�jší okraj byl v obrubách. 

�idi�i totiž tuto bariéru více respektují, více se drží požadované trajektorie, nezkracují si trasu 

p�ejížd�ním zpevn�né krajnice, nedochází tak k zbyte�né devastaci vozovkového krytu, který 

bývá na svém okraji náchylný k poškození, v�tšinou totiž bývá nedostate�n� zhutn�n. 

V diplomové práci nebylo odvodn�ní blíže �ešeno, je po�ítáno s p�irozeným odtokem vody, 

která je z povrchu odvedena podobným zp�sobem, jakým funguje ve stávajícím stavu, �ili 

p�í�ným a podélným sklonem. U jednotlivých v�tví je po�ítáno se st�echovitým p�í�ným 

sklonem o velikosti 2,50 %, u plán� pak 3,00 %. Kryt vozovky je doporu�eno provést 

z mastixového asfaltového koberce. Výkresy byly rýsovány do mapových podklad�, jež byly 

poskytnuty zdarma pro ú�ely diplomové práce �eským ú�adem zem�m��i�ským 
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a katastrálním (�ÚZK), tímto jim chce autor této práce vyjád�it pod�kování. Zakreslení bylo 

provedeno vícemén� pouze do ortofotomapy, jelikož polohopis nem�l dostate�n� vypovídající 

hodnotu. P�i porovnání navržené spirálové okružní k�ižovatky s katastrální mapou je z�ejmé, 

že dochází k minimálnímu zásahu do okolních sousedních parcel.  

Poloha 

�ešená k�ižovatka je situována v Jihomoravském kraji, poblíž obce Rosice a m�styse 

Ostrova�ice, od centra Brna je vzdálena zhruba 15 km, svou polohou tak pat�í mezi 

extravilánové k�ižovatky. K�ižuje se zde silnice I/23 se silnicí II/602 a ú�elovou komunikací. 

Silnice I/23 spojuje ve své celé délce jižní �echy s Brnem, konkrétn� prochází p�es Jind�ich�v 

Hradec, Tel�, T�ebí�, Brno a další menší sídla, z nichž nejbližším je zmín�ná obec Rosice. 

Silnice II/602 tvo�í ve zna�né délce paralelní pozemní komunikaci pro dálnici D1 v úseku 

od Brna po Jihlavu. Silnice II/602 vede od Pelh�imova, p�es Jihlavu a Velké Mezi�í�í až 

do Brna. Ostrova�ice jsou nejbližším sousedním sídlem na silnici II/602 od dané k�ižovatky. 

�tvrtá v�tev napojená do k�ižovatky je ve�ejn� p�ístupná ú�elová komunikace pokra�ující 

do obce Omice. K�ižovatka leží poblíž dálnice D1 mezi exitem 178 – Ostrova�ice a exitem 

182 – Kývalka. Svým umíst�ním tak plní funkci sty�ného bodu pro �idi�e jedoucí z jihu 

Moravy – z Moravského Krumlova, Ivan�ic a dalších p�ilehlých míst, kte�í jedou sm�rem 

do Prahy nebo do Brna, stejn� jako pro ostatní �idi�e jedoucí již uvedenými sm�ry. 

Hlavní tah proudí p�es pr�b�žnou silnici I/23, která je zde nad�azená ostatním, jedná 

se o hlavní pozemní komunikaci. Tomu odpovídá i její charakter, její kategorie. Jde 

o sm�rov� rozd�lenou pozemní komunikaci s dv�ma jízdními pruhy v každém sm�ru. 

Z návrhových kategorií uvedených v aktuální �SN 73 6101 odpovídá nejvíce kategorii 

S20,75, jediný rozdíl je ve st�edním d�lícím pásu, který je v daném úseku široký 3 m. Silnici 

I/23 tak lze popsat jako S22,5, p�i�emž ší�ka jízdních pruh� a=3,25 m, ší�ka vn�jších 

i vnit�ních vodících proužk� je shodn� v1=v2=0,25 m, ší�ka zpevn�né krajnice c=2,25 m, ší�ka 

nezpevn�né �ásti krajnice e=0,50 m, st�ední d�lící pás má již zmín�nou ší�ku d=3,00 m. 

Celkov� je tedy kategorijní ší�ka silnice b=22,50 m, díl�í volné ší�ky mají b1=b2=10,25 m. 

St�ední d�lící pás není osazen bezpe�nostními svodidly, jsou zde pouze sm�rové sloupky. 

Ocelová svodidla však lemují okraj komunikace v prostoru k�ižovatky, jelikož se místo 

k�ížení nachází na vyvýšeném násypu. 
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Roli vedlejší pozemní komunikace plní silnice II/602, která se do k�ižovatky napojuje 

ze severu ve sm�ru od Ostrova�ic. Svým ší�kovým uspo�ádáním odpovídá kategorii S11,5. 

Jízdní pruhy mají ší�ku a=3,50 m, vodící proužky v=0,25 m, zpevn�ná krajnice c=1,50 m

a nezpevn�ná krajnice e=0,50 m, celkov� je tedy kategorijní ší�ka silnice b=11,50 m. 

Z jihu je do k�ižovatky napojena ú�elová komunikace, jedná se tedy o sjezd. Místní 

úpravou však není tato právní záležitost nijak vyzna�ena, jedná se o p�iznanou k�ižovatkovou 

v�tev, chybí zde �ervené sm�rové sloupky Z11c, Z11d. Ú�elová komunikace prochází lesem 

až do obce Omice. V minulosti se jednalo o vojenskou cestu, dnes �áste�n� p�ísluší pod lesní 

správu. 

Vlastníci a správci 

K�ižovatka spadá celou svou rozlohou do katastrálního území Ostrova�ice. Vlastníkem 

silnice I/23 je stát, jelikož se jedná o silnici první t�ídy, vlastnická práva státu uplat�uje 

Ministerstvem dopravy pov��ená organizace �editelství silnic a dálnic. Vlastníkem silnice 

II/602 je Jihomoravský kraj, jelikož pod p�íslušné kraje spadají silnice druhé a t�etí t�ídy. 

Správcem silnic je Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, která má na starost nap�íklad 

umis�ování dopravního zna�ení. Silni�ním správním ú�adem s kompetencí pro silnice I. t�ídy 

je v sou�asnosti krajský ú�ad, v p�ípad� �ešené k�ižovatky konkrétn� Krajský ú�ad 

Jihomoravského kraje se sídlem v Brn�. Silni�ním správním ú�adem pro silnici II. t�ídy je 

p�íslušný obecní ú�ad s rozší�enou p�sobností. Samotná ú�elová komunikace spadá pod 

p�sobnost Ú�adu m�styse Ostrova�ice a Obecního ú�adu v Omicích, jelikož leží na dvou 

katastrálních územích. Silni�ním správním ú�adem pro místní komunikace a ve�ejn� p�ístupné 

ú�elové komunikace jsou obecní ú�ady. Viz zákon �. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích 

v platném zn�ní. 
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Záv�r 

V diplomové práci byl proveden podrobný kapacitní výpo�et pro 5 variant 

dispozi�ního �ešení dané úrov�ové k�ižovatky silnic I/23 a II/602 u Ostrova�ic 

v Jihomoravském kraji. Jednotlivé modifikace byly v záv�ru porovnány. Spirálová okružní 

k�ižovatka vyšla jako nejvýhodn�jší dispozi�ní �ešení, což byl p�edpoklad, který se potvrdil. 

Ostatní uvažované úpravy jsou schopné p�enést výhledové intenzity dopravního proudu jen 

v omezené mí�e – by� t�eba pro ranní špi�kovou hodinu vydrží minimáln� do roku 2050, 

pro odpolední špi�kovou hodinu, respektive na padesátirázovou hodinovou intenzitu, 

už nevydrží ani v roce 2015. Úpravu jízdních pruh� bez aplikace stavebních úprav s pouhým 

využitím nového vodorovného a svislého dopravního zna�ení a za�ízení tak lze doporu�it 

pouze jako do�asné, provizorní �ešení na n�kolik let, b�hem kterých by byly zpracovány 

veškeré pot�ebné náležitosti pro vybudování spirálové okružní k�ižovatky, která svým 

charakterem a uspo�ádáním vyhovuje místním podmínkám. Krom� navýšení kapacity 

dopravy totiž takováto okružní k�ižovatka se spirálovitým uspo�ádáním jízdních pruh� p�inese 

pro dané území nesporné výhody v tom, že umožní všechny k�ižovatkové pohyby (krom 

oto�ení se a pokra�ování ve sm�ru p�vodní p�íjezdové v�tve u vedlejší komunikace tak, jak to 

umož�uje klasická okružní k�ižovatka), �ímž m�že být umožn�n rozvoj p�ilehlé obce Omice. 

Na což by bylo nutné navázat rekonstrukcí napojující se ú�elové komunikace, která svým 

ší�kovým uspo�ádáním neodpovídá požadovaným standard�m. Obslužnost všech sm�r� je 

jedna výhoda, druhou je bezpe�nost ú�astník� silni�ního provozu, což je nejd�ležit�jší 

požadavek p�i p�estavb� stávající k�ižovatky. S okružní k�ižovatkou je spojeno vynucené 

snížení rychlosti, což je nejjednodušší zp�sob, jakým minimalizovat následky p�ípadných 

dopravní nehod. K�ižovatka silnic I/23 a II/602 je totiž p�i dlouhodob�jším sledování 

vyhodnocována jako nehodové místo, což potvrzují statistiky dopravních nehod, které jsou 

zve�ej�ovány ve spolupráci s Policií �R. 

Diplomová práce snad poslouží jako vhodný podkladový materiál, který p�isp�je 

k realizaci zm�ny stávajícího stavu, stávajícího dispozi�ního �ešení. P�íležitost pro zm�nu je 

již v tomto roce, vzhledem k plánované vým�n� asfaltového krytu v první polovin� roku 

2013. Proto by bylo ú�elné vynaložené finan�ní prost�edky investovat efektivn�, strategicky. 

Vypracoval v Brn�, 11. ledna 2013           Bc. David Friedel 
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Statistické vyhodnocení nehodovosti v silni�ním provozu 

Vyhodnocované období: 1. 1. 2007 – 1. 11. 2012 

Lokalita: K�ižovatka silnic I/23 a II/602 u Ostrova�ic a Rosic v Jihomoravském kraji 

Data získána z portálu: www.jdvm.cz 

Obr.: Vyhodnocovaná lokalita se záznamem místa nehod. Zdroj: www.jdvm.cz 

Dopravní nehoda je dle zákona �. 361/2000 S. popsána v § 47 (1) následovn�: 

„Dopravní nehoda je událost v provozu na pozemních komunikacích, nap�íklad havárie nebo 

srážka, která se stala nebo byla zapo�ata na pozemní komunikaci a p�i níž dojde k usmrcení 

nebo zran�ní osoby nebo ke škod� na majetku v p�ímé souvislosti s provozem vozidla 

v pohybu.“ Na konci tohoto textu je výpis statistik z dopravních nehod, které se staly a byly 

zaznamenány na �ešeném území k�ižovatky silnic I/23 a II/602 u Ostrova�ic v �asovém 

období od 1. 1. 2007 do 1. 11. 2012. Data byla získána z webového portálu Jednotné dopravní 

vektorové mapy (www.jdvm.cz) fungujícího pod hlavi�kou Ministerstva dopravy. 

Ve spolupráci s Policií �R jsou zde pr�b�žn� aktualizovány informace o nehodách 

v silni�ním provozu na území �eské republiky. V dob� zpracovávání tohoto textu ješt�

databáze nehod neobsahovala údaje za listopad a prosinec roku 2012, proto statistiky obsahují 
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pouze nehody ze zmín�ného �asového intervalu. Celkov� se v �ešené lokalit� v dané dob�

stalo padesát dopravních nehod, které byly zaznamenány, k nimž byla p�ivolána Policie �R. 

S tím je spojena první skute�nost, kdy je v tabulce v�nující se statistice nehod dle roku vid�t, 

že v roce 2009 došlo k výraznému poklesu po�tu nehod. To bylo zp�sobeno p�evážn� zm�nou 

pravidel, podle kterých jsou �idi�i povinni p�ivolat k dopravní nehod� policii. Limit škody 

pro oznamovací povinnost dopravních nehod byl zvýšen na dvojnásobek, tedy z p�vodních 

50 000 K� na 100 000 K�. Skute�ný po�et nehod na území dané k�ižovatky tak m�že být 

vyšší, po�ád se jedná o dopravní nehody, by� bez následk� na zdraví �i dokonce úmrtí, pouze 

s nižší hmotnou škodou u zú�astn�ných vozidel. Toto platí obecn�, ne jen pro �ešenou 

k�ižovatku. Níže p�iložené tabulky obsahují statistiky z dat ze zmín�ného portálu Jednotné 

dopravní vektorové mapy, zahrnují tém�� všechny informace, jež jsou zde ve�ejn� p�ístupné. 

N�které statistiky jsou podstatné, nap�. hlavní p�í�iny dopravních nehod, jiné pouze dokreslují 

vzniklé situace, mají pouze dopl�kový charakter, informace m�že být zna�n� irelevantní, což 

je nap�. výrobní zna�ka vozidla a rok výroby. Konkrétn� z tabulky se statistikou výrobních 

zna�ek je patrné, že nejvíc nehod zp�sobili �idi�i voz� Škoda, celkov� 17, což je 34 % 

z celkových 50 dopravních nehod. Tato informace koresponduje spíše s tím, že ve vozovém 

parku �eské republiky p�evládají práv� automobily zna�ky Škoda, než s tím, že by tato 

vozidla byla náchyln�jší k dopravním nehodám. Nejvyšší zastoupení vozidel této zna�ky 

potvrzují údaje z webových stránek Sdružení automobilového pr�myslu, kde je uvedeno, 

že k 30. 6. 2012 bylo v �R registrováno 1 637 931 osobních vozidel zna�ky Škoda. V další 

tabulce je zde uvedeno, že v kategorii osobních automobil� je k témuž datu registrováno 

celkem 4 638 372 vozidel, z �ehož plyne, že zna�ka Škoda má zastoupení 35,3 %. Ve stejné 

tabulce 32 typ� osobních automobil� s nejv�tším po�tem registrací má zna�ka Škoda 

zastoupení celkem devíti model�, dokonce na prvních t�ech místech stojí Fabia, Octavia 

a Felicia. Procentuální zastoupení voz� Škoda (34 %), jenž na k�ižovatce zp�sobily nehodu, 

se tém�� shoduje s procentuálním zastoupením osobních voz� této zna�ky registrovaných 

v �R (35,3 %). Každopádn� jak již bylo napsáno, tato informace je zde uvedena pouze 

pro zajímavost, není ur�ující pro vyhodnocení nehodovosti. 

U tabulek se statistikou jednotlivých parametr� databáze dopravních nehod jsou 

uvedeny jednak absolutní hodnoty, jednak procentuální vyjád�ení zastoupení jednotlivých 

�ástí, vedle kterých je i grafické vyjád�ení výskytu. Z v�tšiny statistik je �itelné, že nejv�tším 

problémem a d�vodem dopravních nehod je nedostate�ná kapacita a s tím související 

záležitosti. Nehody jsou sice zap�í�in�ny více faktory, nelze je popsat jedním problémem, 
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v�tšina z nich má však p�vod práv� v nedostate�né kapacit�. K�ižovatka kapacitn�

nevyhovuje ve špi�kových hodinách, v dob� nejv�tších intenzit, nejv�tšího pohybu, 

pravd�podobnost nehody tímto faktorem stoupá. Jak je vid�t v tabulce rozd�lující nehody 

do jednotlivých hodin, nejvíc se jich od 1. 1. 2007 událo práv� mezi t�etí a �tvrtou hodinou 

odpolední (16 %), nejmén� kolem poledne a v no�ních hodinách. Rozložení nehod 

do jednotlivých dn� v týdnu je vícemén� rovnom�rné, nejmén� se jich stalo ve st�edu a ned�li. 

Co se tý�e m�síc�, pom�rn� málo nehod se stalo v zimním období, nap�. v únoru nebyla 

zaznamenána žádná, což vypovídá o tom, že �idi�i v této dob� p�izp�sobují jízdu 

pov�trnostním vliv�m (82 % nehod bylo celkov� p�i neztížených pov�trnostních podmínkách, 

p�i 66 % byl povrch vozovky suchý, nezne�išt�ný), nep�ekra�ují rychlost, vozidla z vedlejšího 

sm�ru mají dostatek �asu k vjetí na hlavní silnici. Práv� jízda z pod�azeného dopravního 

proudu s nedáním p�ednosti v jízd� se uvádí ve statistikách jako hlavní p�í�ina nehody. 

Konkrétn� 46 % je proti p�íkazu „Dej p�ednost v jízd�!“, k tomu 6 % proti p�íkazu „St�j, dej 

p�ednost v jízd�!“ (což sv�d�í o tom, že zde byla v minulosti dopravní zna�ka „P6 – St�j, dej 

p�ednost v jízd�!“, která byla odstran�na možná práv� kv�li navýšení kapacity, protože 

rozhledové pom�ry jsou na k�ižovatce dobré), další 4 % pat�í v této kategorii v databázi 

popisu „p�i odbo�ování vlevo“, což už je dohromady 56 %, nehled� na to, že i další p�í�iny, 

jako je nap�. nedodržení bezpe�né vzdálenosti za vozidlem, mohly mít p�vod v pot�eb�

odbo�ení. Statistika nehod podle druhu srážky �íká, že z 58 % došlo k bo�nímu nárazu, 

ve 26 % se jednalo o náraz zezadu. 92 % nehod je srážka s nekolejovým vozidlem, �ili 

s jiným automobilem, p�i 82 % se nehody zú�astnila práv� dv� vozidla. Nej�ast�ji se jednalo 

o osobní vozidlo bez p�ív�su 78 %, z 66 % šlo o soukromé vozidlo nevyužívané k výd�le�né 

�innosti. Ovlivn�ní alkoholem nebylo zjišt�no u žádného z �idi��. P�i nezhoršené viditelnosti 

vlivem pov�trnostních podmínek se 64 % nehod událo ve dne, 16 % v noci. Zbylých 20 % 

bylo p�i zhoršené viditelnosti, p�i které se stala i smrtelná nehoda, p�i které zem�eli dva lidé, 

dv� osoby byly zran�ny t�žce a jedna lehce. Celkov� 18 nehod (36 %) bylo s následky 

na život� nebo zdraví, ostatních 32 nehod (64 %) bylo pouze s hmotnou škodou. Celkov� bylo 

zran�no 34 osob lehce, 3 osoby t�žce a 2 osoby byly usmrceny. Pr�m�rná celková hmotná 

škoda na nehodu vychází 127 422 K�, p�i�emž suma celkové hmotné škody je 6 371 100 K�, 

nejv�tší �etnost nehod (24 %) je v relaci celkové hmotné škody nad 50 tisíc korun 

až do 75 tisíc korun v�etn�. Pr�m�rná škoda na zaznamenaném vozidle je 51 940 K�, p�i�emž 

suma škody na vozidle je 2 597 000 K�. Jedna nehoda byla zavin�na lesní zv��í, tato p�í�ina 

se ve v�tším po�tu vyskytovala spíš na okolních pr�jezdních �ástech za hranicí k�ižovatky než 

v prostoru pr�se�né k�ižovatky. Ve dvou p�ípadech (4 %) došlo k úniku pohonných hmot, 
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oleje nebo podobn�. Z obrázku v úvodu je patrné, že nejv�tší kumulace dopravních nehod je 

v oblasti st�edu k�ižovatky. Jak bylo uvedeno výše, jako hlavní p�í�ina nehody se v databázi 

nej�ast�ji uvádí nedání p�ednosti v jízd�. Proti p�íkazu dopravní zna�ky „Dej p�ednost 

v jízd�!“ a „St�j, dej p�ednost v jízd�!“ se provinilo celkem 26 �idi�� (52 %), toto �íslo by se 

m�lo vztahovat na jízdu z vedlejší silnice II/602 od Ostrova�ic. Když tito �idi�i cht�jí odbo�it 

na Brno, musejí dávat p�ednost všem na silnici I/23, v obou sm�rech jsou zde dva pruhy, 

intenzita bývá vysoká, t�žko se hledá dostate�ný odstup mezi vozidly pro projetí, zvlášt� pak 

nákladním voz�m. N�které netrp�livé �idi�e to tak m�že svád�t k riskování. Jako hlavní 

d�vod je tedy uvedeno nedání p�ednosti v jízd�, p�vod toho však je možné najít práv�

v nedostate�né kapacit�, jejíž navýšení by m�lo snížit po�et dopravních nehod, vhodná úprava 

k�ižovatky by m�la p�isp�t k zvýšení bezpe�nosti provozu. 

Za posledních necelých šest let se na k�ižovatce stalo padesát nehod. Toto absolutní 

�íslo se m�že vyjád�it i pomocí ukazatele relativní nehodovosti R. V publikaci Metodika 

identifikace a �ešení míst �astých dopravních nehod je pro výpo�et ukazatele relativní 

nehodovosti k�ižovatky uveden vztah 

610
365

⋅
⋅⋅

=
tI

N
R o , 

kde No je celkový po�et osobních nehod ve sledovaném období, I je pr�m�rná denní intenzita 

provozu [voz/24 hod], t je sledované období [roky]. R má jednotku po�et osobních nehod 

na mil. voz. a rok. Operuje se zde s termínem „osobní nehoda“, což je nehoda, p�i níž došlo 

k usmrcení nebo zran�ní zú�astn�ných osob. P�i zohledn�ní pouze t�chto nehod by vyšlo 

504,010

12

70
16782365

18 6
=⋅

⋅⋅

=R osobních nehod na milion vozidel a rok. 

Intenzita I je dosazena jako pr�m�r dvou výstup� m��ení aktuálního RPDI, jenž jsou uvedeny 

v p�íloze Dopravní pr�zkum na k�ižovatce silnic I/23 a II/602 u Ostrova�ic. 

I=(16 882+16 682):2=16 782 voz/24 hod

V p�edchozích letech sice byly pr�m�rné denní intenzity nižší, což by p�i zohledn�ní mírn�

navýšilo hodnotu ukazatele relativní nehodovosti, tato skute�nost je však zanedbána. Za �as t

je dosazeno sledované období, což je 70 m�síc�, které jsou d�leny �íslem 12, aby byly 

jednotkou roky. Osobních nehod se na k�ižovatce stalo v tomto období celkem 18. Velikost 

tohoto ukazatele relativní nehodovosti se obvykle pohybuje mezi 0,1–0,9, p�i p�ekro�ení 

hodnoty 1,6 je z�ejmé, že se jedná o zvláš� nebezpe�né místo. 



Vyhodnocení nehodovosti na k�ižovatce silnic I/23 a II/602 u Ostrova�ic 

- 5 - 

Pokud se vezme v úvahu všech padesát nehod, ne jenom osobní nehody, pak 

399,110

12

70
16782365

50
10

365
66

=⋅

⋅⋅

=⋅
⋅⋅

=
tI

N
R  nehod na milion vozidel a rok. 

Podle tohoto ukazatele je z�ejmé, že se jedná o nehodové místo, o nebezpe�né místo. Krom�

pom�rn� p�esn� ur�ené �ástky celkových hmotných škod zp�sobených dopravními nehodami, 

která je v tomto p�ípad� vy�íslena na 6 371 100 K�, se m�žou vyhodnotit i celospole�enské 

ztráty u osobních nehod. Zde už se sice jedná o diskutabilní hodnoty, p�esto však byly 

stanoveny a lze je brát jako podklady. V roce 1999 byly orienta�ní náklady ztrát 

z nehodovosti u smrti 6,7 mil. K�, u t�žkého zran�ní 2,2 mil. K�, u lehkého 

zran�ní 0,2 mil. K�. Údaje byly op�t p�evzaty z Metodiky identifikace a �ešení míst �astých 

dopravních nehod. U �ešené k�ižovatky jsou tedy orienta�ní náklady za sledované období 

celkov� 6,7·2+2,2·3+0,2·34=26,8 mil. K�, což je v pr�m�ru 4,594 mil. K� každý rok. I když 

jsou ve výpo�tu použity orienta�ní náklady stanovené v roce 1999, které dnes už nejsou 

aktuální, je možné tvrdit, že by bylo rentabilní i nákladn�jší dopravn� bezpe�nostní opat�ení 

založené na stavebních úpravách. �ástka za nízkonákladovou úpravu je v tomto kontextu 

zanedbatelná. Na webovém portálu Centra dopravního výzkumu je k dohledání 

i aktualizovaná tabulka s uvažovanými �ástkami zvláš� pro jednotlivé roky 2001 až 2010. 

Jednotkové náklady v tisících K�

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Smrtelné zran�ní 7 375 8 100 9 014 9 251 9 427 9 662 9 933 10 558 10 653 17 645

T�žké zran�ní 2 625 2 797 2 864 3 106 3 165 3 244 3 335 3 545 3 577 4 863 

Lehké zran�ní 300 301 335 349 356 365 375 398 402 668 

Jen hmotné škody 92 88 93 96 98 100 102 108 109 271 

Tabulka s jednotkovými náklady, výše ztrát na jednu osobu. 

Zdroj: Výpo�et ekonomických ztrát z dopravní nehodovosti za období 2001 – 2010. Dostupné z: 

http://www.cdv.cz/vypocet-ekonomickych-ztrat-z-dopravni-nehodovosti-za-obdobi-2001-2010/ 

  

P�i 18 osobních nehodách, které se vztahují na �ešenou k�ižovatku, bylo zran�no lehce 

9 osob v roce 2007, 3 osoby v roce 2008, 5 osob v roce 2009, 11 v roce 2010, 5 v roce 2011 

a 1 osoba v roce 2012, celkov� tedy 34 osob s lehkým zran�ním. T�žce zran�no bylo v roce 

2007, 2009 a 2010 vždy po 1 osob�, celkov� tedy 3. Usmrceny byly p�i nehod� v roce 2009 

celkem 2 osoby. Z toho vychází celková suma ((9·375+3·398+5·402+(11+5+1)·668) 

+(1·3 335+1·3 577+1·4 863)+(2·10 653))·1 000=51 016 000 K�, (nehody z let 2011 a 2012 
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po�ítány se stejnými náklady jako pro rok 2010), což je v pr�m�ru ro�n� 8 745 600 K�, tedy 

skoro dvojnásobek oproti sou�tu vycházejícího z �ástek z roku 1999. Když se k tomu p�ipo�te 

i 1 092 189 K�, což je pr�m�rná ro�ní �ástka z celkové hmotné škody, vychází celková 

hodnota ztrát pr�m�rn� 9 837 789 K� ro�n�. Z této sumy už je návratnost investic z�eteln�jší. 

Rentabilita ze strany �eské spole�nosti, státu �eské republiky. Na stran� vlastníka k�ižovatky 

by z�staly pouze náklady spojené se stavbou a následnou údržbou, zde by nedošlo k p�ímému 

snížení náklad�, spíš naopak. 

 Faktor, jenž m�že zredukovat po�et dopravních nehod nebo p�i nejmenším m�že snížit 

jejich následky, je snížení rychlosti na hlavní komunikaci. V sou�asném stavu je zde 

maximální povolená rychlost 90 km/h ve sm�ru od Rosic, z Brna je zde omezení na 80 km/h

zákazovou dopravní zna�kou „B20a – Nejvyšší povolená rychlost“. V p�ípad� realizace 

jednoduchých úprav, které usm�rní pohyb na k�ižovatce, je doporu�eno snížit rychlost 

na silnici I/23 v obou sm�rech na 70 km/h. Tato zm�na zvýší bezpe�nost p�i pr�jezdu 

upravenou situací, zvýší manévrovací �as pro vozidla p�ijížd�jící z vedlejší, p�i kterém m�žou 

uskute�nit sv�j k�ižovatkový pohyb, navýší se tím kapacita k�ižovatky. Schémata 

uvažovaných úprav jsou uvedena v p�íloze kapacitního posouzení, jde nap�. o stažení 

pr�b�žného p�ímého dvoupruhu na hlavní do jednoho jízdního pruhu, a� už v obou sm�rech, 

nebo minimáln� ze sm�ru od Rosic, �ímž by se vytvo�il prostor pro levé odbo�ení 

od Ostrova�ic. Odbo�ující vozidla by se nejprve za�adila do p�vodn� levého jízdního pruhu 

na I/23, kolizní bod s dopravním proudem �. 2, jenž by se nov� pohyboval pouze v p�vodním 

pravém jízdním pruhu, by byl odsazený, nebyl by v kritickém prostoru st�edu k�ižovatky. 

V tomto p�ípad� je doporu�eno rozd�lit p�vodní dva pruhy ze sm�ru od Rosic na Brno nap�. 

hust�jším rozmíst�ním tzv. baliset�. Provizorním �ešením, které by v praxi mohlo fungovat 

i n�kolik let, než by došlo k definitivní stavební úprav�, by bylo použití �erveno bílých 

plastových svodidel, zátaras�, tzv. city-blok�, napln�ných slanou vodou, což by bylo 

bezpe�n�jší �ešení než použití betonových svodidel, zárove� by byla levn�jší p�ípadná oprava, 

kdyby se tyto plastové zátarasy dostaly do kontaktu s n�jakým vozidlem. V p�ípad� �ešení 

takové úpravy je vhodné, aby byly znemožn�ny �ty�i k�ižovatkové pohyby, dopravní proudy 

�. 4, 5, 7 a 11, �ili sm�r od Omic na Rosice a Ostrova�ice, v sou�asnosti zakázaný sm�r 

od Brna do Omic a �tvrtý p�ímý sm�r od Ostrova�ic do Omic. Tímto opat�ením je op�t jednak 

navýšena kapacita k�ižovatky, by� dané sm�ry jsou v sou�asnosti využívány minimáln�, jak 

ukázal dopravní pr�zkum, ale hlavn� by došlo k zvýšení bezpe�nosti na k�ižovatce, ú�astníci 

silni�ního provozu by nov� nebyli ohroženi t�mito rizikovými pr�jezdy. Nejefektivn�jším 
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�ešením je kompletní stavební úprava, p�estavba pr�se�né k�ižovatky na okružní, konkrétn�

na okružní k�ižovatku se spirálovitým uspo�ádáním. Toto �ešení by umožnilo všechny 

k�ižovatkové pohyby, byl by tak mimo jiné vy�ešen vjezd do a z Omic, který má 

v sou�asnosti charakter spíše p�íležitostného využití, ostatn� jedná se o ú�elovou komunikaci. 

Dále by se na k�ižovatce automaticky, p�irozen� snížila rychlost vozidel, p�ípadné nehody by 

se tak staly p�i nízkých rychlostech, což by vedlo pouze tzv. k poma�kaným plech�m, nikoli 

k vážným zran�ním, což je hlavní cíl bezpe�nostní koncepce, eliminace osobních nehod. 

S p�estavbou na okružní k�ižovatku je spojena povinnost vybudovat na míst� ve�ejné 

osv�tlení, což je další faktor, který by zvýšil bezpe�nost. Ostatn� už jen z povahy v�ci 

samotného uspo�ádání k�ižovatkových pohyb� je z�ejmé, že okružní k�ižovatka je 

bezpe�n�jší, vzhledem k tomu, že má mén� kolizních bod� oproti pr�se�né k�ižovatce, je zde 

odbouráno nebezpe�né levé odbo�ení. D�ležité je však pro p�ehlednost pr�jezdu k�ižovatkou 

smysluplné dopravní zna�ení, to platí jak pro spirálovitou okružní k�ižovatku, tak 

pro jakoukoli jinou úpravu uspo�ádání jízdních pruh�. Je nezbytné v�asné a p�ehledné 

upozorn�ní na zm�nu, na uspo�ádání k�ižovatky, je nutné viditelné vodorovné a svislé 

dopravní zna�ení. �ešení lokality spirálovitou okružní k�ižovatkou vyhovuje z kapacitního 

hlediska, jak bylo prokázáno výpo�tem. U této stavební úpravy se jeví jako jediný negativní 

�initel finan�ní náro�nost, která m�že být z krátkodobého hlediska chápána jako neúm�rn�

vysoká, v sou�asné ekonomické situaci na ni nemusí být vyhrazeny finan�ní prost�edky, 

z dlouhodobého hlediska se jedná o p�estavbu ekonomicky výhodnou. To potvrzuje i �lánek 

Ing. Petra Pokorného o �ásti výzkumného projektu 6. rámcového programu EU Rosebud, kde 

je takováto p�estavba nehodového místa hodnocena kladn�. �lánek je dostupný na webové 

adrese http://www.czrso.cz/clanky/dopravni-zklidnovani. 

 Shrnutí pr�m�rné, typické dopravní nehody, vycházející z nejv�tších �etností 

sledovaného jevu z následujících statistik: Okolo pátku, na podzim, ve dne v �ase 15:00 

až 16:00, neztížené pov�trnostní podmínky, povrch vozovky suchý, nezne�išt�ný, bo�ní 

srážka soukromého osobního vozidla bez p�ív�su s jedoucím nekolejovým vozidlem, 

2 ú�astníci nehody, pouze hmotná škoda v pr�m�rné celkové výši 127 422 K�, bez úniku 

pohonných a provozních hmot, zavin�ní �idi�em motorového vozidla, který nebyl ovlivn�n 

alkoholem, hlavní p�í�inou nehody je nedání p�ednosti v jízd�. 
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Data z databáze Jednotné dopravní vektorové mapy (www.jdvm.cz).
Vyhodnocované období: 1.1.2007 - 1.11.2012

Pond�lí 8 16,0%
2007 9 18,0% Úterý 8 16,0%
2008 16 32,0% St�eda 3 6,0%
2009 6 12,0% �tvrtek 9 18,0%
2010 7 14,0% Pátek 9 18,0%
2011 6 12,0% Sobota 10 20,0%
2012 6 12,0% Ned�le 3 6,0%
Celkem 50 100,0% Celkem 50 100,0%

Leden 4 8,0%
Únor 0 0,0%
B�ezen 3 6,0%
Duben 3 6,0%
Kv�ten 2 4,0%
�erven 6 12,0%
�ervenec 4 8,0%
Srpen 5 10,0%
Zá�í 6 12,0%
�íjen 8 16,0%
Listopad 7 14,0%
Prosinec 2 4,0%
Celkem 50 100,0%

0 0,0%
4 8,0%
3 6,0%
4 8,0%
2 4,0%
2 4,0%
3 6,0%
0 0,0%
1 2,0%
3 6,0%
8 16,0%
5 10,0%
3 6,0%
3 6,0%
5 10,0%
3 6,0%
0 0,0%
1 2,0%

Celkem 50 100,0%
Ranní špi�ka (6:50 - 7:50) 4 8,0%
Odpolední špi�ka (15:30 - 16:30) 6 12,0%

Statistiky nehod na k�ižovatce silnic I/23 a II/602 u Ostrova�ic

23:00 - 5:59

10:00 - 10:59

6:00 - 6:59

9:00 - 9:59

7:00 - 7:59
8:00 - 8:59

Statistika nehod podle jednotlivých dn� v týdnuStatistika nehod podle rok�

Statistika nehod podle m�síc�

Statistika nehod podle jednotlivých hodin b�hem dne

15:00 - 15:59
14:00 - 14:59

17:00 - 17:59
16:00 - 16:59

21:00 - 21:59
20:00 - 20:59
19:00 - 19:59
18:00 - 18:59

13:00 - 13:59
12:00 - 12:59
11:00 - 11:59

22:00 - 22:59
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Vyhodnocované období: 1.1.2007 - 1.11.2012

Srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem 46 92,0%
Srážka s pevnou p�ekážkou 2 4,0%
Srážka s lesní zv��í 1 2,0%
Jiný druh nehody 1 2,0%
Celkem 50 100,0%

Bo�ní 29 58,0%
Zezadu 13 26,0%
�elní 4 8,0%
Nep�ichází v úvahu, nejde o srážku jedoucích vozidel 4 8,0%
Celkem 50 100,0%

Nep�ichází v úvahu, nejde o srážku s pevnou p�ekážkou 48 96,0%
Svodidlo 2 4,0%
Celkem 50 100,0%

Pouze s hmotnou škodou 32 64,0%
S následky na život� nebo zdraví 18 36,0%
Celkem 50 100,0%

Zavin�ní �idi�em motorového vozidla 49 98,0%
Zavin�ní lesní zv��í 1 2,0%
Celkem 50 100,0%

Ne 47 94,0%
Nezjiš�ováno 3 6,0%
Celkem 50 100,0%

Proti p�íkazu dopravní zna�ky Dej p�ednost v jízd�! 23 46,0%
Nesprávné otá�ení nebo couvání 6 12,0%
�idi� se pln� nev�noval �ízení vozidla 5 10,0%
Proti p�íkazu dopravní zna�ky St�j, dej p�ednost v jízd�! 3 6,0%
Nedodržení bezpe�né vzdálenosti za vozidlem 3 6,0%
P�i odbo�ování vlevo 2 4,0%
P�i p�edjížd�ní z jednoho pruhu do druhého 2 4,0%
Chyby p�i udání sm�ru jízdy 1 2,0%
Jiný druh nesprávného p�edjížd�ní 1 2,0%
Jiný druh nesprávného zp�sobu jízdy 1 2,0%
Náhlé, bezd�vodné snížení rychlosti jízdy 1 2,0%
Nep�im��ená rychlost stavu vozovky (náledí) 1 2,0%
Nezavin�ná �idi�em 1 2,0%
Celkem 50 100,0%

Statistika nehod podle druhu nehody

Statistika nehod podle druhu srážky

Statistika nehod podle druhu pevné p�ekážky

Statistika nehod podle charakteru nehody

Statistika nehod podle zavin�ní

Statistika nehod podle alkoholu u viníka

Statistika nehod podle hlavní p�í�iny

- 9 -
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Vyhodnocované období: 1.1.2007 - 1.11.2012

Dobrý, bez závad 50 100,0%

Povrch suchý, nezne�išt�ný 33 66,0%
Povrch mokrý 16 32,0%
Na vozovce je náledí, ujetý sníh - neposypané 1 2,0%
Celkem 50 100,0%

Neztížené 41 82,0%
Déš� 5 10,0%
Na po�átku dešt�, slabý déš� 2 4,0%
Mlha 1 2,0%
Sn�žení 1 2,0%
Celkem 50 100,0%

Ve dne, viditelnost nezhoršena vlivem pov�trnostních podmínek 32 64,0%
Ve dne, zhoršená viditelnost (svítání, soumrak) 3 6,0%
Ve dne, zhoršená viditelnost vlivem pov�trnostních podmínek (mlha, sn�žení, déš�,…) 3 6,0%
V noci - bez ve�ejného osv�tlení, viditelnost nezhoršená vlivem pov�trnostních podmínek 8 16,0%
V noci - bez ve�ejného osv�tlení, viditelnost zhoršená vlivem pov�trnostních podmínek 4 8,0%
Celkem 50 100,0%

Po�et nehod 10
Po�et nehod s následky na zdraví 2
Po�et usmrcených osob (do 24 hodin od nehody) 2
Po�et t�žce zran�ných osob 1
Po�et lehce zran�ných osob 4
Po�et nehod pod vlivem alkoholu 0

Lehce zran�no osob 34
T�žce zran�no osob 3
Usmrceno osob 2
Po�et nehod se zran�ním �i úmrtím 18 36,0%
Po�et nehod bez zran�ní 32 64,0%

Osobní automobil bez p�ív�su 39 78,0%
Nákladní automobil 7 14,0%
Osobní automobil s p�ív�sem 1 2,0%
Nákladní automobil s náv�sem 1 2,0%
Nákladní automobil s p�ív�sem 1 2,0%
Nezjišt�no, �idi� ujel 1 2,0%
Celkem 50 100,0%

Statistika nehod podle stavu komunikace

Statistika nehod podle stavu povrchu vozovky

Statistika nehod podle pov�trnostních podmínek

Statistika nehod podle viditelnosti

Statistika po�tu nehod za zhoršené viditelnosti

Statistika po�tu zran�ných

Statistika nehod podle druhu vozidla
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Vyhodnocované období: 1.1.2007 - 1.11.2012

Soukromé, nevyužívané k výd�le�né �innosti 33 66,0%
Soukromá organizace (podnikatel, s.r.o., v.o.s., a.s., atd.) 12 24,0%
Registrované mimo území �R 2 4,0%
Policie �R 1 2,0%
Žádné z uvedených 2 4,0%
Celkem 50 100,0%

Došlo k úniku pohonných hmot, oleje, chladícího media apod. 2 4,0%
Žádné z uvedených 48 96,0%
Celkem 50 100,0%

1 zú�astn�né vozidlo 3 6,0%
2 zú�astn�ná vozidla 41 82,0%
3 zú�astn�ná vozidla 6 12,0%
Celkem 50 100,0%

Dobré 50 100,0%

Škoda 17 34,0% 1979 1 2,0%
Renault 5 10,0% 1981 1 2,0%
Audi 3 6,0% 1988 1 2,0%
Ford 3 6,0% 1994 3 6,0%
Peugeot 3 6,0% 1995 2 4,0%
Citroën 2 4,0% 1998 4 8,0%
IVECO 2 4,0% 1999 2 4,0%
Mercedes 2 4,0% 2000 2 4,0%
Opel 2 4,0% 2001 3 6,0%
Volkswagen 2 4,0% 2002 5 10,0%
Dacia 1 2,0% 2003 4 8,0%
Fiat 1 2,0% 2004 2 4,0%
Hyundai 1 2,0% 2005 5 10,0%
Mazda 1 2,0% 2006 4 8,0%
Nissan 1 2,0% 2007 3 6,0%
Seat 1 2,0% 2008 5 10,0%
Toyota 1 2,0% 2010 1 2,0%
VAZ 1 2,0% 2011 1 2,0%
Nezjišt�no 1 2,0% Nezjišt�no 1 2,0%
Celkem 50 100,0% Celkem 50 100,0%

Nezaznamenáno 25
Žádné z uvedených 25
Celkem 50

Statistika nehod podle charakteristiky vozidla

Statistika nehod podle úniku hmot

Statistika nehod podle po�tu zú�astn�ných vozidel

Statistika nehod podle výrobní zna�ky vozidla Statistika nehod podle roku výroby vozidla

Statistika nehod podle chování chodce

Statistika nehod podle rozhledových pom�r�

- 11 -



Vyhodnocení nehodovosti na k�ižovatce silnic I/23 a II/602 u Ostrova�ic

Vyhodnocované období: 1.1.2007 - 1.11.2012

Pr�m�rná celková hmotná škoda
Suma celkové hmotné škody

Hmotná škoda do 25 tisíc v�etn� 3 6,0%
Hmotná škoda nad 25 tisíc do 50 tisíc v�etn� 7 14,0%
Hmotná škoda nad 50 tisíc do 75 tisíc v�etn� 12 24,0%
Hmotná škoda nad 75 tisíc do 100 tisíc v�etn� 8 16,0%
Hmotná škoda nad 100 tisíc do 150 tisíc v�etn� 9 18,0%
Hmotná škoda nad 150 tisíc do 200 tisíc v�etn� 3 6,0%
Hmotná škoda nad 200 tisíc do 300 tisíc v�etn� 6 12,0%
Hmotná škoda nad 300 tisíc 2 4,0%
Celkem 50 100,0%

Pr�m�rná škoda na vozidle
Suma škody na vozidle

Škoda na vozidle do 25 tisíc v�etn� 15 30,0%
Škoda na vozidle nad 25 tisíc do 50 tisíc v�etn� 20 40,0%
Škoda na vozidle nad 50 tisíc do 75 tisíc v�etn� 4 8,0%
Škoda na vozidle nad 75 tisíc do 100 tisíc v�etn� 6 12,0%
Škoda na vozidle nad 100 tisíc do 150 tisíc v�etn� 4 8,0%
Škoda na vozidle nad 150 tisíc do 200 tisíc v�etn� 0 0,0%
Škoda na vozidle nad 200 1 2,0%
Celkem 50 100,0%

060306090333
060306090159

51 940 K�

Statistika nehod podle celkové hmotné škody v K�

6 371 100 K�
127 422 K�

Datum

Statistika nehod podle škody na vozidle v K�

2 597 000 K�

Identifika�ní �íslo Datum

Seznam identifika�ních �ísel nehod s datumem nehody

060306070373 13.3.2007
060306070714

060306071954
060306071932

060306071519
060306071641
060306071093
060306071157

060306072080
060306080071
060306080124
060306080376
060306080508
060306081086
060306081251
060306081259
060306081288
060306081442
060306081472
060306081530
060306081575
060306081769
060306081788
060306081942
060306081989

4.5.2007

18.9.2007
30.8.2007

29.10.2007
25.10.2007
10.7.2007
30.6.2007

15.8.2008
17.7.2008
4.4.2008
12.3.2008
19.1.2008
13.1.2008
16.11.2007

22.12.2008
15.12.2008
18.11.2008
13.11.2008
11.10.2008
4.10.2008
26.9.2008
21.9.2008
22.8.2008
17.8.2008

060306121019
060306120930
060306120662
060306120506
060306120396
060306120068
060306111085
060306111002
060306110506

060306100904
060306100835
060306100480

060306110352
060306110205
060306110025
060306101050

2.5.2012
21.1.2012
26.11.2011

060306100974

29.10.2011
13.6.2011
29.4.2011
10.3.2011
11.1.2011
26.11.2010

29.10.2012
5.10.2012
19.7.2012
4.6.2012

4.11.2010
18.10.2010

Identifika�ní �íslo

29.9.2010
29.6.2010
5.6.2010
1.6.2010

060306100386
060306100369
060306090648
060306090480
060306090478

30.4.2009

24.11.2009
26.9.2009
26.9.2009
17.8.2009
30.7.2009

060306090373
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Srovnání délek tras a �as� dojezdu 

Start Omice 

Cíl Rosice Tet�ice Zastávka Ostrova�ice �í�any 

Silnice III/3945 I/23 III/3945 II/394 III/3945 I/23 II/602 III/3945 ú�el.k. III/3945 III/00215 ú�el.k.

Varianta jih sever jih sever jih sever sever jih sever jih jih sever

Délka [km] 7,4 7,1 5,3 7,2 9,8 9,9 12,4 10,2 6,6 11,5 12,0 7,8 

�as [min] 10 11 7 12 14 15 18 14 9 15 17 11 

Tabulka délek tras a �as� dojezdu. Zdroj dat: https://maps.google.cz/ 

Výchozí a cílové body použité v tabulce: 

Omice:  OÚ Omice, Tet�ická 51 

Rosice: MÚ Rosice, Palackého nám�stí 13 

Tet�ice: OÚ Tet�ice, Palackého 177 

Zastávka: OÚ Zastávka, Hutní osada 14 

Ostrova�ice: Ú�ad m�styse Ostrova�ice, nám�stí Viléma Mrštíka 54 

�í�any: OÚ �í�any, nám�stí Osvobození 340 

  

Tato tabulka p�edstavuje srovnání délek tras a �as� dojezdu, poukazuje na oprávn�nost 

požadavku znemožn�ní n�kterých k�ižovatkových pohyb� s ohledem na bezpe�nost silni�ního 

provozu. U varianty „sever“ je uvažován pr�jezd p�es �ešenou k�ižovatku silnic I/23 a II/602 

u Ostrova�ic p�i zachování stávající pr�jezdnosti, sou�asných k�ižovatkových pohyb� – 

z Omic by se jelo lesem p�es ú�elovou komunikaci, která ústí do dané k�ižovatky, tou by se 

následn� projelo požadovaným sm�rem. Varianta „jih“ p�edstavuje trasu, p�i které se vyjede 

z Omic na jihu a následn� se projíždí p�es silnici III/3945. Je to p�ípad, p�i kterém by byly 

na posuzované k�ižovatce omezeny k�ižovatkové pohyby, dopravní proudy �. 4, 5, 7 a 11. Jak 

je vid�t, toto omezení je nevýhodné z �asového a vzdálenostního pohledu pouze pro p�ímý 

pr�jezd k�ižovatkou z ú�elové komunikace na silnici II/602, ve sm�ru spojujícím Omice 

a Ostrova�ice plus další navazující sídla. P�i znemožn�ní p�ímého pr�jezdu by se jízda 

prodloužila o 3,6 km a 4 až 5 minut. Levé odbo�ení z Omic na Rosice je sice délkov� kratší 

o 300 metr�, ale �asov� delší o 1 minutu. Je ovšem pot�eba zohlednit výchozí a cílové místo, 

zde byla vybrána sídla ú�ad� zainteresovaných sídelních celk�, jež se vhodn� vyskytují 

v pomyslném st�edu sídel. Vzdálenost od st�edu k�ižovatky k Obecnímu ú�adu v Omicích p�es 

ú�elovou komunikaci m��í 4,1 km, doba jízda 6 minut. �asové a délkové údaje p�evzaty 

z webového portálu https://maps.google.cz/. 
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�idi��m, kte�í mají cílové �i výchozí místo v Omicích situované blíže k dané 

k�ižovatce, bude z praktických d�vod� z�ejm� více vyhovovat stávající pr�jezdnost 

k�ižovatkou. Každopádn� na 5. zasedání zastupitelstva obce Omice, konaného dne 

12. 12. 2012 na Obecním ú�ad� v Omicích, kde jsem byl osobn� p�ítomen p�i úvodním 

projednávání otázky plánované pr�jezdnosti posuzované k�ižovatky, bylo odsouhlaseno 

všemi p�ítomnými zastupiteli, že z jejich strany nebude p�i dalším projednávání se 

zodpov�dnými institucemi vznášeno zamítavé stanovisko k zamezení levého odbo�ení 

sm�rem na Rosice a p�ímého pr�jezdu do a z Ostrova�ic, akceptovali zamýšlené zm�ny 

vzhledem k bezpe�nosti a zkapacitn�ní k�ižovatky. Souhlasili s tím však s v�domím, že se 

bude jednat pouze o provizorní �ešení, které m�že trvat n�kolik let, výhledov� je o�ekávána 

okružní k�ižovatka, která uspokojí všechny požadavky, pro kterou by mezi tím byla 

zpracována projektová dokumentace. Viz citace ze zmín�ného zápisu: 

„Hlasování �. 4: pro 8; proti 0; zdržel se 0 

Usnesení �.3/1212/12 

Zastupitelstvo obce Omice schvaluje p�ijetí navrhovaného opat�ení ke zlepšení bezpe�nosti 

zmín�né k�ižovatky.“ 

V p�ípad�, že by se dot�ené strany nedohodly na nutných bezpe�nostních opat�eních, 

mohlo by dojít i k tomu, že by se vjezd do k�ižovatky z ú�elové komunikace úpln� zakázal. 

Viz text z �SN 73 6101, kde je sjezd definován jako p�ipojení ú�elové komunikace na silnici 

a dále: „11.7 Samostatné sjezdy, p�ipojující sousední nemovitosti (pozemky a budovy) 

a sjezdy, p�ipojující ú�elové komunikace, se ve volné krajin� nedovolují na všech dálnicích, 

rychlostních silnicích, �ty� a vícepruhových silnicích s neomezeným p�ístupem a ostatních 

silnicích I. t�ídy, s výjimkou sjezd� ur�ených pro správce komunikace. V od�vodn�ných 

p�ípadech m�že silni�ní správní ú�ad s p�ihlédnutím k intenzit� dopravy a po zvážení místních 

podmínek povolit samostatné sjezdy a p�ipojení ú�elových komunikací na silnice I. t�ídy 

s neomezeným p�ístupem, pokud to neohrozí bezpe�nost dopravy.“

Silni�ním správním ú�adem s kompetencí pro silnice I. t�ídy je v sou�asnosti krajský 

ú�ad, v p�ípad� �ešené k�ižovatky konkrétn� Krajský ú�ad Jihomoravského kraje se sídlem 

v Brn�. Samotná ú�elová komunikace spadá pod p�sobnost Ú�adu m�styse Ostrova�ice 

a Obecního ú�adu v Omicích, jelikož leží na dvou katastrálních územích. Silni�ním správním 

ú�adem pro místní komunikace a ve�ejn� p�ístupné ú�elové komunikace jsou obecní ú�ady. 

Viz zákon �. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném zn�ní. 
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Seznam protokol� kapacitního posouzení k�ižovatky 

  1 – rok 2012,  odpolední špi�ka,  stávající uspo�ádání 

  2 – rok 2012,  ranní špi�ka,  stávající uspo�ádání 

  3 – rok 2035,  odpolední špi�ka,  stávající uspo�ádání 

  4 – rok 2035,  ranní špi�ka,  stávající uspo�ádání 

  5 – rok 2012,  odpolední špi�ka,  úprava jízdních pruh� �. 1 

  6 – rok 2012,  ranní špi�ka,  úprava jízdních pruh� �. 1 

  7 – rok 2035,  odpolední špi�ka,  úprava jízdních pruh� �. 1 

  8 – rok 2035,  ranní špi�ka,  úprava jízdních pruh� �. 1 

  9 – rok 2012,  odpolední špi�ka,  úprava jízdních pruh� �. 2 

10 – rok 2012,  ranní špi�ka,  úprava jízdních pruh� �. 2 

11 – rok 2035,  odpolední špi�ka,  úprava jízdních pruh� �. 2 

12 – rok 2035,  ranní špi�ka,  úprava jízdních pruh� �. 2 

13 – rok 2012,  odpolední špi�ka,  úprava jízdních pruh� �. 3 

14 – rok 2012,  ranní špi�ka,  úprava jízdních pruh� �. 3 

15 – rok 2035,  odpolední špi�ka,  úprava jízdních pruh� �. 3 

16 – rok 2035,  ranní špi�ka,  úprava jízdních pruh� �. 3 

17 – rok 2012,  odpolední špi�ka,  spirálová okružní k�ižovatka 

18 – rok 2012,  ranní špi�ka,  spirálová okružní k�ižovatka 

19 – rok 2035,  odpolední špi�ka,  spirálová okružní k�ižovatka 

20 – rok 2035,  ranní špi�ka,  spirálová okružní k�ižovatka 

Pozn.: Schématické obrázky úprav jízdních pruh� jsou vyobrazeny na stran� �. 41. 

Jednotlivé protokoly jsou sou�ástí p�ílohy 06b: Kapacitní posouzení k�ižovatky silnic I/23 

a II/602 u Ostrova�ic. 
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Kapacitní posouzení ne�ízené pr�se�né k�ižovatky 
podle TP 188 a HBS 

Na následujících stránkách je popsán postup výpo�tu kapacitního posouzení ne�ízené 

pr�se�né k�ižovatky silnic I/23 a II/602 v Jihomoravském kraji. Zjišt�ní kapacity k�ižovatky 

je provedeno dle „TP 188 – Posuzování kapacity ne�ízených úrov�ových k�ižovatek“ z roku 

2007 a dále dle n�mecké p�íru�ky pro dimenzování systém� silni�ního provozu, v originále 

„Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen“ (dále jen HBS) z roku 2005. 

Z této n�mecké publikace �erpá i samotné �eské TP 188, základní teoretický model 

pro výpo�et kapacity v podstat� kopíruje jejich metodiku, liší se jen v n�kolika díl�ích 

�ástech. Kapitola z knihy HBS v�nující se k�ižovatkám bez sv�telného signaliza�ního 

za�ízení, která koresponduje s TP 188, je podrobn�jší, nezabývá se jen základním typem 

pr�se�né �i stykové k�ižovatky. Konkrétní rozdíly jsou popsány níže u jednotlivých �ástí, 

které byly použity pro výpo�et uvedené, individuální pr�se�né k�ižovatky. První, formální 

rozdíl je v tom, že formulá� dle TP 188 je dvoustránkový, dle HBS t�ístránkový. 

Pro p�ehlednost a dostate�nou velikost textu je formulá� vyhotovený pro tento výpo�et na 

t�ech stranách. �azení popisu výpo�tu je chronologické, dle postupných krok� p�i vypl�ování 

finálního formulá�e, který je obsahov� závazným dokumentem posuzujícím úrov�ové 

ne�ízené k�ižovatky. Tato p�íloha nahrazuje po domluv� s vedoucím diplomové práce p�ílohu 

06 – Podélné profily vybrané varianty. 

Úvodní informace pro kapacitní posouzení ne�ízené k�ižovatky podle        
TP 188 a HBS 

Název k�ižovatky: K�ižovatka silnic I/23 a II/602 u Ostrova�ic a Rosic 

v Jihomoravském kraji.

Jedná se o pr�se�nou k�ižovatku, kdy silnice I/23 je hlavní, p�ímá, dvoupruhová 

v obou sm�rech. Ze severu se na ni p�ipojuje silnice II/602, z jihu pak minimáln� využívaná 

ú�elová komunikace. 

Posuzovaný stav: Rok 2012, odpolední špi�ka, stávající uspo�ádání. Takto je popsán 

první protokol pro stávající stav a odpolední dobu, kdy v�tšina jezdí sm�rem z Brna. 

Druhý protokol p�ílohy obsahuje vstupní údaje pro ranní špi�kovou hodinu, kdy 

naopak v�tšina jezdí do Brna, kdy jsou intenzity a zatížení na jednotlivých v�tvích odlišné 

oproti odpolednímu provozu. 
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T�etí a �tvrtý p�iložený protokol je pro výhledový stav v roce 2035, op�t pro ranní 

a odpolední špi�kovou hodinu. V tomto p�ípad� se jedná pouze o dopl�kový protokol 

pro porovnání, protože je z�ejmé, že když kapacitní výpo�et nevyhoví už pro stávající stav, 

tak p�i zvyšujících se intenzitách dopravního proudu nem�že vyhov�t bez vhodných úprav ani 

v dalších letech. Kapacitní posouzení pro budoucí stav po�ítá s výhledovou padesátirázovou 

intenzitou, která se o�ekává ve dvacátém roku po uvedení do provozu. P�ípadné dokon�ení 

realizace vybrané úpravy neo�ekávám d�íve než v roce 2015, proto je výhledový stav po�ítán 

na rok 2035. Tento požadavek dvaceti let je uveden pod bodem 3.2.1 obsaženým 

v �SN 73 6102 – Projektování k�ižovatek na silni�ních komunikacích. Rovn�ž je zde 

uvedeno, že dvacetileté období je rozhodující v tom p�ípad�, pokud nedojde k vyššímu využití 

k�ižovatky v jednom z d�ív�jších rok�. To by nem�l být p�ípad �ešené k�ižovatky, nemám 

informace, které by tomu nasv�d�ovaly, ani okolní infrastruktura nenapovídá tomu, že by 

m�lo dojít do�asn� k lokálnímu extrémnímu nár�stu a následnému zvoln�ní dopravy. 

Pátý až osmý p�iložený protokol je modifikovaná verze t�ch p�edchozích, jedná se 

o výpo�et pro upravený stav, kde je p�ímý dvoupruh ze sm�ru od Rosic sveden do jednoho 

jízdního pruhu tak, aby dopravní proud �. 10 nemusel dávat p�ednost dopravním proud�m �. 2 

a 6. Tato úprava je op�t po�ítána pro ranní a odpolední špi�kovou hodinu se sou�asnou 

i výhledovou intenzitou. 

Devátý až dvanáctý p�iložený protokol je výpo�et pro druhou uvažovanou úpravu, 

která navazuje na první, jež je popsána v p�edešlém odstavci. V této úprav� jsou úpln�

zakázány dopravní proudy �íslo 4, 5, 7 a 11. P�ímý dvoupruh ze sm�ru od Rosic je op�t 

sveden do jednoho pruhu, p�i�emž je zde uvažováno s pr�b�žným fyzickým odd�lením 

jízdních pruh�, které tak znemožní �ty�i zmín�né k�ižovatkové pohyby. Toto omezení 

pr�jezdnosti je možné realizovat vzhledem ke skute�nosti, že rameno k�ižovatky sm��ující 

do a z Omic je využíváno minimáln�, hodinová intenzita v �ádu jednotek se blíží k nule. 

T�ináctý až šestnáctý p�iložený protokol byl vytvo�en pro vyhodnocení úpravy �. 3, 

která modifikuje p�edešlé dv� úpravy. Oproti úprav� �. 2 je zde po�ítáno s tím, že dopravní 

proud �. 8 bude v prostoru k�ižovatky rovn�ž stažen do jednoho jízdního pruhu. P�i vjezdu 

do k�ižovatky ze sm�ru od Brna tak bude levý jízdní pruh pouze pro p�ímý pr�jezd do Rosic 

(dopravní proud �. 8), pravý jízdní pruh pak bude pouze pro pravé odbo�ení do Ostrova�ic 

(dopravní proud �. 9). Tím pádem bude u výjezdu k�ižovatky ve sm�ru na Rosice pravý jízdní 

pruh volný pouze pro pravé odbo�ení z Ostrova�ic (dopravní proud �. 12), �ímž tento výjezd 

nebude kapacitn� ovlivn�n, nebude pod�azený žádnému proudu, rovn�ž nebude zablokovaný 

délkou fronty dopravního proudu �. 10, která není tak dlouhá. Snížení po�tu jízdních pruh�
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v prostoru k�ižovatky m�že být provedeno rozší�ením trojúhelníkových sm�rovacích 

ostr�vk�, které by tak zasahovaly až do p�vodního pravého jízdního pruhu na hlavní, 

p�ípadn� by toto omezení pr�jezdnosti mohlo být provedeno pouze vodorovným dopravním 

zna�ením, dopravním stínem, eventuáln� podpo�ené zvýšeným p�í�ným prahem �i balisety, 

což by odrazovalo �idi�e od cíleného p�ímého projetí tímto prostorem, zárove� by to ale 

nebylo tak nebezpe�né jako dopravní ostr�vek ohrani�ený obrubníkem. Na schématu tohoto 

�ešení je navíc zakreslena úprava ve sm�ru od Rosic, kdy jsou všechna vozidla stáhnuta 

z dvoupruhu do pravého jízdního pruhu, z kterého se následn� odpojí zpátky do levého ti, 

kte�í cht�jí odbo�it do Ostrova�ic. Zamezení p�ímého pr�jezdu levým jízdním pruhem op�t 

bu� rozší�ením d�lícího ostr�vku, dopravním stínem, eventuáln� využitím vyvýšeného prahu, 

pop�. použitím baliset�. Tato zm�na nemá vliv na kapacitní posouzení, m�že se použít i pro 

p�edešlé dv� úpravy, slouží pouze pro zvýšení bezpe�nosti, pro zamezení p�ímého projížd�ní 

do Brna levým jízdním pruhem, který má být vyhran�n pro levé odbo�ení z Ostrova�ic. 

Rychlost jízdy v85% na hlavní komunikaci: v85% je rychlostní charakteristika dopravního 

proudu p�edstavující rychlost, jež p�ekro�í jen 15 % vozidel. Ve vzorovém formulá�i z TP 188 

je pro tuto hodnotu jen jedna bu�ka, zde však byla rozší�ena o druhou, pro oba sm�ry jedna, 

jelikož pro tuto konkrétní k�ižovatku neplatí stejná rychlost. Ve sm�ru od Brna je rychlost 

na hlavní komunikaci omezena na 80 km/h zákazovou dopravní zna�kou B20a – Nejvyšší 

povolená rychlost. Ze sm�ru od Rosic rychlost není omezena dopravním zna�ením, platí zde 

dle aktuálního dopravního zákona �. 361/2000 Sb. pro jízdu mimo obec limit 90 km/h

pro autobusy plus motorová vozidla, jejichž váha nep�evyšuje 3 500 kg, pro ostatní motorová 

vozidla platí limit 80 km/h. Do výpo�tu pro sm�r od Rosic je dosazena rychlost 90 km/h, která 

je nejvyšší dovolenou rychlostí pro v�tšinu vozidel, osobní vozidla zde mají v�tší zastoupení 

než nákladní doprava. Dle kapitoly 4.3 z TP 188 se má na stávajících k�ižovatkách stanovit 

rychlost jízdy v85% m��ením na míst�. Tato rychlost se použije, pokud není vyšší než nejvyšší 

dovolená rychlost, v opa�ném p�ípad� se použije práv� nejvyšší dovolená rychlost. P�esné 

m��ení radarem nebylo provedeno, nebylo to pro výpo�et nezbytné, jelikož vozidla zde jezdí 

rychlostí 80 až 90 km/h, jak bylo patrné z tachometru p�i n�kolikerém projetí k�ižovatkou p�i 

návšt�vách dané lokality. Navíc dosazení rychlosti nap�íklad 80 km/h výrazn� neovlivní 

výpo�et, proto byla ve výpo�tu ponechána nejvyšší dovolená rychlost. Hodnota v85% se 

dosazuje do funkcí tg pro výpo�et st�ední hodnoty kritických �asových odstup�. Tyto funkce 

se vyskytují jen v našich technických podmínkách, v n�mecké publikaci HBS jsou v tabulce 

p�ímo uvedeny konkrétní hodnoty tg pro dané situace. 
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Dopravní zna�ení na vjezdu C: P4 – Dej p�ednost v jízd�! 

Dopravní zna�ení na vjezdu D: P4 – Dej p�ednost v jízd�! 

Písmenem C je ozna�en jižní vjezd z ú�elové komunikace, písmenem D severní vjezd 

ze silnice II/602 ze sm�ru od Ostrova�ic. Oba vjezdy jsou z vedlejší komunikace, p�ednost 

v jízd� je v obou p�ípadech ur�ena dopravní zna�kou P4 – Dej p�ednost v jízd�! Tato 

informace se projeví níže ve st�edních hodnotách následných �asových odstup� tf, které jsou 

jiné pro dopravní zna�ení P4 – Dej p�ednost v jízd�! a P6 – St�j, dej p�ednost v jízd�!

Požadovaný stupe� úrovn� kvality dopravy: Rozhodující hodnotící faktor 

pro posouzení, zda k�ižovatka kapacitn� vyhovuje. V úvodu formulá�e se uvádí, jaký stupe�

úrovn� kvality dopravy (ÚKD) je požadován, jaký je považován za vyhovující, dosta�ující. 

Stup�� existuje šest, zna�ené A až F, každý stupe� má v tabulce �íslo 4 v TP 188 svou 

specifickou charakteristiku, slovní popis, plus domluvenou odpovídající st�ední dobu zdržení, 

p�i�emž u stupn� A je doba zdržení malá, není v�tší než 10 s, naopak u stupn� E se jedná 

o nestabilní stav se st�ední dobou zdržení delší než 45 s, u stupn� F je kapacita p�ekro�ena. 

Dle �SN 73 6102 (Projektování k�ižovatek na pozemních komunikacích, 2007) jsou 

požadované r�zné stupn� ÚKD pro r�zné typy pozemních komunikací. Pro dálnice, rychlostní 

silnice a silnice I. t�ídy se vyžaduje alespo� stupe� C, pro silnice II. t�ídy, rychlostní místní 

komunikace a p�echodové úseky stupe� D, pro silnice III. t�ídy, místní komunikace a ve�ejn�

p�ístupné ú�elové komunikace stupe� E. Dle tohoto klí�e je vypln�no polí�ko formulá�e 

s ÚKD pro hlavní komunikaci stupn�m C, jelikož se jedná o silnici I. t�ídy. Pro vedlejší silnici 

II/602 je vypln�n stupe� D, plus byl p�idán jeden �ádek pro �tvrtou v�tev k�ižovatky, která je 

ú�elovou komunikací, p�ísluší jí tak stupe� E. U této konkrétní k�ižovatky se tak v hodnocení 

p�i porovnání projeví všechny t�i minimáln� požadované stupn�. Pro úplnost je p�epsána 

i charakteristika uvedená v šesté kapitole o ÚKD v TP 188 – Posuzování kapacity ne�ízených 

úrov�ových k�ižovatek (2007): 

„Stupe� C: Doba zdržení je citelná. Vznikají ojedin�lé krátké fronty.

Stupe� D: Fronta vozidel vyvolává výrazné �asové ztráty. Dopravní situace je ješt� stabilní. 

Stupe� E: Tvo�í se fronta, která se p�i existujícím zatížení již nesnižuje. Charakteristická je 

citlivá závislost, kdy malé zm�ny zatížení vyvolají prudký nár�st ztrát.“  

Nejvyšší p�ípustná st�ední doba zdržení: Jak již bylo napsáno v p�edchozí �ásti, 

jednotlivé stupn� ÚKD jsou charakterizovány i odpovídající st�ední dobou zdržení, mají svoje 

absolutní, �íselné vyjád�ení v mezích interval�. St�ední doba zdržení tw pro ÚKD C není v�tší 
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než 30 s, neboli tw
C
�30 s, pro ÚKD D platí tw

D
�45 s, pro ÚKD E pak tw

E
>45 s. S t�mito 

hodnotami se na konci posouzení porovnává vypo�tená st�ední doba zdržení pro každý 

pod�ízený dopravní proud zvláš	, plus pro všechny smíšené proudy, které se na dané 

k�ižovatce vyskytují. U výsledného hodnocení se dá mluvit o tzv. sériovém zapojení, celková 

spolehlivost závisí na nejhorším díl�ím posouzení, celek je tak silný, jak je silný nejslabší 

�lánek. 

�íslování dopravních proud�

Dopravní schéma na obrázku v protokolu ukazuje, jak jsou �íslované jednotlivé 

dopravní proudy, kterých je v p�ípad� pr�se�né k�ižovatky celkem 12. Jedná se 

o standardizované �íslování používané v dopravním inženýrství. Zde posuzovaná k�ižovatka 

koresponduje svou orientací a uspo�ádáním se vzorových schématem, proto není d�vod 

zna�ení jakkoli pozm��ovat. Pod hlavní silnici spadají vjezdy dopravních proud� 1, 2, 3, 7, 8 

a 9, p�i�emž �ísla 1, 2 a 3 pat�í k západnímu paprsku k�ižovatky ozna�eného jako A (sm�r 

od Rosic), �ísla 7, 8 a 9 pak k paprsku ozna�enému písmenem B (sm�r od Brna). Zbylých šest 

dopravních proud� se vztahuje k vedlejším komunikacím. �íslo 4, 5 a 6 vjíždí do k�ižovatky 

od jihu z paprsku ozna�eného jako C (sm�r od Omic), 10, 11 a 12 pak reprezentuje vjezd 

od severu z paprsku D (sm�r od Ostrova�ic). Dopravní proud �. 1 a 7 p�edstavuje levé 

odbo�ení z hlavní na vedlejší, �. 4 a 10 levé odbo�ení z vedlejší na hlavní. Obdobn� �. 3 a 9 

zastupuje pravé odbo�ení z hlavní komunikace na vedlejší, �. 6 a 12 pravé odbo�ení z vedlejší 

na hlavní. Zbylé �ty�i k�ižovatkové pohyby jsou p�ímé pr�jezdy, z hlavní dál na hlavní je to 

�. 2 a 8, z vedlejší rovn� na vedlejší �. 5 a 11. Stávající uspo�ádání �ešené k�ižovatky spolu 

s dopravním zna�ením dovoluje jedenáct k�ižovatkových pohyb�. Nedovolený pohyb pat�í 

dopravnímu proudu �. 7, což je v tomto p�ípad� levé odbo�ení z hlavní silnice I/23 sm�rem 

od Brna na vedlejší ú�elovou komunikaci. Toto omezení ur�uje zákazová dopravní zna�ka 

B24b – Zákaz odbo�ování vlevo. 

Geometrické uspo�ádání 

1. sloupec – Po�et pruh� (0/1/2): Do prvního sloupce formulá�e se zaznamenává po�et 

jízdných pruh� na jednotlivých vjezdech pro jednotlivé dopravní proudy. M�že se zapsat 

po�et 0, 1 nebo 2 dle následujících pravidel. S dv�ma jízdními pruhy v jednom dopravním 

proudu se m�že po�ítat pouze v p�ípad� p�ímého pr�jezdu po hlavní komunikaci, tj. u proud�

�. 2 a 8. Je to i p�ípad posuzované k�ižovatky, která je na hlavní silnici I/23 v obou sm�rech 
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dvoupruhová, proto jsou vypln�ny p�íslušné bu�ky �íslem 2. Pokud není k dispozici 

samostatný pruh pro odbo�ení, pak se jedná o spole�ný jízdní pruh, odbo�ující dopravní 

proud tak bude popsán �íslem 0, nositelem 1 bude v tomto p�ípad� p�ímý sm�r. Výjimkou by 

byla jen situace, která se musí ov��it na reálném chování �idi��, kdy sice není k dispozici 

samostatný jízdní pruh pro odbo�ení, avšak vozovka je dostate�n� široká. Takže nap�íklad 

�eká-li vozidlo odbo�ující vlevo, stojí v k�ižovatce, a �idi�i jedoucí z téhož vjezdu p�ímým 

sm�rem mohou �ekající vozidlo objet zprava, pak by se zaznamenala 1 i pro levé odbo�ení, 

by	 samostatný jízdní pruh pro odbo�ení není na vozovce vyzna�en. Tento postup se pak jen 

popíše v záv�ru formulá�e. �áste�n� je to i p�ípad levého odbo�ení ze sm�ru od Ostrova�ic, 

jízdní pruh je natolik široký, že umož�uje vozidl�m z dopravního proudu �. 10 a 11 paralelní 

stání a jízdu, �ehož �idi�i samoz�ejm� využívají. Poznámka se ale vztahuje spíše pro levé 

odbo�ení z hlavní komunikace, na které není odbo�ovací pruh, u tohoto by to mohlo ovlivnit 

kapacitu. V p�ípad� odbo�ování a paralelního stání na vedlejší komunikaci je situace �ešena 

ve vztazích pro spole�ný pruh smíšeného dopravního proudu, kam se vkládá délka rozší�ení 

vjezdu, proto v hlavi�ce formulá�e nechávám dopravní proud �. 10 s ozna�ením 0, proud �. 11 

s 1. V TP 188 je pro p�ehlednost a srozumitelnost vykresleno v obrázku 22 celkem 34 

schématických ná�rt� metodikou zohledn�ných uspo�ádání vjezd� do k�ižovatky v�etn�

�íselného záznamu zapisovaného do formulá�e. V �ešené k�ižovatce má samostatný jízdní 

pruh pro levé odbo�ení pouze dopravní proud �. 1. Za samostatný jízdní pruh pro pravé 

odbo�ení lze brát dopravní proud �. 9 a 12. Tyto t�i odbo�ující sm�ry tak mají v tabulce 

vypln�no 1, zbylé �ty�i nezmín�né odbo�ující sm�ry 0. P�ímým pr�jezd�m z vedlejší pat�í 1, 

z hlavní 2. 

2. sloupec – Délka pruhu ln [m]: Neuvádí se pro dopravní proud �. 2, 3, 8 a 9, což jsou 

dopravní proudy prvního stupn�, jsou nad�azené všem ostatním, nemusí se tak pod�izovat, 

netvo�í se na nich fronty, vozidla mohou plynule projížd�t v požadovaném sm�ru, což je 

u hlavní komunikace p�ímý pr�jezd nebo pravé odbo�ení. Naopak se vyplní hodnota pro levé 

odbo�ení z hlavní, což je dopravní proud �. 1 a 7, pokud toto odbo�ení má samostatný, 

délkov� omezený jízdní pruh. Je-li na vedlejší v�tvi spole�ný pruh, uvede se pro spole�nou 

�ást jedna hodnota, jinak je pro každý proud samostatná hodnota. Zde je v TP 188 oproti HBS 

drobný rozdíl, TP 188 uvádí délku v metrech, na které m�žou vozidla stát a �ekat, v n�mecké 

HBS se naopak uvádí po�et jednotkových vozidel, která m�žou stát na dané délce. Jednotka 

Pkw-E, což p�edstavuje Personenkraftwagen-Einheit, což je v p�ekladu jednotkové osobní 

vozidlo. Jedná se v podstat� o totéž, jen jinak vyjád�ené, platí zde p�evodní vztah, kdy jedno 
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jednotkové vozidlo má 6 m. Tento p�evodní vztah je zohledn�n i v p�íslušném výpo�etním 

vzorci níže. N�mecký zápis má jen tu výhodu, že zohled�uje celý po�et �ekajících vozidel, 

ve finále nedává do vztahu nap�íklad deset a �tvrt vozu. Vzhledem k tomu, že po pozemních 

komunikacích nejezdí jen jednotkové, šestimetrové vozy (respektive zabírající délku šesti 

metr� v�etn� odstup�), p�evod na délku pruhu výpo�et neznehodnotí. Samotné délky 

jednotlivých pruh� byly odm��eny na webovém portálu www.mapy.cz. Vjezd C z jihu 

z ú�elové komunikace má spole�ný pruh pro všechny t�i sm�ry, jako délku pruhu uvádím 7 m. 

Na prot�jší stran� u vjezdu D ze silnice II/602 má pravé odbo�ení samostatný pruh délky 70 m

(tato informace není ve výpo�tu dále využita), levé odbo�ení a p�ímý pr�jezd jsou 

na spole�ném jízdním pruhu délky 40 m. Pro hlavní komunikaci I/23 na vjezdu A ve sm�ru 

od Rosic je pruh pro levé odbo�ení délky 115 m. Na prot�jší stran� ve sm�ru od Brna žádný 

pruh pro levé odbo�ení není, navíc toto odbo�ení je zakázáno. 

3. sloupec – Samostatný pruh (ano/ne): Do volných bun�k formulá�e, které jsou 

neproškrtnuta pouze u pravého odbo�ení, se uvádí, je-li tento daný dopravní proud veden 

po samostatném dopravním pruhu, p�ípadn� je-li toto odbo�ení odd�leno ostr�vkem. Tento 

sloupec je ve formulá�i hlavn� práv� kv�li dopravnímu ostr�vku, p�ípadn� pro výjimkový 

p�ípad ze sloupce 1, kdy samostatný pruh pro levé odbo�ení není na vozovce nazna�en, 

vozidla však mohou zprava objížd�t vlevo mí�ící vozidla. Bez t�chto p�ípad� zmín�ných 

v p�edchozí v�t� by byl t�etí sloupec zbyte�ný, požadovanou informaci, je-li dané pravé 

odbo�ení umožn�no na samostatném pruhu, bychom našli už ve sloupci 1. Informace z tohoto 

sloupce se uplat�uje u vzorce pro základní kapacitu jednotlivých pruh� na vedlejší 

komunikaci. Je-li pravé odbo�ení vedeno po samostatném pruhu, pop�. odbo�ují-li �idi�i 

vlivem dopravního ostr�vku ješt� p�ed blízkostí st�edu k�ižovatky, zaznamenávají �idi�i 

�ekající na pod�azeném pruhu tento úmysl odbo�it už z dálky, mohou tak projet k�ižovatkou 

d�íve, v�dí totiž, že nejsou omezeni pravým odbo�ením, s kterým sice nemají k�ižný bod, 

ale bez samostatného pruhu pro odbo�ení (dopravního ostr�vku) by nem�li informaci 

o bezkoliznosti s dostate�ným p�edstihem. Informace o samostatném pruhu (ostr�vku) 

u pravého odbo�ení je využita u výpo�tu p�íslušného nad�azeného proudu IH (sloupec 12). 

Pro vztahy uvedené v TP 188 by sta�ila informace o pravém odbo�ení z hlavní komunikace. 

P�i modifikaci vzorc� pro konkrétní zadání se však hodí i informace o pravém odbo�ení 

z vedlejší.
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Dopravní zatížení 

P�edchozí vstupní údaje jsou pro všechny p�ikládané formulá�e �ešené k�ižovatky 

totožné, krom popisu pro posuzovaný stav, kterým jsou formulá�e odlišeny, a krom n�kolika 

bun�k ve sloupcích �. 1 až 3, které zohled�ují uvažované úpravy jízdních pruh�. Následující 

vkládané hodnoty (krom st�edních hodnot kritických a následných �asových odstup� tg a tf) se 

už však liší, vycházejí totiž z jiných úvodních intenzit dopravních proud�. Pro konkrétní 

�íselné vyjád�ení je níže popisován stávající stav v roce 2012, kdy výpo�et vychází 

z odpoledního dopravního pr�zkumu, z odpoledních dopravních špi�ek. Komentá�

k samotnému dopravnímu pr�zkumu provád�nému dle TP 189 a k z n�j získaných dat�m je 

p�iložen zvláš	. 

4. sloupec – Osobní vozidla [voz/h]: Padesátirázové hodinové intenzity pro jednotlivé 

dopravní proudy. Do tohoto sloupce jsou zapo�tena osobní a lehká nákladní vozidla. Lehká 

nákladní vozidla, jež jsou charakterizována celkovou hmotností do 3,5 tuny, jsou zapo�tena 

z toho d�vodu, že mají podobné vlastnosti jako osobní vozy, z téhož d�vodu mají i stejný 

koeficient zohled�ující skladbu vozidel jako osobní vozy. M�že to tak být v nesouladu 

s popisem v TP 188, kde se uvádí, že ve 4. sloupci mají být pouze osobní vozidla, blíže to 

není popsáno, ani ve vzorovém p�íklad� to není okomentováno. Ze vzorového vypln�ní 

formulá�e v TP 188 jak pro pr�se�nou, tak stykovou k�ižovatku, lze po p�epo�ítání zohledn�ní 

skladby usuzovat jen to, že lehká nákladní vozidla jsou zahrnuta v osobních vozech, 

pop�. danou ukázkovou k�ižovatkou neprojela, neboli nejsou zahrnuta mezi nákladní vozy, 

jelikož všechny tyto po�ty nákladních vozidel jsou p�epo�ítány koeficientem 1,5. 

5. sloupec – Nákladní vozidla [voz/h]: Padesátirázové hodinové intenzity 

pro jednotlivé dopravní proudy. Do tohoto sloupce jsou zapo�tena st�ední a t�žká nákladní 

vozidla bez p�ív�su, plus sólové autobusy. V TP 188 je uvedeno, obdobn� jako u p�edchozího 

sloupce, že 5. sloupec je pouze pro intenzity nákladních vozidel. Autobusy mimo t�ch 

kloubových, které se na �ešené k�ižovatce v dob� dopravního pr�zkumu stejn� nevyskytovaly, 

a nákladní vozidla mimo souprav, neboli bez p�ív�s�, mají shodný p�epo�tový koeficient 

pro skladbu dopravního proudu, jenž je roven již uvedeným 1,5, proto jsou zapsány sou�ty 

t�chto vozidel v jednom sloupci. 
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6. sloupec – Nákladní soupravy [voz/h]: Padesátirázové hodinové intenzity 

pro jednotlivé dopravní proudy. Do tohoto sloupce jsou zapo�tena st�ední a t�žká nákladní 

vozidla s p�ív�sem, plus náv�sové soupravy. Pat�í sem i kloubové autobusy. 

7. sloupec – Motocykly [voz/h]: Padesátirázové hodinové intenzity pro jednotlivé 

dopravní proudy. Do tohoto sloupce jsou zapo�teny jen motocykly. 

8. sloupec – Cyklisti [voz/h]: Padesátirázové hodinové intenzity pro jednotlivé 

dopravní proudy. Do tohoto sloupce jsou zapo�tena jen jízdní kola. V dob� dopravního 

pr�zkumu se v míst� k�ižovatky vyskytovali cyklisté jen ojedin�le, není to faktor, který by 

n�jakým zp�sobem ovliv�oval chod k�ižovatky. 

9. sloupec – Vozidel celkem [voz/h]: Sou�et všech padesátirázových intenzit silni�ních 

dopravních prost�edk� jedoucích v témže dopravním proudu. Hodnoty ve sloupci �. 9 jsou 

sou�tem p�íslušného �ádku ve sloupcích 4 až 8. Pod sloupci 9 a 10 uvádím celkový sou�et 

všech vozidel, jedná se o sou�et sloupce 9, respektive o sou�et všech šedesáti bun�k 

pod sloupci 4 až 8. Tento sou�et v p�vodním formulá�i není zahrnut, není vyžadován, zde je 

uveden spíš jako kontrolní a orienta�ní sou�et. Nap�íklad v p�ípad� odpolední špi�ky 

stávajícího stavu tak bylo napo�ítáno celkov� 1914 vozidel za hodinu. 

10. sloupec – Zohledn�ná skladba [pvoz/h]: Pro zobecn�ní výpo�tu se provádí 

zohledn�ní dopravní skladby jednotlivých pot�ebných dopravních proud�. Není pot�ebná 

pro dopravní proudy �. 2, 3, 8 a 9, �ili pro vjezd z hlavní komunikace a následný p�ímý 

pr�jezd nebo pravé odbo�ení, neboli pro první stupe� dopravních proud�, které jsou 

nad�azené všem ostatním. Pomocí p�epo�tových koeficient� uvedených v tabulce 2 

v podkapitole 4.1.3 v TP 188 se p�enásobí jednotlivé bu�ky v daných sloupcích, sou�et 

p�enásobených �ádk� se pak zapíše. Tímto se zohlední a unifikují jednotlivé intenzity, kdy 

jsou jednotlivá vozidla p�evedena na p�epo�ítaná vozidla, což zjednodušen� znamená, že 

všechny silni�ní dopravní prost�edky jsou p�evedeny na osobní automobily, které jsou 

nej�ast�jší, nejreprezentativn�jší. Koeficienty ze zmín�né tabulky 2 jsou uvedeny 

i ve formulá�i pod pat�i�nými sloupci, by	 v originále nejsou. Jelikož se však jedná 

o doporu�ené p�epo�tové koeficienty, je vhodné je uvést, aby bylo hned z�ejmé, jaké sou�iny 

jsou se�teny. Tabulka se shoduje s tabulkou z HBS, jediný rozdíl je u motocykl�, kdy HBS 

uvádí p�epo�tový koeficient 1,0, TP 188 uvádí 0,8. Zbytek je totožný, �ili osobní vozidla 
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spolu s lehkými nákladními mají 1,0, st�ední a t�žká nákladní vozidla bez p�ív�s� spolu 

s nekloubovými autobusy mají koeficient 1,5, u nákladních souprav je koeficient 2,0

a u jízdních kol 0,5. 

Koeficienty vývoje intenzit dopravy dle TP 225 

V protokolu pro výhledový stav na konci první strany uvádím i koeficienty vývoje 

intenzit dopravy publikované v TP 225 (II.vydání, 2012) v p�ílohách �. 1 a 2. Zjišt�né 

intenzity z výchozího roku 2012 jsou p�enásobeny t�mito p�epo�tovými koeficienty kpi, tedy 

Ivi=I0i·kpi. �len I0i je práv� p�vodní intenzita i-tého dopravního proudu. Koeficient prognózy 

kpi se spo�ítá ze vztahu 
i

iv
pi k

k
k

0
= , kde kvi je koeficient vývoje intenzit dopravy pro výhledový 

rok a p�íslušnou skupinu vozidel, k0i pro výchozí rok. Koeficienty jsou rozd�leny 

dle kategorie vozidel na lehká a t�žká vozidla, p�i�emž pod lehká spadají motocykly, osobní 

vozidla, �adím sem i cyklisty, mezi t�žká pak spadají nákladní vozidla, autobusy, nákladní 

soupravy. Tedy sloupce �. 4, 7 a 8 byly p�enásobeny koeficienty pro lehká vozidla, sloupce 

�. 5 a 6 t�mi pro t�žká. Dále jsou koeficienty roz�len�ny do �ty� skupin. D pro dálnice, 

R pro rychlostní komunikace, I pro silnice I. t�ídy, II+III pro silnice II. a III. t�ídy, podle 

tohoto za�azení jsou p�enásobeny jednotlivé dopravní proudy, sm�r od Rosic a od Brna je 

p�enásoben koeficienty pro I. t�ídu, sm�r od Ostrova�ic a Omic pro t�ídu II+III.  

Základní kapacita pruhu pod�azených proud�

Uspo�ádání �ešené k�ižovatky odpovídá základním p�edpoklad�m popsaným 

v kapitole 7.1 v TP 188, lze tak p�evzít výpo�tovou metodu bez výrazné úpravy vztah�. Mezi 

základní p�edpoklady pat�í skute�nost, že se jedná o pr�se�nou k�ižovatku se svislým 

dopravním zna�ením upravujícím p�ednost v jízd�, p�i�emž hlavní silnice je pr�b�žná, p�ímá, 

neboli není zde uplatn�na zalomená p�ednost. Dalším základním p�edpokladem je absence 

výskytu chodc� a cyklist�, kte�í by využívali p�echody a p�ejezdy. Rovn�ž není v blízkosti 

sv�teln� �ízená k�ižovatka, která by snížila odstupy vozidel, �ímž by zvýšila kapacitu dané 

k�ižovatky. Posledním použitelným p�edpokladem uvedeným v TP 188 je dodržování 

platných právních p�edpis�. P�i dopravním pr�zkumu byla zaznamenána pouze skute�nost, že 

n�kolik �idi�� osobních automobil� nerespektovalo zákaz levého odbo�ení ze sm�ru od Brna. 

Jejich výskyt však byl ojedin�lý, celková kapacita tím tak není ovlivn�na. Konkrétn� zákaz 



Kapacitní posouzení k�ižovatky silnic I/23 a II/602 u Ostrova�ic 

- 13 - 

levého odbo�ení nerespektovali �ty�i �idi�i za celou dobu dopravního pr�zkumu, tedy 

za 9 hodin a 25 minut. Viz p�íloha v�nující se dopravnímu pr�zkumu.  

11. sloupec – Intenzita dopravního proudu In [pvoz/h]: Do tohoto sloupce se jen 

p�epíší hodnoty zapsané ve sloupci 10. Následn� budou využity ve vztahu pro výpo�et 

rezervy kapacity a pro stupe� vytížení. Po�ítá se s p�epo�tenými vozidly. 

12. sloupec – P�íslušný nad�azený proud IH [voz/h] (skute�ných vozidel):

Ve dvanáctém sloupci se s�ítají intenzity p�íslušných nad�azených proud� uvedených 

ve sloupci �íslo 9, s�ítá se dle vzorc� uvedených v TP 188 v tabulce 6, kterážto je platná

pro pr�se�né k�ižovatky. N�které z t�chto vztah� jsou upraveny pro aplikaci na �ešenou 

k�ižovatku. Úprava vzorc� vychází z poznámek v HBS, pop�. ze základní úvahy, která 

zjednodušen� �íká, že se v tomto sloupci s�ítají všechny jednotlivé vozy jedoucí 

v nad�azeném dopravním proudu. O nad�azených, respektive pod�azených dopravních 

proudech, pojednává kapitola 7.2.1 v TP 188. Tato kapitola popisuje skute�nost, že se 

dopravní proudy u pr�se�né k�ižovatky d�lí na 4 stupn�, p�i�emž první stupe� je nad�azený 

všem, není nutnost dávat p�ednost, jedná se u hlavní komunikace o p�ímý pr�jezd a pravé 

odbo�ení, což je dopravní proud �íslo 2, 3, 8 a 9. Druhý stupe� má jednoduchou pod�azenost, 

podléhá pouze dopravním proud�m prvního stupn�. Pat�í sem proud �íslo 1, 6, 7 a 12, 

což zna�í levé odbo�ení z hlavní a pravé odbo�ení z vedlejší. U t�etího stupn� už je 

dvojnásobná pod�azenost, p�ednost mají proudy prvního a druhého stupn�, pat�í sem proud 

�íslo 5 a 11, což jsou p�ímé pr�jezdy z vedlejší. Poslední, �tvrtý stupe�, u n�j se hovo�í 

o trojnásobné pod�ízenosti proud�m prvního, druhého a t�etího stupn�, zde jedoucí vozidla 

dávají p�ednost všem výše uvedeným. Pat�í sem zbylé proudy �íslo 4 a 10, což jsou levá 

odbo�ení z vedlejší komunikace p�i vzorovém uspo�ádání k�ižovatky. 

Vzorec pro dopravní proud �íslo 1 má v TP 188 tvar IH1=I8+I9. Zde ve formulá�i je 

použito pouze IH1=I8, protože pravé odbo�ení z hlavní z protism�ru (dopravní proud �. 9) 

neovliv�uje levé odbo�ení z hlavní (dopravní proud �. 1). Oba proudy totiž využívají vlastní 

cestu, jsou odd�leny trojúhelníkovým, sm�rovacím dopravním ostr�vkem, kolizní bod je tak 

odsazený, je v míst�, kde vzájemná p�ednost obou proud� neovliv�uje kapacitu k�ižovatky. 

Tato situace je p�ímo popsána i v publikaci HBS, kde je u �lenu I9 (respektive q9, používají 

v tomto p�ípad� jinou symboliku) poznámka, že pokud je p�íslušné pravé odbo�ení odd�leno 
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trojúhelníkovým ostr�vkem, tak se �len I9 vynechává, neovliv�uje proud �. 1. Konkrétn� tedy 

IH1=I8=937 voz/h. 

Pro vzorec pro dopravní proud �íslo 7 platí stejné vazby jako v p�edchozím p�ípad�, 

jen indexy jsou jiné, obojí je totiž levé odbo�ení z hlavní. Zde je zachován p�vodní vztah 

IH7=I2+I3=574+5=579 voz/h, dopravní proud �. 3 není odd�len trojúhelníkovým ostr�vkem. 

Navíc toto levé odbo�ení z hlavní ve sm�ru od Brna je zakázané, takže vypln�ní daných 

bun�k je jen formální. 

Pro dopravní proud �. 6 je v TP 188 uveden vztah IH6=I2+0,5·I3 s poznámkami, 

že pokud má dopravní proud �. 2 dva jízdní pruhy, dosadí se za I2 polovi�ní intenzita 

ze sloupce 9. Zde se tak po�ítá s rovnom�rným vytížením obou jízdních pruh�, p�i kterém by 

vozidla �ekající na odbo�ení poušt�la pouze ty, kte�í jedou v pravém krajním pruhu. 

V reálném prost�edí však v�tšina jezdí práv� v pravém jízdním pruhu, by	 n�kte�í �idi�i 

p�ejedou do toho levého, pokud vidí, že je volný, že tím usnadní vjezd z vedlejší. Toto reálné 

rozložení pohybu po dvoupruhové komunikaci je zohledn�no v HBS, kde mají poznámku, že 

se dosazuje intenzita práv� pro pravý jízdní pruh. Je-li k dispozici pom�r využití pravého 

a levého jízdního pruhu, je vhodn�jší do vztahu dosadit p�íslušnou díl�í �ást. P�i ru�ním 

s�ítání na míst� je pom�rn� obtížné zaznamenávat i p�esné využití jednotlivých jízdních 

pruh�, je však z�ejmé, že rozložení ur�it� není rovnom�rné. Pro p�esná statistická data by bylo 

pot�eba využít automatické s�ítání, které by jednak zaznamenalo hodinu se špi�kovou 

intenzitou, jednak rozložení vozidel na jízdních pruzích práv� v této špi�kové hodin�. 

P�i nižších intenzitách b�žných po v�tšinu dne bývá totiž využíván zpravidla práv� jen pravý 

jízdní pruh, v levém jen malý podíl vozidel p�edjíždí pomalejší vozidla. Naopak p�i vyšších 

intenzitách, kdy je v�tší hustota dopravního proudu, se blíží provoz k rovnom�rnému 

rozložení. P�i dopravním pr�zkumu taky bylo odhadnuto, že p�i špi�kové hodin� v pravém 

pruhu jezdí 60 % vozidel, v levém 40 %, neboli v pravém pruhu jezdí t�i vozidla z p�ti, proto 

�len I2 je p�enásoben hodnotou 0,6. Druhá poznámka se vztahuje na druhý �len, kdy I3 se 

rovná nule, pokud dopravní proud �. 3 má samostatný jízdní pruh pro odbo�ení, což v �ešené 

k�ižovatce nemá. Proto výsledný vztah je IH6=0,6·I2+0,5·I3=0,6·574+0,5·5=347 voz/h. Díl�í 

výsledky jsou zaokrouhlovány na celá �ísla. Zm�na v pom�ru využití jízdních pruh�, která je 

stejným zp�sobem ze stejných d�vod� provedena i u dopravního proudu �. 12 (viz následující 

odstavec), má výrazn�jší vliv na výslednou rezervu kapacity práv� t�chto dvou dopravních 

proud�, plus m�že minimáln� ovlivnit v �ádu jednotek pod�adné dopravní proudy 4. stupn�, 



Kapacitní posouzení k�ižovatky silnic I/23 a II/602 u Ostrova�ic 

- 15 - 

�ili �. 4 a 10, na ostatní proudy vliv nemá. Nap�. p�i po�ítání s pom�rem využití jízdních 

pruh� (levý:pravý) 50:50 vychází rezerva kapacity dopravního proudu �. 6 796 voz/h, 

p�i pom�ru 40:60 739 voz/h a p�i pom�ru 25:75 už jen 661 voz/h. Toto následn� mírn�

pozm��uje i st�ední dobu zdržení, která je p�i pom�ru 50:50 4,5 s, p�i pom�ru 40:60 4,9 s

a p�i pom�ru 25:75 je 5,4 s. Zat�íd�ní dle ÚKD je však beze zm�ny. V n�kterých p�ípadech by 

však mohl být rozdíl i zde, proto záleží na vstupních datech, zda se bude po�ítat s reálnou 

situací, �ímž se vypo�ítá nižší kapacita, pop�. zda se dosadí hodnota z TP 188, z které vychází 

kapacita vyšší. 

Pro vzorec pro dopravní proud �íslo 12 platí stejné vazby jako v p�edchozím p�ípad�, 

jen indexy jsou jiné, obojí je totiž pravé odbo�ení z vedlejší. Obecn� tedy IH12=I8+0,5·I9. 

Konkrétn� pak I8 je p�enásobeno hodnotou 0,6, takový podíl vozidel jedoucích v pravém 

jízdním pruhu byl odhadnut p�i dopravním pr�zkumu p�i špi�kové hodin�, dále �len I9

ze vztahu vypadává, protože pravé odbo�ení z hlavní ze sm�ru od Brna neovliv�uje dopravní 

proud �. 12. Celkov� tedy IH12=0,6·I8+0,5·0=0,6·937=562 voz/h. Vzhledem k tomu, že vjezd 

do k�ižovatky dopravního proudu �. 12 je lehce odsazený vlivem trojúhelníkového ostr�vku, 

musí dopravní proud �. 12 dávat p�ednost i dopravnímu proudu �. 4, kterému by byl p�i 

základním uspo�ádání k�ižovatky naopak nad�azený. Vzhledem k nízké intenzit� dopravního 

proudu �. 4 a vzhledem k dv�ma jízdním pruh�m ve sm�ru na Rosice není p�ipo�ítána 

intenzita IH4 do vzorce pro výpo�et IH12. I p�i vyšší intenzit� proudu �. 4 je p�edpoklad, že 

vozidla by se p�i levém odbo�ení nejprve za�adila do levého jízdního pruhu, proto by jim 

�idi�i jedoucí v dopravním proudu �. 12 nemuseli dávat p�ednost p�i pravém odbo�ení 

do pravého jízdního pruhu. 

Pro dopravní proud �. 5 je v TP 188 uveden vztah IH5=I2+0,5·I3+I8+I9+I1+I7

s poznámkou, že I3 je nulové, pokud má dopravní proud �. 3 samostatný jízdní pruh. V HBS 

je navíc již výše zmín�ná poznámka, že pokud je dopravní proud �. 9 odd�len 

trojúhelníkovým ostr�vkem, pak se I9 vynechává, což je i p�ípad �ešené k�ižovatky. 

Ve formulá�i je tak použit vztah: 

IH5=I2+0,5·I3+I8+0+I1+I7=574+0,5·5+937+0+104+0=1618 voz/h

Pro vzorec pro dopravní proud �íslo 11 platí stejné vazby jako v p�edchozím p�ípad�, 

jen indexy jsou jiné, obojí je totiž p�ímý pr�jezd z vedlejší. Zde je nulový �len I9 z d�vodu 
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samostatného pruhu. Úvodní vztah IH11=I8+0,5·I9+I2+I3+I1+I7 se tak upraví 

na I8+0,5·0+I2+I3+I1+I7=937+0,5·0+574+5+104+0=1620 voz/h. 

Poznámka z HBS o vynechání �lenu I3 v p�ípad� použití trojúhelníkového sm�rovacího 

ostr�vku zde nemá využití. 

Pro dopravní proud �. 4 je v TP 188 uveden vztah 

IH4=I2+0,5·I3+I8+0,5·I9+I1+I7+I12+I11 s poznámkou, že I3 (I9) je nulové, pokud má dopravní 

proud �. 3 (9) samostatný jízdní pruh. V HBS je navíc uvedeno, že je-li dopravní proud �. 12 

odd�len trojúhelníkovým ostr�vkem, tak se vynechává, což je p�ípad této k�ižovatky. 

Vynechání by m�lo být z�ejmé i bez n�meckého podkladu, jelikož kolizní bod s tímto 

dopravním proudem je odsazený, �idi�e �ekající na levé odbo�ení neovliv�uje, naopak 

dopravní proud �. 12 dává následn� p�ednost proudu �. 4. V HBS je navíc ješt� vysv�tlivka, 

že pokud je u protism�rných dopravních proud� �. 11 a 12 nebo 5 a 6 dopravní zna�ka P6 –

St�j! Dej p�ednost v jízd�!, tak odpadá I11 a I12 nebo I5 a I6. Na �ešené k�ižovatce je však 

p�ednost upravena dopravní zna�kou P4 – Dej p�ednost v jízd�!, takže k vynechání uvedených 

intenzit nedochází. Upravený vztah tak má tvar: 

IH4=I2+0,5·I3+I8+0,5·0+I1+I7+0+I11=574+0,5·5+937+0,5·0+104+0+1=1619 voz/h

Pro vzorec pro dopravní proud �íslo 10 platí stejné vazby jako v p�edchozím p�ípad�, 

jen indexy jsou jiné, obojí je totiž levé odbo�ení z vedlejší. Ze vzorce uvedeného v TP 188, 

kde IH10=I8+0,5·I9+I2+0,5·I3+I1+I7+I6+I5, se po úprav� získá následující vztah: 

IH10=I8+0,5·0+I2+0,5·I3+I1+I7+I6+I5=937+0,5·0+574+0,5·5+104+0+1+1=1620 voz/h

13. sloupec – Základní kapacita Gn [pvoz/h]: Základní kapacita Gn p�edstavuje 

maximální množství vozidel, která mohou projet pod�azeným proudem v �asové meze�e mezi 

vozidly, která jedou v nad�azených proudech. Od základní kapacity se následn� po�ítá 

skute�ná kapacita, která se bu� rovná práv� té základní v p�ípad� dopravních proud� druhého 

stupn�, pop�. se snižuje u t�etího a �tvrtého stupn� vlivem vzdutí nad�azených proud�. 

U prvního stupn�, který je nad�azený všem, se uvádí kapacita 1 800 pvoz/h pro jeden jízdní 

pruh. Základní kapacita pro jednotlivé dopravní proudy se dle TP 188 i HBS po�ítá 

dle následujícího vztahu: 
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IH [voz/h] p�edstavuje již spo�ítanou rozhodující intenzitu nad�azených proud� ze sloupce 12, 

tg [s] je hodnota kritického �asového odstupu a tf [s] následného �asového odstupu. �asové 

odstupy nejsou ve vzorovém formulá�i zaznamenány, pro p�ehlednost a úplnost jsou však 

v tabulce uvedeny i tyto hodnoty, viz níže. Konkrétn� nap�íklad pro dopravní proud �íslo 

jedna by po �íselném dosazení vypadal vztah pro základní kapacitu následovn�: 

hpvozeG /518
6,2

3600 2

6,2
08,5

3600

937

1 =⋅=
�
�

�
�
�

�
−−

St�ední hodnoty kritických �asových odstup� tg

P�i výpo�tu je využito vztah� uvedených v tabulce �. 8 v TP 188. Zde do rovnic 

vstupuje rychlost jízdy na hlavní komunikaci v85%, která je uvedena v úvodu formulá�e. 

Pro levé odbo�ení z hlavní platí vztah tg=3,4+0,021·v85%. V p�ípad� dopravního proudu �. 1, 

tedy levého odbo�ení z hlavní ve sm�ru od Rosic, kdy protijedoucí vozidla mají rychlost 

v85%=80 km/h, platí tg=3,4+0,021·80=5,08 s. Hodnoty tg jsou ve formulá�i zaokrouhleny 

na desetiny, ve vzorci pro základní kapacitu však po�ítám s nezaokrouhlenou hodnotou. Levé 

odbo�ení z hlavní ve sm�ru od Brna, což je dopravní proud �. 7, který by teoreticky dával 

p�ednost protijedoucím vozidl�m s rychlostí 90 km/h, prakticky je však toto odbo�ení 

zakázáno, by m�lo tg=3,4+0,021·90=5,3 s. 

Pro pravé odbo�ení z vedlejší platí vztah tg=2,8+0,038·v85%. V p�ípad� dopravního 

proudu �. 6, tedy pravé odbo�ení z vedlejší ve sm�ru z ú�elové komunikace, kdy nad�azená 

vozidla na hlavní mají rychlost v85%=90 km/h, platí tg=2,8+0,038·90=6,22 s. Pravé odbo�ení 

z vedlejší ze sm�ru od Ostrova�ic, což je dopravní proud �. 12, dává p�ednost vozidl�m 

jedoucím po hlavní rychlostí 80 km/h, by m�lo tg=2,8+0,038·80=5,84 s. 

Pro p�ímé pr�jezdy z vedlejších platí vztah tg=4,4+0,036·v85%. Takto jedoucí vozidla 

musí dávat p�ednost p�ímo jedoucím vozidl�m po hlavní z obou sm�r�. Jelikož jsou rychlosti 

rozdílné, je použit jejich aritmetický pr�m�r, tedy (80+90):2=85 km/h. Po dosazení tedy 

vychází tg=4,4+0,036·85=4,43 s. 

Obdobn� pro levé odbo�ení z vedlejších platí vztah tg=5,2+0,022·v85%. Zde je dvojí 

rychlost rovn�ž zpr�m�rována, celkov� tedy tg=5,2+0,022·85=7,07 s. 

Do obecných rovnic se mají dosazovat rychlosti z intervalu 30 až 90 km/h, této 

podmínce je vyhov�no. Kdyby byla rychlost v85% vyšší než 90 km/h, dosadila by se práv�

horní hranice 90 km/h. Uvedené vztahy jsou použity v TP 188. V HBS mají pro st�ední 

hodnoty kritických �asových odstup� tg jednu tabulku �. 7–5, ve které je rychlost zohledn�na 
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skryt� prost�edím, kdy jsou r�zné hodnoty pro jízdu v obci a mimo obec. Mimo obec se ješt�

d�lí na zastav�né a nezastav�né území, p�ípadn� podle zp�sobu ur�ení p�ednosti v jízd�. Není 

t�eba nic po�ítat, jen se vybere hodnota z p�íslušného �ádku pro daný dopravní proud. 

V našem p�ípad� vychází tg po dosazení do rovnic v�tšinou nižší, než je tabulková hodnota. 

St�ední hodnoty následných �asových odstup� tf

Zde oproti p�edchozímu p�ípadu není pot�eba nic po�ítat, v TP 188 je uvedena p�ímo 

tabulka, která p�i�azuje hodnoty tf daným dopravním proud�m, p�i�emž se rozlišuje, jestli je 

p�ednost ur�ena dopravním zna�ením P4 – Dej p�ednost v jízd�! nebo P6 – St�j! Dej p�ednost 

v jízd�! P�i „stopce“ jsou uvedeny vyšší hodnoty o 0,6 s, je pot�eba více �asu. Krom levého 

odbo�ení z hlavní, kde je jen jedna hodnota 2,6 s, kde se nevyužívá dopravního zna�ení. 

Na ostatních pod�azených dopravních proudech u �ešené k�ižovatky je p�ednost upravena 

dopravní zna�kou P4 – Dej p�ednost v jízd�!, proto je ve formulá�i použita hodnota 

tf=3,1 s pro pravé odbo�ení z vedlejší, tf=3,3 s pro p�ímý pr�jezd z vedlejší a tf=3,5 s pro levé 

odbo�ení z vedlejší. Pro porovnání HBS uvádí stejn� jako v p�edchozím p�ípad� rozdílné 

hodnoty pro k�ižovatky v a mimo obec, pro zastav�né a nezastav�né území, plus je rozdíl 

dle dopravního zna�ení ur�ujícího p�ednost. Navíc pro zajímavost HBS ješt� uvažuje 

možnost, kdy p�ímý pr�jezd nebo levé odbo�ení z vedlejší vyjíždí z jednosm�rné ulice, 

kdy tak není tolik nad�azených k�ižovatkových pohyb�, kdy jsou �asy tf i tg kratší. 

Kapacita pruhu pod�azených proud� 2. stupn�

14. sloupec – Kapacita Cn [pvoz/h]: Pro pod�azené dopravní proudy 2. stupn�, což je 

dopravní proud �. 1, 7, 6 a 12, neboli pro levé odbo�ení z hlavní a pravé odbo�ení z vedlejší, 

platí vztah Cn=Gn, tedy kapacita je p�ímo rovna již d�íve vypo�ítané základní kapacit�. 

Ve 14. sloupci jsou tak stejné hodnoty jako na prvních �ty�ech �ádcích 13. sloupce, tedy 

nap�. C1=518 pvoz/h. 

15. sloupec – Stupe� vytížení av=In/Cn [-]: Ur�í se jako podíl dvou veli�in dle vzorce 

uvedeného v hlavi�ce sloupce, �ili d�lí se intenzita dopravního proudu In ze sloupce 11 

kapacitou Cn ze sloupce 14. Nap�. av1=I1/C1=105/518=0,203. Tyto hodnoty se následn�

dosazují do vztah� pro ur�ení pravd�podobnosti nevzdutí proud� (sloupec 17) a pro výpo�et 

délky fronty N95% (sloupec 30). Bezrozm�rná veli�ina, je možný p�ípadný zápis v procentech. 
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16. sloupec – Délka fronty N95% [m]: Pro dopravní proud �. 1 a 7 se ov��uje podmínka, 

není-li 95% délka fronty N95% v�tší než hodnota uvedená ve sloupci �. 2, �ili než délka pruhu 

ur�ená pro �ekání. ( )
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nebo rovna než délka pruhu pro levé odbo�ení na hlavní, což je �ešený p�ípad, pak se v dalším 

sloupci po�ítá se základním vzorcem { }0;/11max,0 nnvn CIap −=−= . Uvedený vztah pro N95%

je v TP 188 p�evzat z HBS, jediný rozdíl je v ozna�ení veli�in a v tom, že v HBS se po�ítá 

s jednotkovými vozidly, jejichž délka je uvažována 6 m, jednotkou je tak Pkw-E, zatímco 

v TP 188 je brána samotná délka, jednotkou jsou metry. O tomto rozdílu už byla zmínka 

v odstavci popisujícím sloupec �. 2. Publikovaný vzorec v HBS tak má tvar: 
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Vzorec je p�eindexován a je p�epsáno ozna�ení jednotlivých veli�in, kdy nap�. namísto av

používají v HBS g. P�vodní 1/4 na za�átku se zm�ní na 3/2 práv� p�enásobením 6 m, což je 

uvažovaná délka jednotkového osobního vozidla. 

Pruh pro levé odbo�ení z hlavní ze sm�ru od Rosic má délku 115 m (dopravní proud 

�. 1), což je mnohonásobn� více než 4,6 m, což je délka, která vyšla po dosazení vstupních 

hodnot do vzorce pro výpo�et N95%. Levé odbo�ení z hlavní ze sm�ru od Brna (dopravní 

proud �. 7) je zakázáno, m�že se zde uvést 0=0. 

17. sloupec – Pravd�podobnost nevzdutí proudu p0,n [-]: Vzhledem k nerovnosti 

v p�edchozím sloupci, kdy 95% délka fronty je menší než délka pruhu pro odbo�ení, tak se 

po�ítá se vztahem { }0;/11max,0 nnvn CIap −=−= . Tento základní vztah platí i pro dopravní 

proudy 6 a 12, kde se žádná podmínka nerovnosti neur�uje. Jiný vzorec p�ipadá v úvahu jen 

práv� pro levé odbo�ení z hlavní (1 a 7), kdy by se v p�ípad� opa�né nerovnosti po�ítalo se 

vzorcem pro p0,n*, respektive pokud k�ižovatka nemá samostatné pruhy pro levé odbo�ení 

z hlavní, pak by se jednalo o vztah pro p0,n**. Oba tyto vztahy, které nejsou pro výpo�et 

�ešené k�ižovatky využity, jsou uvedeny v TP 188. Pravd�podobnost nevzdutí pod�azených 

proud� 2. stupn� se dosazuje do vztah� pro kapacitu pod�azených proud� 3. a 4. stupn�. 

18. sloupec – Pravd�podobnost nevzdutí proud� px [-]: Pravd�podobnost sou�asného 

nevzdutí proud� na levém odbo�ení z hlavní, kdy by se tvo�ila fronta z obou stran, což je p�i 

zakázaném odbo�ení ze sm�ru od Brna vylou�eno, proto ve výsledku tato spole�ná 
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pravd�podobnost bude rovna práv� jen pravd�podobnosti nevzdutí proudu p0,1. Obecn� vztah 

px=p0,1·p0,7. Pro první vypln�ný formulá�, tedy konkrétn� po dosazení dvou hodnot ze sloupce 

17, px=0,797·1,00=0,797. 

Kapacita pruhu pod�azených proud� 3. stupn�

19. sloupec – Kapacita Cn [pvoz/h]: Pro pod�azené dopravní proudy 3. stupn�, což je 

u pr�se�né k�ižovatky dopravní proud �. 5 a 11, neboli pro p�ímý pr�jezd z vedlejší, platí 

vztah Cn=px·Gn. �ili pro kapacitu dopravního proudu �. 5 se p�enásobí základní kapacita G5

pravd�podobností px (ze sloupce 18) sou�asného nevzdutí proud� 1 a 7.  

C5=px·G5=0,797·80=64 pvoz/h, obdobn� C11=px·G11=0,797·80=64 pvoz/h. 

20. sloupec – Stupe� vytížení av=In/Cn [-]: Stejný p�ípad jako sloupec 15, d�lí se 

intenzita ze sloupce 11 kapacitou ze sloupce 19. 

21. sloupec – Pravd�podobnost nevzdutí proudu p0,n [-]: Stejný p�ípad jako sloupec 

17, jen se dosazují hodnoty av ze sloupce 20, výpo�et dle vztahu { }0;/11max,0 nnvn CIap −=−= . 

Konkrétn� tedy nap�. { } 984,00;984,0016,01max5,0 ==−=p . 

22. sloupec – Pravd�podobnost nevzdutí proud� pz,n [-]: Pravd�podobnost sou�asného 

nevzdutí dopravních proud� �. 1, 7 a 5, respektive �. 1, 7 a 11.  
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Za px se dosazuje hodnota ze sloupce 18, za p0,n pak hodnota z vedlejší bu�ky ve sloupci 21. 

Kapacita pruhu pod�azených proud� 4. stupn�

23. sloupec – Kapacita Cn [pvoz/h]: Pro pod�azené dopravní proudy 4. stupn�, což je 

u pr�se�né k�ižovatky dopravní proud �. 4 a 10, neboli pro levé odbo�ení z vedlejší, platí 

vztahy C4=pz,11·p0,12·G4 a C10=pz,5·p0,6·G10. Vzhledem k uspo�ádání k�ižovatky, kdy je 

ve sm�ru na Rosice dvoupruh a dopravní proud �. 12 je odd�len trojúhelníkovým ostr�vkem, 

je upraven vztah pro kapacitu proudu �. 4, protože tento dopravní proud není ovlivn�n práv�

proudem �. 12, proto je ze vzorce odebrána pravd�podobnost nevzdutí proudu �. 12. 
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C4=pz,11·G4 Dosazují se p�íslušné hodnoty ze sloupc� 22, 17 a 13. Základní kapacita je tak 

redukována o jistou pravd�podobnost nevzdutí p�íslušných nad�azených proud�. 

24. sloupec – Stupe� vytížení av=In/Cn [-]: Stejný p�ípad jako sloupce 15 a 20, d�lí se 

intenzita ze sloupce 11 kapacitou ze sloupce 23. av,10=I10/C10=102/74=1,378 Už zde je vid�t, 

že k�ižovatka kapacitn� nevyhoví, jelikož vytížení dopravního proudu �. 10 je více než 100 %, 

na tomto vjezdu se tak tvo�í delší fronty. 

Kapacita spole�ného pruhu smíšených proud�

 V tomto oddíle nás zajímá kapacita spole�ného pruhu smíšených proud�, což v dané 

k�ižovatce znamená popis vjezdu C, kde je jeden spole�ný pruh pro všechny t�i dopravní 

proudy (4, 5 a 6), plus popis vjezdu D, kde jsou na jednom spole�ném pruhu dopravní proudy 

�. 10 a 11. 

25. sloupec – Stupe� vytížení av=In/Cn [-]: Do 25. sloupce jsou pouze pro p�ehlednost 

p�ekopírované p�íslušné stupn� vytížení ze sloupc� 15, 20 a 24. 

26. sloupec – Délka místa na zastavení ln [m]: Dopl�uje se délka místa využitelného 

pro zastavení voz� vedle sebe na spole�ných pruzích na vedlejších vjezdech. Je využito 

hodnot ze sloupce �. 2. Na vjezdu C je po�ítáno s rozší�ením vozovky na délce 7 m pro stání 

bok vedle boku dvou vozidel jedoucích jiným sm�rem. Zde je spole�ný pruh pro všechny t�i 

sm�ry, p�i�emž levé odbo�ení a p�ímý pr�jezd se �adí za sebe, pravé odbo�ení se m�že za�adit 

vedle. Obdobn� m�žou vedle sebe stát dopravní proudy �. 10 a 11 na délce 40 m. 

27. sloupec – Intenzita proudu �Ij [pvoz/h]: Sou�et p�íslušných p�epo�tených intenzit 

ze sloupce 10 pro dané smíšené proudy. 

28. sloupec – Kapacita Cn [pvoz/h]: Kapacita p�íslušných spole�ných proud�. Zde 

záleží na uspo�ádání, je-li možné stání vozidel na vjezdu vedle sebe �i nikoli, pokud ano, pak 

v jaké konfiguraci, zdali p�ímý sm�r �eká vpravo od levého odbo�ení, pop�. vlevo od pravého 

odbo�ení, p�i�emž odbo�ení v druhém sm�ru se �adí stejn� jako p�ímý sm�r, pop�. nelze-li 

toto rozd�lení jednozna�n� ur�it, eventuáln� je-li p�ímo k dispozici samostatný pruh 

pro odbo�ení. Jednotlivé situace jsou popsány a rozkresleny na ilustracích v TP 188, stejn�
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jako v HBS, kde je formální rozdíl op�t jen ve zna�ení jednotlivých veli�in. Plus je zde již 

zmi�ovaný rozdíl, kdy v HBS se po�ítá p�ímo s jednotkovými vozidly, zatímco v TP 188 

se tentokrát zp�tn� p�evádí délka pro možné stání p�i �ekání pod�lením �íslem 6, což je 

uvažovaná délka jednoho p�epo�ítaného osobního vozidla. �ili výpo�etní vztahy jsou v obou 

publikacích totožné. Vjezd C má spole�né �azení pro dopravní proud �. 4 a 5, tedy pro levé 

odbo�ení a p�ímý pr�jezd. Pravé odbo�ení se m�že za�adit vedle, vjezd je rozší�en vpravo. 

Vztah pro tuto situaci je v TP 188 definován následujícím vzorcem (zde už jsou použity 

konkrétní indexy): 
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Po dosazení p�íslušných hodnot pro ukázkový výpo�et pak: 
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Pro vjezd D ze sm�ru od Ostrova�ic používám vztah z TP 188 ur�ený pro stykovou 

k�ižovatku, jelikož na vjezdu D je pravé odbo�ení (dopravní proud �. 12) osamostatn�no 

trojúhelníkovým sm�rovacím ostr�vkem a dále levé odbo�ení a p�ímý pr�jezd se m�žou �adit 

vedle sebe. Spole�ný pruh je tak jen pro dopravní proud �. 10 a 11, �emuž odpovídá práv�

vztah ur�ený primárn� pro stykovou k�ižovatku, který vypadá po dosazení konkrétním index�

následovn�: 
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Po dosazení p�íslušných hodnot pro ukázkový výpo�et pak: 
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Posouzení úrovn� kvality dopravy 

Ve formulá�i není posuzován dopravní proud �. 7, který je zakázaný, plus proudy 

smíšené s p�ímým pr�jezdem na hlavní, jelikož p�i dvoupruhovém uspo�ádání není nijak 

omezena pr�jezdnost v p�ímém sm�ru na hlavní. 

29. sloupec – Rezerva kapacity Rez=Cn-In [pvoz/h]: Rezerva kapacity je rovna rozdílu 

kapacity (smíšeného) pruhu a intenzity p�íslušného dopravního (smíšeného) proudu. Rezerva 

kapacity vyjad�uje hodnotu, kolik p�epo�tených vozidel je daný dopravní proud ješt� schopen 

pojmout za jednu hodinu. Jinak zjednodušen� �e�eno, v p�ípad�, že vyjde záporné �íslo, 

znamenalo by to, že p�i pokra�ující, nesnižující se špi�kové intenzit�, by se každou hodinu 

navýšila fronta �ekajících vozidel v daném sm�ru práv� o vypo�tený deficit. Rezerva kapacity 

je záporná, pokud stupe� vytížení av je vyšší než jedna. 

30. sloupec – Délka fronty N95% [m]: ( )
�
�

�
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Vztah pro výpo�et 95% délky fronty byl již použit ve sloupci �. 16. Dosazují se p�íslušné 

kapacity a stupn� vytížení z p�edchozích oddíl�. Použitá metodika dovoluje p�ekro�ení 

uvažované délky fronty v 5 % �asu špi�kové hodiny, �ili 3 minuty z dané hodiny m�že být 

fronta delší. V p�ípad� záporné rezervy kapacity je vid�t, že hodnota délky fronty enormn�

narostla, že to p�edstavuje nežádoucí stav. Jak je patrné z vypln�ného formulá�e, problémové 

na stávajícím uspo�ádání je práv� levé odbo�ení z vedlejší ze sm�ru od Ostrova�ic, tím pádem 

je problém i p�i spojení dopravních proud� �. 10 a 11. 

31. sloupec – St�ední doba zdržení tw [s]: Zjišt�ná st�ední doba zdržení se porovnává 

s požadavky ÚKD uvedenými v úvodu formulá�e. Dle tohoto kritéria se následn� zat�ídí 

do pat�i�né t�ídy, ví se z toho, zda daná k�ižovatka kapacitn� vyhovuje nebo ne. St�ední doba 

zdržení se m�že ur�it z obrázku v TP 188, p�ípadn� v HBS, kde jsou op�t oba obrázky 

znázor�ující vztah st�ední doby zdržení na kapacit� a její rezerv� stejné. Druhou možností je 

použít rozsáhlejší vzorce uvedené v obou zmín�ných publikacích. Rovnice jsou naprosto 

totožné, jen v p�íru�ce HBS (vydání 2001, verze 2005) je v rovnici pro výpo�et D1 odmocnina 

p�es všechny t�i �leny v závorce, evidentn� se však jedná pouze o tiskovou chybu, správný 

zápis je v TP 188. Jde o vztahy odvozené z rovnic Kimber/Hollis, které vycházejí z teorie 

front, jsou závislé práv� na již vypo�tené kapacit� a intenzit� jízdního pruhu. 
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Do uvedené skupiny vztah� se dosazuje za T doba uvažovaného intervalu 

v sekundách. Po�ítá se s jednou hodinou, proto T=3 600 s. Je sice možno po�ítat i s hodinou 

jakožto jednotkou, ale prakti�t�jší je využít v celém výpo�tu st�ední doby zdržení práv�

sekundy, proto jsou tomu uzp�sobeny i další vstupy. 

tw p�edstavuje hledanou st�ední dobu zdržení v po�ítaném intervalu T. Po správném 

dosazení je jednotkou výstupní hodnoty sekunda. Reálné, použitelné výsledky vycházejí 

pouze pro p�ípady, kdy rezerva kapacity vychází kladn�. P�i záporné kapacit�, neboli p�i 

stupni vytížení v�tším než jedna, se m�že ÚKD daného dopravního proudu automaticky 

hodnotit stupn�m F, st�ední doba zdržení není relevantní. 

q je intenzita pod�azeného dopravního proudu p�evedena na požadovanou jednotku, 

�ili na p�epo�tená vozidla za sekundu: 
3600

nI
q =  [pvoz/s] 

q0 je v TP 188 popsáno jako intenzita pod�azeného dopravního proudu po špi�kovém 

intervalu [pvoz/s], dále tento popis není rozveden. Naopak v HBS je ješt� uveden vztah, že 

q0=q·0,8, který se má použít, pokud není závislost explicitn� definována jinak. HBS tak 

po�ítá s 20% poklesem intenzity po špi�kovém intervalu. Jak je možné dohledat v tabulkách 

dopravního pr�zkumu, p�i odpoledním m��ení v pátek 15. 6. 2012 bylo zjišt�no, že 

následující hodinu po špi�kové hodin� byl celkový provoz o zhruba 10 % menší, celková 

µ

1
1 ++= EDtw
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intenzita na k�ižovatce klesla z 1914 voz/h na 1710 voz/h. T�chto 10 % je považováno práv�

za zmín�né explicitní definování, které by šlo z dopravního pr�zkumu ješt� zp�esnit pro každý 

dopravní proud zvláš	, p�esto je však po�ítáno s 20 %. P�i kladné rezerv� kapacity není tímto 

zjednodušením výsledná st�ední doba zdržení prakticky ovlivn�na. 

� je kapacita pruhu daného pod�azeného proudu v posuzovaném špi�kovém intervalu 

p�evedena na požadovanou jednotku, �ili na po�et p�epo�tených vozidel za sekundu, možno 

zapsat jako: 
3600

nC
=µ [pvoz/s] 

�0 je v TP 188 popsáno jako kapacita v �ase po špi�kovém intervalu [pvoz/s], vztah 

3600

1600
0 =µ . V HBS je popis, že se jedná o kapacitu následující po špi�kovém intervalu, je zde 

uveden vztah 
8,00

µ
µ = , který se má použít, pokud není závislost definována p�esn�ji jinak. 

�/0,8 nám �íká, že po odezn�ní špi�kového intervalu se navýší kapacita daného proudu o 25 % 

vzhledem ke sníženým intenzitám všech dopravních proud�. µ
µµµ

µ ⋅=
⋅

=== 25,1
4

5

5

48,00

Oproti tomu TP 188 po�ítá s kapacitou 1 600 pvoz/h pro všechny proudy. Je-li ale 

na p�evažujících sm�rech kapacita proud� ve špi�kové hodin� �ádov� 500 až 700 pvoz/h, nedá 

se o�ekávat, že by p�i snížení intenzity o 20 % narostla kapacita na 1 600 pvoz/h, nemluv�

o ostatních proudech, které mají kapacitu �ádov� desítky p�i špi�kové hodin�. Do výpo�tu je 

tedy dosazen práv� vztah z HBS, �0=1,25·�. Každopádn� stejn� jako u q0 ani zde nemá 

navýšení kapacity o relativních 25 % �i na absolutní hodnotu 1 600 pvoz/h p�i daných 

intenzitách a kladné rezerv� kapacity vliv na výslednou st�ední dobu zdržení. 

Po provedení detailního výpo�tu st�ední doby zdržení, po dosazení do souboru vzorc�, 

po dosazení r�zných koeficient� do výpo�etního programu je možno �íci, že pro ur�ení st�ední 

doby zdržení opravdu sta�í p�iložený obrázek z TP 188, pop�. z HBS, lze z n�j pohodln�

a stejn� efektivn� ode�íst hledanou hodnotu, respektive p�ímo pot�ebnou t�ídu ÚKD dle 

daného intervalu, není nutné znát p�esnou hodnotu. Výpo�et s dosazením do rovnic je vhodné 

provád�t pouze tehdy, (pomine-li se p�edprogramovaný výpo�et), když chybí jistota, když 

výsledný bod leží v hrani�ní oblasti. Ostatn� ve vzorovém vypln�ní formulá�e v HBS ani 
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nejsou ve všech bu�kách uvedeny konkrétní hodnoty, pouze zda je st�ední doba zdržení menší 

než daná limitní hodnota, nap�. < 10 s. 

32. sloupec – Úrove� kvality dopravy ÚKD [-]: O úrovni kvality dopravy bylo 

pojednáno už na za�átku textu v odstavci o úvodních informacích protokolu. V hlavi�ce 

formulá�e se tedy vpisuje, jaký stupe� ÚKD je pro danou komunikaci požadován. Zde 

v záv�ru se pak uvádí stupe�, který vyšel pro daný dopravní proud, porovnává se vypo�tená 

st�ední doba zdržení s tabulkovou limitní hodnotou pro jednotlivé stupn� ÚKD. Každý 

pod�azený dopravní proud má vlastní zat�íd�ní. Následn� je p�i�azeno zat�íd�ní celé 

hodnocené komunikace, pod kterou spadají jednotlivé dopravní proudy, p�i�emž rozhodující 

je nejhorší stupe�. Je-li nap�. na vedlejší komunikaci jen jeden pod�azený dopravní proud 

hodnocen stupn�m F, pak automaticky celá vedlejší komunikace má hodnocení F, �ímž 

následn� k�ižovatka kapacitn� nevyhovuje.  

Záv�r 

V záv�ru se uvádí slovní hodnocení zjišt�ného výsledku, zda daná k�ižovatka 

kapacitn� vyhovuje �i nikoli, zdali jsou spln�ny požadované stupn� ÚKD. Dále se sem 

zapisují poznámky, které n�jakým zp�sobem mohly ovlivnit výpo�et, popisuje se reálná 

situaci na k�ižovatce, nap�íklad vliv chodc�, nestandardní geometrické �ešení, specifické 

chování �idi��, apod. V záv�rech protokol� �ešené k�ižovatky je tedy uvedeno, která 

komunikace vyhoví a jak, která naopak nevyhoví. Je zde napsána i informaci o zákazu levého 

odbo�ení na hlavní ve sm�ru od Brna, plus význam záporné rezervy kapacity. V poznámce 

pod záv�rem jsou uvedeny i rychlosti, p�i kterých by k�ižovatka m�la kladnou rezervu 

kapacity. I p�es razantní, v reálu nevhodné snížení rychlosti u sou�asného stavu by však stejn�

i p�es kladnou rezervu kapacity nebyl spln�n požadavek na ÚKD. Proto toto nejjednodušší 

�ešení, spo�ívající v omezení rychlosti, nic nevy�eší, je pot�eba provést jisté stavební úpravy. 
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Modifikace závislostí v protokolech �. 5 až 8 pro upravený stav �. 1 dané 
k�ižovatky 

 V p�edešlém textu byl popsán postup výpo�tu kapacitního posouzení ne�ízené 

pr�se�né k�ižovatky dle TP 188 a HBS, byly napsány jednak obecné vzorce z uvedených 

publikací, jednak jejich konkrétní použití pro �ešenou k�ižovatku. Vše se vztahovalo 

pro sou�asné uspo�ádání. Na následujících �ádcích budou popsány jen vztahy, které byly 

modifikovány tak, aby odpovídaly uvažované úprav�. Onou úpravou, která by m�la zvýšit 

kapacitu k�ižovatky, je zrušení jednoho jízdního pruhu na vjezdu ze sm�ru od Rosic, kdy by 

byly zachovány pouze dva jízdní pruhy, jeden pro levé odbo�ení, druhý spole�ný pro p�ímý 

pr�jezd a pravé odbo�ení. S tím by bylo spojeno odd�lení jízdních pruh� vhodným zp�sobem 

na výjezdu sm�rem do Brna, kde by se tak sou�asné dva jízdní pruhy striktn� rozd�lili 

pro p�íslušné dopravní proudy. Levý jízdní pruh by sloužil pouze dopravnímu proudu �. 10, 

pravý jízdní pruh by sloužil dopravnímu proudu �. 2 a 6. Viz schéma na konci p�íslušného 

protokolu, p�ípadn� zde na stran� 41. D�vodem pro tuto úpravu je skute�nost, že problémové 

levé odbo�ení od Ostrova�ic (dopravní proud �. 10) by nemuselo brát z�etel práv� na dopravní 

proudy �. 2 a 6, �ímž by se levému odbo�ení z vedlejší výrazn� snížila st�ední doba zdržení, 

p�ednost by byla dávána pouze proud�m �. 8, 1 a 5 (proud �. 7 je zakázaný). 

 Oproti p�edchozím protokol�m je tak první zm�na v hlavi�ce dokumentu v �ádku 

popisujícím posuzovaný stav. 

Druhá zm�na je u geometrického uspo�ádání, kde u dopravního proudu �. 2 je nov�

zapsáno 1 pro po�et jízdních pruh�. 

U tabulky pro výpo�et základní kapacity pruhu pod�azených proud� bylo pot�eba 

p�epsat ve sloupci �. 12 vztahy pro dopravní proudy �. 6 a 10. Nov� tedy IH6=I2+0,5·I3, což je 

vlastn� p�vodní, obecný vzorec, kdy je p�ed �lenem I2 koeficient 1, protože vozidla jedoucí 

p�ímým sm�rem do Brna po hlavní mohou využít pouze jeden jízdní pruh. 

IH10=I8+0,5·0+0+0,5·0+I1+I7+0+I5 U levého odbo�ení z vedlejší, u dopravního proudu �. 10, 

se vztah pro p�íslušný nad�azený proud IH10 zredukuje ješt� více než u p�vodního p�epsání, 

ve vzorci z�stanou pouze intenzity dopravních proud�, kterým je pot�eba dát p�ednost, �ili 

IH10=I8+I1+I7+I5. 
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Poslední zm�nou, krom nového záv�ru, je vzorec pro výpo�et kapacity C10 ve sloupci 

�. 23. Z p�vodního C10=pz,5·p0,6·G10 byl odebrán �len p�edstavující pravd�podobnost nevzdutí 

dopravního proudu �. 6, která zde nyní nehraje žádnou roli, �ili nov� C10=pz,5·G10. 

P�i porovnání protokol� v�nujícím se sou�asnému a upravenému stavu �. 1 p�i 

stávajících odpoledních špi�kových intenzitách je vid�t, že sice úpravou byla u dopravního 

proudu �. 6 snížena rezerva kapacity (z 739 na 548 pvoz/h) a prodloužena st�ední doba zdržení 

(z 4,9 s na 6,6 s), což není v�bec d�ležité vzhledem k tém�� nulové intenzit� daného proudu, 

ale hlavn� byla navýšena rezerva kapacity práv� u levého odbo�ení z vedlejší silnice II/602 

(z -28 na 72 pvoz/h). Nov� je tedy na celé k�ižovatce kladná rezerva kapacity, není dosaženo 

stupn� F u ÚKD. P�esto k�ižovatka kapacitn� nevyhovuje, jelikož pro silnici II/602 vyšla 

ÚKD na stupni E, st�ední doba zdržení se o necelé 4 s nevešla do limitu pro nižší stupe�, což 

je požadovaný stupe� D. Z kapacitního hlediska je však tato úprava p�ízniv�jší než stávající 

situace. Což dokladuje nap�. protokol �. 2 pro ranní špi�ku, kdy stávající stav bez úprav 

kapacitn� nevyhoví vzhledem k ÚKD se stupn�m E na silnici II/602, zatímco z protokolu �. 6 

je vid�t, že silnice II/602 vyhoví se stupn�m C, stejn� jako následn� celá k�ižovatka. Rozdíl 

mezi ranními a odpoledními hodnotami špi�kových intenzit je zp�sobem polohou k�ižovatky, 

která je situována nedaleko Brna, �ili poblíž velkého m�stského celku, u kterého je potvrzený 

p�edpoklad, že do n�j lidé ráno dojížd�jí za prací �i za jinými ú�ely, zatímco odpoledne se 

vracejí zp�t dom� do okolních obcí. Intenzity na jednotlivých dopravních proudech tak nejsou 

ve vzájemné rovnováze v jednu �asovou jednotku, kdy na každém vjezdu jsou rozdílné 

hodnoty, tak rovnováha není ani p�i porovnání jednotlivých dopravních proud� v ranní 

a odpolední hodin�. Je tak d�ležité provád�t v opodstatn�ných p�ípadech, jako je tento, 

kapacitní posouzení jak pro odpolední špi�kovou hodinu, tak pro ranní. 

Modifikace závislostí v protokolech �. 9 až 12 pro upravený stav �. 2 dané 
k�ižovatky 

 Druhá �ešená úprava vychází z té první. Rozdíl je v prodloužení fyzické zábrany, která 

odd�luje jízdní pruhy ve sm�ru na Brno, prodloužení zábrany zasahuje až do vhodné 

vzdálenosti do výjezdu ze sm�ru od Rosic. �ili toto pr�b�žné fyzické odd�lení bude ve sm�ru 

jízdy od Rosic nejprve odd�lovat levé odbo�ení na Ostrova�ice (dopr. proud �. 1) od p�ímého 

pr�jezdu na Brno (dopr. proud �. 2) s pravým odbo�ením na Omice (dopr. proud �. 3), v druhé 

�ásti pak bude odd�lovat levé odbo�ení z Ostrova�ic (dopr. proud �. 10) od pr�b�žného 

pr�jezdu z Rosic na Brno (dopr. proud �. 2) a pravého odbo�ení z Omic (dopr. proud �. 6). 
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Viz schéma na konci p�íslušného formulá�e, p�ípadn� zde na stran� 41. Z této úpravy vychází 

znemožn�ní pr�jezdu dopravních proud� �íslo 4, 5, 7 a 11, je s tím spojena úprava n�kterých 

vzájemných vztah� v protokolu pro výpo�et kapacity. Jedná se zde o rozší�enou modifikaci 

protokol� �. 5 až 8. 

Geometrické uspo�ádání: Ve sloupci �. 1 je pro dopravní proud �. 5 vepsána 0, naopak 

u dopravního proudu �. 6 je 1. Délka tohoto pruhu není omezena, proto je bu�ka ve sloupci 

�. 2 proškrtnuta, zárove� se toto pravé odbo�ení m�že považovat za samostatný pruh. 

Obdobn� u dopravního proudu �. 10 je nov� u po�tu pruh� 1, u proudu �. 11 je 0. 

Dopravní zatížení: Intenzity jsou pro jednotlivé p�ípady stejné jako v p�edešlých 

formulá�ích, jen je nov� u sloupce �. 4 a dopravního proudu �. 4, 5 a 11 zm�n�na hodnota 

intenzity osobních vozidel na nulu (ostatní skupiny vozidel zde již mají nulovou intenzitu), 

jelikož tyto sm�ry nebudou moci být využívány. Zrušené po�ty vozidel v t�chto sm�rech 

nejsou p�esunuty do jiného sm�ru hlavn� z toho d�vodu, že se jednalo o jednotky voz�, které 

neovlivní výpo�et, dále proto, že by n�kte�í z t�chto �idi�� využili trasu, která neprochází 

danou k�ižovatkou. 

Základní kapacita pruhu pod�azených proud�: Bu�ky pro dopravní proud �. 7, 5, 11 

a 4 jsou pro p�íslušný nad�azený proud IH a základní kapacitu Gn proškrtnuty, není d�vod 

s tímto po�ítat. Vztah pro IH10 je zde zredukován na IH10=I8+I1, jelikož pro dopravní proud 

�íslo 10 je nad�azený pouze dopravní proud �. 8 a 1. Zbytek beze zm�n. 

Kapacita pruhu pod�azených proud� 2. stupn�: Dopravní proud �. 7 je zde op�t 

proškrtnut, není d�vod po�ítat jeho kapacitu a z toho vycházející stupe� vytížení. 

Pravd�podobnost nevzdutí p0,7 je tak 100 %, proto px=p0,1. 

Kapacita pruhu pod�azených proud� 3. stupn�: Dopravní proud �. 5 a 11 je zde 

proškrtnut, není d�vod po�ítat jeho kapacitu a z toho vycházející stupe� vytížení. 

Pravd�podobnost nevzdutí p0,5 i p0,11 je tak 100 %, proto pz,5= pz,11= px=p0,1. 

Kapacita pruhu pod�azených proud� 4. stupn�: Dopravní proud �. 4 je zde proškrtnut, 

není d�vod po�ítat jeho kapacitu a z toho vycházející stupe� vytížení. 
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Kapacita spole�ného pruhu smíšených proud�: Celá tato tabulka je p�i upraveném 

dispozi�ním �ešení nadbyte�ná, k�ižovatka neobsahuje žádné smíšení proudy, proto je vše 

proškrtnuto. 

Posouzení úrovn� kvality dopravy: V této tabulce má smysl ur�ovat ÚKD pouze 

pro dopravní proudy �. 1, 6, 12 a 10. Ostatní �ádky jsou vztaženy pro zakázané dopravní 

proudy, p�ípadn� pro smíšené proudy, které se zde nevyskytují, proto je v�tšina bun�k op�t 

proškrtnuta. 

Modifikace závislostí v protokolech �. 13 až 16 pro upravený stav �. 3 dané 

k�ižovatky 

 V �em spo�ívá úprava �. 3 již bylo popsáno v samotném úvodu tohoto textu, 

v odstavcích v�nujících se posuzovanému stavu. Oproti protokol�m �. 9 až 12 v�nujícím se 

úprav� �. 2 je zde zm�na v tom, že odpadá posuzování dopravního proudu �. 12. Tento 

p�vodn� pod�azený dopravní proud se zde stává nad�azeným, respektive volným, �idi�i zde 

jedoucí nemusí nikomu dávat p�ednost, zárove� jim nikdo nedává p�ednost. Jedná se o pravé 

odbo�ení z Ostrova�ic, které se napojuje do volného pravého jízdního pruhu. 

  

Ve formulá�i je tedy v tabulce pro geometrické uspo�ádání zm�na u sloupce �. 1, kde 

je pro dopravní proud �. 8 vypln�no �íslo 1 pro po�et pruh�, zárove� zde není d�vod uvád�t 

ve sloupci �. 2 délku pruhu pro dopravní proud �. 12, který není nov� nijak omezen. 

�ádek u základní kapacity pruhu pod�azených proud� p�vodn� ur�ený pro dopravní 

proud �. 12 je nevypln�n, nejedná se totiž o pod�azený proud. Ze stejného d�vodu z�stává 

prázdný �ádek u st�ední hodnoty kritických �asových odstup� tg, stejn� jako poslední �ádek 

u kapacity pruhu pod�azených proud� 2. stupn�. Proškrtnuty jsou i bu�ky vztahující se 

k dopravnímu proudu �. 12 u posouzení ÚKD, kterou není pot�eba ur�ovat, stejn� jako 

u dalších �ty� nad�azených proud� prvního stupn� na hlavní komunikaci, které nejsou nijak 

omezovány, u kterých se po�ítá s kapacitou 1 800 pvoz/h na jednom jízdním pruhu. 

 Uvažovaná zm�na neovlivní vzájemné vztahy, co se týkalo dopravního proudu �. 12, 

to bylo zrušeno, na ostatní výpo�ty to p�i úprav� protokolu vztahujícího se na úpravu �. 2 

nemá vliv. Proto hodnoty, které z�staly, jsou shodné s t�mi z protokol� �. 9 až 12. Pro ur�ení 
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ÚKD na silnice II/602 byl rozhodující dopravní proud �. 10, proto i zde není zm�na. 

Z hlediska kapacitního výpo�tu tak úprava �. 2 a 3 vycházejí totožn�, jen s tím rozdílem, že 

u úpravy �. 3 je dopravní proud �. 12 vnímán jako volný, jako dopravní proud prvního stupn�. 

Kapacitní posouzení spirálové okružní k�ižovatky podle 

TP 234 

Na následujících stránkách je popsán postup výpo�tu kapacitního posouzení spirálové 

okružní k�ižovatky silnic I/23 a II/602 v Jihomoravském kraji. Jedná se o navrhovanou úpravu 

stávajícího stavu. Zjišt�ní kapacity k�ižovatky je provedeno dle „TP 234 – Posuzování 

kapacity okružních k�ižovatek“ z roku 2011. Stejn� jako TP 188, tak i TP 234 �erpá 

z n�mecké publikace HBS. N�které �ásti protokolu �i n�které výpo�ty se shodují s postupem 

pro ne�ízenou pr�se�nou k�ižovatku, toto bylo podrobn� popsáno v p�edešlé �ásti, proto to zde 

již nebude dále rozebíráno. Pro výstup kapacitního výpo�tu okružní k�ižovatky je v TP 234 

jednostránkový, jednotný vzorový protokol, který je obsahov� závazným. Zde pro ú�ely 

diplomové práce je p�idána i druhá strana, na které jsou jednak n�které díl�í veli�iny 

kapacitního výpo�tu, jednak vstupní intenzity dopravních proud�, aby bylo patrné, z kterých 

hodnot se vycházelo. Protokoly jsou op�t �ty�i, pro ranní a odpolední špi�kovou hodinu 

v kombinaci s výchozím a výhledovým rokem, protokoly navazují na p�edchozích 16 

formulá��, proto jsou o�íslovány 17 až 20.

Vstupní parametry 

Mezi úvodní informace pat�í stejn� jako u p�edešlých protokol� identifika�ní údaje, 

což je v tomto p�ípad� název k�ižovatky a posuzovaný stav, jde-li o výchozí �i výhledové 

dopravní zatížení p�i ranní nebo odpolední špi�kové hodin�. Dalším charakterizujícím 

popisem je typ okružní k�ižovatky, z toho se odvíjí hodnoty díl�ích parametr� pro výpo�et 

kapacity. Volit je možno mezi okružní k�ižovatkou s jedním nebo dv�ma pruhy na okruhu, 

miniokružní k�ižovatkou a spirálovou okružní k�ižovatkou. Vzhledem k intenzitám 

dopravních proud� je nejvhodn�jší spirálovité uspo�ádání jízdních pruh�, jelikož hlavní 

provoz je na pr�b�žné silnici I/23, vedlejší komunikace mají menší intenzity. Údaj o vn�jším 

pr�m�ru je pouze informativní, na výpo�et posuzované spirálové okružní k�ižovatky nemá 

vliv, nikde se neprojeví. 
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Všechny tabulky mají shodné �ádkování s totožným popisem dvou krajních levých 

sloupc�. V nich se uvádí ozna�ení paprsku a název komunikace. Ozna�ení je v p�ípad�

okružních k�ižovatek �íselné, jedni�ka je vlevo u západního paprsku, zvyšování �ísla ozna�ení 

paprsk� se d�je proti sm�ru chodu hodinových ru�i�ek. V protokolu se mohlo použít 

písmenné ozna�ení, stejn� jako je tomu u pr�se�né k�ižovatky, ale zachoval se systém 

používaný pro okružní k�ižovatky. Paprsek 1 se shoduje s ozna�ením A u pr�se�né 

k�ižovatky, jedná se o silnici I/23 ve sm�ru do a z Rosic, paprsek 2 odpovídá ramenu C, jde 

o ú�elovou komunikaci z Omic, paprsek 3 je totožný s v�tví B, což je pokra�ování pr�b�žné 

oboustrann� dvoupruhové silnice I/23 ve sm�ru na Brno, poslední severní paprsek �íslo 4 

zastupuje ozna�ení D, což je vedlejší silnice II/602 z Ostrova�ic. 

1. sloupec – Požadovaný stupe� ÚKD [-]: Práv� jak je popsáno v úvodních 

informacích pro ne�ízenou pr�se�nou k�ižovatku i zde platí stejná pravidla, má vycházet 

nejh��e stupe� C pro paprsek �íslo 1 a 3, stupe� D pro paprsek �. 4 a stupe� E pro �. 2. Tomu 

odpovídají hodnoty nejvyšší p�ípustné st�ední doby zdržení tw,lim, jež jsou vepsány 

do 2. sloupce, které jsou pro stupe� C rovny 30 s, pro stupe� D 45 s, stupe� E není omezen 

shora st�ední dobou zdržení, ta m�že být delší než 45 s. Volné místo na �ádku je možné využít 

pro p�ípadné poznámky. 

Geometrické podmínky 

 3. sloupec – nk [-]: Po�et jízdních pruh� na okruhu, respektive jednozna�n�ji �e�eno 

po�et jízdních pruh� na okruhu bezprost�edn� p�ed p�íslušným vjezdem do okružní 

k�ižovatky. Spirálová okružní k�ižovatka je uspo�ádána tak, že u vjezd� z dvoupruhové silnice 

I/23 je jen jeden jízdní pruh na okruhu, neboli �idi�i p�ijížd�jící z I/23 musejí dávat p�ednost 

vozidl�m na okruhu, jež m�žou v míst� p�ed p�íslušným vjezdem z I/23 jet jen po jednom 

jízdním pruhu. Naopak u zbylých dvou paprsk�, tj. �. 2 a 4, jsou na okruhu dva jízdní pruhy, 

po nichž mohou jet �idi�i nad�azených dopravních proud�. Ve vzorovém výpo�tu 

pro spirálovou okružní k�ižovatku v TP 234 (p�íklad 4) tak mají tento sloupec chybn�

vypln�n, kde m�lo být 1, mají 2, a kde m�lo být 2, mají poml�ku. I p�es toto chybné vypln�ní, 

dá se �íci i p�es tuto tiskovou chybu, mají výpo�et podle správných vstupních hodnot, kapacita 

vjezdu, která je tímto ovlivn�na, je zde spo�ítána správn�. 

4. sloupec – ni [-]: Po�et jízdních pruh� na p�íslušném vjezdu. U silnice I/23 jsou dva 

jízdní pruhy na vjezdu, u zbylých dvou paprsk� pak jen jeden. 
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5. sloupec – ne [-]: Po�et jízdních pruh� na p�íslušném výjezdu. U silnice I/23 jsou 

dva jízdní pruhy na výjezdu, u zbylých dvou paprsk� pak jen jeden. 

6. sloupec – Typ vjezdu [-]: Pro spirálovou okružní k�ižovatku se zde vypisuje typ 

vjezdu. K dispozici je typ 1 až 4, typy jsou schématicky vyobrazeny na obrázku �. 1 v TP 234. 

V �ešené k�ižovatce je použit typ 1 pro vjezdy ze silnice I/23 a typ 3 pro zbylé dva vjezdy. 

Jednotlivé typy ovliv�ují volbu kritického a následného �asového odstupu, minimální �asový 

odstup, p�ípadn� celý vztah pro výpo�et kapacity vjezdu. V tomto ohledu se nijak neliší 

hodnoty pro typ 1 a 3, oba typy mají kritický �asový odstup tg=3,7 s, následný �asový odstup 

tf=2,6 s a minimální �asový odstup mezi vozidly jedoucími na okruhu za sebou 	=2,1 s. 

7. sloupec – Ri [m]: Polom�r vjezdu, konkrétn� polom�r vnit�ní hrany vn�jší vodící 

�áry, tj. pravý okraj jízdního pásu, v míst� napojení na okružní pás. Pro p�ípad, že vodící �ára 

chybí, se v TP 234 uvádí, že rozhoduje polom�r obrubníku nebo hrany zpevn�né krajnice, 

v p�ípad� složeného oblouku se za polom�r vjezdu bere nejmenší polom�r. Vypl�uje se pouze 

pro okružní k�ižovatky s jedním pruhem na okruhu a pro spirálové okružní k�ižovatky 

s typem vjezdu 2 a 4, což není zde posuzovaný p�ípad, proto tento sloupec není v protokolu 

vypln�n, informace by nebyla v následujícím kapacitním výpo�tu nijak zohledn�na. 

8. sloupec – Re [m]: Polom�r výjezdu, konkrétn� polom�r vnit�ní hrany vn�jší vodící 

�áry, tj. pravý okraj jízdního pásu, v míst� výjezdu z okružního pásu. Chybí-li vodící �ára, 

platí stejná pravidla z p�edešlého odstavce, jež popisují tuto situaci. Vypl�uje se pro všechny 

typy okružních k�ižovatek. Z velikosti polom�ru se po�ítá následný �asový odstup vozidel 

na výjezdu z okružní k�ižovatky tf. Pro Re < 15 m platí tf=3,0 s, pro Re > 30 m platí tf=2,4 s. 

Pro zbylé polom�ry se pak dopo�ítává tf=3,6-0,04·Re. Polom�r výjezdu ovliv�uje kapacitu 

výjezdu. V intervalu polom�ru Re 15 až 30 m platí, že �ím vyšší polom�r, tím vyšší kapacita. 

Dle výpo�tu polom�ry nad 30 m už dále kapacitu výjezdu nenavyšují. Po dosazení všech 

parametr� do protokolu, jenž byl p�ipraven v tabulkovém procesoru, je možno konstatovat, že 

�ešená k�ižovatka vyhoví i s minimálními polom�ry, p�i návrhu dispozice úpravy tak není 

pot�eba kv�li kapacitním d�vod�m zohlednit n�jakou nejmenší velikost polom�ru výjezdu, 

výjimkou je pouze výjezd u paprsku �. 1, kde je pro výhledové odpolední intenzity nutný 

minimální polom�r alespo� Re1=15,8 m. Pro okružní k�ižovatky s vn�jším pr�m�rem od 23 m 

do 50 m je v TP 135 doporu�en polom�r výjezdu 15 až 30 m. P�i vn�jším pr�m�ru k�ižovatky 

od 50 m, tj. obvykle dvoupruhová okružní k�ižovatka, má být polom�r výjezdu 30 m a více. 
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9. sloupec – b [m]: b je vzdálenost mezi kolizními body na okruhu. Vypl�uje se pouze 

pro okružní k�ižovatky s jedním pruhem na okruhu a pro spirálové okružní k�ižovatky 

s typem vjezdu 2, což není náš p�ípad, proto tento sloupec není v protokolu vypln�n, 

informace by nebyla v následujícím kapacitním výpo�tu nijak zohledn�na. 

10. sloupec – dp [m]: Délka p�echodu pro chodce na výjezdu, bere se ší�ka vozovky 

výjezdu z okružní k�ižovatky v míst� p�echodu. �ešená k�ižovatka je bez p�echod�

pro chodce, proto i tento sloupec je zde bezp�edm�tný, bu�ky jsou proškrtnuté. 

Intenzita dopravy 

 V tabulce intenzity dopravy je vypln�na matice dopravních vztah�, lze zde vid�t 

jednotlivé intenzity, odkud kam jezdí kolik p�epo�tených vozidel. V p�ípad� �ešené 

k�ižovatky jde o matici o �ty�ech �ádcích a �ty�ech sloupcích, p�edstavuje tak celkov� 16 

k�ižovatkových pohyb�, kde je na rozdíl od 12 možných pohyb� u pr�se�né k�ižovatky 

po�ítáno se 4 dalšími, kdy je možnost vrátit se do sm�ru, ze kterého se p�ijelo. �ádky 

p�edstavují intenzity, které vjíždí z daných paprsk�, sou�et na �ádku je intenzitou vjezdu Ii. 

Sloupce p�edstavují intenzity, které vyjíždí z daných paprsk�, sou�et sloupce je intenzita 

výjezdu Ie. Pro vypln�né intenzity byla použita stejná data jako v p�ípad� pr�se�né 

k�ižovatky, jen byly p�enásobeny jinými p�epo�tovými koeficienty. Pro kategorii osobních 

vozidel, kam spadají i lehká nákladní vozidla do 3,5 tuny celkové hmotnosti, z�stává 

koeficient 1,0, u nákladních vozidel se používá pro okružní k�ižovatky koeficient 2,0, 

u nákladních souprav 3,0, u motocykl� 0,8, u cyklist� 0,5. Tabulka intenzit jednotlivých 

dopravních proud� s rozd�lením podle druh� vozidel je vypln�na na druhé stran� protokolu, 

je zde tak vid�t, z kterých hodnot byly získány intenzity daných proud� zohled�ujících 

skladbu vozidel. Pro výhledový stav jsou zde i hodnoty pro p�epo�et výchozích intenzit 

na výhledové. 

Kapacita vjezdu 

11. sloupec – Ik [pvoz/h]: Intenzita dopravy na okruhu za hodinu. Sou�et intenzit 

nad�azených dopravních proud�, kterým je pot�eba dát p�ednost. Nap�. pro vjezd u paprsku 

�. 1 je tak sou�et získán z p�edešlé tabulky sou�tem �len� 22+32+33+42+43+44, kde v této 

rovnici první cifra �ísla p�edstavuje �ádek s ozna�ením paprsku, druhá cifra pak ozna�ení 
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sloupce. Vždy je tak vynechán �ádek a sloupec s ozna�ením zjiš	ovaného vjezdu, plus 3 další 

dopravní sm�ry, které vyjížd�jí na d�ív�jších výjezdech. 

12. sloupec – Ii [pvoz/h]: Intenzita dopravy na vjezdu za hodinu. Jsou zde jen p�epsány 

hodnoty ze sloupce ozna�eného jakou sou�et v p�edešlé tabulce s intenzitou dopravy. 

13. sloupec – Ci [pvoz/h]: Hodinová kapacita vjezdu. Po�ítá se dle následujícího 

vztahu: 
�
�
�
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I
C  T�i vstupní veli�iny už byly popsány 

v 6. sloupci, jde o tg, tf a 	. Ik je intenzita dopravy na okruhu ze sloupce �. 11, nk je po�et 

jízdních pruh� na okruhu ze sloupce �. 3. Poslední dosazovanou veli�inou je ni,koef, což je 

koeficient, který bere v potaz po�et jízdních pruh� na vjezdu. U jednopruhových vjezd� je 

roven jedné, u dvoupruhových 1,5. 

14. sloupec – Rez=Ci-Ii [pvoz/h]: Rezerva kapacity. Rozdíl sloupce �. 13 a 12. 

Spirálová okružní k�ižovatka je natolik kapacitní, že p�i daných intenzitách vycházejí rezervy 

v �ádu stovek, u n�kterých paprsk� a n�kterých stav� až p�es tisíc, je to tak indikátor toho, že 

kapacita vjezdu k�ižovatky vyhoví. 

15. sloupec – tw [s]: St�ední doba zdržení. Po�ítá se stejn� jako v p�ípad� pr�se�né 

k�ižovatky, vše je okomentováno v popisu pro 31. sloupec v p�edešlé �ásti tohoto textu. 

Jediné dva rozdíly, které jsou použity, jsou vztahy pro �0 a q0. Dle TP 234 vztah pro kapacitu 

v �ase po špi�kovém intervalu 
3600

1600
,0 ⋅= koefinµ  a intenzita pod�azeného dopravního proudu 

po špi�kovém intervalu q0=q. Stejn� jako bylo poznamenáno v p�edešlém textu o st�ední dob�

zdržení a s tím související ÚKD u pr�se�né k�ižovatky, i zde platí, že zm�na parametr� nap�. 

na q0=0,8·q nemá vliv na výsledek, je možné i jednoduše hledaný výstup ode�íst 

na p�íslušném grafu v TP 234. 

16. sloupec – av=Ii/Ci [-]: Stupe� vytížení vjezdu použitý pro výpo�et délky fronty na 

vjezdu. D�lí se hodnoty intenzit vjezdu ze sloupce �. 12 hodnotou kapacity ze sloupce �. 13. 

17. sloupec – N95% [m]: Délka fronty. Stejný vztah jako u pr�se�né ne�ízené 

k�ižovatky, viz nap�. popis sloupce �. 16 a 30 v p�edešlé �ásti o pr�se�né k�ižovatce. 
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18. sloupec – ÚKD [-]: Vyhodnocení úrovn� kvality dopravy, zat�íd�ní �asu st�ední 

doby zdržení a z toho zjišt�né odpovídají ozna�ení ÚKD. Na posledním �ádku tabulky 

v�nující se kapacit� vjezdu je stanoveno celkové hodnocení úrovn� kvality dopravy 

na vjezdech okružní k�ižovatky, za rozhodující je bráno nejnep�ízniv�jší vyhodnocení 

jednotlivých paprsk�. Ve všech posuzovaných p�ípadech k�ižovatka vyhov�la, na žádném 

paprsku nevyšla ÚKD horší než B. Jedinou výjimkou je vjezd ze silnice II/602 od Ostrova�ic 

pro výhledový rok 2035. Zde vyšla ÚKD na stupni D díky �asu st�ední doby zdržení 

tw=36,8 s. (Viz protokol �. 19.) Jak je napsáno výše, v TP 234 se uvádí, že celkové hodnocení 

k�ižovatky se odvíjí od nejnep�ízniv�jšího vyhodnocení díl�ích paprsk�, což by v tomto 

p�ípad� byl stupe� D. Celkové hodnocení by m�lo odpovídat celkovému kritériu 

pro maximální dobu zdržení, což by byl nejnižší stupe� ze všech požadovaných, tedy stupe�

C pro silnici I/23. Toto celkové posouzení je tak v rozporu, nevyhovuje, posuzují se zde jiná 

kritéria, proto pro vyhodnocení je brána za sm�rodatnou jiná v�tu z TP 234, která �íká, že 

ÚKD m�že být r�zná pro hlavní a vedlejší komunikaci v závislosti na typu k�ižujících se 

komunikací. 

Kapacita výjezdu 

19. sloupec – Ie [pvoz/h]: Intenzita dopravy na výjezdu za hodinu. Jsou zde jen 

p�epsány hodnoty z �ádku ozna�eného jako „sou�et“ v p�edešlé tabulce s intenzitou dopravy. 

20. sloupec – Ich [ch/h]: Intenzita p�echázejících chodc�. V protokolech nevypln�no 

vzhledem ke skute�nosti, že se na �ešené extravilánové k�ižovatce nevyskytují chodci, 

potažmo p�echody pro chodce. 

21. sloupec – Ce [pvoz/h]: Hodinová kapacita výjezdu. Po�ítá se dle následujícího 

vztahu: 
f
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=  Následný �asový odstup vozidel na výjezdu z okružní k�ižovatky tf

již byl popsán spolu s polom�rem výjezdu u 8. sloupce. Druhá dosazovaná veli�ina ne,koef je 

koeficient, který bere v potaz po�et jízdních pruh� na výjezdu. U jednopruhových výjezd� je 

roven jedné, u dvoupruhových 1,5. V p�ípad�, že by se na k�ižovatce vyskytovali chodci, 
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parametr Ich, což je intenzita p�echázejících chodc�, viz 21. sloupec. Plus se zde dosazuje 

kritický �asový odstup tg [s], který je pro výjezd definován jako: bezp
v

v

p

p
g t

v

d

v

d
t ++= , kde dp je 

délka p�echodu na výjezdu, viz 10. sloupec, vp je rychlost chodce, používá se vp=1,6 m/s, dv je 

délka vozidla, uvažuje se dv=6 m, vv je rychlost vozidla s jednotkou m/s, kdy se pro polom�ry 

výjezdu Re � 15 m po�ítá s rychlostí 20 km/h, což je 5,556 m/s, pro Re > 15 m se bere rychlost 

30 km/h, což je 8,333 m/s. Poslední �len je bezpe�nostní odstup vozidla a chodce, dosazuje se 

tbezp=1,7 s. Vztah by se dal upravit na zjednodušený tvar 78,2
6,1

+=
p

g

d
t  pro polom�ry výjezdu 

do 15 m v�etn�, nad 15 m pak 42,2
6,1

+=
p

g

d
t . Vztah zohled�ující vliv chodc� se dle TP 234 

používá tehdy, pokud Ich > 250 ch/h, pop�. pokud sou�et intenzit p�echázejících chodc�

a vyjížd�jících vozidel je vyšší než 800, Ich+Ie > 800 (voz+ch)/h. I když na �ešené k�ižovatce 

na n�kterém výjezdu vyjíždí více než 800 voz/h, nevyskytují se zde chodci, pro výpo�et 

kapacity výjezdu je použit první vztah, jenž vyplývá z popisované rovnice, jelikož 

10 == ⋅⋅ xxI ee ch . 

22. sloupec – av=Ie/Ce [-]: Stupe� vytížení výjezdu použitý pro posouzení kapacity 

výjezdu. Hodnoty intenzit výjezdu ze sloupce �. 19 jsou d�leny hodnotou kapacity ze sloupce 

�. 21. 

23. sloupec – Kapacita výjezdu vyhovuje: Do sloupce se vyplní „Ano“ nebo „Ne“ 

podle toho, zda kapacita výjezdu vyhoví �i nikoli. Rozhodujícím faktorem je stupe� vytížení 

z 22. sloupce. Pokud av < 0,9, �ili pokud stupe� vytížení je menší než 90 %, pak výjezd 

okružní k�ižovatky kapacitn� vyhoví. Pokud není menší než 0,9, pak nevyhoví. Na posledním 

�ádku je posouzení celé k�ižovatky. Pokud nevyhoví alespo� jeden výjezd, pak nevyhoví celá 

k�ižovatka.

Záv�r 

 Slovní zhodnocení posuzované kapacity okružní k�ižovatky, m�že se zde uvést 

dodržení podmínek pro ÚKD, nejhorší stupe� vytížení na výjezdech, výpo�etní anomálie, 

které byly použity, komentá� k dalším ovliv�ujícím okolnostem, �i výsledek z mikrosimulace 

ve specializovaném softwaru, kde si je možné ov��it chování dopravního proudu. 
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Spirálová okružní k�ižovatka kapacitn� vyhovuje jak z hlediska kapacity vjezdu, tak 

výjezdu. Tento záv�r je použit ve všech �ty�ech protokolech, spirálovitá úprava totiž vyhoví 

jak pro sou�asné, tak pro výhledové intenzity. Z kapacitního hlediska se tedy jeví 

v dlouhodobém horizontu jako nejvýhodn�jší použít práv� okružní k�ižovatku, v tomto 

p�ípad� konkrétn� okružní k�ižovatku se spirálovitým uspo�ádáním jízdních pruh�. 

Kapacitn�jší by už byla jen úprava na úrov�ovou k�ižovatku vhodn� �ízenou sv�telným 

signaliza�ním za�ízením, p�ípadn� mimoúrov�ové �ešení. Ani jedna z t�chto dvou možností 

však není žádoucí, není pot�ebná, muselo by dojít k abnormálnímu nár�stu intenzit dopravy, 

což se neo�ekává. P�ehledné srovnání a vyhodnocení kapacitních výpo�t� k�ižovatky je 

na následujících stranách. V první tabulce je možné dohledat �íslo protokolu pro konkrétní 

situaci, jde-li o ranní �i odpolední špi�ku p�i výchozí �i výhledové intenzit� na daném 

dispozi�ním uspo�ádaní. Druhá tabulka popisuje, zda posouzení kapacity vyhoví �i ne, t�etí 

tabulka je pro porovnání rezervy kapacity u rozhodujícího dopravního proudu �. 10. Další dv�

tabulky uvádí, v kterém roce už daná situace nevyhoví. Poslední je souhrnný výpis ÚKD. 
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P�ehledné srovnání a vyhodnocení kapacitních 

výpo�t� k�ižovatky 

�íslo protokolu 
Stávající 

uspo�ádání

Úprava 
jízdních 

pruh� �.1 

Úprava 
jízdních  

pruh� �.2 

Úprava 
jízdních 

pruh� �.3 

Spirálová 
okružní 

k�ižovatka

Odpolední špi�ka 1 5 9 13 17 Výchozí 
intenzity Ranní špi�ka 2 6 10 14 18 

Odpolední špi�ka 3 7 11 15 19 Výhledové 
intenzity Ranní špi�ka 4 8 12 16 20 

Posouzení kapacity 
Stávající 

uspo�ádání

Úprava 
jízdních 

pruh� �.1 

Úprava 
jízdních  

pruh� �.2 

Úprava 
jízdních 

pruh� �.3 

Spirálová 
okružní 

k�ižovatka

Odpolední špi�ka nevyhovuje vyhoví podm. vyhoví podm. vyhoví podm. vyhoví Výchozí 
intenzity Ranní špi�ka nevyhovuje vyhoví vyhoví vyhoví vyhoví 

Odpolední špi�ka nevyhoví nevyhoví nevyhoví nevyhoví vyhoví Výhledové 
intenzity Ranní špi�ka nevyhoví vyhoví podm. vyhoví vyhoví vyhoví 

 Pozn.: „vyhoví podm.“ znamená, že vyhoví podmín�n� p�i snížení rychlosti. 

Rezerva kapacity u 
rozhodujícího dopravního 

proudu �. 10 [pvoz/h] 

Stávající 
uspo�ádání

Úprava 
jízdních 

pruh� �.1 

Úprava 
jízdních  

pruh� �.2 

Úprava 
jízdních 

pruh� �.3 

Spirálová 
okružní 

k�ižovatka

Odpolední špi�ka -28 72 74 74 426 Výchozí 
intenzity Ranní špi�ka 9 338 342 342 769 

Odpolední špi�ka -123 -92 -89 -89 150 Výhledové 
intenzity Ranní špi�ka -122 127 133 133 580 

Pozn.: U spirálové okruž. k�ižovatky se jedná o rezervu kapacity celého vjezdu u paprsku �. 4. 

Rok, pro který už kapacita 
k�ižovatky nevyhoví 

Stávající 
uspo�ádání

Úprava 
jízdních 

pruh� �.1 

Úprava 
jízdních 

pruh� �.2 

Úprava 
jízdních 

pruh� �.3 

Spirálová 
okružní 

k�ižovatka

Odpolední špi�ka < 2012 < 2012 < 2012 < 2012 2045 Výhledové 
intenzity Ranní špi�ka < 2012 2020 2047 2047 > 2050 

Pozn.: Vše p�i stávajících rychlostech 80 a 90 km/h na hlavní silnici I/23. 

Rok, pro který už kapacita 
k�ižovatky nevyhoví 

Stávající 
uspo�ádání  
v85%=70 km/h

Úprava 
jízdních 

pruh� �.1 - 
v85%=70 km/h

Úprava 
jízdních 

 pruh� �.2 –  
v85%=70 km/h

Úprava 
jízdních 

pruh� �.3 - 
v85%=70 km/h

Spirálová 
okružní 

k�ižovatka

Odpolední špi�ka < 2012 2013 2015 2015 2045 Výhledové 
intenzity Ranní špi�ka < 2012 2024 > 2050 > 2050 > 2050 

Pozn.: P�i snížení rychlosti na hlavní silnici I/23 na v85%=70 km/h. 



Kapacitní posouzení k�ižovatky silnic I/23 a II/602 u Ostrova�ic 

- 40 - 

Vyhodnocení ÚKD 

Dopravní proud 
Rok Špi�ka

�íslo 
protokolu 1 2 3 4 5 6 4+5+6 7 8 9 10 11 12 10+11

1 A A A E E A D - A A F E A F 
5 A A A E E A D - A A E E A E 

9 A A A - - A - - A A E - A - 
13 A A A - - A - - A A E - A - 

O
d
p
o
le

d
n

í 
17 A A A A 

2 A A A C C A B - A A E C A E 

6 A A A C C A B - A A B C A B 
10 A A A - - A - - A A B - A - 

14 A A A - - A - - A A B - A - 

2
0
1
2
 

R
a
n
n
í 

18 A A A A 

3 C A A E E A E - A A F E B F 

7 C A A E E A E - A A F E B F 

11 C A A - - A - - A A F - B - 
15 C A A - - A - - A A F - A - 

O
d
p
o
le

d
n

í 

19 A A B D 

4 A A A E E A D - A A F E A F 
8 A A A E E B D - A A C E A C 

12 A A A - - B - - A A C - A - 
16 A A A - - B - - A A C - A - 

2
0
3
5
 

R
a
n
n
í 

20 B B A A 

Požadovaná ÚKD: C E C D 

Komunikace: I/23 Ú�elová kom. I/23 II/602 
Paprsek k�ižovatky: A (1) C (2) B (3) D (4) 
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Schématické obrázky úprav �. 1 - 3 

Schématický obrázek úpravy �. 1:  

Schématický obrázek úpravy �. 2: 
  

Schématický obrázek úpravy �. 3: 

Pozn.: Zelená barva p�edstavuje nepojížd�nou plochu, a	 už zatravn�ný pás, d�lící 
ostr�vky �i jen vodorovné dopravní zna�ení, dopravní stíny s p�ípadnou podporou fyzické 
bariéry, nap�. pomocí baliset�. 
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