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Abstrakt 
 
Bakalářská práce se zabývá dopravním řešením na silnici I/43 Lipůvka. Cílem této 

práce je analyzovat současný stav a vyhledat možnosti zvýšení kapacity a zlepšení 

stavu. Zkoumanými místy jsou především křižovatky I/43 x II/379 (Blansko), I/43 x 

II/379 (Drásov). Práce se pokouší odhadnout a popsat přínosy a náklady 

uvažovaných řešení. 

 

 

Klíčová slova 
 
Křižovatka, Lipůvka, intenzity, kapacita křižovatky, kongesce 

 

 

 

 

 

Abstract 

The Bachelor Thesis is looking into a solution to traffic situation on the road I/43 

Lipuvka. It aims to analyse the current position and to look for new possibilities to 

increase the capacity and improve the situation. The places of research are mainly 

crossroads I/43 Blansko, I/43 Drásov. This Thesis is also trying to assess and describe 

the benefits and costs of possible solutions. 
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Úvod 
 

Dopravní situace na křižovatkách I/43 x II/379 (Blansko) a I/43 x II/379 (Drásov) v obci 

Lipůvka jsou kapacitně zcela nevyhovující z důvodu velkého počtu aut přijíždějících  ze 

směru od  Brna, které dále pokračují na trase směr Blansko nebo směr Drásov. Tento 

úsek je nejvíce dopravně vytížen, v době ranní špičky a odpolední špičky před 

víkendem, konkrétně v pátek odpoledne mezi 16-17 hodinou, kdy se velké procento 

řidičů vrací z Brna. Často i z důvodu hlavní trasy z Brna do Svitav, kterou využívají jak 

osobní automobily, tak i kamionová doprava, kvůli které je provoz také často zpomalen. 

S vysokým počtem automobilů přijíždějících na první křižovatku I/43 x II/379 (Blansko)  

se v dopravní špičce tvoří několika set metrové někdy až kilometrové dopravní 

kongesce sahající až ke křižovatce I/43 x II/386 (Kuřim). S tímto nárůstem provozu 

nastává problém s nedostatečnou kapacitou křižovatky. Druhá jmenovaná křižovatka 

I/43 x II/379 (Drásov) je vzdálená necelých 320 metrů od první křižovatky. Křižovatka je 

styková tvaru T. Důvodem zdržení je časté odbočování osobních automobilu do leva 

směrem do Drásova, nevyhovující přechod pro chodce a autobusová zastávka 

nacházející se v těsné blízkosti za křižovatkou. 

 

Cílem práce je vyhodnotit a analyzovat současný stav v období před vybudováním 

plánované D43. Najít řešení a přínosy, které by dosáhly zvýšení kapacity a v co 

největším rozsahu eliminovaly tvorbu kolon tvořících se v době odpolední dopravní 

špičky. Aby lidé nemuseli svůj odpolední páteční čas trávit bezvýznamně za volantem v 

zácpě. Mohli se věnovat příjemnějším činnostem jako je například rodina, přátelé, 

relaxace ve volném čase a vyvarovat se případnému stresu a riziku únavy v koloně. 
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1  Obec Lipůvka 
 

1.1 Historie obce Lipůvka 
 

"První písemná zmínka o obci pochází z roku 1371. Lipůvka údajně existovala dříve 

pod názvem Opatovice kolem nynější zříceniny kostelu sv. Klimenta, byla ale vypálena. 

V 15. století náležela obec pánům z Boskovic, v 16. století přešla do majetku Ederům a 

Ottersdorfům, posléze náležela městu Brnu.  

 

Za druhé světové války přes Lipůvku ustupovali Němci a chtěli z Lipůvky udělat 

poslední záchytný bod neboli něco, kde by se mohli uchytit a zdržet Rudou armádu. 

Avšak Sověti nenechali Lipůvku zničit, proto vyslali tři parlamentáře, aby s Němci 

vyjednávali. Tuto událost na Lipůvce připomíná pamětní deska.  

 

Obec Lipůvka se nachází v okrese Blansko v Jihomoravském kraji. Žije zde přibližně 

1 300 obyvatel. Katastrální výměra obce Lipůvka je 9,91 km2 a leží v nadmořské výšce 

364 m n. m." [22] 

 

1.1.1 Historický vývoj dopravní situace v obci Lipůvka 
 

Obec Lipůvka prošla během posledního desetiletí řadou úprav a přestaveb křižovatek  

vzhledem k neustálé tvorbě kongescí a kolon, které jsou příčinou kolabující dopravy, 

konkrétně  na úseku Brno - Lipůvka (I43), a ze směru od Blanska (I43/II379).  

 

"Silnice I/43 z podstatné části využívá původní historickou trasu státní silnice Brno-

Svitavy, vybudované před rokem 1810, a to včetně terénního uspořádání, což s sebou 

nese několik zásadních negativ: Silnice prochází řadou obcí, často přímo jejich 

středem, silnici lze jen velmi obtížně rozšířit (především díky úsekům v zastavěných 

územích, která lze ne vždy řešit obchvatem) a na ostatní komunikace je napojena 

zásadně úrovňovými křižovatkami. Její kapacita i uspořádání plně vyhovovaly dřívějším 

poměrům." [7] 

 

Silniční doprava je pro dnešní dobu neodmyslitelnou součástí běžného života. Se 

vzrůstající životní úrovni jsou naše nároky stále vyšší a to má za následek stoupající 

vzestup dopravy. Dnešní stav je však zcela neuspokojivý. 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Boskovicov%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Druh%C3%A1_sv%C4%9Btov%C3%A1_v%C3%A1lka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rud%C3%A1_arm%C3%A1da
https://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Blansko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jihomoravsk%C3%BD_kraj
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1.1.1.1 Křižovatka I/43 x II/379 (Blansko) 
 

Křižovatka se nachází na přilehlých úsecích silnice I/43 a II/379 (směr Blansko) 

v intravilánu obce Lipůvka a v přilehlém extravilánu v katastrálním území Lipůvka v 

severní části Jihomoravského kraje, na území bývalého okresu Blansko. 

 

Při zkoumání historie dopravní infrastruktury jsem zjistil, že do roku 2012 byla původní 

křižovatka situována jako styková tvaru "T". Při dohledávání vývoje křižovatky jsem 

čerpal informace z leteckých snímku z portálu Mapy.cz.  

 

 
Obr. 1 Snímek křižovatky I/43 x II/379 (Blansko) - rok 2006 [9] 

 

Na obrázku číslo 1 je zachycena křižovatka z roku 2006, kdy byla ještě původní verze 

stykové křižovatky.  Součástí křižovatky směrem od Brna byl odbočovací pruh směrem 

na Blansko. Tato situace byla nevyhovující a nestačila kapacitě silničního provozu. 

Tvořily se časté kolony a plynulý průjezd během dopravní špičky byl nemožný. 

 

Jako provizorní řešení, které by plynulost silničního provozu urychlilo byla vybudována 

okružní křižovatka v květnu v roce 2007, protože přijíždějící řidiči od Blanska a okolí 

měli kvůli silnému provozu problémy s nájezdem na hlavní silnici. 
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Obr. 2 Snímek křižovatky I/43 x II/379 (Blansko) - rok 2012 [9] 

 

Na snímku č. 2 je zachycena tříramenná okružní křižovatka s jedním pruhem na 

okružním pásu. Toto řešení křižovatky bylo provizorní a byla zřízena v rámci objízdné 

trasy. Jednalo se o řešení, které  nikdy nebylo dimenzováno na běžný provoz a bylo 

pro dlouhodobé řešení dopravní situace nepřijatelné . 

 

Provizorní kruhový objezd problémy týkající se dopravy nevyřešil, nicméně podmínky 

se ještě zhoršily. Po silnici I/43 projede denně v obou směrech asi 20.000 aut. Kruhový 

objezd u Lipůvky měl usnadnit nájezd na tuto komunikaci pro řidiče, kteří na ni přijíždějí 

od Blanska. Výsledkem ale bylo to, že se na I/43 v kritickém úseku zpomalil provoz. 

[25] 

 

Původní křižovatka, kde se na tah Brno – Svitavy napojuje u Lipůvky silnice z Blanska, 

byla v minulosti pověstná těžkými nehodami. Ve směru od Blanska také dlouhými 

kolonami. Provizorní kruhový objezd provoz ve zmíněném úseku výrazně zpomalil. 

Ubylo také vážných nehod. Ovšem v dopravní špičce těsný kruhový objezd na Lipůvce 

brnkal na nervy řidičům. Kolony aut se tam táhly několik set metrů všemi třemi směry. 

Někdy i kilometry. Toto řešení nezabránilo tomu, aby se před Lipůvkou tvořily kolony, 

na které si mnoho řidičů stěžovalo. [26] 
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Proto byla v roce 2013 byla vybudována nová varianta řešení viz obrázek č. 3 a 

kruhový objezd byl zrušen. Obec Lipůvka usilovala o zrušení kruhového objezdu čtyři 

roky, protože tato provizorní varianta nebyla přínosem.  

 

I když si myslím, že tato varianta byla z důvodu bezpečnosti lepší, tak vzhledem k 

velké intenzitě provozu se kolony tvořily nadále.  

 

Místo zmiňovaného kruhového objezdu  měl vzniknout velký kruhový objezd. Ten by 

ale stál cca okolo 50 milionů korun. Bohužel na takto drahý projekt nebyly peníze, proto 

zvítězilo další řešení, a to v podobě  původní stykové křižovatky, což zrychlí průjezd po 

silnici I/43 a zpomalí nájezd na ni směrem od Blanska, viz obrázek č. 3. [25] 

 

 

Obr. 3 Snímek křižovatky I/43 x II/379 (Blansko) - rok 2014 [27] 

 

https://brnensky.denik.cz/galerie/foto.html?mm=lipuvka-krizovatka&s=67&back=1692777771-8077-50&photo=1
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Od Brna byl vytvořen samostatný pravý odbočovací pruh směrem na Blansko, který byl 

sloučen s průběžným jízdním pruhem ve směru na Svitavy. Díky tomuto opatření se 

uvolnil prostor, kde byl v opačném směru na Brno vybudován připojovací pruh 

(situován na levé straně od průběžného jízdního pruhu). Na daném úseku se průběžné 

jízdní pruhy oddělily od přidatných pruhů balisetami a betonovými svodidly. 

 

Ačkoli se před zahájením prací objevovalo mnoho hlasů, které s tímto záměrem 

nesouhlasily, nakonec víceméně utichly. Řada lidí si změnu pochvaluje. Ale podle 

dalších je dopravní situace pořád stejně špatná.  

 

Přímo v obci je to po změně horší. Neohleduplní řidiči v současné době projíždějí obcí 

Lipůvka rychleji než v době provizorního kruhového objezdu, což je pro obyvatele obce 

a účastníky silničního provozu  nebezpečnější. Při rozhovoru s několika obyvateli jsem 

zjistil, že většina se shodla na tom, že hluk je daleko větší, než býval dřív. 

I tato poslední varianta nezabránila vzniku kolon, a tak se o Lipůvce nadále diskutuje a 

hledá se další vhodné řešení, které by tuto situaci zlepšilo. 

 

Ve své práci se tímto problémem zabývám a hledám a navrhuji vhodné řešení, které by 

kapacitně prospělo stávajícímu problému. 

 

1.1.1.2 Křižovatka I/43 x II/379 (Drásov) 
 

Křižovatka se nachází na přilehlých úsecích silnice I/43 a II/379 (směr Drásov) 

v intravilánu obce Lipůvka. Silnice I/43 v průtahu obcí Lipůvka z hlediska významu a 

zatřídění silnice do silniční sítě je zařazena jako silnice I.třídy, z hlediska významu a 

zatřídění silnice do silniční sítě v zástavbě je zařazena jako komunikace funkční 

skupiny B, místní komunikace sběrná. 

 

Jedná se o křižovatku průsečnou. Vzhledem k malému počtu odbočujících aut směrem 

doprava na parkoviště k obchodu COOP JEDNOTA a restaurace U Zity budu ve své 

práci uvažovat křižovatku jako průsečnou a tuto pravou větev zruším. Z parkoviště 

vyjelo  v páteční špičkovou hodinu okolo 20 aut tj. asi 1,4% z celkového počtu 

projetých automobilů po hlavním dopravním proudu. Díky tak malému procentu 

intenzity vozidel, nebudou tyto hodnoty v mé práci použity. Křižovatku budu posuzovat 

jako křižovatku stykovou tvaru "T". 

 



 

16 

 

Na obrázku viz níže vidíme snímek z roku 2012. Na silnici vidíme dva přechody pro 

chodce. Jeden před křižovatkou v místě autobusové zastávky (rizikový) a druhý v těsné 

blízkosti za křižovatkou směrem na Svitavy. Směrem od Brna před levým odbočením 

na Drásov vidíme přechod pro chodce, který byl v minulosti problémový a velice 

nebezpečný. Přechod pro chodce procházel přímo autobusovou zastávkou v zálivu 

nacházející se za křižovatkou směrem na Brno před restaurací Formanka. 

 

 
Obr. 4 Snímek křižovatky I/43 x II/379 (Drásov) - rok 2012 [9] 

 

Na základě různých jednání uskutečněných za účasti Policie ČR, Krajského úřadu 

JMK, odboru dopravy a ŘSD ČR jako majetkového správce silnic I. třídy, byly 

vytipovány lokality nebezpečných přechodů pro chodce. Právě jeden z nejrizikovějších 

přechodů je tento přechod pro chodce ležící na silnici I/43 u restaurace Formanka. 

Tento úsek s přechodem pro chodce byl rizikové místo, protože pokud stál autobus na 

zastávce a chodci vcházeli na přechod, tak díky špatnému rozhledu a nepřiměřené 

rychlosti řidičů, byl tento úsek příčinou vážných dopravních nehod. I vozovka byla v 

nevyhovujícím špatném technickém stavu a její poruchy byly překážkami běžného 

provozu. 

 

V roce 2013 byl tento nebezpečný přechod pro chodce odstraněn a veškerá pěší 

doprava byla svedena na jeden přechod pro chodce jak je zachyceno na obrázku č. 5 

viz níže. 
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Obr. 5 Snímek křižovatky I/43 x II/379 (Drásov) - rok 2015 [9] 

 

Stání autobusové zastávky ve směru na Svitavy (vpravo) je umístěno na stávajícím 

odstavném a parkovacím pruhu (resp. zpevněné krajnici), v délce dvou autobusových 

stání. Přibyla protismyková úprava povrchu vozovky u daného přechodu pro chodce na 

výměře cca 210 m2.  Tím došlo ke zkrácení brzdné dráhy projíždějících vozidel až o 

30% oproti původnímu stavu vozovky. Snímek z obrázku č. 5 zachycuje stav 

křižovatky, která zůstala do roku 2018 v této podobě. 

 

Vize do budoucna v podobě semaforu by měla zajistit větší bezpečnost a 

transparentnost tohoto rizikového úseku. To by se mělo realizovat v roce 2018, kdy 

budou schváleny potřebné studie Ředitelství silnic a dálnic. Součástí studie je 

i varianta, že semafory budou řídit i blízkou křižovatku. [26] 

 

1.2 Plánovaná výstavba rychlostní silnice R43 
 

R43 je plánovaná pozemní komunikace dálničního typu, která zajistí budoucí dopravní 

propojení Brna s okresy Blansko a Svitavy. Tato rychlostní silnice vytvoří spojení mezi 

dálnicí D1 (směrem do Prahy a na Vyškov a Ostravu) a budovanou rychlostní silnicí 

R35 mezi Hradcem Králové a Olomoucí. Pro zajímavost tento projekt navazuje na 

nedokončený předválečný projekt, který měl vytvořit německou dálnici Vídeň – 

Wroclaw a již od druhé světové války se této výstavbě silnice říká "Hitlerova dálnice".  

"Tato současná trasa silnice I/43 z podstatné části využívá původní historickou trasu 

státní silnice Brno-Svitavy, vybudované před rokem 1810, a to včetně terénního 
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uspořádání, což s sebou nese několik zásadních negativ: Silnice prochází řadou obcí, 

často přímo jejich středem. Silnici lze jen velmi obtížně rozšířit (především díky úsekům 

v zastavěných územích, která lze ne vždy řešit obchvatem) a na ostatní komunikace je 

napojena zásadně úrovňovými křižovatkami. Její kapacita i uspořádání plně 

vyhovovaly dřívějším poměrům, dnešní stav je však zcela neuspokojivý." [7] 

 

Navrhované vybudování rychlostní silnice R43 by mělo zlepšit dopravní napojení 

významných sídel s Jihomoravským a Pardubickým krajem a ostatními územími v 

České Republice. S výstavbou a realizací této komunikace se předpokládá až okolo 

roku 2025, protože hlavním důvodem je nedostatek finančních prostředků. Potíže se 

proto nyní řeší provizorně. 

 

"Intenzita silniční dopravy přitom neustále narůstá, vybudování kapacitního silničního 

tahu z Brna severním směrem se tak stává čím dál aktuálnější potřebou. Možná 

realizace však vzbuzuje i řadu negativních ohlasů, zejména z řad obyvatel potenciálně 

„postižených“ sídel a z řad ochránců přírody. Tím se z R43 stává i „žhavé“ a 

kontroverzní aktuální téma, jehož finální řešení je stále v nedohlednu." [7] 

 

 

Obr. 6 Síť dálnic a rychlostních silnic v České republice - výhled [7] 
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2.  Dopravní intenzity 
 

Intenzita dopravy je hlavním měřítkem vytížení komunikace. Nejčastěji se udává tzv. 

roční průměr denních intenzit (RPDI) pro daný úsek komunikace v obou směrech v 

počtu vozidel za 24 hodin. Intenzita dopravy se měří sčítáním, a to jak ručním, tak 

automatickým. 

 

Pravidelně v pětiletých cyklech (naposledy v roce 2010) probíhá celostátní sčítání 

dopravy v celé ČR, příští sčítání se uskuteční v roce 2015. Mimo celostátního sčítání 

se k získání dat o intenzitách dopravního proudu na komunikacích využívá i 

automatických sčítačů dopravy, které jsou osazeny na vybraných úsecích dálniční a 

silniční sítě. Sčítání dopravy mohou zajistit také moderní telematické systémy případně 

systém výkonového zpoplatnění a jeho dohledové systémy. V rámci sčítání se 

monitorují i údaje o typech projíždějících vozidel (osobní, lehká nákladní, těžká 

nákladní atp.). Nejzajímavějším údajem je pro nás ale celkový počet vozidel za den v 

obou směrech daného profilu komunikace (resp. mezikřižovatkového úseku). 

 

Nasčítané údaje se využívají pro mnoho účelů, např. pro plánování nových komunikací 

či zkapacitňování stávajících komunikací. Na základě nasčítaných údajů se příslušnými 

převodovými koeficienty, které zohledňují přirozený nárůst automobilizace, dopočítávají 

předpokládané intenzity s výhledem na několik desetiletí dopředu. [28] 

 

2.1 Historické intenzity 
 

Každoroční nárůst intenzit dopravy mě zaujal natolik, že jsem zapátral do historie a pro 

zajímavost uvádím souhrnný vývoj intenzity dopravy od roku 1978 pro silnici I/43 a 

II/379. Zjištěné intenzity se týkají větví křižovatky I/43 x II/379, a to konkrétně  v 

měřených úsecích č. 6-0360 (směr Brno - Svitavy) a úseku č. 6-1480 (směr Blansko - 

Brno /Svitavy). Hodnoty jsou uváděny jako celkový součet všech typů vozidel za 24 

hodin. 

 

2.1.1 Intenzity v roce 1978 
 

V roce 1978 tyto statistické údaje o výsledcích intenzit dopravy zajišťoval ÚSH - Ústav 

silničního hospodářství Praha. Jednalo se o celoroční průměr za 24 hodin. Ze 
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statistických údajů "Výsledky doplňkového sčítání dopravy na území ČSR", jsem zjistil 

tyto údaje: 

 

• pro silnici I/43 bylo naměřeno 3164 voz/24hod 

• pro silnici II/379 bylo naměřeno 1719 voz/24hod 

 

2.1.2 Intenzity v roce 1980 
 

V roce 1980 tyto statistické údaje zajišťoval opět ÚSH - Ústav silničního hospodářství 

Praha. Statistické údaje byly dohledány z "Výsledky sčítání silniční dopravy" a 

statistické údaje jsou: 

 

• pro silnici I/43 bylo naměřeno 6204 voz/24hod 

• pro silnici II/379 bylo naměřeno 2128 voz/24hod 

 

Na silnici I/43 ve směru Brno - Svitavy během dvou let vzrostla doprava  o 96%, tj. o 

3040 vozidel více, než v roce 1978.   

Na silnici II/379 nebyl nárůst dopravy tak patrný.  Počet automobilů vzrostl o 24%, tj. o 

409 vozidel. 

 

 

Obr. 7 Mapa sčítání silniční dopravy - rok 1980 [14] 
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2.1.3 Intenzity v roce 1985 
 

V roce 1985 statistické údaje zajištěné z ÚSH - Ústav silničního hospodářství Praha. 

Statistické údaje z publikace z "Výsledky sčítání dopravy na dálniční a silniční síti" a 

statistické údaje jsou: 

 

• pro silnici I/43 bylo naměřeno 7364 voz/24hod 

• pro silnici II/379 bylo naměřeno 2041 voz/24hod 

 

Během 5-ti let nebyl nárůst dopravy tak intenzivní jak v roce 1980. Pro silnici I/43 byla 

průměrná hodnota 7364 vozidel za 24 hodin, což je nárůst o 1160 vozidel více, tj 

18,7%. 

Pro silnici II/379 měly tyto hodnoty klesající tendenci. Počet aut v roce 1985 byl celkem 

2041 vozidel za 24 hodin, což je o 87 vozidel méně než v roce 1980, to je o 4,08% 

méně. 

 

2.1.4 Intenzity v roce 2000 
 

V roce 2000 byly již statistické hodnoty zaznamenány Ředitelstvím silnic a dálnic. 

Údaje jsem čerpal z "Výsledky sčítání dopravy na dálniční a silniční síti". Statistické 

hodnoty: 

 

• pro silnici I/43 bylo naměřeno 18103 voz/24hod 

• pro silnici II/379 bylo naměřeno 6012 voz/24hod 

 

Naměřené hodnoty jsou v rozmezí 15 let, protože v letech 1986 - 1999 jsem 

nedohledal patřičné podklady. Proto je nárůst intenzit procentuálně podstatně vyšší, 

než během 5 let. 

 

Pro silnici I/43 byla průměrná hodnota 18103 vozidel za 24 hodin. Nárůst během 15 let 

o 10739 vozidel více, tj o 145.8 % (průměrně ročně o 692 vozidel, 3460 vozidel během 

5 let). Pro silnici II/379 hodnoty během 15 let vzrostly o 3971 vozidel, tj. o 194,6% .  
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Obr. 8 Mapa sčítání silniční dopravy - rok 2000 [16] 

 

2.1.5 Intenzity v roce 2005 
 

V roce 2005 byly statistické hodnoty zaznamenané Ředitelstvím silnic a dálnic. Údaje 

jsem čerpal z "Výsledky sčítání dopravy na dálniční a silniční síti". Statistické hodnoty: 

 

• pro silnici I/43 bylo naměřeno 19118 voz/24hod 

• pro silnici II/379 bylo naměřeno 7385 voz/24hod 

 

Od roku 2000 do roku 2005 intenzita vozidel na silnici I/43 vzrostla z 18103 vozidel na 

19118 vozidel, tj vzrostl o 5,6%.  

Pro silnici II/379 byl počet aut v tomto roce 7385, což je o 1373 vozidel méně než v 

roce 2000, to je o 22,8% méně. 
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2.1.6 Intenzity v roce 2010 
 

V roce 2010 jsou již tyto hodnoty uváděny pod názvem RPDI. (Roční průměrná denní 

intenzita) Intenzity jsou uváděny jako odhad ročního průměru denních intenzit. Hodnoty 

jsem pořídil z internetových stránek celostátního sčítání dopravy a to z interaktivních 

map, které mi poskytly snímky s hodnotami počtu projetých vozidel za 24 hodin. 

Zjištěné hodnoty: 

 

• pro silnici I/43 bylo naměřeno 22 165 voz/24hod 

• pro silnici II/379 bylo naměřeno 7 306 voz/24hod 

 

V roce 2010 vzrostl počet vozidel na silnici I/43 během 5-ti let celkem na 22165 vozidel. 

Což je v průměru od roku 2005 zvýšení o 15,9%.  Pro silnici II/379 se počet projetých 

vozidel výrazně nezměnil. Byl mírný pokles vozidel a to celkem o 79 vozidel, tj. o 

1,07%.   

 

 
Obr. 9 Celostátní sčítání dopravy (Směr Brno - Lipůvka) - rok 2010 [18] 
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2.1.7 Intenzity v roce 2016 
 

V roce hodnoty čerpané z Celostátního sčítání dopravy dosahovaly těchto hodnot: 

 

• pro silnici I/43 bylo naměřeno 23 939 voz/24hod 

• pro silnici II/379 bylo naměřeno 7 888 voz/24hod 

 

Od roku 2010 vzrostly hodnoty projetých vozidel na silnici I/43 o 1774 vozidel, tj. 

navýšení o 8%. Na silnici II/379 byl nárůst během 6-ti let o 582 vozidel. To je o 8% více 

než v roce 2010. 

 

 
Obr. 10 Celostátní sčítání dopravy (Silnice II/379) - rok 2016 [19] 

 

 
 

 

2.2 Souhrnný přehled historických intenzit 
 

Růst automobilové dopravy od roku 1978 v řešené oblasti konkrétně na trase silnici 

první třídy I/43 a na silnici druhé třídy II/379 měl vzrůstající tendenci, jak je patrné z 

grafu číslo 1.  
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Obr. 11 Graf znázorňující vývoj intenzit dopravy [30] 

 

Z grafu je patrné, že počet vozidel na silnici první třídy I/43 je výrazně vyšší, než počet 

zaznamenaných na komunikaci druhé třídy II/379. Vytížení silnice první třídy je 

způsobeno tím, že se jedná o hlavní dopravní tepnu mezi Brnem a Svitavami. Doplnění 

komunikačního systému dotváří silnice II/379, která prochází řešeným územím ve 

směru východ – západ a dopravní uzel zde není tak vytížený jak u silnice první třídy. 

 

Od roku 1978 do roku 2016 byl výrazný celkový vzestup počtu zaznamenaných 

projetých vozidel na silnici první třídy I/43 o 20 775 vozidel. Zvyšující životní úroveň a 

vysoký růst automobilové dopravy má dopad na růst mnoha problémů, z nichž 

nejvýznamnější je rostoucí úroveň znečištění ovzduší a zejména zdraví člověka. 

 

Zvyšující nárůst intenzity dopravy se stává kapacitně problémovým na určitých 

silničních úsecích, které na to nebyly připraveny. Tento problém se týká také křižovatky 

I43 x II/379 a křižovatky I/43 x II/379 (Drásov), na kterou jsem se zaměřil ve své 

bakalářské práci.  
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3. Analýza současného stavu 
 

V mé bakalářské práci analyzuji současný stav, úseku silnice I/43 a II/379 (směr 

Blansko) ) v intravilánu obce Lipůvka a v přilehlém extravilánu v krajském území 

Lipůvka v severní části Jihomoravského kraje. Jedná se o frekventovaný úsek, ve 

kterém dochází k častým dopravním kongescím, a to z důvodu vysokých dopravních 

intenzit zejména v odpoledních hodinách. Největší intenzity vozidel dosahují v 

pátečních odpoledních hodinách. Tento problém se týká hlavně řidičů přijíždějících od 

Brna.  

 

Druhým analyzovaným úsekem je silnice druhé třídy II/379, která se napojuje vedlejší 

komunikací do stykové křižovatky před obcí Lipůvka, i zde vznikají časté dopravní 

kongesce. Hlavním důvodem těchto zdržení je to, že vzhledem k hustému dopravnímu 

proudu na silnici I/43 nemají řidiči dostatek prostoru a času pro odbočení. Z mého 

pohledu je tato křižovatka kapacitně nevyhovující k reálné hustotě dopravních intenzit a 

kongescí, které se na tomto úseku tvoří.  

 

Dalším analyzovaným místem v řešené oblasti, které zapříčiňuje tyto dopravní 

kongesce je přímo v centru obci Lipůvka. Jedná se o křižovatku I/43 x II/379 (směřující 

do obce Drásov). V tomto místě jsem se zaměřil na kritická místa a aspekty, které 

způsobují zpomalení dopravního proudu. 

 

3.1 Dopravní průzkumy 
 

Pro stanovení přesné hodnoty intenzity dopravy za dané období je nutné provést 

nepřetržitý průzkum po celé toto období. To není obvykle možné, a proto se provádí 

průzkum po kratší dobu (několik hodin). [20] 

 

Doporučená doba průzkumu dle technických předpisů (TP 189 - stanovení intenzity 

dopravy na pozemních komunikacích) je uvedena v tabulce viz níže. V mém případě 

jsem se zaměřil na časové pásmo v rozmezí od 14:00 hod do 18:00 hod. 
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Doporučená doba průzkumu  
 

Tabulka 1 Doporučené denní doby pro provedení průzkumu v běžný pracovní den a 
odhad odchylky ročního průměru denních intenzit dopravy [20] 

Doba průzkumu Počet hodin měření Předpokládaná odchylka 
odhadu RPDI 

14:00 - 16:00 nebo 15:00 - 
17:00 

2h ±20% 

7:00 - 11:00 4h ±14% 

13:00 - 17:00 4h ±14% 

7:00 - 11:00 a 13:00 - 
17:00 

8h ±10% 

5:00 - 21:00 16h ±7% 

Před průzkumem jsem si zjistil a ověřil, že sledovaný úsek není nějak omezen 

případnými uzavírkami, dopravním omezením na komunikaci popřípadě nějakou 

významnou akcí, která by značně ovlivnila přesnost měření.  

 

Dopravní průzkumy jsem provedl v loňském roce 2017 a v letošním roce jsem průzkum 

prováděl v období od března do května. Na místo jsem se opakovaně vracel ve 

frekventovaných odpoledních hodinách, abych mohl tyto hodnoty zaznamenat a 

analyzovat. Pro porovnání vytížení analyzovaného úseku jsem tyto místa pozoroval i v 

ranních a dopoledních hodinách. K tomuto porovnání s vlastními výsledky měření jsem 

použil také server Google mapy, kde jsem mohl sledovat vývoj dopravní situace a 

porovnat to s mými zjištěnými hodnotami. Postupně jsem provedl směrové průzkumy 

na daných místech, abych zjistil hlavní směry pohybů vozidel ve zkoumaných 

oblastech. 

 

Dopravní průzkumy byly provedeny na více místech vždy minimálně po dobu 4 hodin, 

což je doba se kterou se  dá již pracovat. Průzkum jsem si rozvrhl do čtyř částí. Každá 

část respektive místo měření je zaznačeno příslušným číslem na obrázku č. 4.  

 

 
Obr. 12 Místa dopravních průzkumů - číslicemi označené místa měření [10] 
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3.1.1 Ověření intenzit  
 

Dopravní průzkumy slouží ke zjišťování dopravních poměrů na pozemních 

komunikacích v daném území a časovém intervalu. Současná silnice I/43 (Brno – 

Svitavy) nevyhovuje intenzitě dopravy doby. Při analýze intenzit jsem zjistil, že hlavním 

problémem silnice I/43 je její nedostatečná kapacita, která omezuje plynulost jízdy a je 

i důvodem dopravních nehod.  

 

Z vlastních dopravních průzkumů, kdy jsem značný čas strávil nad sledováním 

dopravních intenzit analyzovaných úseků silnice první třídy I/43 ze směru Brno - 

Svitavy a silnice druhé třídy II/379 (od Blanska), jsem si ověřil, že intenzity dosahují 

značně vysokých hodnot. Mé výsledky intenzit jsem porovnával se studiemi ostatních 

respondentů, kteří se tímto problémem zabývali a zjistil jsem že moje výsledky se ve 

větší míře shodují s již naměřenými výsledky ostatních studií.  

 

Pro zajímavost uvádím obrázek č......, kde jsou zachyceny intenzity projíždějících 

vozidel v časovém úseku čtyř hodin na komunikaci první třídy I/43 ve směru Brno - 

Svitavy a to konkrétně před hlavní křižovatkou I/43 x II/379 (Blansko). Tyto hodnoty 

byly naměřeny v pátek 30. března 2018. 

 

 
Obr. 13 Graf intenzity vozidel - silnice I/43 (směr Brno - Svitavy) [30] 
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V grafu jsou zachyceny intenzity projetých vozidel v časovém období od 14:00 hod do 

18:00 hod. Během tohoto měření projelo tímto kritickým úsekem celkem 3 491 vozidel.  

Jedná se o souhrn všech typů vozidel. 

 

 Z grafu je patrné, že největší intenzity projetých vozidel dosahují v časovém rozmezí 

od 14:50 hod do 16:00 hod. To je způsobeno především tím, že se jedná o dopravní 

špičku, kdy se lidé vrací domů z práce a také řada lidí odjíždí na víkend pryč z Brna 

směrem přes tuto vytíženou silnici.  

 

Po stagnaci, která nastala po 16:00 hod začala intenzita dopravy klesat. Intenzity 

dosahovaly menších hodnot, protože se začala doprava zpomalovat, tvořili se dopravní 

kongesce, které omezovaly plynulost provozu. Po 17:00 hod se dopravní proud začal 

rozjíždět, a tak jak je patrné z grafu intenzity dopravy začaly opět dosahovat vyšších 

hodnot. 

 

Pro přehled projetých typů vozidel v tomto časovém intervalu jsem počty zaznamenal 

do tabulky a grafu, kde jednotlivé zastoupení typu vozidel. Tímto úsekem nejvíce 

projelo osobních automobilů. Hodnoty nákladních a jednostopých vozidel byly v 

porovnání s osobními vozidly zanedbatelné. 

 

 Tabulka 2: Statistický přehled projetých vozidel  - silnice I/43 (směr Brno - Svitavy) [30] 

Statistický přehled projetých vozidel  
 

  Počet projetých vozidel v časovém intervalu 

Skupina vozidel: 
14:00 - 15:00 

hod 
15:00 - 16:00 

hod 
16:00 - 17:00 

hod 
17:00 - 18:00 

hod 

osobní a dodávková vozidla 877 951 736 792 

těžká motorová vozidla 37 44 29 23 

jednostopá motorová vozidla 0 2 0 0 

součet všech vozidel 914 997 765 815 
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Obr. 14 Graf znázorňující počet projetých vozidel v dané hodině  - silnice I/43 (směr 

Brno - Svitavy) [30] 
 

3.2 Sběr dat 
 

V této části jsem provedl sběr dat pro získání potřebných intenzit dopravy, díky kterým 

můžu provést potřebné analýzy. V první  fázi bylo důležité zajet na místo, kde se 

nachází analyzovaný úsek, který budu porovnávat a kde budu provádět dopravní 

průzkum.  

 

Při prvním dopravním průzkumu v letošním roce jsem přijel na místo určení odpoledne 

v pátek ve 13:00 hodin dne 30. března 2018. Našel jsem si strategické místo, které 

bylo přijatelné  jak ze strany dopravní bezpečnosti tak i mé osoby. Měřit jsem začal ve 

14:00 hodin. Počítal jsem jednotlivá projíždějící vozidla z obou směrů. A to jak ze 

směru Brno - Lipůvka, tak ze směru Lipůvka - Brno. Projíždějící vozidla jsem si 

zaznamenával do formuláře. Doprava byla z počátku mírná, ale od cca 15:00 hod 

začala frekvence projíždějících vozidel intenzivně stoupat. Zjistil jsem , že na tolik 

vozidel pouze zapisovat a pozorovat jen v mé osobě bez patřičné techniky je velmi 

obtížné. Proto jsem se rozhodl pořídit si  z tohoto místa potřebný videozáznam, který 

mi tento sběr dat ulehčí. 

 

Obrátil jsem se na Ústav pozemních komunikací na fakultě VUT v BRNĚ, kde mně 

zapůjčili videokameru potřebnou pro sběr dat. Videokameru jsem měl zapůjčenou na 

delší dobu a proto jsem se vydal měřit data i následující týdny. Následující týden ve 
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stejnou dobu, tzn. v pátek odpoledne v 13:30 hod jsem dorazil na místo odkud byl 

dobrý rozhled na daný pozorovaný úsek. Začal jsem nahrávat videozáznam od 14:00 

hod do 18:00 hod, který jsem doma následně vyhodnotil. Obraz zachytil celou 

křižovatku I/43 x II/379 a tak jsem mohl zdokumentovat dopravu ze všech přijíždějících 

směrů a požít tyto data pro následující směrové průzkumy.  

 

Zapůjčení videokamery mi vyhodnocování značně ulehčilo, ale i přesto jsem spoustu 

času strávil nad rozborem pořízeného videozáznamu. Z nahraných videozáznamů 

jsem si vždy spočítal počet projetých vozidel za hodinu, abych vyhodnotil a určil 

hodinu, ve které projede nejvíce vozidel. V časovém hodinovém intervalu, ve kterém 

projelo nejvíce vozidel, jsem dané intenzity použil ke kapacitnímu výpočtu a ke 

směrovým průzkumům. Z různých časových intervalů mého měření jsem se zaměřil na 

dobu, která byla nejvíce intenzivní  a ve které projelo nejvíce vozidel za hodinu.  

 

3.3 Směrové průzkumy 
 

Směrové průzkumy jsem provedl ve dvou fázích. Během jednoho týdne jsem 

analyzoval hlavní stykovou křižovatku I/43 x II/379 ve směru Brno - Svitavy, do které 

zasahuje vedlejší komunikace vedoucí ze směru Blansko. Ke zjištění jednotlivých 

hodnot počtu projetých vozidel za hodinu jsem vycházel z nahraného videozáznamu, 

který jsem pořídil během tohoto průzkumu. Byl pořízen 16 hodinový záznam během 

pracovních dní od pondělí do pátku v době od 14:00 - 18:00 hod. Vysokých hodnot 

intenzity dopravy dosahovaly i v ranních hodinách zejména v pondělí, ale já jsem se 

zaměřil na odpolední páteční hodinu a to v časovém rozmezí od 15:00 do 16:00 hod. Z 

této analyzované hodiny jsem vytvořil pentlogram.   

 

Stejný postup vyhodnocování jsem aplikoval ve druhé fázi směrového průzkumu druhé 

analyzované křižovatky I/43 x II/379 v centrální části obce Lipůvka. Silnice druhé třídy, 

která se připojuje jako vedlejší komunikace do křižovatky vede ze směru Drásov. Tato 

křižovatka je situována jako průsečná, ale vzhledem k tomu, že pravá větev vedoucí na 

přilehlé parkoviště není tak vytížená a procento projíždějících vozidel je minimální, tak 

po dohodě s vedoucím mé bakalářské práce posuzuji tuto křižovatku jako stykovou. 

Vozidla směřující na toto parkoviště mohou využít také příjezdovou cestu ze severní 

strany.  

 

Pro názornou představu, proč jsem se rozhodl pro stykovou křižovatku, kde jsem 

zaslepil pravou větev, přikládám letecký snímek, kde jsou zachyceny příjezdové cesty 
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k parkovišti z ptačí perspektivy. Červenou šipkou je na snímku viz níže zachycena 

alternativní příjezdová trasa na patřičné parkoviště. Červeným křížem označuji místo, 

které jsem zaslepil  a tato větev není promítnuta v mých výpočtech. 

 

 
Obr. 15 Alternativní řešení příjezdu na parkoviště [11] 

 

Při směrových průzkumech byly brány následující 4 skupiny vozidel: osobní automobily 

(O), i jednostopá vozidla, těžké nákladní motorová vozidla (TV), do kterých byly 

započteny autobusy (A) a vozidla celkem (S). 

 

Samotný průběh a podílové zastoupení vozidel z patřičných směrů je patrné na 

obrázcích č. 5 a 6., kde jsou zobrazeny pentlogramy jednotlivých křižovatek. V 

pentlogramech jsou barevně znázorněny jednotlivé směry projíždějících vozidel a 

zaznamenán celkový počet vozidel za hodinu.  
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3.3.1 Pentlogram č.1 - křižovatka I/43 x II/379 (Blansko) 
 

 
Obr. 16 Pentlogram č.1 - křižovatka I/43 x II/379 (Blansko) [30] 

 

Z pentlogramu je patrné, že nejvyšší intenzity dopravy byly naměřeny ve směru Brno - 

Svitavy v časovém intervalu od 15:00 hod do 16:00 hod. Tyto hodnoty intenzit z tohoto 

období jsem použil jako běrné hodnoty do kapacitního výpočtu. Dopravní kongesce a 

kolony pomalu jedoucích vozidel se začali tvořit, které jsem zjistil z pořízeného 

záznamu až kolem 16:00 hod. Pokles těchto dopravních kongescí nastal až kolem 

17:30 hod, kdy se průjezd kritického úseku vrátil do plynulého provozu. Příčiny a dané 

dopravní problémy jsou rozebrány v následující kapitole, která se zabývá kritickými 

místy. 

 

Počet přijíždějících vozidel z vytíženého směru od Brna je 997 voz/hod (v pentlogramu 

zakresleno tučnou čarou zelené barvy). Z toho 210 vozidel odbočilo směrem na 

Blansko. Jedná se o 21% z celkového počtu vozidel, které tímto úsekem v danou 

hodinu projelo. Zbylých 79% vozidel pokračovalo rovně ve směru na Svitavy. Jednalo 

se přesně o 787 vozidel.  

 

Druhé vytížené rameno křižovatky, v pentlogramu zachyceno červenou barvou, na 

kterém často vznikají dopravní kongesce a kolony z důvodu hlavně levého odbočení 
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směrem na Brno, vede ze směru od Blanska. Zde bylo naměřeno celkem 334 

projíždějících voz/hod. Z celkového počtu tj. 334 voz/hod přijíždějících vozidel jich 214 

odbočilo doleva směrem na Brno, což je 64%. Důvodem častých dopravních kongescí 

na tomto úseku, které zde vznikají je zapříčiněno především tímto levým odbočením na 

Brno. Řidiči musí dávat přednost v jízdě jak vozidlům přijíždějícím ze směru od Brna, 

tak řidičům přijíždějících ze směru od Svitav. 

 

Modrou barvou je v pentlogramu znázorněn směr Svitavy - Brno. Počet vozidel 

přijíždějících od Svitav byl naměřen vy výši 611 voz/hod. Z toho počtu projetých vozidel 

odbočilo směrem na Blansko 76 vozidel, tj. 12,4%. Řidiči zde využívají odbočovací 

pruh doleva v dostatečné délce , který napomáhá plynulému provozu v průběžném 

dopravním pruhu a výrazně nezpomalují hlavní dopravní proud. 

 

3.3.2 Pentlogram č. 2 - křižovatka I/43 x II/379 (Drásov) 
 

 
Obr. 17 Pentlogram č. 2 - křižovatka I/43 x II/379 (Drásov) [30] 
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Z pentlogramu je patrné, že nejvyšší intenzity dopravy byly naměřeny ve směru Brno - 

Svitavy v časovém intervalu od 15:00 hod do 16:00 hod. Tyto hodnoty byly naměřeny  

o týden později a to 6. dubna 2018. Na to, že byl duben, bylo počasí příznivé a 

slunečné. Teploty se pohybovaly kolem 17 stupňů Celsia. Z tohoto měření jsem pořídil 

4 hodinový záznam v časovém intervalu v pátek od 14:00 hod do 18:00 hod.  

 

Počet přijíždějících vozidel ze směru od Brna byl 808 voz/hod, což zaznamenává v 

pentlogramu silná modrá čára. Z toho necelých sto  vozidel odbočilo směrem na 

Drásov. Jedná se o 12,3% z celkového počtu naměřených vozidel, které tímto úsekem 

v danou hodinu projelo. Toto kritické místo, kdy se z hlavní komunikace odbočuje 

doleva na Drásov značně ovlivňuje, respektive omezuje plynulost hlavního dopravního 

proudu. Zbylých 87,7% řidičů pokračovalo po hlavní komunikaci dále směrem na 

Svitavy.  

 

V opačném směru (ze směru od Svitav) bylo naměřeno celkem 614 projíždějících 

vozidel za hodinu. Z tohoto celkového počtu projetých vozidel odbočilo doprava na 

Drásov celkem 50 vozidel, což je lehce přes 8%. Zbylých 92% projetých vozidel 

pokračovalo směrem na Brno. Jednalo se celkem o 564 voz/hod.  

 

Vedlejší komunikace na pentlogramu zaznamenaná červenou barvou vykazovala v 

daném časovém intervalu celkem 63 projíždějících vozidel. Lze konstatovat, že se 

nejedná o tak vytížený dopravní úsek, jak tomu je v případě hlavního tahu, v 

pentlogramu zaznamenanou tučnou čarou modré barvy (ve směru Brno - Svitavy) a 

tučnou čarou zelené barvy (ve směru Svitavy - Brno). 

 

3.4 Orientační kapacitní posouzení 
 

Kapacitní posouzení dané křižovatky jsem analyzoval a provedl podle TP188 - 

Posouzení kapacity neřízených úrovňových křižovatek. Postupoval jsem dle postupu, 

které jsem uvedl viz níže. Jedná se o stručný popis kapacitního posouzení potřebné k 

výpočtu. 

 

Číslování dopravních proudů: 
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Obr. 18 Sjednocené číslování dopravních proudů v průsečné a stykové neřízené 

křižovatce [21] 
 

Metodika výpočtu kapacity neřízené úrovňové křižovatky rozlišuje čtyři stupně 

podřazenosti jednotlivých dopravních proudů na křižovatce. Odlišné stupně 

podřazenosti jsou stanoveny pro stykovou a průsečnou křižovatku. [21] 

 

V prvním stupni jsou zařazeny dopravní proudy s nadřazeností ve vztahu k ostatním 

dopravním proudům. Vedle přímých proudů na hlavní komunikaci (2,8) se jedná o 

pravé odbočení z hlavní komunikace (3,9). Pro případ stykové křižovatky se neuplatní 

ve výpočtu proud 9. Druhý stupeň podřazenosti představuje proudy, které dávají 

přednost v jízdě proudům 1. stupně. Jedná se o levé odbočení z hlavní komunikace 

(1,7) a pravé odbočení z vedlejších vjezdů(6,12). Pro případ stykové křižovatky se 

neuplatní ve výpočtu prou 1 a 12. Do třetího stupně spadají proudy podřízené proudům 

prvního i druhého stupně. V případě stykové křižovatky je ve třetím stupni proud 

odbočující vlevo z vedlejší komunikace (4). Čtvrtý stupeň podřazenosti se uplatňuje 

pouze u průsečných křižovatek. [21] 

 

 
Obr. 19 Stupně podřazenosti proudů uvažované pro výpočet neřízené úrovňové 

křižovatky [21] 
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Rozhodující intenzita nadřazených dopravních proudů je základní proměnnou při 

výpočtu základní kapacity vedlejších dopravních proudů. Její hodnota se stanoví v 

závislosti na typu křižovatky. [21] 

 

 
Obr. 20 Součet intenzit nadřazených dopravních proudů na stykové křižovatce [21] 

 

Pro výpočet základní kapacity se počítá střední hodnota kritických odstupů tg.  

 

 
Obr. 21 Střední hodnota kritických časových odstupů tg [21] 

 

Pro výpočet základní kapacity vedlejších dopravních proudů se použije střední hodnota 

následných časových odstupů tf všech řidičů pro dané vnější podmínky. Střední 

hodnoty následného časového odstupu jsou stanoveny v rozlišení podle: 

 

• druhu dopravního proudu 

• úpravy přednosti v jízdě 

 

 
Obr. 22 Návrh středních hodnot následného časového odstupu tf [21] 
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P4 - přednost upravena dopravní značkou č. P4 "Dej přednost v jízdě!" 

P6 - přednost upravena dopravní značkou č. P6 "Stůj, dej přednost v jízdě!" 

 

Kapacita dopravních proudů 1. stupně se rovná kapacitě volně se pohybujících 

dopravních proudů. Všeobecně se udává hodnotou 1800 pvoz/h. Pro kapacitu 

dopravních proudů 2. stupně platí rovnost se základní kapacitou Cn=Gn. Pro 3. stupeň 

podřazenosti se potom zohledňuje pravděpodobnost nevzdutí proudů 2. stupně. 

Maximální počet vozidel z podřazeného proudu, která mohou projet křižovatku v 

časové mezeře mezi vozidly nadřazených dopravních proudů se označuje jako 

základní kapacita Gn. [21] 

 

Pro použití základní kapacity lze použít vztah viz níže: 

 

 
Obr. 23 Vztah pro výpočet základní kapacity [21] 

 

Při výpočtech pro podřazené proudy 3. stupně je nutné zohlednit pravděpodobnost 

nevzdutí rozhodujících nadřazených dopravních proudů, která snižuje jejich základní 

kapacitu. Pravděpodobnost nevzdutého stavu nadřazených proudů p0,n se stanoví dle 

vztahu viz níže: 
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Obr. 24 Vztah pro výpočet pravděpodobnosti nevzdutého stavu nadřazených proudů 

p0,n [21] 

 

Pro zjištění kapacity C4 pro dopravní proud 4 (třetího stupně) se na stykové křižovatce 

násobí základní kapacita hodnotou pravděpodobnosti p0,7, vyjadřující nevzdutí 

nadřazeného proudu druhého stupně pro odbočování vlevo 7, dle vztahu:  

 

C4  = p0,7*G4 

 

kde  

 

C4...kapacita jízdního pruhu proudu 4 [voz/h] 

p0,7...pravděpodobnost nevzdutého stavu nadřazeného proudu 7 

G4...základní kapacita jízdního pruhu proudu 4 [voz/h] 

 

3.4.1 Výsledky a shrnutí orientačního kapacitního posouzení 
 

Kapacitní posouzení jsem aplikoval na analyzované křižovatky I/43 x II/379 (Blansko) a 

křižovatky I/43 x II/379 (Drásov). Dle teoretických propočtů jsem zjistil, že posouzení 

vykazovalo kladné závěry. Odůvodňuji to tím, že výpočet jsem provedl dle postupu 

technických podmínek (TP188), ale ne tak časově do hloubky, aby byly výsledky více 

reálné a přesné. Do orientačního posouzení jsem zahrnul hodnoty, které  vykazovaly 

nejvyšší intenzity a na tyto hodnoty jsem provedl orientační kapacitní výpočet. Tento 

propočet mi vyšel tak, že křižovatka kapacitně vyhovovala, i když v reálu je tato situace 

jiná. Zjistil jsem, že tento výsledek je takový proto, protože brané hodnoty byly převzaty 

z doby nejvyšší naměřené intenzity vozidel, kdy tato doprava nekolabovala.  
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Z praktického hlediska, kdy jsem osobně zkoumané úseky navštívil a provedl patřičné 

dopravní průzkumy, tak se porovnání praktického a teoretického posouzení 

neztotožňují, a to z toho důvodu, jak jsem se zmínil v předchozím odstavci. Z vlastní 

zkušenosti můžu potvrdit, že v době dopravních špiček a to zejména v pátečních 

odpoledních hodinách jsou křižovatky kapacitně nevyhovující, tvoří se kolony a 

kongesce.  

 

3.4.1.1 Křižovatka I/43 x II/379 (Blansko) 
 

Vypočtené hodnoty: 

 

Tabulka 3: Tabulka vypočtených hodnot křižovatka I/43 x II/379 (Blansko) [30] 

Vypočtené hodnoty 

Stupeň podřazenosti 
Základní kapacita 

dopravních proudů 
Kapacita dopravních 

proudů 

Intenzita 
projíždějících 

vozidel 

2. stupeň G6 = 649 voz/h C6 = 649 voz/h I6 =  120 voz/h 

2. stupeň G7 = 656 voz/h C7 = 656 voz/h I7 =  76 voz/h 

3. stupeň G4 = 346 voz/h C4 = 306 voz/h I4 =  214 voz/h 

 

Z vypočtených hodnot uvedených v tabulce se po porovnání kapacit dopravních 

proudů a intenzit projíždějících vozidel jeví, že daná křižovatka dle orientačního 

kapacitního posouzení v danou hodinu tj. od 15:00 hod do 16:00 hod je vyhovující. U 

dopravního proudu č. 6 a č. 7 hodnoty vykazují velkou kapacitní rezervu. Dopravní  

proud č. 4 se jevil jako nejvíce zatížen, ale přesto vyhověl, protože kapacita dopravního 

proudů byla vyšší, než intenzita projíždějících vozidel. Pravděpodobnost vzdutí 

dopravního proudu č. 7 pro danou hodinu je 11,5%. To znamená, že průměrně 9 

vozidel ze 76 projetých vozidel v dopravním proudu č. 7 bude pravděpodobně čekat na 

odbočení doleva směrem na Blansko. 

 

3.4.1.2 Křižovatka I/43 x II/379 (Drásov) 
 

Na této křižovatce jsem si zvolil číslování dopravních proudů jak je patrné na obrázku 

č. 25 viz níže. 
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Obr. 25 Číslování dopravních proudů - křižovatka I/43 x II/379 (Drásov) [30] 

 

Vypočtené hodnoty: 

 

Tabulka 4: Vypočtené hodnoty - křižovatka I/43 x II/379 (Drásov) [30] 

Vypočtené hodnoty 

Stupeň podřazenosti 
Základní kapacita 

dopravních proudů 
Kapacita dopravních 

proudů 

Intenzita 
projíždějících 

vozidel 

2. stupeň G6 = 707 voz/h C6 = 707 voz/h I6 =  36 voz/h 

2. stupeň G7 = 888 voz/h C7 = 888 voz/h I7 =  99 voz/h 

3. stupeň G4 = 201 voz/h C4 = 179 voz/h I4 =  27 voz/h 

 

V této tabulce orientační kapacitní výpočty vycházely s velkou rezervou. Hodnoty 

kapacity dopravních proudů C6 a C7 vykazovaly  podstatně vyšší hodnoty, než 

intenzita projíždějících vozidel. Pravděpodobnost vzdutí dopravního proudu č. 7 pro 

danou hodinu je 11,1%. To znamená, že průměrně 11 vozidel z 99 projetých vozidel v 

dopravním proudu č. 7 bude pravděpodobně čekat na odbočení doleva směrem na 

Drásov. 

 

 

3.5 Kritická místa  
 

V této části bakalářské jsem se zaměřil na kritická místa úseků silnice první třídy I/43 

vedoucí od Brna směrem na Svitavy a silnice druhé třídy II/379 vedoucí směrem od 

Blanska a následně v centru obce Lipůvka směrem na Drásov. Každá křižovatka je 

specifická a má svá kritická místa, která výrazně ovlivňují jednotlivé intenzity 

sledovaných dopravních proudů. Tvoří se časté kolony a kongesce během dopravních 

špiček. Na kritická místa, které způsobují zpomalení dopravy, ovlivňují dopravní proud 

a způsobují kolony jsem se zaměřil u křižovatky směrem na Blansko a křižovatky 
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směrem na Drásov, které mají každá svá specifika. Tyto problémy podrobně analyzuji 

a snažím se najít vhodná opatření, která by tyto dopravní problémy minimalizovala a 

najít příčiny, která způsobují tyto negativa. 

 

3.5.1 Křižovatka I/43 x II/379 (Blansko) 
 

Tato  kapacitně nevyhovující křižovatka se řeší jíž několik let, jak jsem se dozvěděl v 

historických pramenech, pří konzultaci s odborníky i místními pamětníky obce Lipůvka.  

Silně zatížená dopravní tepna ze směru Brno - Svitavy má především vliv tvořící se 

dopravní kongesce. 

 

Ta je viditelná na obrázku č. 26 a kde je vidět červená barva provozu, která znázorňuje 

pomalý průjezd vozidel. Tuto analýzu jsem porovnával z vlastních průzkumů a ze 

serveru google mapy, který poskytuje aktuální a obvyklý stav provozu. Při porovnání 

mých výsledků a zjištění, které jsem strávil několika hodinami průzkumu musím 

konstatovat, že mé výsledky se hodně přibližují, někdy až ztotožňují s výsledky, které 

jsem získal na google mapách. Na tomto serveru je velice přehledné znázornění 

průběhu dopravy. Červená barva znázorňuje pomalý provoz a zelená barva znázorňuje 

rychlý provoz bez omezení.  

 

 

Obr. 26 Obvyklý provoz při návratové špičce v pátek na silnici I/43 (16:10hod) [10] 
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Prvním kritickým místem na této křižovatce je pravé krátké odbočení směrem na 

Blansko. Řidiči zde musí zpomalit rychlost, aby bezpečně odbočili doprava. Toto 

zpomalení vozidel při odbočování má za následek při vysokých intenzitách zpomalení 

hlavního proudu a tvorby kolon. Tyto kolony při největším dopravním zatížení, a to 

především v odpoledních hodinách dosahují délky několik set metrů až kilometrů. 

Někdy tyto kolony zasahují až ke křižovatce I/43 x II/386 (směrem na Kuřim), která je 

od kritického místa vzniku kongescí vzdálená cca 2,2 kilometrů. Sám jsem si tento 

úsek projížděl a můžu potvrdit, že doprava od křižovatky na Kuřim výrazně zhoustla a 

doba průjezdu ke kritickému místu se prodloužila. Ty dva kilometry mi trvalo projet 

necelých 15 minut. Průměrná rychlost průjezdu byla kolem 9 km/h. Jednalo se o 

přerušovanou jízdu s krátkými zastávkami. Z dopravního průzkumu jsem vypozoroval, 

že řada řidičů jedoucích od Brna přes křižovatku rovně, zastaví a dávají přednost 

řidičům, kteří odbočují směrem od Blanska doleva na Brno. Řidiči sice projevují určitou 

solidárnost vůči řidičům přijíždějících od Blanska, ale neuvědomují si, že touto 

loajalitou způsobují výrazné zpomalení dopravy a to má za následek tvorbu dopravních 

kolon. S tímto názorem se já neztotožňuji, protože díky přehnané solidárnosti, kterou 

řidiči často projevují, dochází k zbytečnému promarněnému času, kteří řidiči stráví v 

koloně. Jak je vidět na obrázku, který jsem pořídil z vlastního dopravního průzkumu. 

 

 

Obr. 27 Zachycení dopravní kolony na křižovatce I/43 x II/379 (Blansko) [30] 

 

Na obrázku č. 27 je zrovna zachyceno, co přehnaná solidárnost řidičů způsobí. Řidič, 

který dával přednost žlutému kamionu, způsobuje zpomalení a tvorbu kongescí tvořící 

se za ním.  
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Druhým kritickým místem je levé odbočení na Brno směrem od Blanska. Řidiči 

odbočující doprava ze směru od Brna odbočují na poslední chvílí a tím neposkytují  

dostatečný prostor a mezeru pro bezpečné najetí vozidel přijíždějících od Blanska  do 

křižovatky. Chybí zde odbočovací pruh doprava ve směru na Blansko, který by umožnil 

řidičům od Blanska dostatečný přehled a bezpečnost při vjezdu do křižovatky. Tímto 

odbočovacím pruhem by se vyřešila transparentnost křižovatky a vznikly by i větší 

mezery mezi vozidly přijíždějící od Brna a to by napomohlo řidičům přijíždějícím od 

Blanska.  

 

Během dopravní špičky v tomto kritickém místě dosahují také dopravní kongesce 

několik desítek metrů. Toto zpomalení provozu je zachyceno na obrázku č. 28 viz níže.  

 

 
Obr. 28 Obvyklý provoz na silnici druhé třídy (II/379) v páteční odpolední hodině [10] 

 

Tento obrázek zachycuje dopravu v 16:20 hodin. Lidé zde průměrně stráví několik 

minut, někdy až desítky minut. Kapacita křižovatky je v těchto ohledech nevyhovující a 

bohužel patřičná vzdálenost  a čas, který řidiči potřebují pro najetí do křižovatky na 

hlavní silnici  je neadekvátní k dané situaci.  
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3.5.2 Křižovatka I/43 x II/379 (Drásov) 
 

Křižovatka I/43 x II/379, která se nachází v centru Lipůvky způsobuje značné problémy 

týkající se dopravního provozu. Z dopravních průzkumů jsem zjistil, že na této 

křižovatce jsou tři kritická místa. Příklad letecký snímek křižovatky, kde jsem tyto místa 

barevně znázornil. Červenou barvou je zachyceno problémové odbočení doleva na 

Drásov, druhým kritickým místem je přechod pro chodce v těsné blízkosti křižovatky. 

který je zaznačeny zelenou barvou. Posledním kritickým místem, kterým jsem 

analyzoval je umístění autobusové zastávky, kterou jsem na obrázku zvýraznil žlutou 

barvou. 

 

 
Obr. 29 Letecký snímek křižovatky I/43 x II/379 znázorňující kritická místa [11] 

 

Zjistil jsem, že prvním kritickým místem na této křižovatce je levé odbočení z hlavní 

komunikace vedoucí od Brna směrem na Drásov. Vozidla, která odbočují doleva 

nemají vlastní odbočovací pruh a musí dát přednost projíždějícím vozidlům. To má za 

následek zpomalení dopravy v jízdním pruhu, tvoření kolon a kolabování dopravního 

provozu. Neohleduplní řidiči jedoucí od Brna, kteří uvízli v koloně,předjíždí tyto čekající 

vozidla k odbočení doleva zprava. Tímto porušením dopravního předpisu najedou do 

pravé větve křižovatky a výrazně ohrožují chodce na přechodu pro chodce, který se 
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nachází v těsné blízkosti za touto křižovatkou. Ve vytížené dopravní špičce cca od 

16:00 hod do 17:00 hod, kdy dosahují kolony největších délek, tato kolabující doprava 

narůstá a zasahuje až k úseku první křižovatky, kterou jsem popisoval v předchozí 

kapitole. Úsek je zpomalený, místy až zastavený v celé délce mezi křižovatkami.  

 

Druhým kritickým místem této křižovatky v centru Lipůvky je přechod pro chodce. 

Bohužel tento přechod je spojen s častými dopravními nehodami, které se na tomto 

úseku staly.Toto místo je nebezpečné hlavně z důvodu, že neohleduplní řidiči, kteří 

předjíždějí zprava čekající vozidla na odbočení do Drásova a jsou pro chodce hrozícím 

nebezpečím. Tito chodci auta přehlédnou, respektive nepředpokládají, že by za 

čekajícím vozidlem na odbočení náhle vyjelo další vozidlo. Taktéž pro neukázněné 

řidiče je tento manévr nebezpečný, protože nemají patřičný výhled a chodce lehce 

přehlédnou. Řidiči tyto předpisy často porušují, protože z pravé větve křižovatky, která 

vede z parkoviště, nevyjíždí moc vozidel a řidiči mají pocit, že tímto místem mohou 

vozidla objíždět.  Tuto situaci jsem zachytil na snímku, který uvádím níže. 

 

 
Obr. 30 Letecký snímek křižovatky I/43 x II/379 (Drásov) - nebezpečné předjíždění [30] 

 

Posledním kritickým místem, které jsem na tomto úseku vypozoroval je řešení 

autobusové zastávky. Tato zastávka je příliš blízko přechodu pro chodce a i délka 
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autobusové zastávky by mohla být delší. Stává se, že se na této zastávce střetnou dva 

autobusy zároveň a druhý autobus čeká, až se uvolní místo. Tím blokuje dopravu za 

sebou a opět se dopravní proud začne zpomalovat. Také pro chodce je tento úsek 

nebezpečný, protože při zaparkování autobusu je tento úsek nepřehledný a projíždějící 

vozidla ze směru od Svitav je zaregistrují na poslední chvíli. A to může vést k vážným 

dopravním nehodám.  
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4 Návrh řešení  
 

Na základě analyzovaných kritických míst, které jsem v této práci vyhodnotil jako 

nevyhovující, jsem navrhl řadu opatření, které dle mého přesvědčení by byly přínosem  

a zmírnily by tvorbu dopravních kongescí. Zlepšila by se transparentnost a bezpečnost 

těchto kritických míst. Navrhl a vypracoval jsem dva situační výkresy, ve kterých jsou 

tyto úpravy a návrhy zakresleny.  

 

4.1 Křižovatka I/43 x II/379 (Blansko) 
 

Prvním kritickým místem tohoto dopravního úseku bylo pravé krátké odbočení směrem 

na Blansko, kde řidiči musí snížit rychlost, aby bezpečně odbočili doprava směrem na 

Blansko a tím se zpomalí dopravní proud. Druhým kritickým místem bylo odbočení na 

Brno směrem od Blanska, který poskytoval nedostatečný prostor  a čas pro bezpečné 

najetí vozidel přijíždějících do křižovatky směrem od Blanska. 

 

Mé opatření spočívá v návrhu pravého odbočovacího pruhu směrem na Blansko, který 

by zabránil poklesu rychlosti pro odbočení. Projíždějící vozidla směrem od Brna do 

Svitav by nebyla blokována vozidly odbočující vlevo a hlavní tepna by byla ušetřena o 

převážnou většinu tvoření dopravních kongescí.  Také pro vozidla jedoucí od Blanska 

bude upravená křižovatka transparentnější a budou mít větší přehled  a jistotu při 

odbočování.  

 

Přídatný pruh pro odbočení vpravo bez zastavení jsem navrhl v délce 165 metrů a 

šířce 3,25 metru. Tyto hodnoty jsem navrhl podle normy ČSN 736102 - Projektování 

křižovatek na pozemních komunikacích. Návrh tohoto řešení je podrobně zakresleno 

ve výkresu, který je přílohou č. 2 této bakalářské práce. Při návrhu tohoto přídatného 

pruhu jsem vycházel z propočtů a měření dle normového obrázku č. 31 viz níže. 
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Obr. 31 Přídatný pruh pro odbočení vpravo bez zastavení na úrovňové křižovatce [3] 

 

Na této křižovatce jsem navrhl i připojovací pruh ze směru od Blanska na Svitavy. 

Tento připojovací pruh by napomohl přijíždějícím vozidlům k plynulému zařazení do 

průběžného pruhu.  

 

Připojovací pruh na této úrovňové křižovatce jsem navrhl dle normových předpisů ČSN 

736102 - Projektování křižovatek na pozemních komunikacích. Délka navrženého 

připojovacího pruhu je 130 metrů a šířka 3,25 metrů. Návrh tohoto řešení je podrobně 

zakresleno ve výkresu, který je přílohou č. 2 této bakalářské práce. Návrh řešení byl 

proveden dle normového obrázku viz níže. 

 

 
Obr. 32 Příklad připojovacího pruhu na úrovňové křižovatce [3] 
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4.2 Křižovatka I/43 x II/379 (Drásov) 
 

Prvním kritickým místem, které jsem zjistil na této křižovatce bylo levé odbočení z 

hlavní komunikace vedoucí od Brna směrem na Drásov. Vozidla, která odbočovala 

doleva neměla vlastní odbočovací pruh a musela dát přednost projíždějícím vozidlům.  

Zpomalovala se doprava v jízdním pruhu, tvořily se kolony za čekajícími auty na 

odbočení a kolaboval dopravní provoz. 

 

K odstranění těchto problémů jsem navrhl ve zmiňovaném kritickém místě přídatný 

pruh pro odbočení vlevo směrem na Drásov. Tento přídatný pruh má délku 78 metrů a 

je navržen v šířce 3,25 metrů. Návrh tohoto řešení je podrobně zakresleno ve výkresu, 

který je přílohou č. 3 této závěrečné práce. Návrh řešení byl proveden dle normového 

obrázku č. 33 viz níže.  

 

 
Obr. 33 Přídatný pruh pro odbočení vlevo [3] 

 

Druhým kritickým místem této křižovatky v centru Lipůvky byl přechod pro chodce, 

který byl spojen s častými dopravními nehodami, které se na tomto kritickém úseku 

vyskytovaly. Problémy s tímto přechodem byly jak ze strany vozidel přijíždějících od 

Brna, tak i vozidel přijíždějících v opačném směru od Svitav. 
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Opatření, které jsem navrhnul spočívá v návrhu odsazeného přechodu pro chodce, tzv. 

"Z přechod". Toto řešení je vhodné v případě bezpečnosti. Chodec přecházející 

komunikaci si cestu přes přechod rozdělí na dvě fáze. V první fázi chodec vejde na 

přechod a omezuje pouze jeden dopravní proud, což v původní variantě přechodu pro 

chodce nebylo možné. Chodec omezoval provoz v obou směrech zároveň, kdy 

dostával přednost od přijíždějících řidičů. Po přechodu na dopravní ostrůvek jde 

chodec čelně proti přijíždějícím vozidlům, a tak má lepší rozhled a přechod se tak jeví z 

mého pohledu jako bezpečnější varianta.  

 

Přechod pro chodce jsem navrhl ve standardní šířce 4 metry. Šířka středového 

ostrůvku je 2 metry. Odsazení přechodů je dlouhé 1 metr. Šířka komunikace v místě 

přechodu byla navržena 3,75 metrů, z důvodu zimní údržby. Varovný pás jsem navrhl v 

šířce 0,4 metrů a signální pás v šířce 0,8 metrů. Návrh tohoto řešení je podrobně 

zakresleno ve výkresu, který je přílohou č. 3 této závěrečné práce. Návrh řešení byl 

proveden dle normového obrázku viz níže. Tyto navrhované hodnoty jsem řešil dle  

normy ČSN 73 6110/Z1 Projektování místních komunikací změna Z1. 

 

 

Obr. 34 Odsazený přechod pro chodce - standardní hmatové úpravy [2] 
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Pro inspiraci, jak tento odsazený přechod vypadá v reálu přikládám názorný obrázek č. 

35 odsazeného přechodu z Londýna. 

 

 
Obr. 35 Odsazené přechody, tzv. Z přechod [29] 

 

Posledním kritickým místem, které jsem na tomto úseku vypozoroval, bylo řešení 

autobusové zastávky za křižovatkou. Tato zastávka je situována v blízkosti přechodu 

pro chodce a i délka autobusové zastávky není moc vhodná a to z toho důvodu, 

střetnou-li se na zastávce dva autobusy zároveň. Vyčnívání druhého autobusu do 

vozovky má opět za následek, že doprava začne kolabovat.  

 

V návrhu řešení jsem se rozhodl tuto zastávku posunout cca o 80 metrů dále ve směru 

na Svitavy, asi 35 metrů před obecní úřad. Tuto zastávku jsem navrhl v délce 30 metrů. 

Tato délka zastávky zabezpečí bezpečné zařazení obou autobusů za sebou. Návrh 

tohoto řešení je podrobně zakresleno ve výkresu, který je přílohou č. 3 této bakalářské 

práce. Patřičné rozměry a hodnoty jsem navrhl dle normy ČSN 73 6425-1 Autobusové, 

trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště - Část 1: Navrhování 

zastávek. Návrh řešení byl proveden dle normového obrázku č. 36 viz níže.  
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Obr. 36 Znázornění zastávkového pruhu [4] 

 

V poslední části, týkající se rovněž této autobusové zastávky jsem navrhl přechod pro 

chodce na vedlejší komunikaci u vjezdu na parkoviště. Tento přechod pro chodce jsem 

zde navrhl proto, aby se chodci, kteří přijeli autobusem na přesunutou navrženou 

zastávku, dostali bezpečně přes tuto komunikaci směrem do centra obce Lipůvka.  
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Závěr 
 

Bakalářská práce se zabývala vyhodnocením a analýzou dopravní situace na 

křižovatkách I/43 x II/379 (Blansko) a I/43 x II/379 (Drásov). Vzhledem k vysokým 

intenzitám na tomto úseku dochází k tvorbě častých dopravních kongescí. Z analýzy 

současného stavu bylo zjištěno, že každá křižovatka má svá kritická místa ovlivňující 

plynulost a bezpečnost dopravního provozu. Tvoří se kolony a dochází ke vzniku 

ztrátových časů projíždějících vozidel.  

 

Na základě tohoto zjištění jsem provedl dopravní průzkum, týkající se celé řešené 

oblasti, který jsem doplnil o dílčí směrové průzkumy jednotlivých křižovatek. Směrové 

průzkumy křižovatek jsem provedl pomocí videozáznamu, který jsem pořídil při 

dopravním průzkumu v různých etapách. Ze směrových průzkumů jednotlivých 

křižovatek jsem na základě naměřených intenzit dopravy a skladby dopravního proudu 

vypracoval potřebné pentlogramy. Tyto vytvořené pentlogramy byly podkladem pro 

orientační kapacitní posouzení ke křižovatkám I/43 x II/379 (Blansko) a I/43 x II/379 

(Drásov).  

 

Na základě dopravních průzkumů jsem identifikoval několik kritických míst u dílčích 

křižovatek. U první křižovatky I/43 x II/379 (Blansko) jsem identifikoval dvě kritická 

místa způsobující dopravní kongesce. Nejproblematičtější místo dle mého zjištění bylo 

pravé odbočení ze silnice první třídy na Blansko ze směru od Brna. V tomto úseku 

kolony dosahují v pátečních odpoledních hodinách několika set metrů až kilometrů. 

Křižovatka je zároveň kapacitně zatížena i ze směru od Blanska. Nejkritičtějším místem 

druhé křižovatky I/43 x II/379 (Drásov) dle mého zjištění bylo levé odbočení z hlavní 

komunikace první třídy směrem do Drásova, které má za následek taktéž tvorbu 

dopravních kongescí. Dalšími kritickými místy, způsobující omezení provozu v tomto 

analyzovaném úseku byl nebezpečný přechod pro chodce a autobusová zastávka za 

přechodem směrem na Svitavy. 

 

Dle těchto zjištění jsem přistoupil k návrhu opatření,  která by tyto nedostatky zmírnila a 

došlo by ke zvýšení plynulosti a bezpečnosti silničního provozu. Tyto navržené 

opatření jsou zakresleny ve výkresech situací navržených stavů, které jsou součástí 

této bakalářské práce. Řešení by mělo mít za následek transparentnost, bezpečnost a 

zvětšení kapacity křižovatek ve vytížených dopravních hodinách. Byly tak navrženy 

nové přídatné odbočovací pruhy na obou křižovatkách. U první křižovatky se jednalo o 
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pravé odbočení na Blansko a u druhé křižovatky levé odbočení směrem na Drásov. 

Dalším navrženým prvkem byl připojovací pruh ze směru Blansko do Lipůvky, který 

napomůže  řidičům zařadit se do průběžného pruhu od Brna. Největších navržených 

změn bylo u křižovatky I/43 x II/379 (Drásov) a to již ve zmíněném odbočovacím pruhu 

směrem na Drásov. Nebezpečný přechod pro chodce jsem upravil do podoby 

odsazeného přechodu pro chodce tzv. "Z" přechodu. Dělící ochranný ostrůvek 

uprostřed navrhnutého přechodu je vybaven zábradlím, které nutí chodce zastavit, 

rozhlédnout se a přejít k druhé straně. Dalším navrhovaným opatřením bylo přesunutí 

autobusové zastávky o 80 metrů dále směrem na Svitavy z důvodu bezpečnosti, 

konkrétně při zastavení dvou autobusu současně. S ohledem na cestující, kteří 

vystoupí na navrhované zastávce a vydají se směrem do centra obce Lipůvka, jsem 

navrhl pro bezpečnost chodců nový přechod pro chodce u vjezdu na parkoviště. 

 

Tato navrhovaná řešení v rámci zkapacitnění křižovatek a I/43 x II/379 (Blansko) a I/43 

x II/379 (Drásov) by byly určitě přínosem pro současný nevyhovující stav. Na tomto 

úseku by nedocházelo k tvorbě dopravních kongescí v takové intenzitě. Tyto 

navrhované řešení by eliminovaly dopravní zátěž a hlavní tah vedoucí ze směru od 

Brna pokračující dále směrem na Svitavy by byl průjezdnější a časově ne tak omezený. 

Toto zkapacitnění by přispělo ke snížení hluku způsobeného frekventovanou dopravou, 

k pozitivnějšímu dopadu na životního prostředí a v neposlední řádě i na bezpečnost 

silničního provozu.  

 

Při uvažovaném vyčíslení ztrát v podobě celkového stráveného času v zácpě, které 

vznikají během dopravních zdržení jsem se inspiroval článkem z časopisu Silniční 

obzor, vydání č. 3. V tomto článku v projektu "Kvantifikace externích nákladů dopravy v 

podmínkách "České republiky vychází cena za hodinu strávenou na cestě z 

následujících atributů: účel cesty (cena je vyšší v případě pracovní cesty), výše příjmů 

respondenta a frekvence konání cest. Na základě výzkumu je základní cena za čas 

strávený na cestě stanovena na 251 Kč. Pokud se ale jedná o respondenta na 

pracovní cestě, s vyšším příjmem a vyšší frekvencí cest, pak se již jedná o 353 Kč. V 

případě nepracovní cesty respondenta s nižším příjmem, který jede občas, je odhad 

169 Kč." [23] 

 

Pro vyčíslení ztrát jsem použil základní cenu ve výši 251 Kč za hodinu strávenou na 

cestě. Při nepatrném navýšení kapacity o pouhé 3 %, se suma času strávená v zácpě 

za jedno odpoledne snížila o 190 hodin jak je patrné z grafu viz níže. 
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Obr. 37 Graf znázorňující sumu času v zácpě [30] 
 

Modrá křivka v grafu znázorňuje původní sumu času v zácpě a oranžová křivka 

znázorňuje změněnou sumu času v zácpě sníženou o 3 % z původních hodnot. V 

počátku byla původní intenzita 27 vozidel za minutu. Ta se ovšem po čase začala 

snižovat a to mělo za následek rostoucí čas strávený v dopravní zácpě. Po necelých 

třech hodinách se intenzita opět zvyšovala, jak lze vidět v grafu již v konstantním 

průběhu. V této době se již tvorba kolon neprojevuje. 

 

Průběh oranžové křivky zachycující zvýšení kapacity o 3 %, znázorňuje o 190 hodin 

méně strávené sumy času v dopravní zácpě. Opětovný nárůst intenzit vozidel nastává 

u zvýšené kapacity podstatně dříve, než u původní kapacity. Zlom nastává zhruba 

hodinu a půl dříve než v případě původní kapacity. 

 

Sumu času strávenou v koloně při původní nevyhovující kapacitě jsem přenásobil 

základní cenou 251 Kč určenou pro hodinu strávenou na cestě. Při jednom odpoledni 

se částka vyšplhá na 93 874 Kč. Měsíčně by to činilo 2 816 220 Kč a ročně 

markantních 33 794 640 Kč.  

 

Částka 34 milionů korun by již stála za zvážení, zda při tomto krátkodobém provizorním 

návrhu řešení by se případné budovy a pozemky zasahující do navržených prvků 

vykoupily, případně zbouraly a tato částka 34 milionů by přispěla v pokrytí nákladů 

realizovaného stavu.  
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Závěrem bych chtěl zmínit, že dopravní problémy na křižovatce I/43 x II/379 (Blansko) 

a křižovatce I/43 x II/379 (Drásov) nevyřeší jen změna uspořádání křižovatky a 

případné jednotlivé návrhy, ale komplexnější zlepšení dopravní politiky v regionu. 

Vzhledem ke zvyšujícímu nárůstu intenzity dopravy by prospělo dlouhodobě plánovaná 

výstavba dálnice D43. [6] 
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