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ÚVODNÍ ČÁST

Tyto technické podmínky (TP) platí pro výpočet a posuzování kapacity neřízených stykových a průsečných 
úrovňových křižovatek s určením přednosti v jízdě dopravním značení. Platí pro neřízené úrovňové 
křižovatky pozemních komunikací i připojení účelových komunikací na silnice a místní komunikace. 
Platí pro posuzování nových, stávajících i rekonstruovaných neřízených úrovňových křižovatek.

Technické podmínky navazují na normu ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních 
komunikacích (2007), kterou rozpracovávají do podoby jednotného postupu při posuzování kapacity 

neřízené úrovňové křižovatky. Problematiku kapacitních výpočtů ostatních druhů a typů křižovatek 
(okružní, řízené, mimoúrovňové) neřeší.

Jsou určeny dopravním inženýrům, projektantům dopravních staveb, vlastníkům a správcům pozemních 
komunikací, speciálním stavebním úřadům, pracovníkům Policie ČR, ostatním účastníkům výstavby 

pozemních komunikací a dalším odborným pracovištím.

Metodika pro posuzování kapacity neřízených úrovňových křižovatek je uplatněním výsledků projektu 
Národního programu výzkumu Ministerstva dopravy ČR č. 1F42I/060/120 „Aktualizace výpočtových 
modelů pro stanovení kapacity neřízených úrovňových křižovatek", který byl řešen firmou EDIP s.r.o. 
v letech 2004 až 2007.

Základní teoretický model pro výpočet kapacity vychází z metodiky německé směrnice Handbuch 
für die Bemessung von Strassenverkehrsanlagen (HBS) [11], Proměnné vstupní hodnoty do výpočtů 
byly stanoveny na základě znalosti dopravního chování na vybraných 53 křižovatkách v ČR, na kterých 
byly v rámci výše zmiňovaného výzkumného projektu prováděny podrobné dopravní průzkumy.

www.edip.cz 5



2
NÁZVOSLOVÍ A ZNAČKY

2.1 NÁZVOSLOVÍ

Pro účely těchto Technických podmínek mají dále uvedené pojmy následující význam:

(1) Hlavní komunikace - komunikace s předností v jízdě.

(2) Vedlejší komunikace - komunikace, na které vozidla dávají přednost v jízdě vozidlům jedoucím 

po hlavní komunikaci.

(3) Jízdní proud - sled všech vozidel pohybujících se v jízdním pruhu za sebou.

(4) Dopravní proud (vozidel) - sled všech vozidel pohybujících se v jízdním pruhu za sebou nebo 

v jízdních pruzích vedle sebe týmž dopravním směrem.

(5) Nadřazený dopravní proud - dopravní proud s předností v jízdě.

(6) Podřazený dopravní proud - dopravní proud bez přednosti v jízdě.

(7) Přepočtená intenzita podřazeného proudu - intenzita upravena pomocí přepočtových 
koeficientů skladby podřazeného proudu vyjádřená v přepočtených vozidlech (pvoz/h).

(8) Časový odstup vozidel - doba mezi průjezdem čel dvou vozidel jedoucích v dopravním proudu 

za sebou.

(9) Přijatelný časový odstup (pro konkrétního řidiče) - nejmenší časový odstup mezi dvěma 
vozidly v nadřazených dopravních proudech, který je daný řidič v podřazeném dopravním 
proudu ochoten přijmout k zařazení do nadřazeného dopravního proudu nebo k průjezdu 
křižovatkou v daných vnějších podmínkách.

(10) Kritický časový odstup (tg) (pro křižovatku) - střední hodnota přijatelných časových odstupů 
na křižovatce (všech řidičů) v daných vnějších podmínkách.

(11) Následný časový odstup (tf) - střední hodnota časových odstupů mezi dvěma následujícími 
vozidly podřazeného dopravního proudu, které se nacházejí ve frontě za sebou a zařazují se 
do stejné časové mezery (odstupu) v nadřazeném dopravním proudu nebo v této mezeře 
(odstupu) nadřazené dopravní proudy křižují.

(12) Základní kapacita jízdního pruhu - výchozí kapacita samostatného jízdního pruhu pro jeden 
dopravní proud vozidel bez vlivu vzdutí nadřazených proudů.

(13) Kapacita jízdního pruhu - kapacita samostatného jízdního pruhu pro jeden dopravní proud 
vozidel zohledňující pravděpodobnost nevzdutí vozidel v nadřazených proudech.
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(14) Kapacita společného jízdního pruhu - kapacita jízdního pruhu určeného pro dva nebo tři 
smíšené dopravní proudy.

(15) Rezerva kapacity - rozdíl mezi kapacitou a návrhovou intenzitou dopravy.

(16) Odbočovací pruh - pruh určený výhradně pro odbočující vozidla.

(17) Rozšíření vjezdu - zaoblením nároží velkým poloměrem vzniká plocha, která umožňuje, aby 
na ní zastavila vozidla s povinností dát přednost v jízdě vedle sebe i v případě, že se jedná 
o jeden pro ně určený společný jízdní pruh.

(18) Doba zdržení - ztrátový čas po odečtení časových ztrát během brždění a rozjezdu vozidla 
na křižovatce.

(19) Stupeň podřazenosti dopravních proudů - zařazení dopravních proudů do posloupnosti 
v závislosti na přednosti v jízdě na křižovatce.

(20) Společný jízdní pruh - jízdní pruh společně využívaný proudy vozidel s různým směrem jízdy, 
na kterém tato vozidla nemohou stát vedle sebe.

(21) Smíšený proud - dopravní proud vozidel skládající se z proudů s různým směrem jízdy 
využívající jeden společný jízdní pruh.

www.edip.cz



av stupeň vytížení, [-]

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

Cnn kapacita společného pruhu dvou smíšených proudů, [pvoz/h]

Cnnn kapacita společného pruhu tří smíšených proudů, [pvoz/h]

Cnvlevo kapacita společného pruhu na vjezdu rozšířeném vlevo nebo s pruhem pro odbočování 
vlevo, [pvoz/h]

Cnvravo kapacita společného pruhu na vjezdu rozšířeném vpravo nebo s pruhem pro odbočování 
vpravo, [pvoz/h]

Cnspol kapacita společného pruhu, pokud není jednoznačně jasné, zda je vjezd rozšířen vpravo 
nebo vlevo [pvoz/h]

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

ln intenzita n-tého dopravního proudu, [pvoz/h]

lH rozhodující intenzita nadřazených proudů, [voz/h]

lr délka úseku pro zastavení v pruhu pro odbočování vlevo, [m]

lu délka úseku společného pruhu pro možnost zastavení v rozšířeném vjezdu, [m]

m počet proudů ve společném pruhu, [-]

n průběžný index pro dílčí proudy, [-]

Ngs% délka fronty na vjezdu neřízené křižovatky (95% času během časového intervalu je fronta
kratší než udává hodnota N95%, ve zbývajících 5% času se připouští fronta vozidel delší) [m]

po pravděpodobnost nevzdutého stavu nadřazených proudů, [-]

px pravděpodobnost současného nevzdutí proudů 1 a 7, [-]

pz pravděpodobnost současného nevzdutí proudů 1,7,5 nebo 1,7,11, [-]

p0n* pravděpodobnost nevzdutého stavu ve společném pruhu na hlavní komunikaci v případě, 
že je na hlavní komunikaci samostatný pruh pro odbočování vlevo, [-]

p0n** pravděpodobnost nevzdutého stavu ve společném pruhu na hlavní komunikaci v případě, 
že na hlavní komunikaci není samostatný pruh pro odbočování vlevo, [-]

Rez rezerva kapacity, [pvoz/h]

tg kritický časový odstup, [s]

tf následný časový odstup, [s]

t střední doba zdržení, [s]

UKD úroveň kvality dopravy, [-]

v8S% rychlost jízdy vg5%, rychlostní charakteristika dopravního proudu, která vyjadřuje rychlost, 
kterou nepřekračuje 85% vozidel [km/h]

2.2 ZNAČKY
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2.3 ČÍSLOVÁNÍ DOPRAVNÍCH PROUDŮ

A 11
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3

Obr. 1: Sjednocené číslování dopravních proudů v průsečné a stykové neřízené křižovatce
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3
DĚLENÍ KŘIŽOVATEK

Křižovatky se člení na tyto základní druhy:

a) křižovatky úrovňové,

b) křižovatky mimoúrovňové.

Při navrhování úrovňových křižovatek se používají základní typy křižovatek uvedené v tabulce 1. Každý 

z uvedených typů křižovatky se může obměňovat v rozsahu, tvaru a stupni usměrnění v závislosti 

na výchozích podmínkách.

Druh Uspořádání Typ Stupeň usměrnění dopravních proudů

Úrovňová
křižovatka

- bez určení přednosti 
v jízdě dopravním 
značením

- s určením přednosti 
v jízdě

dopravním značení

- provoz řízen světelnými 
signály

- průsečná

- styková

- vidlicová

- odsazená

- hvězdicová

- nekonvenční

- okružní

- s 1 jízdním 
pruhem

- se 2 a více 
jízdními 
pruhy

- mini

- zvláštní

- s dopravním značením určujícím 
přednost v jízdě

- s dělicím ostrůvkem na hlavní 
komunikaci

- s dělicím ostrůvkem na vedlejší 
komunikaci

- s řadicím pruhem/pruhy pro odbočení 
vlevo

- s řadicím pruhem/pruhy pro odbočení 

vpravo

- s připojovacím pruhem/pruhy

- s dopravními ostrůvky a dělicími pásy

- s nepojížděným ostrovem

- s částečně pojížděným středním 
ostrovem

- s občas pojížděným středním ostrovem

- se spojovací větví pro odbočení vpravo

- s turbínovým uspořádáním jízdních 
pruhů na okružním jízdním pásu

Tabulka 1: Typy a stupeň usměrnění úrovňových křižovatek (převzato z [6])

Volba vhodného typu a usměrnění dopravních proudů křižovatky musí odpovídat zejména:

a) dopravnímu významu křižujících se pozemních komunikací;

b) intenzitě dopravy všech proudů na křižovatce;

c) požadavkům na bezpečnost dopravy;

d) místním podmínkám (konfigurace terénu, zástavba, sjezdy, vybavenost území, životní 

prostředí).
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PODKLADY PRO POSOUZENÍ

4.1 NÁVRHOVÉ INTENZITY DOPRAVNÍCH PROUDŮ

Pro posouzení kapacity křižovatky je nezbytná znalost intenzit dopravy všech dopravních proudů 

v křižovatce v rozlišení podle druhu vozidel.

• Pro analýzu současného stavu se využívá intenzit dopravy zjištěných dopravním 
průzkumem.

• Pro návrh křižovatky se využívá výhledových intenzit dopravy.

4.1.1 Dopravní průzkum

Způsob zjištění současných a výhledových intenzit je podrobně popsán v TP 189 Stanovení intenzit 

dopravy na pozemních komunikacích [10],

Doporučená doba průzkumu je určena požadavky návrhové intenzity dopravy. Pokud není možné 
dodržet doporučenou dobu průzkumu, je možné provést dopravní průzkum i v jiné době a použít 

postupy popsané v TP 189 [10],

Pro intenzity dopravy je povinné znát skladbu dopravního proudu v rozlišení:
• osobní vozidla,
• nákladní vozidla a autobusy,
• nákladní soupravy,
• motocykly,
• jízdní kola.

Pro účely odborné interpretace závěrů posudku je nutné znát také proudy chodců (resp. křižujících 

cyklistů mimo dopravní proudy), které mohou výsledky hodnocení částečně ovlivnit.

4.1.2 Výhledové intenzity dopravy

Výhledové intenzity dopravy na všech jízdních pruzích, jízdních pásech a konfliktních plochách 
křižovatek pozemních komunikací nesmějí překročit úrovňové intenzity nebo kapacity a zapříčinit 

překročení stanovené doby zdržení, které odpovídají příslušnému typu křižovatky, jeho prostorovému 
uspořádání, skladbě dopravního proudu a požadovanému stupni úrovně kvality dopravy.

Místní komunikace

Křižovatky na místních komunikacích se navrhují na výhledovou intenzitu, kterou je intenzita špičkové 
hodiny stanovená přepočtem podle denního rozdělení intenzit (viz ČSN 73 6110 [7]). Za tuje považována 

intenzita ve špičkové hodině běžného pracovního dne v jarních a podzimních měsících roku (duben, 
květen, červen, září, říjen). Na komunikacích s odlišným charakterem provozu (např. rekreační oblasti, 
nákupní centra) je nutno zvážit, zda rozhodující špičková hodinová intenzita nenastává v jiné dny 

v týdnu (např. pátek, sobota, neděle).
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To platí i pro průjezdní úseky silnic v zastavěném území obcí a pro veřejně přístupné účelové komunikace 

v zastavěném území, případně zastavitelných plochách.

Návrhové období se stanoví úměrně významu a rozsahu místní komunikace, vychází se při tom 
z dostupných podkladů o rozvoji území v obci a vývoji automobilové dopravy a zohlední se všechny 
známé rozvojové záměry a vývojové trendy na období cca 20 let po uvedení komunikace do provozu. 
Potřeba dalších jízdních pruhů se uvažuje v období 30 let po uvedení komunikace do provozu.

Současná intenzita špičkové hodiny se zjistí dopravním průzkumem a případným výpočtem postupy 

popsanými vTP 189 [10].

Prognóza výhledových intenzit se provede výpočtem pomocí koeficientů růstu intenzit dopravy 
a dopravních výkonů, případně jinými metodami (využití matematických modelů komunikačních sítí).

Silnice

Křižovatky na silnicích (a dálnicích) se podle ČSN 73 6101 [5], resp. ČSN 73 6102 [6] navrhují 

na příslušnou výhledovou padesátirázovou intenzitu, uvažovanou pro 20. rok po uvedení do provozu, 
pokud nebude v mezidobí dosaženo intenzity vyšší. Potřeba dalších jízdních pruhů se uvažuje v období 
30 let po uvedení silnice nebo dálnice do provozu. To platí i pro veřejně přístupné účelové komunikace 

v nezastavěném území.

Současná padesátirázová intenzita se zjistí dopravním průzkumem a výpočtem postupem popsaným 

vTP 189 [10],

Prognóza výhledových intenzit se provede výpočtem pomocí růstových koeficientů (vydávaných 
Ředitelstvím silnic a dálnic), případně jinými metodami (využití matematických modelů komunikačních 

sítí).

4.1.3 Zohlednění skladby n-tého podřazeného proudu

Zohlednění skladby podřazených proudů se pro účely kapacitního výpočtu provede přenásobením 

koeficienty podle tabulky 2.

Typ křižovatky Jízdni kola Motocykly
Osobni 
vozidlaa>

Nákladní 
vozidla, 

autobusyb>

Nákladní
soupravy,
kloubové
autobusy

Průsečné 
a stykové 0,5 0,8 1,0 1,5 2,0

a) Včetně nákladních vozidel do 3,51 celkové hmotnosti.

b> Nákladní vozidla nad 3,5t celkové hmotnosti mimo nákladních souprav a autobusy mimo kloubové autobusy.

Tabulka 2: Doporučené přepočtové koeficienty skladby dopravního proudu
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Zohlednění skladby podřazených proudů je nezbytné pro výpočet základní kapacity. Přepočtové 
koeficienty uvedené v tabulce 2 jsou doporučeny shodně pro zohlednění intenzit podřazených proudů 
stykových i průsečných úrovňových křižovatek.

Při prognózách výhledových intenzit dopravy, je možno stanovit alespoň podíl nákladní dopravy 
odborným odhadem.

4.2 GEOMETRICKÉ USPOŘÁDÁNÍ_________________________________

Předpokladem pro použití metody je znalost geometrického uspořádání křižovatky:

• počet křižovatkových paprsků,

• počet jízdních pruhů,

• počty a délky řadicích pruhů pro odbočení,

• délka rozšíření společných jízdních pruhů, kde je umožněno zastavení vozidel dvou 

podřazených proudů vedle sebe.

Pro dosažení věrohodného výsledku posouzení je nutné zohlednit praktické chování vozidel bez ohledu 

na vyznačení jízdních pruhů vodorovným značením. Takovéto vstupní předpoklady musí být součástí 
slovních závěrů na konci posouzení.

Obrázek 3: Příklad křižovatky s dostatečnou šířkou hlavní komunikace, která umožňuje vozidlům 

v přímém směru na hlavní komunikaci objíždět (částečně po krajnici) vozidla odbočujíc! z hlavní 
komunikace vlevo (proudy 7/1). Chování vozidel je pak vice blízké situaci, kdy by na křižovatce byl 

vyznačen řadicí pruh pro levé odbočeni.
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4.3 RYCHLOST JÍZDY NA HLAVNÍ KOMUNIKACI

Metodika předpokládá závislost hodnoty kritického časového odstupu na rychlosti jízdy v85% na hlavní 
komunikaci. Na stávajících křižovatkách se stanoví měřením rychlostí v místě křižovatky, popřípadě 
se nahradí nejvyšší dovolenou rychlostí na hlavní komunikaci v místě křižovatky, pokud nebude 
měřením zjištěna rychlost nižší. Při návrhu nových křižovatek se užívá předpokládané nejvyšší dovolené 
rychlosti jízdy.

Při posuzování kapacity křižovatek podle těchto TP se nevyužívá návrhové ani směrodatné rychlosti 
(viz [5]).

4.4 ÚPRAVA PŘEDNOSTI V JÍZDĚ

Metodika předpokládá závislost hodnoty následného časového odstupu na druhu úpravy přednosti 
v jízdě na vedlejším paprsku křižovatky. Metodika předpokládá dvě možnosti úpravy povinnosti dát 
přednost v jízdě:

• dopravní značkou č. P4 „Dej přednost v jízdě!",

• dopravní značkou č. P6 „Stůj, dej přednost v jízdě!",

4.5 OSTATNÍ

Kapacitu neřízené křižovatky ovlivňují také:

• způsob převedení chodců a cyklistů přes křižovatku. Umístění přechodu pro chodce na hlavní 
komunikaci může při častém přecházení chodců způsobovat rozdělení odstupů vozidel 
na hlavní komunikaci. Tím dochází k vytváření vhodných časových odstupů pro zařazení 
vozidel z podřazeného proudu a k mírnému zvýšení kapacity křižovatky,

• vzdálenost od nejbližší světelně signalizované křižovatky nebo blízkost železničního přejezdu 
a odhad jejího vlivu na rozdělení časových odstupů v dopravních proudech.

Tyto vlivy však nejsou v metodice zohledněny a můžou být komentovány v závěru posouzení podle 
kapitoly 8.
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5
NÁVRH TYPU KŘIŽOVATKY

5.1 VOLBA TYPU KŘIŽOVATKY

Předběžnou volbu druhu a typu křižovatky s ohledem na intenzitu dopravy na křižujících se 
komunikacích umožňuje tabulka 3. Upřesnění návrhu typu a usměrnění dopravních proudů musí 
vycházet ze znalosti intenzit všech pohybů dopravních proudů a posouzení schopnosti křižovatky 
dosáhnout požadovaný stupeň úrovně kvality dopravy podle ČSN 73 6102 [6],

Pro základní orientaci lze použít tab. 3, která předkládá přibližné kapacitní meze základních typů 
křižovatek. Kapacita křižovatky je uvažována jako součet všech vjezdů do křižovatky.

Typ křižovatky
Maximální hodinová kapacita 

[voz/h]
Maximální celodenní kapacita 

[voz/den]

Neřízená křižovatka a> 1 500-2 000 18 000-24 000 c)

Okružní křižovatka s jedním 
pruhem na okružním pásu 

a jedním pruhem na vjezdu a)
2 000 - 2 500 25 000-30 000 c)

Okružní křižovatka s dvěma 
pruhy na okružním pásu 

a dvěma pruhy na vjezdu a)
2 500-3 500 30 000 - 40 000 c)

Světelně řízená křižovatka b> 3 000 - 6 400 36 000 - 77 000 c>

a) V závislosti na počtu jízdních nebo řadicích pruhů a na intenzitách jednotlivých dopravních proudů. 

b> Kapacita řízené křižovatky závisí - kromě způsobu řízení - především na počtu řadicích pruhů. 

c) Odvozeno z hodinových kapacit při běžných denních variacích dopravy.

Tabulka 3: Orientační maximální kapacity různých typů křižovatek (Převzato z [6])
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5.2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY

Neřízená křižovatka

Tento typ križovatky je dominantním typem na komunikační síti, mezi nejčastější patří křižovatky 

s vyznačenou předností v jízdě, a to stykové a průsečné.

Jejich kapacita je poměrně limitovaná, velice orientačně lze uvažovat hranici kapacity sumou všech 
vjezdů 1 200 - 1 800 voz/h (u výrazně převažujících intenzit v hlavních směrech při nízkých intenzitách 
na vedlejších vjezdech až do hodnoty 2 000 voz/h). Skutečné hodnoty kapacity závisí na rozdělení 
intenzit dopravy do jednotlivých dopravních proudů, skladbě dopravního proudu, intenzitě chodců, 
geometrickém uspořádání křižovatky a rychlosti jízdy na hlavní komunikaci. Zvýšení kapacity neřízených 
křižovatek lze dosáhnout například:

• přidáním pruhu(ů) na vjezdu z vedlejší komunikace,

• rozšířením společného pruhu na vjezdu z vedlejší komunikace 
(možnost řazení vozidel vedle sebe),

• přidáním samostatného pruhu pro levé odbočení z hlavní,

• znemožněním některých křižovatkových pohybů 
(nejefektivnější je znemožnění levého odbočení),

• snížením rychlosti jízdy na hlavní komunikaci, příp. zlepšením rozhledových podmínek,

• rekonstrukcí na okružní křižovatku nebo řízení pomocí SSZ.

Okružní křižovatka

Okružní křižovatka limituje možnost kolize ve střetném bodě pouze pro nadřazený proud jedoucí 
po okruhu poměrně nízkou rychlostí s podřazeným proudem vjíždějícím na okruh (obdoba odbočení 
vpravo z vedlejší).

Vedle vyšší bezpečnosti nabízí okružní křižovatka relativně vyšší kapacitu. Orientačně lze uvažovat hranici 
kapacity okružní křižovatky s jedním pruhem na okruhu sumou všech vjezdů 2 000 - 2 500 voz/h, 

výjimečně až 2 700 voz/h. Skutečné hodnoty závisí opět na poměru dopravního zatížení jednotlivých 
paprsků, skladbě dopravního proudu a geometrickém uspořádání křižovatky. Zvýšení kapacity 
okružních křižovatek lze dosáhnout například:

• spojovací větví mezi dvěma sousedními paprsky,

• zvýšení počtu pruhů na okružním pásu (doporučený min. vnější průměr 70 m),

• řízení pomocí SSZ,

• . přestavba na stykovou/průsečnou křižovatku se SSZ.

16 www.edip.cz



Světelně řízená křižovatka

Dalším stupněm pro zvýšení kapacity bývá osazení křižovatky světelně signalizačním zařízením. 
V některých případech lze kapacitu světelně signalizované křižovatky (např. tříramenná křižovatka 
s jedním řadicím pruhem) srovnávat s okružní křižovatkou, jinak lze světelně řízené křižovatky 
považovat za křižovatky s podstatně vyšší kapacitou. Běžně se dosahuje kapacity 3 000 až 4 000 voz/h 
a závisí zejména na počtu řadicích pruhů a způsobu řízení. Zvýšení kapacity světelně signalizovaných 

křižovatek lze dosáhnout například:

• dynamickým řízením provozu,

• rozšířením vjezdu přidáním samostatných řadicích pruhů pro jednotlivé proudy,

• zvýšením počtu jízdních pruhů na vjezdu i výjezdu pro konkrétní dopravní proud,

• změnou signálního plánu,

• znemožněním některých křižovatkových pohybů (dle možností dopravní sítě),

• přestavbou na mimoúrovňovou křižovatku.

Mimoúrovňová křižovatka

Mimoúrovňová křižovatka je základní součástí sítě dálnic a rychlostních silnic. Současně je stále více 
využívána ve velkých městech jako křižovatka na novostavbách kapacitních městských komunikací.

Kapacitní možnosti mimoúrovňové křižovatky jsou teoreticky neomezené a závisí na geometrickém 
uspořádání jednotlivých větví, které podmiňují hodnotu saturovaného toku. Kapacita připojení větve 
závisí na rychlosti dopravního proudu v průběžných pruzích, délce připojovacího pruhu a kapacitě 
komunikace za připojením. Zvýšení kapacity mimoúrovňových křižovatek lze dosáhnout například:

• výstavbou nových větví (např. doplnění o polovratné větve v další úrovni),

• rozšířením větví o další pruh,

• rozšířením jízdního pásu za oblastí připojování,

• prodloužením průpletových úseků.

www.edip.cz 17



5.3 DALŠÍ KRITÉRIA

Navržená křižovatka musí vyhovovat požadavkům úrovně kvality dopravy. Pro návrhové intenzity všech 
dopravních proudů musí být zajištěn požadovaný stupeň kvality dopravy na všech typech křižovatky.

Při posouzení vhodnosti typu křižovatky musí být respektována další kritéria:

a) podmínky pro bezpečnost provozu, zejména včasná postřehnutelnost křižovatky, soulad 
skutečné a psychologické přednosti vjízdě, požadované délky rozhledu a bezpečné uspořádání 

v oblastech střetných bodů;

b) je umožněna plynulost jízdy v přímém směru i na větvích křižovatky a umožněn průjezd v celé 

oblasti křižovatky pro návrhová vozidla;

c) geometrický návrh všech prvků křižovatky musí být v souladu s požadavky ČSN 73 6102 [6], 

vybavením a tvarem území a musí umožňovat řádné odvodnění a údržbu;

d) umístění a postřehnutelnost dopravního značení a zařízení zajistí včasnou informovanost 
účastníků silničního provozu o existenci a typu křižovatky, pohybech na křižovatce a řízení 

provozu;

e) jsou respektována chráněná území, kulturní památky a zajištěna ochrana krajiny, přírody 

a životního prostředí;

f) vhodné začlenění do prostoru s ohledem na estetiku, zástavbu a vybavení území;

g) celkové řešení křižovatky musí být hospodárné z hlediska výstavby i provozu;

h) umístění a řešení křižovatky musí být šetrné k záboru pozemku a existující zástavbě.

18 www.edip.cz



6
ÚROVEŇ KVALITY DOPRAVY

Pro posouzení úrovně kvality dopravy na křižovatce bez řízení dopravy světelnou signalizací je kritériem 
ztrátový čas vyjádřený střední dobou zdržení jednotlivých podřazených proudů, pbp. smíšených proudů. 
Pro stanovení závěrů kapacitního posouzení křižovatky je nutné ověřit, zda pro intenzitu dopravního 
proudu ln není překročena hodnota střední doby zdržení tw podle následující podmínky:

t n<t
w vz

kde:

twn střední doba zdržení vozidel v dopravním proudu n, příp. smíšeném proudu

tw nejvyšší přípustná střední doba zdržení vozidel dle požadovaného stupně úrovně kvality 
dopravy

Posouzení splnění podmínky nepřekročení nejvyšší přípustné hodnoty střední doby zdržení se 
provede pro všechny podřízené dopravní proudy n a pro všechny případné smíšené dopravní proudy. 
Pro celkové hodnocení křižovatky výsledným stupněm UKD je rozhodující nejméně příznivé hodnocení 
s nejvyšší střední dobou zdržení.

Úroveň kvality dopravy Střední doba zdržení 
v sekundáchOznačení Charakteristika doby zdržení

A Doba zdržení velmi malá < 10

B Zdržení ještě bez front < 20

C Ojedinělé krátké fronty <30

D Stabilní stav s vysokými ztrátami <45

E Nestabilní stav >45

F Překročená kapacita .i)

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

Tabulka 4 - Limitní hodnoty střední doby zdržení na vjezdu do neřízené křižovatky

Stupně úrovně kvality dopravy lze charakterizovat následujícím způsobem:

Stupeň A: Doba zdržení je velmi malá.

Stupeň B: Podřazený dopravní proud je ovlivněný. Doba zdržení je malá.

Stupeň C: Doba zdržení je citelná. Vznikají ojedinělé krátké fronty.

Stupeň D: Fronta vozidel vyvolává výrazné časové ztráty. Dopravní situace je ještě stabilní.

Stupeň E: Tvoří se fronta, která se při existujícím zatížení již nesnižuje. Charakteristická je citlivá

závislost, kdy malé změny zatížení vyvolají prudký nárůst ztrát.

Stupeň F: Kapacita je překročena. Fronta vozidel narůstá bez ohledu na dobu čekání. Křižovatka

je přetížena v delším časovém intervalu.
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Podle ČSN 73 6102 [6] se pro křižovatky požadují tyto stupně kvality dopravy na:

• dálnicích, rychlostních silnicích a silnicích I. třídy stupeň C;

• silnicích II. třídy stupeň D;

• silnicích III. třídy stupeň E;

• rychlostních místních komunikacích a přechodových úsecích stupeň D;

• místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích stupeň E.

U místních komunikací funkční skupiny C se výkonnost posuzuje v místech připojení intenzivních 
dopravních proudů (např. obchodní centra, parkoviště, sportovní zařízení).

Úroveň kvality dopravy může být pro hlavní a vedlejší komunikaci různá podle typu komunikace 

vstupující do křižovatky.

Výpočet kapacity neřízené křižovatky se provádí jen tehdy, překročí-li podle prognózy intenzita dopravy 
na křižovatce zjištěná součtem všech vozidel vjíždějících do křižovatky hodnotu 10 000 voz/den.

V oblastech, ve kterých ČSN 73 6101 [5] připouští na mezi křižovatkových úsecích dálnic, rychlostních 

silnic a ostatních silnic I. třídy stupeň D, uplatní se toto ustanovení i na křižovatkách.

Jestliže intenzita špičkové hodiny na rychlostní místní komunikaci a na jejím přechodovém úseku 
je dosahována v období výjezdových a návratových špiček, připouští se použití stupně E. V kratších 
časových úsecích je možné na křižovatkách místních komunikací dosažení stupně F.

Posuzování výkonnosti pro chodce a cyklisty a příslušné stupně kvality pohybu chodců a provozu 
cyklistů se řídí podle ČSN 73 6110.
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VÝPOČET KAPACITY NEŘÍZENÉ ÚROVŇOVÉ KŘIŽOVATKY

7.1 ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY

Výpočtová metoda platí pro průsečné i stykové neřízené úrovňové křižovatky, na nichž je upravena 
přednost v jízdě svislým dopravním značením. Pro křižovatky se zalomenou předností není metoda 
zcela vhodná, princip výpočtu je však shodný.

Metoda není vhodná pro křižovatky s nevyznačenou předností v jízdě. U tohoto typu křižovatky 

je možno orientačně uvažovat s kapacitou 600 až 800 voz/h jako součet všech vjezdů do křižovatky.

Křižovatky na místních komunikacích s tramvajovou dopravou se řeší individuálně podle místních 
poměrů.

Tato metoda matematicky nezohledňuje vliv chodců (na přechodech pro chodce) a cyklistů 
(na přejezdech pro cyklisty) na kapacitu křižovatky. Při praktickém posuzování kapacity neřízených 
úrovňových křižovatek je úkolem dopravního inženýra zohlednit proudy chodců a cyklistů odborným 
slovním zhodnocením v závěrech posudku.

Metoda předpokládá rozdělení délek časových odstupů v dopravním proudu podle logaritmicko- 
normálního rozdělení. V případě blízkosti světelně řízených křižovatek může dojít vlivem odlišného 
rozdělení odstupů ke zvýšení kapacity křižovatky.

Metoda předpokládá dodržování platných právních předpisů, zejména pravidel provozu na pozemních 
komunikacích, všemi účastníky provozu.

7.2 VÝPOČET KAPACITY

Kapacitní výpočet a posouzení neřízených křižovatek má tři základní úrovně:

• Stanovení základní kapacity Gn vedlejších dopravních proudů jako fiktivní hodnoty vyjadřující 
maximální možnou propustnost příslušného podřízeného dopravního proudu.

• Výpočet skutečných hodnot kapacity dopravních proudů Cn, která závisí na pravděpodobnosti 
nevzdutí příslušných nadřazených dopravních proudů p0. S klesající hodnotou 
pravděpodobnosti p0 bude také klesat reálná kapacita Cn podřízeného dopravního proudu.

• Závěrem se stanoví rezerva kapacity fiezjako rozdíl skutečné kapacity Cn a intenzity ln a posoudí 

se úroveň kvality dopravy prostřednictvím vypočtené hodnoty střední doby zdržení tw.

Pro matematický model pro výpočet základní kapacity je nutné stanovit několik vstupních proměnných. 
Pro každý podřazený dopravní proud se stanoví podle stupně jeho podřazenosti (tab. 5) rozhodující 
intenzita nadřazených proudů (tab.6 nebo tab.7) a hodnoty kritického časového odstupu (tab.8, 

příp. tab.9) a následného časového odstupu (tab. 10).
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7.2.1 Stupeň podřazenosti dopravních proudů

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.

• 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 proud 1 a 12.

• Do třetího stupně spadají proudy podřízené proudům prvního i druhého stupně. V případě 
průsečné křižovatky jsou v tomto stupni zařazeny proudy s přímým průjezdem z vedlejší 
(5,11) a v případě stykové křižovatky je ve třetím stupni proud odbočující vlevo z vedlejší 
komunikace (4).

• Čtvrtý stupeň podřazenosti se uplatňuje pouze u průsečných křižovatek. Jedná se o levé 

odbočení z vedlejší komunikace (4,10). Tyto proudy musí dát přednost v jízdě všem 
příslušným nadřazeným proudům 1., 2. a 3. stupně.

Stupeň Charakteristika
Dopravni proudy

Průsečná křižovatka Styková křižovatka

1 .stupeň nadřazenost 2,3,8,9 2,3,8

2.stupeň
jednoduchá podřazenost 

proudu 1. stupně 1,6,7,12 6,7

3.stupeň
dvojnásobná podřazenost 
proudům 1. a 2. stupně 5,11 4

4.stupeň
trojnásobná podřazenost 
proudům 1., 2. a 3.stupně 4,10 -

Tabulka 5: Stupně podřazenosti proudů uvažované pro výpočet neřízené úrovňové křižovatky

7.2.2 Rozhodující intenzity nadřazených proudů

Rozhodující intenzita nadřazených proudů je základní proměnnou při výpočtu základní kapacity 
vedlejších dopravních proudů. Její hodnota se stanoví v závislosti na typu křižovatky pro průsečnou 
křižovatku podle tabulky 6 a pro stykovou křižovatku podle tabulky 7.

Skladba nadřazených proudů má v porovnání se zohledněním skladby u podřazených proudů výrazně 
odlišný vliv na přesnost výpočtu. Použití přepočtu vozidel nadřazených proudů podle tabulky 2 by 
vedlo k nepřesným výpočtům. S ohledem na přesnost a jednoduchost metodiky výpočtu je skladba 
nadřazených proudů zanedbávána. Hodnota intenzity nadřazených proudů vstupuje do výpočtu 
ve skutečných vozidlech.
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Podřazený proud Číslo Součet Intenzit nadřazených proudů [voz/h]

Levé odbočení z hlavní
1 'a*'a

7 !2 + l3

Pravé odbočení z vedlejší
6 /22>+ 0,5 . 1"

12 i82) + o,5. /;>

Přímý průjezd z vedlejší
5 l2 + 0,5 .1/'+ /s + /9 + /; + l7

11 /g + 0,5 . /^ + /g + /? + ly

Levé odbočení z vedlejší
4 i2 + 0,5. /;>+18 + 0,5. /;> + /, +17+112 + /„

10 i8 + 0,5. /;>+12 + 0,5. /;> + /, +17+16 +15

^ Pokud má dopravní proud 3 nebo 9 samostatný jízdní pruh l3=0, l9=0
2> Když má dopravní proud 2 nebo 8 dva jízdní pruhy, použije se intenzita dopravního proudu pro pravý jízdní pruh //2, //Z

Tabulka 6: Součet intenzit nadřazených proudů na průsečné křižovatce

Podřazený proud Číslo Součet Intenzit nadřazených dopravních proudů 
[voz/h]

Levé odbočení z hlavní 7 l2 +13

Pravé odbočení z vedlejší 6 1» + 0,5 . 1"

Levé odbočení z vedlejší 4 i2 + o,s. /;>+18 + l7

'> Pokud má dopravní proud 3 samostatný jízdní pruh (=0

2)Když má dopravní proud 2 dva jízdní pruhy, použije se intenzita dopravního proudu pro pravý jízdní pruh IJ2

Tabulka 7: Součet intenzit nadřazených dopravních proudů na stykové křižovatce

7.2.3 Hodnoty kritických odstupů

Pro výpočet základní kapacity vedlejších dopravních proudů se použije střední hodnota kritických 
časových odstupů tg všech řidičů pro dané vnější podmínky (tabulka 8, příp. 9).

Střední hodnoty kritického časového odstupu jsou stanoveny v rozlišení podle:

• druhu dopravního proudu,

• rychlosti jízdy na hlavní komunikaci.

V závislosti na rychlosti jízdy na hlavní komunikaci se hodnota tg stanovuje pro konkrétní rychlost jízdy 

V85% (viz kapitola 4.3) na hlavní komunikaci posuzované křižovatky v rozmezí 30 až 90 km/h (tab.8). 
Se stoupající rychlostí jízdy stoupá i hodnota kritického časového odstupu.
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Druh dopravního proudu
Číslo dopravního 

proudu

Funkce tg v závislosti na rychlosti 

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

Levé odbočení z hlavní 7/1 ta = 3,4 + 0,021 . vgs%

Pravé odbočení z vedlejší 6/12 tn = 2,8 + 0,038 . v85%

Přímý průjezd z vedlejší 5/11 ta = 4,4 + 0,036 . v85%

Levé odbočení z vedlejší 4/10 ta = 5,2 + 0,022 . í/ss%

Tabulka 8: Střední hodnoty kritických časových odstupů tg

Funkce stanovující hodnotu tg má své meze platnosti pro rychlosti v intervalu 30-90 km/h. Pro rychlosti 

menší než 30 km/h se dosadí 30 km/h a pro rychlosti nad 90 km/h se dosadí 90 km/h.

Pro vybrané rychlosti je hodnota tg vyčíslena v tabulce 9.

Dopravní proud
Rychlost jízdy na hlavní komunikaci v8m [km/h] - v [s]

30 50 70 90

7/1 4,0 4,5 4,9 5,3

6/12 3,9 4,7 5,5 6,2

5/11 5,5 6,2 6,9 7,6

4/10 5,9 6,3 6,7 7,2

Tabulka 9: Střední hodnoty kritických časových odstupů tg pro vybrané hodnoty rychlosti jízdy 

na hlavní komunikaci

7.2.4 Hodnoty následných odstupů

Pro výpočet základní kapacity vedlejších dopravních proudů se použije střední hodnota následných 

časových odstupů řf všech řidičů pro dané vnější podmínky (tab. 10).

Střední hodnoty následného časového odstupu jsou stanoveny v rozlišení podle:

• druhu dopravního proudu,

• úpravy přednosti v jízdě.

Druh dopravního proudu
Číslo dopravního 

proudu

tf[s]

P4 P6

levé odbočení z hlavní 7/1 2,6

pravé odbočení z vedlejší 6/12 3,1 3,7

přímý průjezd z vedlejší 5/11 3,3 3,9

levé odbočení z vedlejší 4/10 3,5 4,1

Tabulka 10: Návrh středních hodnot následného časového odstupu tf

Legenda: P4 - přednost upravena dopravní značkou č. P4 „Dej přednost v jízdě!"
P6 - přednost upravena dopravní značkou č. P6 „Stůj, dej přednost v jízdě!
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7.2.5 Základní kapacita

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.

Kapacita dopravních proudů 3. a 4. stupně je vždy nižší než základní kapacita vlivem ovlivněných 
nadřazených proudů, u kterých s rostoucím stupněm vytížení roste přímo úměrně pravděpodobnost 
výskytu fronty vozidel. Pro 3. stupeň podřazenosti se potom zohledňuje pravděpodobnost nevzdutí 
proudů 2. stupně. Pro 4. stupeň podřazenosti, který se vyskytuje pouze u průsečných křižovatek, se 
zohledňuje pravděpodobnost nevzdutí proudů 2. stupně a současně proudů 3. stupně.

Maximální počet vozidel z podřazeného proudu, která mohou projet křižovatkou v časové mezeře 
mezi vozidly nadřazených dopravních proudů se označuje jako základní kapacita Gn.

Pro stanovení základní kapacity lze použít vztah:

^ 3600 a 3600 ' 9 2 '
Cj =-------

kde

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

lH rozhodující intenzita nadřazených proudů [voz/h],

tg kritický časový odstup [s],

tf následný časový odstup [sj.

Vztah základní kapacity je možné graficky znázornit (obr. 6 až 9) pro jednotlivé podřazené dopravní 
proudy se shodnými časovými odstupy tgl tf odpovídající nejčastějším rychlostem v85% na hlavní 
komunikaci v intravilánu (50 km/h) a v extravilánu (90 km/h).

www.edip.cz 25



1500 

1400

„ 1300 
=§ 1200
§ 1100 

“ 1000 
^ 900
ru
•o 800 
2. 70003
f 600 
-§ 500
fö

32 400
'03
M 300 

200 

100 
0

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

Rozhodující intenzita nadřazených dopravních proudů lH [voz/h]

Obrázek 6: Vztah základní kapacity dopravních proudů 7 a i (levé odbočení z hlavní) 
na rozhodující intenzitě nadřazených dopravních proudů
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Obrázek 7: Vztah základní kapacity dopravních proudů 6 a 12 (pravé odbočení z vedlejší) 
na rozhodující intenzitě nadřazených dopravních proudů
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Dopravní proudy Sail
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Obrázek 8: Vztah základní kapacity dopravních proudů 5 a íí (přímý průjezd z vedlejší) 
na rozhodující intenzitě nadřazených dopravních proudů
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Obrázek 9: Vztah základní kapacity dopravních proudů 4 a 10 (levé odbočení z vedlejší) 

na rozhodující intenzitě nadřazených dopravních proudů
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7.2.6 Kapacita jízdního pruhu n-tého proudu druhého stupně

Kapacita jízdního pruhu proudů druhého stupně Cn se rovná základní kapacitě Gn. Pro vozidla 
odbočující vlevo z hlavní komunikace (dopravní proudy 1 a 7) a pro vozidla odbočující vpravo z vedlejší 
komunikace (dopravní proudy 6 a 12) platí vztah (2):

Cn - G n (2)

kde

n dopravní proudy 1,7,6,12 [-],

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

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

7.2.7 Kapacita jízdního pruhu n-tého proudu třetího a čtvrtého stupně

Při výpočtech pro podřazené dopravní proudy 3. nebo 4. stupně je nutné zohlednit pravděpodobnost 
nevzdutí rozhodujících nadřazených dopravních proudů, která snižuje jejich základní kapacitu. 
Právděpodobnost nevzdutého stavu nadřazených proudů p0n se stanoví podle vztahu:

Po,r max ■{
l-av = 7 -

>

.o
(3)

kde

n dopravní proudy 1,7,6,12,5,11 [-],

av stupeň vytížení pro n-tý proud [-],

ln intenzita dopravy dopravního proudu n [pvoz/h],

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

Pro dopravní proudy odbočující vlevo (1 a 7), platí rovnice jen tehdy, je-li 95%-ní délka fronty Ngs% 
vyjádřená v metrech menší než délka řadicího pruhu (, Pokud je Ngs% větší než délka řadícího pruhu, je 
třeba na místo hodnoty po ; příp. p07stanovit hodnotu p0 J* příp. p07* podle vztahu (16).

Pokud nejsou pro proudy odbočující vlevo 1 a 7 samostatné pruhy, místo hodnoty p0(ap07se vypočítá 
hodnota p0)**, příp. p07** podle vztahu (14).

Výsledná hodnota kapacity dopravních proudů třetího a čtvrtého stupně se vypočítá násobením 
základní kapacity Gn hodnotou pravděpodobnosti p0. Přitom se rozlišuje:

a) styková křižovatka

Pro zjištění kapacity C4 pro dopravní proud 4 (třetího stupně) se na stykové křižovatce násobí základní 
kapacita hodnotou pravděpodobnosti p07, vyjadřující nevzdutí nadřazeného proudu druhého stupně 
pro odbočování vlevo 7, podle vztahu:

G4 P 0,7 ■ G 4 (4)
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kde

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

Po,7 pravděpodobnost nevzdutého stavu nadřazeného proudu 7 [-] vypočtená podle
vztahu (3),

. v případě, že je 95%-ní délka fronty A/gs% dopravního proudu 7 větší než délka 
pruhu pro odbočování vlevo, se místo p07 použije hodnota p0* vypočtená podle 
vztahu (16),

• v případě, že dopravní proud odbočující vlevo z hlavní komunikace 7 nemá 

samostatný pruh, se místo p07 použije hodnota p07** vypočtená
podle vztahu (14),

G4 základní kapacita jízdního pruhu proudu 4 [pvoz/h],

b) průsečná křižovatka

Na průsečné křižovatce platí, že dopravní proudy Sail (přímý průjezd z vedlejší) jsou proudy 
třetího stupně. V nadřazených dopravních proudech druhého stupně 1 a 7 (odboční vlevo z hlavní 
komunikace) můžou nezávisle na sobě vzniknout fronty vozidel. Kapacity jízdních pruhů proudů 

5 a 11 (C5a C„) vyplývají ze vztahu (5) násobením základních kapacit hodnotou pravděpodobnosti 
současného nevzdutí proudů 1 a 7 px:

cs = P* • Gs

Cn=P*-G„ (5)

kde

Cs,Cn kapacita jízdního pruhu proudu 5 nebo 11 [pvoz/h],

Px px = p01 ■ p07 pravděpodobnost současného nevzdutí proudů 1 a 7 [-],

• v případě, že 95%-ní délka fronty A/gs% dopravního proudu 1 nebo 7 je větší 
než délka pruhu pro odbočování vlevo, se místo p01 nebo p07 použije hodnota 
Po,* a Po.7*

• v případě, že dopravní proudy odbočující vlevo z hlavní komunikace 1 nebo 7 
nemají samostatný pruh, místo p01 nebo p07se použije hodnota pg** a p07**,

G5,G„ základní kapacita jízdního pruhu pro proud 5 nebo 11 [pvoz/h].

Stavy bez vytváření fronty vozidel

Při určování kapacity jízdních pruhů proudů čtvrtého stupně (4 a 10) na průsečné křižovatce, tj. 

proudů odbočujících vlevo z vedlejší komunikace se musí zohlednit pravděpodobnost, že se současně 

nevytvoří kolony v dopravních proudech druhého (1,7 a 6,12) a třetího stupně (5 a 11), což ale není 
navzájem závislé. Po vypočítání hodnot pravděpodobností p01, p07, p06, p012, p05, p0ll se určují 
hodnoty pravděpodobností pzS a pz1l, které vyjadřují s dostatečnou přesností stav bez vzdutí.
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7
Pz.n =

kde

n

Po.n

px

7 +
7 - Px 7 - Po,

Px Po,n (6)

dopravní proud 5 nebo 11,

pravděpodobnost nevzdutého stavu n-tého nadřazeného proudu [-], 

px- p01- p07 pravděpodobnost současného nevzdutí proudů 1 a 7 [-],

• v případě, že 95%-ní délka fronty Ngs% dopravního proudu 1 nebo 7 je větší 
než délka pruhu pro odbočování vlevo, se místo p0; nebo p07 použije hodnota 
Po/a Po/'

• v případě, že dopravní proudy odbočující vlevo z hlavní komunikace 1 nebo 7 
nemá samostatný pruh, místo p01 nebo p07se použije hodnota p0** a p07**,

pravděpodobnost současného nevzdutí proudů 1,7,5 nebo 1,7,11 [-].

Kapacity jízdních pruhů proudů čtvrtého stupně (C4 a C;0), t.j. proudů odbočující vlevo z vedlejší 
komunikace se vypočítají podle vztahu:

kde

C4=Pz,„

CW = PZ,5

/ cí0

P z, 5' PzJI 

Po.12' Po,6

■ Po, 12 ’ ^4

■ P0,6 ■ G;0

kapacita jízdního pruhu proudu 4 nebo 10 [pvoz/h],

pravděpodobnost současného nevzdutí proudů 1,7,5 nebo 1,7,11 [-] 
podle vztahu (6),

pravděpodobnost nevzdutého stavu nadřazeného proudu 12 nebo 6 [-] 

základní kapacita jízdního pruhu proudu 4 nebo 10 [pvoz/h].

(7)
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7.2.8 Výpočet kapacity pruhů se společným razením

Obrázek 10: Vedlejší vjezdy křižovatky se společným řazením

Pokud se vozidla podřazených proudů z vedlejších paprsků řadí před křižovatkou pouze v jednom 
jízdním pruhu (obr. 10), potom se kapacita společného pruhu Cn vypočítá podle vztahu:

m
ľ,

C =0±!—
n,n,n m

Cn n n kapacita společného pruhu [pvoz/h],

n,n,n 4+5, 5+6, 4+6, 4+5+6, 10+11, 11+12, 10+12, 10+11+12

j průběžný index pro dílčí proudy [-],

avj (=-”-) stupeň vytížení dopravního proudu j [-],

/. návrhová intenzita dopravy dopravního proudu j [pvoz/h],

C kapacita pruhu proudu j [pvoz/h],

m počet proudů ve společném pruhu [-].

(8)
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7.2.9 Výpočet kapacity pruhů se společným řazením a rozšířeným vjezdem

Vjezdy z vedlejších paprsků mohou být upraveny tak, aby se čekající vozidla dopravních proudů 
odbočujících vpravo a vlevo mohla zastavovat v místě rozhledu vedle sebe (obr.11).

Styková křižovatka

Obrázek 7 7: Pruh se společným řazením a rozšířeným vjezdem

Kapacita společného pruhu 4+6 se při tomto uspořádání vypočítá podle vztahu:

C = min <
n,n

>

kde
1800

(9)

j dopravní proud 4 [-],

k dopravní proud 6 [-],

Cnn kapacita společného proudu 4+6 [pvoz/h],
lj lk

'V avk '= T- nebo 7^) stupeň vytížení dopravního proudu j, k[~],
k

ľ,lk návrhová intenzita dopravy dopravního proudu j, k [pvoz/h],

C, Ck kapacita jízdního pruhu j, k [pvoz/h],

lu délka úseku společného pruhu pro možnost zastavení v rozšířeném vjezdu [m].
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Průsečná křižovatka

Na průsečných křižovatkách se rozlišuje, zda se dopravní proud přímého směru (proud 5 a 11) řadí 

společně s proudem odbočujícím vlevo (proud 4 a 10) nebo s proudem odbočujícím vpravo (proud 
6 a 12) (obr. 12 a 13). Rozeznává se tedy vjezd rozšířený vpravo (vozidla odbočující vpravo objíždějí 

smíšený proud složený z vozidel odbočujících vlevo a jedoucích přímo) nebo vjezd rozšířený vlevo 
(vozidla odbočující vlevo objíždějí smíšený proud složený z vozidel odbočujících vpravo a jedoucích 
přímo).

Obrázek 72; Proud přímého směru (proud 5 a 11) se řadí společně s proudem odbočujícím vlevo 

(proud 4 a 10)

u vpravo

,0' 

[ ]
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Obrázek 13: Proud přímého směru (proud 5 a 
(proud 6 a 12)

11) se řadí společně s proudem odbočujícím vpravo

Kapacita společného pruhu na vjezdu rozšířeném vpravo nebo s pruhem pro 
(obr. 12) se určuje podle vztahu:

C,n, vpravo = mm t , , jo
(a i + a i J

í+7
+ a vk

1800

odbočování vpravo

(10)

Kapacita společného pruhu na vjezdu rozšířeném vlevo nebo s pruhem pro odbočování vlevo (obr. 13) 
se určuje podle vztahu:

Cn,vlevo = min^

'i + 'j+'k

1 u, vlevo , 1j I+J 'u, vlevo +1 avk) 6

1800

kde

(11)

/

j

k

^~n, vlevo' ^~n, vpra vo

dopravní proudy 4 a 10 [-], 

dopravní proudy 5 a 11 [-], 

dopravní proudy 4 a 12 [-], 

příslušná kombinace /) j, k, 

kapacita společného pruhu [pvoz/h].
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/

u, vpravo

u, vlevo

. I i I j I k

(= — nebo -—) stupeň vytížení dopravního proudu i, j, k [-],
c / c y _ c k

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

kapacita jízdního pruhu proudu i, j, k [pvoz/h],

délka úseku společného pruhu pro možnost zastavení v pruhu 

pro odbočování vpravo nebo v rozšířeném vjezdu [m],

délka úseku společného pruhu pro možnost zastavení v pruhu 

pro odbočování vlevo nebo v rozšířeném vjezdu [m].

Nejednoznačné využívání rozšířených vjezdů

Předchozí vztahy lze použít jen tehdy, pokud na základě vnějších podmínek je způsob použití rozšíření 
vjezdu jednoznačný, což je velmi problematické předvídat. Způsob pohybu vozidel jedoucích přímo je 
rozhodující. Vozidla odbočující vpravo nebo vlevo využijí tu část jízdního pruhu, která nejvíce vyhovuje 

směru jejich pohybu. Když vozidla jedoucí přímo objíždějí vozidlo čekající na odbočení vlevo po 

pravé straně, je vjezd rozšířený vlevo, pokud míjejí vozidla odbočující vpravo po levé straně, je vjezd 
rozšířený vpravo. Pravděpodobnost, že vjezd je rozšířený vpravo (vlevo) je přibližně úměrná stupni 
zatížení jízdního pruhu odbočujícího vpravo (vlevo). To umožňuje sestavit rovnici pro výpočet kapacity 
nejednoznačně rozšířeného vjezdu v tomto tvaru:

njpoi rnin
- + C„

1800

f

aw ! avj+avk k +1j + lk

+(a*i +aJ^’ 6^ki +aJ^'+aT' avi +avj +avk

1800

kde

(12)

dopravní proudy 4 a 10 [-],

dopravní proudy 5 a 11 [-],

dopravní proudy 4 a 12 [-],

příslušná kombinace /] j, k,

kapacita společného pruhu [pvoz/h],

stupeň vytížení dopravního proudu i, j, k [-],

návrhová intenzita dopravy dopravního proudu /) j, k [pvoz/h],

kapacita jízdního pruhu proudu i, j, k [pvoz/h],

lu délka úseku společného pruhu pro možnost zastavení v pruhu

pro odbočování nebo v rozšířeném [m].

Tento vztah se použije tehdy, pokud není jednoznačně jasné, zda je vjezd rozšířen vpravo nebo vlevo.

k

n

C
n,spol

aw' avj' avk

Iľ lk

^ 9c*

C; C;

I k
nebo ----)

ck
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7.2.10 Na hlavní komunikaci není samostatný pruh pro odbočování vlevo

Vliv proudů 1 .stupně (proudy 2+3 a 8+9) na kapacitu pruhu podřazených proudů je zohledněn v ta
bulkách 6 a 7. Pokud chybí samostatný pruh pro dopravní proud odbočující vlevo z hlavní komunikace 
(proudy 1 a 7) (obr. 14) může dojít ke stavu vzdutí fronty proudů 1 nebo 7 a vytvoření překážky prou
dům 1 .stupně (proudy 2+3 a 8+9).

T
A <0^

Obrázek 14: Na hlavní komunikaci není samostatný pruh pro odbočování vlevo

Kapacita Cnnn společného pruhu smíšených dopravních proudů na společném jízdním pruhu na hlavní 
komunikaci lze vypočítat podle vztahu:

cn,n,n = min^

li+lj+lk

avi +avj + avk

1800 (13)
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kde

C

avi' avj' avk 

/' y' k

c, c, c/' y k

dopravní proudy 1 a 7 [-], 

dopravní proudy 2 a 8 [-], 

dopravní proudy 3 a 9 [-],

kapacita společného pruhu smíšených proudů [pvoz/h],
I i 'i 11

(= —, — nebo —) stupeň vytížení pro dopravní proudy i, j, k [-], 
ci cj ck

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

kapacita jízdního pruhu i, j, k [pvoz/h].

Pro odhad vlivu stavu dopravy na kapacitu pruhů podřazených proudů se stanoví pravděpodobnost 
nevzdutého stavu v příslušných společných pruzích p0,** nebo p0** podle vztahu:

Po,n** = max

1 -(avi+ ayj+ 3 VJ 

0 (14)

kde

i

k

p * ro.n

3,3,3,vi' v]' vk 

/■'

C, C, ck

dopravní proudy 1 a 7 [-], 

dopravní proudy 2 a 8 [-], 

dopravní proudy 3 a 9 [-],

pravděpodobnost nevzdutého stavu v příslušných společných pruzích,

(= — nebo —) stupeň vytížení pro dopravní proudy i, j, k [-],
^ i j k

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

kapacita jízdního pruhu i, j, k [pvoz/h].

Pro zohlednění vlivu stavu dopravy na vjezdu hlavní komunikace na kapacitu podřazených proudů 4, 
5, 10, 11 se v rovnicích (4), (5) a (6) nahradí hodnoty p0, a p07 vypočítané podle vztahu (3) hodnotami 

p01** a p07** vypočítané ze vztahu (14).
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7.2.11 Na hlavní komunikaci je samostatný pruh pro odbočování vlevo

Obrázek 75: Na hlavní komunikaci je samostatný pruh pro odbočování vlevo

V případě, že samostatný pruh pro odbočování vlevo z hlavní komunikace (proudy 1 a 7) je krátký 
(obr. 15), může v něm vytvořená fronta ovlivnit dopravní proudy prvního stupně (proudy 2 a 3 nebo 
8 a 9). Celková kapacita proudů na společném pruhu se vypočítá podle vztahu:

Cn, vlevo -mm <

kde

//+/j+ /fc

6 I —*"7 /

Ia5 + (a ■ + a

1800

vk'

-±+1
6

n, vlevo

dopravní proudy 1 a 7 [-], 

dopravní proudy 2 a 8 [-], 

dopravní proudy 3 a 9 [-], 

kapacita společného pruhu [pvoz/h],

(15)
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1 i 'j 'k

avj, a., avk (= — nebo ——; stupeň vytížení pro dopravní proudy i, j, k [-],
W C j C k

/ŕ, /., Ik intenzita dopravního proudu i, j, k [pvoz/h],

C, C, Q kapacita jízdního pruhu /j yj k [pvoz/h],

lr délka úseku pro zastavení v pruhu pro odbočování vlevo [m].

Kapacita společných pruhů smíšených proudů 1, 2, 3 a 7, 8, 9 se musí překontrolovat jen tehdy, 
pokud je 95%-ní délka fronty Ngs% proudu odbočujícího vlevo 1 nebo 7 je větší než délka pruhu pro 
odbočování vlevo.

Pro zohlednění vlivu stavu dopravy na vjezdu hlavní komunikace na kapacitu podřazených proudů 
se počítá pravděpodobnost nevzdutého stavu v příslušných společných pruzích p0* a p07* podle 

vztahu:

p0/=max<

^+ií~L
+i

+ [a vj + a vk
\~+1)6

(16)

kde

i dopravní proudy 1 a 7 [-],

j

k

Po.n

ci • / a .. ci iVI' V]' VK

lľ 'k

ci' cr ck

dopravní proudy 2 a 8 [-], 

dopravní proudy 3 a 9 [-],

pravděpodobnost nevzdutého stavu ve společném pruhu na hlavní 

komunikaci,
11 i j 11.

(= —, — nebo —) stupeň vytížení pro dopravní proudy i, j, k [-],
a ^k

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

kapacita jízdního pruhu i, j, k [pvoz/h],

délka úseku pro zastavení v pruhu pro odbočování vlevo [m].

Pro zohlednění vlivu stavu dopravy na vjezdu hlavní komunikace na kapacitu podřízených proudů 4, 
5, 10, 11 se nahradí v rovnicích (4), (5) a (6) hodnoty p0J a p07 vypočítané podle vztahu (3) hodnotami 

p0* a p07* vypočítané ze vztahu (16).
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7.3 STANOVENÍ STŘEDNÍ DOBY ZDRŽENÍ

Střední doba zdržení závisí na rezervě kapacity jízdního pruhu příslušného proudu, příp. smíšených 
proudů, a jeho kapacitě. Před stanovením hodnoty tw vyjadřované v sekundách je nutné ze znalosti 
návrhové intenzity dopravních proudů a vypočtené kapacity pruhu stanovit rezervu kapacity Rez podle 
vztahu:

/?ez=C-/n (17)

kde:
Rez rezerva kapacity [pvoz/hj,
Cn kapacita pruhu [pvoz/h],
ln intenzita dopravního proudu n nebo smíšených proudů n,n,n [pvoz/h].

C = 1000 pvoz/h
Úroveň kvality 

dopravyC = 800 pvoz/h

C = 600 pvoz/h

-—I C = 400 pvoz/h 

C = 200 pvoz/h

S 40

Rezerva kapacity [pvoz/h]

Obrázek 16: Vztah střední doby zdržení na kapacitě a její rezervě

Pro hodnoty střední doby zdržení tw vyšší než 45 s je charakteristický vysoký stupeň vytížení av. 
Hodnota tw pro tento stav je vysoce citlivá v závislosti na kapacitě a její rezervě. Citlivost růstu střední 
doby zdržení v závislosti na poklesu rezervy kapacity je výrazně vyšší pro dopravní proudy s menší 
kapacitou.

Střední doba zdržení je odvozena z rovnic Kimber/Hollis [12] odvozených z teorie front, závisí 
na kapacitě jízdního pruhu a její rezervě podle vztahu:
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tw — D1 + E -\—
V

Di=1(jf2+g-f)

7

V o

2 .T.y

-.(lJ-q).y + ry v-Vo+qo^

v y
+ E

V O-Clo IFI

--(v -q)-E

E =
Clo

V o-(v O-Clo)

V-1^0+Clo

q

kde:

(18)

tw Střední doba zdržení v intervalu T [s],

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

/v Kapacita pruhu podřazeného dopravního proudu v uvažovaném intervalu [pvoz/s],

^ 3600 .

q Intenzita podřazeného dopravního proudu [pvoz/s], 9=

IJ0 Kapacita v čase po špičkovém intervalu [pvoz/s], jj =

q0 Intenzita podřazeného dopravního proudu po špičkovém intervalu [pvoz/s].

7.4 STANOVENÍ DÉLKY FRONTY

Délka fronty na vjezdech do neřízené křižovatky se dimenzuje na 95% pravděpodobnost uvažované 
délky fronty. Znamená to, že v 95% času během špičkové hodiny je fronta kratší než udává hodnota 
A/95%, ve zbývajících 5% času se připouští fronta vozidel delší. Délka fronty N95% se určí podle obrázku 17 

na základě stupně vytížení av a hodnoty kapacity Cn.

Stupeň vytížení je dán následujícím vztahem:

kde:

av stupeň vytížení [-],
ln návrhová intenzita dopravního proudu n [pvoz/h],

Cn kapacita pruhu dopravního proudu n [pvoz/h].
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Délka fronty A/gw na obrázku 17 je dána následujícím vztahem: 
f I----------------------- 1------ A

3
N 95% - 7 +

2 S. a 
+ 3,0- "

C
n z

kde:

A/n,

C

délka fronty [m] 

stupeň vytížení [-],

kapacita pruhu dopravního proudu n [pvoz/hj.

kapacita C [pvoz/h]

r— 192

c 144

^ 132

stupeň vytížení a„

Obrázek 17: Délka fronty Ngs% na vjezdech do neřízené křižovatky v závislosti na stupni vytíženi a
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8
POSTUP VÝPOČTU

Pro praktické využití metodiky posouzení předkládáme postup v následujících pracovních 
krocích:

D
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

Získání podkladů charakterizujících křižovatku podle kap. 4 (Protokol - záhlaví)

Určení vlivů zohlednitelných do výpočtu kapacity. Jedná se o rychlost jízdy volných dopravních 
proudů v hlavním směru a způsob dopravního značení na větvích s povinností dát přednost 
v jízdě svislou dopravní značkou P4/P6. (Protokol - záhlaví)

Zjištění požadované nejvyšší přípustné střední doby zdržení tw podle příslušného stupně 
úrovně kvality dopravy kap.6.

Zjištění geometrického uspořádání křižovatky podle kap.4.2 (Protokol- sl. í-3)

Zjištění návrhových intenzit všech dopravních proudů ln a zohlednění skladby dopravního 
proudu podle kap. 4.1. (Protokol - sl.4-10)

Stanovení příslušných nadřazených proudů lH pro jednotlivé posuzované vedlejší dopravní 
proudy ln. U nadřazených proudů lH metodika připouští zjednodušení a vliv skladby dopravy 
zanedbává. Proudy /H jsou stanoveny ve skutečných vozidlech bez zohlednění skladby 
dopravních proudů. (Protokol - sl. 12)

Výpočet základní kapacity pruhu Gn v závislosti na hodnotách příslušných nadřazených 
proudů lH a kritických a následných odstupů tg a tf pro jednotlivé podřazené dopravní proudy.

(Protokol - sl. 13)

Výpočet pravděpodobností nevzdutého stavu nadřazených proudů a následný výpočet 

skutečné kapacity pruhu podřazených dopravních proudů

• pro všechny proudy 2.stupně

• pro všechny proudy 3.stupně

• pro všechny proudy 4.stupně

• pro všechny smíšené proudy 

Pro všechny samostatné nebo společné pruhy:

• Výpočet rezervy kapacity Rez

• Výpočet délky fronty

• Stanovení středního zdržení tw a příslušného stupně UKD

Stanovení stupně UKD pro paprsky hlavní a vedlejší komunikace dané dosaženou nejméně 
příznivou UKD na samostatných nebo společných pruzích. (Protokol - sl.32).

(Protokol - sl. 14- 7 8), 

(Protokol - sl. 19-22), 

(Protokol - sl.23,24), 

(Protokol - sl.25-28).

(Protokol - sl.29), 

(Protokol - sl.30), 

(Protokol - sl.31,32).
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11) Slovní závěry posouzení komentující:

• naplnění požadavků úrovně kvality dopravy na hlavní a vedlejší komunikaci křižovatky

• další ovlivňující faktory kapacity křižovatky (např. vliv chodců, cyklistů, geometrického 
uspořádání křižovatky, příp. blízkého SSZ, atp.)

• zjištěné nebo předpokládané odchylky dopravního chování od pravidel provozu na
pozemních komunikacích (Protokol - závěry).

12) V případě, že křižovatka kapacitně nevyhoví, lze postupovat podle kapitoly 5, která nabízí 
základní možnosti zkapacitnění. Pokud nelze najít řešení v podobě neřízené křižovatky bude 
nutné uvažovat o návrhu jiného typu s vyšší kapacitou.
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9
POŽADOVANÉ VÝSTUPY

Obsahově závazný výstup posouzení kapacity úrovňové neřízené křižovatky je definován jednotným 
protokolem. Protokoly jsou rozlišovány pro nejrozšířenější základní typy stykové a průsečné křižovatky. 
Oba protokoly jsou dvoudílné:

• pro stykovou křižovatku Protokol 1 a, Protokol 1 b;
• pro průsečnou křižovatku Protokol 2a, Protokol 2b.

Způsob vyplnění protokolu vyplývá z postupu výpočtu podle kapitoly 8. K jednotlivým sloupcům 
v protokolu se odkazují níže uvedené poznámky pro rychlou nápovědu.

Poznámky pro práci s jednotným protokolem
1. Sloupec: Pro každý vjezd křižovatky se zaznamená počet jízdních pruhů pro jednotlivé dopravní

proudy. Metodika výpočtu kapacity umožňuje zohlednit dva jízdní pruhy pro jeden 
dopravní proud pouze v případě proudů 2 a 8, pro ostatní proudy je vždy možný jen 
jeden jízdní pruh. V případě společných jízdních pruhů je možné v protokolu zaznamenat 
pruh pouze pro přímý směr, odbočující proud bude chápán na společném pruhu. Příklady 
uspořádání a záznamu všech metodikou zohlednitelných uspořádání vjezdů na hlavní 
a vedlejší komunikaci je uveden na obrázku 22.

2. Sloupec: Délka pruhu se zaznamená pro všechny proudy (je-li společný pruh uvede se jedna
hodnota) na vedlejší větvi a v případě samostatného pruhu pro proudy 1 a 7 na hlavní 
komunikaci pokud jsou pruhy délkově omezené. Délka pruhu se zaznamená v metrech.

3. Sloupec: Pro všechna pravá odbočení (proudy 3, 6, 9, 12) se zaznamená, zda jsou/nejsou řešena
samostatným pruhem , příp. fyzickým oddělením ostrůvkem.

4. Sloupec:

5. Sloupec:

6. Sloupec:

7. Sloupec:

8. Sloupec:

9. Sloupec:

Intenzity dopravních proudů pouze osobní vozidla za hodinu.

Intenzity dopravních proudů pouze nákladní vozidla za hodinu.

Intenzity dopravních proudů pouze nákladní soupravy za hodinu.

Intenzity dopravních proudů pouze motocykly za hodinu.

Intenzity dopravních proudů pouze jízdní kola v dopravních proudech za hodinu. 

Suma všech skutečných vozidel pro jednotlivé dopravní proudy

10. Sloupec: Celkové intenzity dopravních proudů zohledněné skladbou dopravy podle tab.2

11. Sloupec: Intenzity podřazených proudů ze sloupce 10.

12. Sloupec: Intenzity příslušných nadřazených proudů ze sloupce 9.

13. Sloupec: Základní kapacita pruhu podřazených proudů vypočtená podle vztahu (1) v kapitole 7.2.5

14. Sloupec: Kapacita pruhu proudů 2.stupně (proudy 1, 7, 6, 12) se rovná základní kapacitě Gn

ve sloupci 13.

15. Sloupec: Stupeň vytížení se stanoví podle vztahu (19) pro hodnoty ze sloupců 11 a 14.
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16. Sloupec: Porovnání vypočtené hodnoty délky fronty Ngs% podle vztahu (20) s délkou příslušného
pruhu ln ze sloupce 2.

17. Sloupec: Vypočtená hodnota pravděpodobnosti nevzdutí fronty v proudech druhého stupně.
Výpočet se provede v závislosti na dopravním uspořádání hlavního vjezdu a s ohledem 
na výsledek nerovnosti ve sloupci 16. Pro případ, kdy je k dispozici samostatný pruh pro 
odbočování vlevo a délka fronty Ngs% dopravního proudu 7 nebo 1 je menší nebo rovna, 
délce pruhu pro levé odbočení (viz sloupec 16), se vypočte hodnota p0n podle vztahu (3). 
Pro případ, kdy je k dispozici samostatný pruh pro odbočování vlevo a délka fronty Ngs% 
dopravního proudu 7 nebo 1 je větší než délka pruhu pro levé odbočení (viz sloupec 16), 
se vypočte hodnota p0n** podle vztahu (16). V případě, že na hlavní komunikaci není 
samostatný pruh pro odbočování vlevo, se vypočte hodnota p0n* podle vztahu (14).

18. Sloupec: Vypočte se px = p0,-p07 pravděpodobnost současného nevzdutí proudů 1 a 7
ze sloupce 17.

19. Sloupec: Kapacita pruhu pro proudy 3.stupně (v případě stykové křižovatky proud 4, v případě
průsečné křižovatky proudy 5, 11) se stanoví podle kapitoly 7.2.7 ze vztahu (4) 
pro případ stykové křižovatky a ze vztahu (5) pro případ průsečné křižovatky.

20. Sloupec: Stu peň vytížení se stanoví podle vztahu (19) pro hodnoty ze sloupců 11 a 19.

21. Sloupec: Hodnota pravděpodobnosti nevzdutí fronty v proudech třetího stupně se počítá pouze
v případě průsečné křižovatky podle vztahu (3).

22. Sloupec: Pravděpodobnost současného nevzdutí proudů 1,7,5 nebo 1,7,11 se počítá pouze
v případě průsečné křižovatky podle vztahu (6).

23. Sloupec: Kapacita pruhu proudů 4.stupně se počítá pouze v případě průsečné křižovatky
podle vztahu (7).

24. Sloupec: Stupeň vytížení se stanoví podle vztahu (19) pro hodnoty ze sloupců 11 a 23.

25. Sloupec: Stupeň vytížení jednotlivých proudů ze sloupců 11, 15, 21 a 24.

26. Sloupec: Zaznamená se délka místa na zastavení lu na vedlejších vjezdech. Vjezdy z vedlejších cest
mohou být upravené tak, aby se čekající vozidla v dopravních proudech odbočujících 
vpravo a vlevo mohla zastavovat v místě rozhledu vedle sebe (viz obr.11).

27. Sloupec: Intenzita smíšeného proudu za hodinu daná sumou příslušných proudů ze sloupce 10.

28. Sloupec: Kapacita pruhů se společným řazením se vypočte podle vztahu (8).

29. Sloupec: Rezerva kapacity se vypočte podle vztahu (17).

30. Sloupec: Hodnota délky fronty A/9S% se stanoví podle vztahu (20).

31. Sloupec: Hodnota střední doby zdržení se stanoví podle obrázku 16 nebo vztahu (18).

32. Sloupec: Stupeň úrovně kvality dopravy se stanoví podle tab. 4.

Dosažitelná úroveň kvality dopravy pro vjezdy hlavní a vedlejší komunikace je dána nejméně příznivým 
stupněm ve sloupci 32 (hlavní komunikace - proudy 1,2,3,7,8,9; vedlejší komunikace - proudy 
4,5,6,10,11,12).
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Kapacitní posouzení neřízené stykové křižovatky podle TP 188 Protokol la

Název křižovatky 

Posuzovaný stav 

Rychlost jízdy v85% na hlavní komunikaci 

DZ na vjezdu C V □ ^ □
Požadovaný stupeň UKD na hlavní 

Požadovaný stupeň UKD na vedlejší

Číslování dopravních proudů

km/h

Nejvyšší přípustná střední doba zdržení [s] 

Nejvyšší přípustná střední doba zdržení [s] 

Geometrické podmínky

Paprsek
křižovatky

Dopravní
proud

Počet pruhů 
(0/1/2)

Délka pruhu 
!„ [mj

Samostatný
pruh

(ano/ne)

1 2 3
A

hlavní
i
2
3

c
vedlejší

4
5
6

B
hlavní

7
8
9

D 10
11
12

ir
v

Dopravní zatížení

Paprsek křižovatky
Dopravní

proud

Osobní
vozidla
[voz/h]

Nákladní
vozidla
[voz/h]

Nákladní

soupravy
[voz/h]

Motocykly
[voz/h]

Cyklisti
[voz/h]

Vozidel
celkem
[voz/hj

Zohledněná
skladba
[pvoz/h]

4 5 6 7 8 9 10

A
i
2
3

c
4
5
6

B
7
8
9

D
10
11
12

Základní kapacita pruhu podřazených proudů

Dopravní
proud

Intenzita dopravního proudu 
ln [pvoz/h]

Příslušný nadřazený proud 
lH [voz/h] (skutečných vozidel)

Základní kapacita 
G [pvoz/h]

12 13

12

10

Obrázek 18: Jednotný protokol pro posouzení stykové neřízené úrovňové křižovatky - Protokol la
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Kapacitní posouzení neřízené stykové křižovatky podle TP 188 Protokol 1b

Kapacita pruhu podřazených proudů Z.stupně

Dopravní
proud

Kapacita
Cn [pvoz/h]

Stupeň vytížení 
avH

Délka fronty
N95% [m]

Pravděpodobnost nevzdutí proudu

Po,n' Po,n*.Po,„**H P„ H

14 15 16 17 18

1
7
6
12

Kapacita pruhu podřazených proudů 3.stupně

Dopravní
proud

Kapacita
C4 [pvoz/h]

Stupeň vytížení
a, H

Pravděpodobnost nevzdutí proudu

PiJ-l P7„ I-)

19 20 21 22

4

Kapacita pruhu podřazených proudů 4.stupně

Dopravní
proud

Kapacita
Cn [pvoz/h]

Stupeň vytížení 
avH

23 24

Kapacita společného pruhu smíšených proudů

Paprsek
křižovatky

Dopravní
proud

Stupeň vytížení
a, H

Délka místa na 
zastavení ln [m]

Intenzita proudu
JC [pvoz/h]

Kapacita
Cn [pvoz/h]

25 26 27 28

A
i

2+3

C
4
5
6

B
7
8

D
10
11
12

Posouzení úrovně kvality dopravy

Dopravní
proud

Rezerva kapacity
Rez [pvoz/h]

Délka fronty
N95% [m]

Střední doba zdržení 
tw [s]

Úroveň kvality dopravy 

UKD [-]

29 30 31 32
1
7
6
12
5

11
4
10

1+Í2+3), 1+2, 1+3

7+8
4+6

10+11 + 12,10+11,11 + 12,10+12

Stanovená úroveň kvality dopravy křižovatky na hlavní komunikaci

Stanovená úroveň kvality dopravy křižovatky na vedlejší komunikaci

Závěr:

Obrázek 19: Jednotný protokol pro posouzení stykové neřízené úrovňové křižovatky - Protokol 1b
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Kapacitní posouzení ner

Název křižovatky

Posuzovaný stav

Rychlost jízdy v85% na hlavní komu

ízené průsečné křižovatky podle TP 188 Protokol 2a

nikaci km/h

DZ na vjezdu C □ DZ na vjezdu D □ Ij^jl □

Požadovaný stupeň UKD na hlavní

Požadovaný stupeň UKD na vedlejší

Nejvyšší přípustná střední doba zdržení [s]

Nejvyšší přípustná střední doba zdržení [s]

Číslování dopravních proudů Geometrické podmínky

A

J
1112 10

Jll

Paprsek
křižovatky

Dopravní
proud

Počet pruhů 
(0/1/2)

Délka pruhu 
ln [m]

Samostatný
pruh

(ano/ne)

1 2 3

A
hlavní

1
V 2

3
l _ľ 7

C
vedlejší

4
3=^ 5

^ k,

ÍV
6

B
hlavní

7
8
9

D
vedlejší

10
11
12

Dopravní zatížení

Paprsek křižovatky
Dopravní

proud

Osobní
vozidla
[voz/h]

Nákladní
vozidla
[voz/h]

Nákladní

soupravy
[voz/h]

Motocykly
[voz/h]

Cyklisti
[voz/h]

Vozidel
celkem
[voz/h]

Zohledněná
skladba
[pvoz/h]

4 5 6 7 8 9 10

A
1
2
3

C
4
5
6

B
7
8
9

D
10
11
12

Základní kapacita pruhu podřazených proudů

Dopravní
proud

Intenzita dopravního proudu 
ln [pvoz/h]

Příslušný nadřazený proud 
lH [voz/h] (skutečných vozidel)

Základní kapacita
Gn [pvoz/h]

11 12 13

i
7
6
12
5

11
4
10

Obrázek 20: Jednotný protokol pro posouzení průsečné neřízené úrovňové křižovatky - Protokol 2a
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Kapacitní posouzení neřízené průsečné křižovatky podle TP 188 Protokol 2b

Kapacita pruhu podřazených proudů Z.stupně

Dopravní
proud

Kapacita
Cn [pvoz/h]

Stupeň vytížení

a, H
Délka fronty

N95% [m]

Pravděpodobno
proud

st nevzdutí
J___________

Pa„. Pnn*.Po„**H p, h

14 15 16 17 18

1
7
6
12

Kapacita pruhu podřazených proudů B.stupně

Dopravní
proud

Kapacita
C4 [pvoz/h]

Stupeň vytížení 
avH

Pravděpodobnost nevzdutí proudu

Pn-H P,. H
19 20 21 22

5
11

Kapacita pruhu podřazených proudů 4.stupně

Dopravní
proud

Kapacita
Cn [pvoz/h]

Stupeň vytížení 
av[-]

23 24

4

10

Kapacita společného pruhu smíšených proudů

Paprsek
křižovatky

Dopravní
proud

Stupeň vytížení
H

Délka místa na 
zastavení ln [m]

Intenzita proudu 
Jf[pvoz/h]

Kapacita
Cn [pvoz/h]

25 26 27 28

A
1

2+3, 2, 3

c
4
5
6

B
7

8+9, 8, 9

D
10
11
12

Posouzení úrovně kvality dopravy

Dopravní proud
Rezerva kapacity

Rez [pvoz/h]
Délka fronty

N95% [m]
Střední doba zdržení 

t„[s]

Úroveň kvality dopravy 

UKD [-]

29 30 31 32

i
7
6
12
5

11
4
10

1+(2+3), 1+2, 1+3
7+(8+9), 7+8, 7+9

4+5+6, 4+5, 5+6, 4+6
10+11 + 12,10+11,11+12,10+12

Stanovená úroveň kvality dopravy křižovatky na hlavní komunikaci

Stanovená úroveň kvality dopravy křižovatky na vedlejší komunikaci

Závěr:

Obrázek 27: Jednotný protokol pro posouzení průsečné neřízené úrovňové křižovatky - Protokol 2b
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Hlavní vjezdy

X-*.
^ŠT

"ST

7/1

2/8

3/9

7/1

2/8

3/9

7/1

2/8

3/9

7/1

2/8

3/9

7/1

2/8

3/9

7/1

2/8

3/9

7/1

2/8

3/9

7/1

2/8

3/9

7/1

2/8

3/9

7/1

2/8

3/9

7/1

2/8

3/9

Hlavní vjezdy

7/1

2/8

3/9

7/1

2/8

3/9

7/1

2/8

3/9

7/1

2/8

3/9

7/1

2/8

3/9

7/1

2/8

3/9

7/1

2/8

3/9

7/1

2/8

3/9

7/1

2/8

3/9

7/1

2/8

3/9

7/1

2/8

3/9

Vedlejší vjezdy

/

\

\/

\

/

4/10

5/11

6/12

4/10

5/11

6/12

4/10

5/11

6/12

4/10

5/11

6/12

4/10

5/11

6/12

4/10

5/11

6/12

4/10

5/11

6/12

4/10

5/11

6/12

4/10

5/11

6/12

4/10

5/11

6/12

4/10

5/11

6/12

4/10

5/11

6/12

Obrázek 22 Metodikou zohlednitelné uspořádání vjezdů na hlavní a vedlejší komunikaci

www.edip.cz 51



10
PŘÍKLADY POSUZOVÁNÍ KAPACITY KŘIŽOVATKY

Na příkladu dvou typických křižovatek je v souladu metodikou podle těchto TP dokumentován postup 

výpočtu a posouzení kapacity neřízené křižovatky.

Součástí příkladů je pouze analýza současného stavu křižovatek. Křižovatky jsou posouzeny na stávající 
intenzity dopravy v době průzkumu (špičková hodinová intenzita běžného pracovního dne). V praxi je 
potřeba posoudit kapacitu křižovatek i na příslušné výhledové intenzity dopravy podle kapitoly 4.1.2.

PŘÍKLAD 1

Popis křižovatky: Styková křižovatka silnic l.třídy a poměrně zatížené silnice III.třídy v centru města 
s cca 15 000 obyvateli, s řadicími pruhy a úpravou přednosti v jízdě značkou č. P4.

Celkový počet vozidel vjíždějících do křižovatky ve špičkové hodině 1 518 voz/h. Podíl nákladních 
vozidel včetně nákladních souprav je cca 10%. Nezanedbatelný je 9% podíl cyklistů v dopravním 
proudu. Vzhledem k poloze křižovatky v centru města je značný i podíl přecházejících chodců, kteří 
ovlivňují provoz zejména na rameni vedlejší komunikace (silnice lll.třídy).

Obrázek 23: Příklad 7 - Schéma křižovatky
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Obrázek 24: Příklad 1 - Pohled na křižovatku

E = 1 518 voz/h
podíl nákladních: 10%

Obrázek 25: Příklad 7 - Kartogram intenzit dopravy (všechna vozidla/h)

Komentář k závěrům:

Křižovatka byla posuzována na intenzity dopravy v současném stavu. 

Křižovatka vykazuje v současném stavu dostatečnou rezervu kapacity.
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Kapacitní posouzení neřízené stykové křižovatky podle TP 188

Název křižovatky

Protokol 1a

1/38 (Boleslavská) x 111/331 (Zbožská)

stávající stav v roce 2006Posuzovaný stav 

Rychlost jízdy v85% na hlavní komunikaci 

DZ na vjezdu C V 0 ^ □

Požadovaný stupeň UKD na hlavní 

Požadovaný stupeň UKD na vedlejší

Číslování dopravních proudů

40 km/h

Nejvyšší přípustná střední doba zdržení [s] 

Nejvyšší přípustná střední doba zdržení [s] 

Geometrické podmínky

<30

<=45

Paprsek
křižovatky

Dopravní
proud

Počet pruhů 
(0/1/2)

Délka pruhu 
l„ [m]

Samostatný
pruh

(ano/ne)

1 2 3

A
hlavní

i
2 7
3 0 ne

C
vedlejší

4 7

05
6 7

B
hlavní

7 7 30
8 i
9

10
11
12

Dopravní zatížení

Paprsek křižovatky
Dopravní

proud

Osobní
vozidla
[voz/h]

Nákladní
vozidla
[voz/h]

Nákladní

soupravy
[voz/h]

Motocykly
[voz/h]

Cyklisti
[voz/h]

Vozidel
celkem
[voz/h]

Zohledněná
skladba
[pvoz/h]

4 5 6 7 8 9 10

A
1
2 323 29 34 1 31 418
3 140 8 7 1 38 188

c
4 26 7 0 0 4 31 30
5
6 156 17 4 7 24 202 202

B
7 294 19 7 0 28 342 339
8 282 25 16 0 14 337
9

D
10
11
12

Základní kapacita pruhu podřazených proudů

Dopravní
proud

Intenzita dopravního proudu 
ln [pvoz/h]

Příslušný nadřazený proud 
lH [voz/h] (skutečných vozidel)

Základní kapacita 
Gn [pvoz/h]

12 13

339 606 841
202 512 788

12

11
30 1191 245

10

Obrázek 26 Přiklad výpočtu stykové neřízené úrovňové křižovatky - Protokol 1a.
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Kapacitní posouzení neřízené stykové křižovatky podle TP 188 Protokol 1b
Kapacita pruhu podřazených proudů 2.stupně

Dopravní
proud

Kapacita
Cn[pvoz/h]

Stupeň vytížení 

a„ [-]
Délka fronty

N95% [m]

Pravdepodobne
___________ prouc

st nevzdutí

Pon'Po„*'Po„**H P, H

14 15 16 17 18
1
7 841 0,40 12<30 0,60
6 788 0,26
12

Kapacita pruhu podřazených proudů 3.stupně

Dopravní
proud

Kapacita
C4 [pvoz/h]

Stupeň vytížení

avH
Pravděpodobnost nevzdutí proudu

Po„H P7„[-l

19 20 21 22
4 146 0,21

Kapacita pruhu podřazených proudů 4,stupně

Dopravní
proud

Kapacita
Cn[pvozh]

Stupeň vytížení 
a„ [-]

23 24

Kapacita společného pruhu smíšených proudů

Paprsek
křižovatky

Dopravní
proud

Stupeň vytížení 

a, [-]
Délka místa na 
zastavení ln [m]

Intenzita proudu 
II, [pvoz/h]

Kapacita
Cn[pvoz/h]

25 26 27 28

A
1

2+3,

c
4 -

- - -5
6 -

B
7 - -

- -8 -

D
10
11
12

Posouzení úrovně kvality dopravy

Dopravní proud
Rezerva kapacity

Rez [pvoz/h]
Délka fronty

N95% [m]
Střední doba zdržení 

t„[s]

Úroveň kvality dopravy 

UKD [-]
29 30 31 32

1

7 502 12 7 A
6 586 6 6 A
12
5

11
4 116 5 31 D
10

1+(2+3), 1+2, 1+3
7+(8+9), 7+8, 7+9 - - - -

4+5+6, 4+5, 5+6, 4+6 - - - -
10+11+12,10+11,11+12,10+12

Stanovená úroveň kvality dopravy křižovatky na hlavní komunikaci A
Stanovená úroveň kvality dopravy křižovatky na vedlejší komunikaci D
Závěr: Posuzovaná křižovatka kapacitně vyhoví. Požadavky na ÚKD jsou splněny na všech ramenech.

Nejméně příznivým proudem je levé odbočení z vedlejší, kde lze očekávat střední dobu zdržení 31 s.

Obrázek 27 Příklad výpočtu stykové neřízené úrovňové křižovatky - Protokol 1b.
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PŘÍKLAD 2

Popis křižovatky:

Průsečná křižovatka silnic l.třídy a lll.třídy. Křižovatky se nachází mimo zastavěné území v blízkosti 

dálnice, bez řadicích pruhů s vyznačenou přednosti v jízdě dopravní značkou č.P6

Celkový počet vozidel vjíždějících do křižovatky ve špičkové hodině 1 188 voz/h. Kromě převažujících 
intenzit dopravních proudů 2 a 8 (přímé směry na hlavní) jsou poměrně vysoké intenzity i na levém 
odbočení z vedlejší (silnice lll.tř.). Na všech ramenech křižovatky byl zjištěn poměrně vysoký podíl 
nákladních vozidel a nákladních souprav. Podíl cyklistů v dopravním proudu je velmi malý. Chodci 

provoz na křižovatce neovlivňují.

\ směr Havlíčkův 
ri\ Brod

místo
natáčení

směr Jihlava \co

Obrázek 28: Příklad 2 - Schéma křižovatky
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2.46

Z = 1 188 voz/h
podíl nákladních: 24%

Obrázek 30: Příklad 2 - Kartogram intenzit dopravy (všechna vozidla/h)

Komentář k závěrům:

Křižovatka byla posuzována na intenzity dopravy v současném stavu.

Křižovatka v současném stavu kapacitně nevyhovuje (stupeň F). Je proto nutné přistoupit ke zvýšení 
její kapacity nebo navrhnout jiný typ křižovatky (viz kapitola 5).
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Kapacitní posouzení neřízené průsečné křižovatky podle TP 188 Protokol 2a

Název křižovatky 1/38 X 111/3525

Posuzovaný stav stávající stav v roce 2006

Rychlost jízdy v85% na hlavní komunikaci 77 km/h

DZ na vjezdu C v DZ na vjezdu D 0

Požadovaný stupeň UKD na hlavní C Nejvyšší přípustná střední doba zdržení [s] <30

Požadovaný stupeň UKD na vedlejší E Nejvyšší přípustná střední doba zdržení [s] >45

Číslování dopravních proudů Geometrické podmínky

Paprsek
křižovatky

Dopravní
proud

Počet pruhů 
(0/1/2)

Délka pruhu 
!„ [m]

Samostatný
pruh

(ano/ne)

A Uin 1 2 3
Jll i 1 6

/
hlavní

2 1
3 0 ne

i —e c
vedlejší

4 1
3--->■ 5 1 6

11
4 5 v

6 0 ne

B
hlavní

7 1 6
8 1
9 0 ne
10 0

vedlejší
11 1 6
12 1 ne

Dopravní zatížení

Paprsek křižovatky
Dopravní

proud

Osobní
vozidla
[voz/h]

Nákladní
vozidla
[voz/h]

Nákladní

soupravy
[voz/h]

Motocykly
[voz/h]

Cyklisti
[voz/h]

Vozidel
celkem
[voz/h]

Zohledněná
skladba
[pvoz/h]

4 5 6 7 8 9 10
1 17 4 1 0 0 22 25

A 2 182 46 39 3 0 270
3 6 15 0 0 0 21
4 7 5 0 0 0 12 15

C 5 45 5 2 0 7 59 60
6 103 21 5 0 0 129 145
7 95 21 1 0 0 117 129

B 8 165 23 35 6 1 230
9 109 22 10 0 3 144
10 123 18 14 0 2 157 179

D 11 16 1 0 0 4 21 20
12 4 2 0 0 0 6 7

Základní kapacita pruhu podřazených proudů

Dopravní
proud

Intenzita dopravního proudu 
ln [pvoz/h]

Příslušný nadřazený proud 
lH [voz/h] (skutečných vozidel)

Základní kapacita
Gn [pvoz/h]

11 12 13
1 25 374 939
7 129 291 1024
6 145 280 739
12 7 302 722
5 60 794 297

11 20 732 325
4 15 748 325
10 179 899 264

Obrázek 31 Příklad výpočtu průsečné neřízené úrovňové křižovatky - protokol 2a
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Kapacitní posouzení neřízené průsečné křižovatky podle TP 188 Protokol 2b

Kapacita pruhu podřazených proudů Z.stupně

Dopravní
proud

Kapacita
Cn [pvoz/h]

Stupeň vytížení
a„ H

Délka fronty
N95% [m]

Pravdepodobno
proud

5t nevzdutí
j__

p0n. Ptin*'Pn„**H p, h

14 15 16 17 18

1 939 0,03 0<6 0,97
0,85

7 1024 0,13 3 <6 0,87

6 739 0,20 0,80

12 722 0,01 0,99

Kapacita pruhu podřazených proudů B.stupně

Dopravní
proud

Kapacita
C4 [pvoz/h]

Stupeň vytížení 
avH

Pravděpodobnost nevzdutí proudu

Po„[-l P7n H

19 20 21 22

5 253 0,24 0,80 0,70

11 276 0,07 0,94 0,81

Kapacita pruhu podřazených proudů 4,stupně

Dopravní
proud

Kapacita
Cn [pvozh]

Stupeň vytížení 
av [-]

23 24

4 259 0,06

10 149 1,20

Kapacita společného pruhu smíšených proudů

Paprsek
křižovatky

Dopravní
proud

Stupeň vytížení 
avH

Délka místa na 
zastavení ln [m]

Intenzita proudu 
II, [pvoz/h]

Kapacita
Cn [pvoz/h]

25 26 27 28

A
1 - -

- -
2+3, 2, 3 -

c
4 0,06

6 220 5035 0,24
6 0,20

B
7 - - - -

8+9, 8, 9 -

D

10 1.20
6 206 16211 0.07

12 0,01

Posouzení úrovně kvality dopravy

Dopravní proud
Rezerva kapacity

Rez [pvoz/h]

Délka fronty
N95% tml

Střední doba zdržení 
Us]

Úroveň kvality dopravy 

UKD [-]

29 30 31 32

1 914 0 4 A

7 895 3 4 A

6 594 4 6 A

12 715 0 5 A

5 193 6 19 B

11 256 1 14 B

4 244 1 15 B

10 -30 153 405 F

1 +(2+3), 1+2, 1+3 - - - -

7+(8+9), 7+8, 7+9 - - - -

4+5+6, 4+5, 5+6, 4+6 283 14 13 B

10+11+12,10+11,11 + 12,10+12 -44 190 471 F

Stanovená úroveň kvality dopravy křižovatky na hlavní komunikaci A
Stanovená úroveň kvality dopravy křižovatky na vedlejší komunikaci F
Závěr: Posuzovaná křižovatka kapacitně nevyhoví. Požadavky na ÚKD nejsou splněny na levém odbočeni z vedlejší komunikace a potažmo 
na celém vjezdu od Stříteže, kde je překročena také kapacita společného pruhu. Na hlavní komunikaci jsou požadavky na UKD splněny 
Na základě znalosti dopravního chováni na posuzované křižovatce byl odchylně od vodorovného dopravního značení uvažován levý řadící pruh 
o délce 6 m (zastaveni 1 vozidla) na obou větvích hlavni komunikace.

Obrázek 32 Příklad výpočtu průsečné neřízené úrovňové křižovatky - protokol 2b
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11
AUTORIZOVANÝ SOFTWARE

Pro posouzení kapacity neřízené úrovňové križovatky podie metodiky uvedené v těchto technických 

podmínkách je vyvinut autorizovaný software EDIP-Ka.

Jeho cílem je usnadnit a výrazné zefektivnit práci dopravním inženýrům při vypracování odborných 

kapacitních posudků. Předností využití tohoto softwaru je možnost tisku výstupů posouzení přímo 
ve formátu jednotných protokolů, které jsou podle ČSN 736102 [6] obsahově závazným průkazem 

posudku.

Software nenahrazuje úlohu dopravního inženýra, pouze automatizuje rutinní zpracování odborně 
zjištěných podkladů posudku. Povinné slovní závěry posudku jsou posledním krokem programu před 

tiskem jednotných protokolů.
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Offices

DHV CR, spol. s r.o.
PRAHA: Sokolovská 100/94,186 00 PrahaS, tel.: 236 080 550 
BRNO: Černopolní 39, 613 00 Brno, tel: 545 212 671 

OSTRAVA: Hollarova3119/5,702 00 Ostrava 1, tel.: 596106 359

e-mail: dhv@dhv.cz

Používané nástroje 

• DHVBus

internet: www.dhv.cz

AIMSUN NG 
DHV QUESTOR

software pro analýzu veřejné
dopravní obslužnosti
software pro mikroskopické modely

multimodální software

pro prognózu výhledové dopravy

Moderní řešení pro dopravu šetrná k životnímu 
prostředí a k vašim rozpočtům podložená 
místními i zahraničními zkušenostmi

Strategie, koncepce, generely v dopravě 

Dopravní průzkumy
Posouzení komunikační sítě z hlediska kapacity, 

plynulosti silničního provozu a vhodnosti řešení 
Optimalizace veřejné dopravy a návrhy integrovaných 

dopravních systémů
Návrhy inteligentních dopravních systémů, telematika

Cyklistická doprava
Řešeni problematiky parkování

Pasporty komunikací a dopravního značení pro GIS
Studie, DÚR, DSP, prováděcí dokumentace

Inženýrská činnost a autorský dozor

Dopravně urbanistické studie

Posouzení vlivů dopravy na životní prostředí

City Pian
Jindřišská 17 
110 00 Praha 1 

Česká republika

tel.:
+420 221 184 205

fax:
+420 224 922 072

středisko
doprava:

+420 221 184 304 
doprava@cityplan.cz

středisko
energetika:

+420 221 184 211 
energetika@cityplan.cz

cityplan@cityplan.cz
www.cityplan.cz

CityPlan spol. s r.o.
Poskytování služeb konzultačních, inženýrských, expertizních a projektových v energetice, 
dopravě, dopravním inženýrství, mostním a inženýrském stavitelství - ČSN EN ISO 9001

Rozvojové projekty EU 
včetně zpracování 
žádostí a řízení projektů, 
mezinárodní projekty a 
supervize v angličtině

Mikrosimulace a expertní posudky 
problémových dopravních řešení, 
makro, mezzo a mikro dopravní 
modely území, kapacitní 
posouzení křižovatek

Studie a projekty pro individuální a 
hromadnou dopravu, prognózy 
dopravního zatížení, tvorba 
dopravních modelů území, 
generely, rozvojové projekty 
cyklistické dopravy, územní plány, 
rozvojové koncepce a studie 
proveditelnosti, ekonomické 
hodnocení a finanční analýzy, 
HDM-4

Bezpečnostní audity, bezpečnostní 
inspekce, analýza rizik a 
odstraňování nehodových míst, 
zvyšování bezpečnosti v dopravě, 
bezpečnost a ochrana kritické 
infrastruktury, řešení výzkumných 
projektů v oblasti silniční, vodní a 
hromadné dopravy, logistiky

Realizační projekty silnic, mostů, křižovatek 
a tunelových staveb, projekty rekonstrukcí 
místních komunikací, řízení dopravy, 
pasporty komunikací a dopravního značení, 
inteligentní dopravní systémy
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PROJEKČNÍ KANCELÁŘ DOPRAVNÍCH STAVEB A MĚSTSKÉHO INŽENÝRSTVÍ
S PŮSOBNOSTÍ PO CELÉ ČR. SPECIALIZACE NA KOMUNIKACE V INTRAVILÁNU.

• projekční činnost v oboru dopravních staveb a městského inženýrství

• provádění bezpečnostních auditů pozemních komunikací, konzultace
• spolupráce při tvorbě ČSN a TP

• konzultace v oboru bezpečnost provozu na pozemních komunikacích

Ing. Petr Novotný
projektant dopravních staveb 

specialista na městské komunikace

Kancelář autorizovaná v oborech:
Dopravní stavby, Městské inženýrství

Sídlo firmy: tel.: 466 531 827
nábřeží Závodu míru 2739 464 646 342

530 02 Pardubice gsm: 603 877 187
e-mail: petr.novotny@ateliermok.eu 

www.ateliermok.eu

WWW. DORR AVN11NZE N VRSTVI. CZ
časopis nejen pro dopravní inženýry

Časopis DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

je určený jak odborníkům, tak široké veřejnosti, vychází dvakrát ročně.
Zabývá se pěší a cyklistickou dopravou, bezpečností dopravy, otázkami zklidňování dopra
vy, dopravními průzkumy či vlivem dopravy na životní prostředí a souvisejícími tématy.

VZOROVÉ LISTY

VL 6.1 Svislé dopravní značky, VL 6.2 Vodorovné dopravní značky, VL 6.3 Dopravní zařízení

ODBORNÉ PUBLIKACE

Dopravní zařízení a výrobky pro použití na pozemních komunikacích 
Pomůcka pro označování pracovních míst 
Metodika identifikace a řešení míst častých dopravních nehod 
Zásady bezpečného utváření pozemních komunikací 
a další

navrhovaní komunikaci
PRO CYKLISTY

TECHNICKÉ PODMÍNKY

TP 103 Navrhování obytných zón
TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty
TP 188 Posuzování kapacity neřízených úrovňových křižovatek
TP 189 Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích
a další technické podmínky



Software pro navrhování světelné signalizace

Návrh • Simulace • Nastaveni

Kontaktujte nás
> Zašleme Vám podrobnější informace.

> Software předvedeme ve Vaší firmě.

> Zapůjčíme demoverzi software.

Česká verze programu!

www.edip.cz

LISA+ je v České republice zastoupena 

firmou EDIP s.r.o., Liberec.

Mezinárodně osvědčený software
> Získání vstupních dat a jejich vyhodnocování

> Automatický výpočet mezičasů

> Optimalizace signálních plánů s využitím intenzity dopravy

> Posuzování podle HBS 2001

> Výpočty kapacity neřízených a okružních křižovatek

> Koordinace křižovatek se zohledněním MHD

> Navrhování křižovatek v závislosti na dopravním zatížení

> Simulace provozu na křižovatkách

> Rozhraní k řadičům a dopravním ústřednám

> Nastavení symbolů a parametrů podle českých předpisů

www.schlothauer.de

SCHLOTHAUER & WAUER
Ingenieurgesellschaft' für Straßenverkehr



• dopravní průzkumy a studie

• posuzování kapacity křižovatek

• prognóza dopravy

• generely cyklistické dopravy

• bezpečnostní audity
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EDIP s.r.o., Liberec, edip@edip.cz, tel.: 485 107 265



Ke Statenicím 156, S5S 67 Tuchoměřice 

Tel.: +420 220 950 531 

Fax: +420 220 951 146 

E-mail: superco@superco.cz 

www.superco.cz

vodorovné

• Již od noku 1 993 nabízíme služby v oblasti dopravního značení. Provádíme

vodorovné dopravní značení vlastními stroji Hofman a Trassar, a to plastem hladkým, 

se zvučícím efektem, ředidlovou barvou nebo termoplasty.

• Aplikujeme a prodáváme termoplastické, 

předem připravené symboly Premark0 od firmy LKF.

• V blízké budoucnosti nabídneme na naše silníce ekologické řešení 

vodorovného dopravního značení používáním vodouředitelných barev.

3s

9788090252769


