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ÚVOD

Kniha je uplatněným výstupem projektu výzkumu Ministerstva dopravy ČR č. CG723-032-910 „Ak
tualizace výpočtových modelů pro stanovení kapacity mimoúrovňových křižovatek", který byl řešen
firmou EDIP s.r.o. a DHV CR spol. s r.o. v letech 2007 až 2010. Jejím obsahem je:
•

přetisk certifikované metodiky, která byla schválena Ministerstvem dopravy ČR ve formě
technických podmínek TP 236 Posuzovaní kapacity mimoúrovňových křižovatek (příloha);

•

komentář k metodice a doporučené postupy pro aplikaci metodiky (kapitola 3);

•

příklady výpočtů podle TP 236 (kapitola 4).

Kniha je určena dopravním inženýrům, projektantům dopravních staveb, vlastníkům a správcům po
zemních komunikací, speciálním stavebním úřadům, pracovníkům Policie ČR, ostatním účastníkům
výstavby pozemních komunikací a dalším odborným pracovištím.
Děkujeme všem, kteří se aktivně podíleli na výzkumném projektu, tvorbě metodiky i odborné knihy.
Z mnoha kolegů si dovolujeme obzvláště vyzdvihnout přínos Lubomíra Tichého, Václava Mráze, Zory
Šachlové a Miloslava Můllera.
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METODIKA

Technické podmínky TP 236 Posuzování kapacity mimoúrovňových křižovatek platí pro výpočet a po
suzování kapacity mimoúrovňových křižovatek (MÚK). Platí pro posuzování nových, stávajících a re
konstruovaných mimoúrovňových křižovatek.
Technické podmínky jsou platné pro posuzování MÚK projektovaných podle ČSN 73 6102 [3], Jsou
určeny pro křižovatky na dálnicích, rychlostních silnicích, čtyřpruhových silnicích I.třídy a rychlostních
místních komunikacích a přechodových úsecích s návrhovou rychlostí vn > 80 km/h. Pro jiné katego
rie komunikací nebo odchylné řešení lze tuto metodiku použít pouze orientačně.
Přetisk certifikované metodiky, která byla schválena Ministerstvem dopravy ČR ve formě technických
podmínek TP 236 Posuzování kapacity mimoúrovňových křižovatek je obsahem přílohy této knihy.

www.edip.cz
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KOMENTÁŘ A DOPORUČENÍ

3
3.1

NÁVRH MIMOÚROVŇOVÉ KŘIŽOVATKY

Křižovatky na dálnicích, rychlostních silnicích a rychlostních místních komunikacích se navrhují vždy
jako mimoúrovňové (viz ČSN 73 6101, resp. ČSN 73 6110).
Na silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích funkční skupiny B se může navrhnout mimoúrovňo
vá křižovatka v těchto případech:
•

intenzita dopravy je vyšší než úrovňová intenzita požadované UKD možné úrovňové kři
žovatky,

•

potřeba zajistit bezpečnost dopravy odstraněním úrovňového křížení dopravních proudů
a snížením počtu a nebezpečnosti konfliktních bodů (zejména při intenzitách blízkých ka
pacitě úrovňové křižovatky),

•

topografie místa křižovatky vytváří vhodné podmínky pro návrh mimoúrovňové křižovatky
s přijatelnými stavebními a provozními náklady.

Varianty základních typů mimoúrovňových křižovatek jsou uvedeny v ČSN 73 6102. Návrh uspořá
dání mimoúrovňové křižovatky závisí především na místních podmínkách, počtu paprsků křižovat
ky, intenzitách všech křižovatkových pohybů a jejich usměrnění, počtu úrovní a uvažovaných most
ních objektů.

3.2

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 požadova
ných místech MÚK.
Při posouzení vhodnosti typu křižovatky musí být respektována další kritéria:
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•

podmínky bezpečnosti provozu, zejména včasná postřehnutelnost křižovatky, soulad sku
tečné a psychologické přednosti v jízdě, požadované délky rozhledu a bezpečné uspořádá
ní v oblastech střetných bodů,

•

podmínky plynulosti jízdy v přímém směru i na větvích křižovatky a umožněn průjezd v celé
oblasti křižovatky pro návrhová vozidla,

•

soulad geometrického návrhu všech prvků křižovatky s požadavky ČSN 73 6102, vybave
ním a tvarem území a umožnění řádného odvodnění a údržby,

•

respektování chráněných území, kulturních památek a zajištění ochrany krajiny, přírody
a životního prostředí,

•

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

•

hospodárnost řešení křižovatky z hlediska výstavby, provozu a údržby,

•

šetrné umístění a řešení křižovatky ve vztahu k záboru pozemku a existující zástavbě.

www.edip.cz

ZÁKLADNÍ SKLADEBNÍ PRVKY MIMOÚROVŇOVÝCH
KŘIŽOVATEK

3.3

Základními skladebnými prvky mimoúrovňové křižovatky jsou:
•

paprsky křižovatky,

•

přídatné pruhy,

•

větve křižovatky,

•

kolektorové pásy,

•

mostní objekty.

3.4

DĚLENÍ MIMOÚROVŇOVÝCH KŘIŽOVATEK

Při navrhování mimoúrovňových křižovatek se používají základní typy křižovatek uvedené v tabul
ce 1. Každý z uvedených typů křižovatek se může obměňovat v rozsahu, tvaru a stupni usměrnění
v závislosti na výchozích podmínkách.
Uspořádání
s křižnými body

s průpletovými úseky

bez průpletových úseků

útvarová

Typ
kosodélná
jednovětvová
osmičková
deltovitá
nekonvenční
srdcovitá
čtyři ístková
troj lístková
dvoj lístková (sousední
kvadranty)
prstencovitá
trubkovitá
sdružená
trubkovitá dvojlístková
s vystřídanými lístky

Stupeň usměrnění dopravních proudů
s dělicím ostrůvkem na vedlejší komunikaci
s přídatným pruhem/pruhy pro odbočení vlevo
s přídatným pruhem/pruhy pro odbočení vpravo
s připojovacím pruhem/pruhy
s přídatnými pruhy
s kolektorovými pásy

rozštěpová
spirálová
turbinová
hvězdicová

Tabulka 1: Typy a stupeň usměrnění mimoúrovňových křižovatek (převzato z ČSN 73 6102)

wvvvv.eclip.cz
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3.5

KAPACITNÍ PRVKY MIMOÚROVŇOVÉ KŘIŽOVATKY

Základním podkladem kapacitního posouzení je návrh MÚK daný svým uspořádáním, typem a pří
padně stupněm usměrnění dopravních proudů. Nezbytným prvním krokem je identifikace jednotli
vých kapacitních prvků křižovatky, které tvoří dílčí úzká hrdla pro průběh dopravy na průběžných po
zemních komunikacích.
Mezi tyto kapacitní prvky patří:

•

větev křižovatky - jízdní pruh nebo pás, který propojuje příslušné pozemní komunikace
v oblasti křižovatky,

•

průpletový úsek - úsek příslušné pozemní komunikace, na němž dochází k průpletu do
pravních proudů v témže dopravním směru,

•

místo odbočení - úsek nebo bod příslušné pozemní komunikace, v němž se jeden jízdní
směr rozvětvuje do dvou jízdních směrů,

•

místo připojení - úsek nebo bod příslušné pozemní komunikace, v němž se dva jízdní
směry spojují do jednoho jízdního směru.

3.6

NÁVRHOVÉ INTENZITY DOPRAVNÍCH PROUDŮ

Pro posouzení kapacity křižovatky je nezbytná znalost intenzity dopravy všech dopravních proudů
v křižovatce v dimenzační hodinu se zohledněním skladby dopravy podle kap. 3.6.3. Podrobnost
zpracování musí zohlednit všechna kolizní místa jednotlivých kapacitních prvků MÚK daných navrže
ným uspořádáním a typem křižovatky. Vhodná je znalost rozdělení dopravních zátěží podle jízdních
pruhů, ale není bezpodmínečně nutná pro použití této metodiky.
Podle časového rámce posouzení se vyžadují intenzity dopravy následovně:
•

pro analýzu současného stavu se využívá intenzit dopravy zjištěných dopravním průzku
mem,

•

3.6.1

pro návrh křižovatky se využívá výhledových intenzit dopravy.

Dopravní průzkum

Způsob zjišťování současných a výhledových intenzit dopravy je podrobně popsán v TP 189.
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.

3.6.2

Výhledové intenzity dopravy

Výhledové intenzity dopravy na všech jízdních pruzích, jízdních pásech a konfliktních plochách křižo
vatek pozemních komunikací nesmějí překročit úrovňové intenzity nebo kapacity a zapříčinit překro
čení stanovené doby zdržení, které odpovídají příslušnému typu křižovatky, jeho prostorovému uspo
řádání, skladbě dopravního proudu a požadovanému stupni úrovně kvality dopravy.

8
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Prognóza výhledových intenzit se provede výpočtem pomocí růstových koeficientů podle TP 225, pří
padně jinými metodami (využití matematických modelů komunikačních sítí).

Silnice a dálnice
Křižovatky na silnicích a dálnicích se podle ČSN 73 6101, resp. ČSN 73 6102 navrhují na příslušnou
výhledovou padesátirázovou intenzitu, uvažovanou pro 20. rok po uvedení do provozu, pokud ne
bude v mezidobí dosaženo intenzity vyšší. Potřeba dalších jízdních pruhů se uvažuje v období 30 let
po uvedení silnice nebo dálnice do provozu.

Místní komunikace
Křižovatky na místních komunikacích se navrhují na výhledovou intenzitu, kterou je intenzita ve špič
kové hodině stanovená přepočtem podle denního rozdělení intenzit (viz ČSN 73 6110). Za tu je po
važována 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. re
kreační oblasti, nákupní centra) je nutno zvážit, zda rozhodující špičková hodinová intenzita nena
stává v jiné dny v týdnu (např. pátek, sobota, neděle).
To platí i pro průjezdní úseky dálnic a silnic v zastavěném území obcí a pro veřejně přístupné komu
nikace v zastavěném území, případně zastavitelných plochách.
Návrhové období se stanoví úměrně významu a rozsahu místní komunikace, vychází se přitom z do
stupných podkladů o rozvoji území v obci a vývoji automobilové dopravy a zohlední se všechny zná
mé 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.

3.6.3

Zohlednění skladby dopravních proudů

Pro celkové intenzity jednotlivých dopravních proudů, které jsou podkladem pro posouzení kapacity
větve křižovatky, průpletového úseku, místa odpojení, místa připojení nebo jízdního pásu hlavní ko
munikace, je nutné znát podíl pomalých vozidel.
Mezi pomalá vozidla patří:
•

nákladní vozidla nad 3,51 a autobusy (včetně traktorů a speciálních vozidel),

•

nákladní soupravy (tahač včetně návěsu nebo přívěsu se považuje za jedno vozidlo).

Skladba dopravního proudu se ve výše uvedených případech zohlední podle rovnice 1.
pvoz

kde

voz

(1)

5 •

lpvoz

je zohledněná intenzita dopravního proudu [pvoz/h],

lvoz

Intenzita dopravního proudu ve vozidlech [voz/h],

ks

Koeficient zohlednění skladby dopravního proudu [-], ks = 1 +

bpv

Podíl pomalých vozidel z celkového dopravního proudu [%].

bv

www.edip.cz
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GEOMETRICKÉ USPOŘÁDÁNÍ

3.7

Předpokladem pro použití metodiky je znalost geometrického uspořádání křižovatky:

3.8

•

počet jízdních pruhů na hlavní komunikaci a na výjezdových a vjezdových částech
větví křižovatky,

•

délky odbočovacích a připojovacích pruhů,

•

délky průpletových úseků Lp vymezené přerušovanou vodorovnou čárou.

RYCHLOST JÍZDY NA HLAVNÍ KOMUNIKACI

Rychlost jízdy na hlavní komunikaci souvisí v metodice s posouzením úsekové kapacity. Metodi
ka uvažuje závislost na návrhové rychlosti hlavní komunikace. V případě omezení nejvyšší dovolené
rychlosti pod hodnotu návrhové rychlosti vn se hodnota návrhové rychlosti vn ztotožní s nejvyšší do
volenou rychlostí.

3.9

DALŠÍ MOŽNOSTI ZVYŠOVÁNÍ KAPACITY

Pokud kapacitní posouzení prokáže nedostatečnou úroveň kvality dopravy navrhované MÚK, je ne
zbytné hledat řešení komplexně v rámci celé MÚK, případně v rámci zájmové dopravní sítě.
MÚK s křižnými body na komunikaci nižšího řádu lze kapacitně ovlivňovat navrhovaným typem úrov
ňových křižovatek podle principu o kapacitě úrovňových křižovatek. V případě vratných větví křižo
vatky zvyšuje kapacitu jejich poloměr a v případě vzdutí fronty vozidel od křižného bodu také jejich
délka a počet pruhů. Dalším stupněm zvýšení kapacity MÚK je návrh přímých a polopřímých vět
ví křižovatky a dimenzování počtu jejich pruhů. Při návrhu průpletových úseků je také možné zvýšit
úroveň kvality dopravy segregací do kolektorového pásu, případně prodloužením délky průpletového úseku.
Vedle „prostorového zvětšování" MÚK se doporučuje prověřit možnosti zvýšení kapacity pomocí
prvků ITS (Intelligent Transport System) - inteligentní dopravní systémy.
ITS (označované i jako dopravní telematika) integruje informační a telekomunikační technologie
s dopravním inženýrstvím za podpory ostatních souvisejících oborů tak, aby se zvýšily přepravní vý
kony a efektivita dopravy. Dalším přínosem zavádění inteligentních systémů a služeb z hlediska spo
lečenských přínosů je zvýšení bezpečnosti provozu.
Příkladem pro využití ITS při kapacitním deficitu MÚK lze uvést systém „Ramp metering", který
umožňuje zvýšení kapacity úseku hlavní komunikace následujícího za místem připojení. Vyšší pro
pustnost hlavních komunikací také přináší liniové řízení dopravy pomocí proměnných dopravních
značek. Nepřímého zvyšování kapacity v rámci určité sítě lze dospět pomocí systému, který poskytuje
řidičům informace o kongescích přímo do vozidla a umožňuje jejich dynamickou navigaci.

3.10

VLIV BEZPEČNOSTI A EKONOMICKÉ ŘEŠENÍ

Mimoúrovňové křižovatky jsou zdaleka nejkapacitnějším a současně i nejbezpečnějším křížením do
pravních proudů. Neznamená to však, že jsou prosty dopravních nehod. K nehodám na nich samo-
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zřejmě dochází, liší se však svými příčinami. Velmi důležitým faktorem pro jejich vznik jsou intenzity
dopravy blížící se kapacitním možnostem MÚK.
Většina dopravních nehod na MÚK vzniká nedodržováním bezpečné vzdálenosti za vpředu jedoucí
mi vozidly, resp. při změně jízdních pruhů. Počet takovýchto typů dopravních nehod roste se zvyšují
cí se intenzitou dopravy a s tím spojeným tlakem na psychiku řidičů.

3.11

POSTUP VÝPOČTU

Kapacitní posouzení MÚK je doporučeno provést následujícím postupem s využitím výpočtového
protokolu uvedeného v TP 236 v kap. 5, který obsahuje všechny nezbytné údaje včetně závěrů po
souzení. Protokol potom může sloužit jako doklad kapacitního posouzení.
Pro praktické využití metodiky posouzení MÚK předkládáme postup v následujících pracovních krocích:
1.

Identifikace jednotlivých kapacitních prvků MÚK

2.

Získání podkladů charakterizujících křižovatku podle kap. 4

(Protokol - ř. 1)
(Protokol - ř. 2-3 a 26,27,30)

3.

Určení parametrů délky průpletového úseku podle kap. 3.7. a návrhové rychlosti hlavní
komunikace podle kap. 3.8
(Protokol - ř. 16 a 25)

4.

Stanovení požadovaných stupňů UKD pro jednotlivé kapacitní prvky MÚK a příslušné nejvyšší přípustné hodnoty stupně vytížení av podle kap. 3 v TP 236
(Protokol -ř. 4 a 5)

5.

Zjištění návrhových intenzit všech dopravních proudů a podílu pomalých vozidel podle
kap. 3.6
(Protokol -ř. 6-11 a 28,29)

6.

Zohlednění skladby dopravního proudu podle kap. 3.6.3

(Protokol-ř. 17,18,20,22,23)

7.

Posouzení míst(a) odbočení podle kap. 4.3 v TP 236

(Protokol - ř. 12-15)

8.

Stanovení stupně UKD pro průpletový(é) úsek(y) podle kap. 4.2 v TP 236 a případně
pro větev(e) křižovatky odbočující z průpletu
(Protokol - ř. 19 a 21)

9.

Stanovení stupně UKD pro místo(a) připojení podle kap. 4.4 v TP 236
(Protokol - ř. 24)

10.

Posouzení jízdního pásu za kapacitním prvkem MÚK podle kap. 4.3.4.3, příp. 4.5.4.3
v TP 236
(Protokol - ř 25-31)

11.

Stanovení stupně UKD a vyhodnocení naplnění požadované UKD pro jednotlivé kapacitní
prvky MÚK podle kap. 4 v TP 236
(Protokol - ř. 32 a 33)

12.

Případné vyhodnocení UKD pro MÚK, je-li posuzována jako celek podle kap. 4 v TP 236
(Protokol - ř. 34)

13.

Slovní závěry posouzení komentující naplnění požadavků úrovně kvality dopravy pro jed
notlivé prvky křižovatky
(Protokol - závěry)

14.

V případě, že křižovatka kapacitně nevyhoví, lze využít základní možnosti zkapacitnění
podle kap. 5.

www.edip.cz
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3.12

POZNÁMKY PRO PRÁCI S PROTOKOLEM

Obsahově závazný výstup posouzení kapacity MÚK je definován doporučeným protokolem. Jedno
stránkový protokol je dimenzován pro posouzení pěti kapacitních prvků MÚK. Vzor protokolu je uve
den v TP 236 v kap. 5.
Způsob vyplnění protokolu vyplývá z postupu výpočtu v kap. 3.11 a 3. řádek se stanoví podle kap. 3.13.
K jednotlivým řádkům v protokolu se odkazují níže uvedené poznámky pro rychlou nápovědu.
1. řádek:

Pořadové číslo pro jednotlivé kapacitní prvky MÚK, které budou předmětem posouzení.

2. řádek:

Textové označení kapacitních prvků MÚK, např. „místo odbočení", „průpletový úsek"
nebo „místo připojení".

3. řádek:

Typ kapacitního prvku se stanoví podle kap. 3.11. Označení se provede velkým písme
nem a pořadovou číslicí typu prvku. Písmeno O značí místo odpojení, písmeno P průple
tový úsek a písmeno V místo připojení.

4. řádek:

Stupeň požadované úrovně kvality dopravy pro místo odbočení se stanoví podle kap. 3
v TP 236.

5. řádek:

Nejvyšší přípustná hodnota stupně vytížení se stanoví na základě stupně UKD v řádku 4
podle tab. 1 v TP 236.

6. řádek:

Návrhová intenzita dopravního proudu na hlavní komunikaci před kapacitním prvkem
MÚK lm se stanoví podle kap. 3.6.

7. řádek:

Podíl pomalých vozidel vyjádřený v procentech z celkové intenzity dopravy uvedené
v řádku 6.

8. řádek:

Návrhová intenzita dopravního proudu odbočující z hlavní komunikace l'v se stanoví
podle kap. 3.6.

9. řádek:

Podíl pomalých vozidel vyjádřený v procentech z celkové intenzity dopravy uvedené
v řádku 8.

10. řádek:

Návrhová intenzita dopravního proudu připojujícího se na hlavní komunikaci l'N se sta
noví podle kap. 3.6.

11. řádek:

Podíl pomalých vozidel vyjádřený v procentech z celkové intenzity dopravy uvedené
v řádku 10.

12. řádek:

Hodnota návrhové intenzity dopravního proudu odbočující z hlavní komunikace l'v ve fy
zických vozidlech převzatá z řádku 8.

13. řádek:

Koeficient zohlednění podílu pomalých vozidel v odbočujícím proudu se stanoví podle
kap. 4.4.4.1 v TP 236 na základě podílu pomalých vozidel v řádku 9.

14. řádek:

Kapacita místa odbočení závisí na typu místa odbočení uvedeném v řádku 3. Její hodno
tu ovlivňuje koeficient zohlednění pomalých vozidel v řádku 13. Hodnota kapacity místa
odbočení se stanoví podle kap. 4.4.4.1 v TP 236.

15. řádek: Stupeň dosažitelné úrovně kvality dopravy pro místo odbočení se stanoví pomocí hod
noty l'v v řádku 12 a hodnot z tab. 9 v TP 236 přenásobených koeficientem zohlednění
pomalých vozidel z řádku 13.
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16. řádek:

Délka průpletového úseku se stanoví z podkladů podle kap. 3.7.

17. řádek:

Návrhová intenzita proudu na hlavní komunikaci IH1 se zohlední podílem pomalých vozi
del podle kap. 3.6.3. Vstupní hodnoty jsou v řádcích 6 a 7.

18. řádek:

Návrhová intenzita připojujícího se proudu lN se zohlední podílem pomalých vozidel pod
le kap.4.2.3. Vstupní hodnoty jsou v řádcích 10 a 11.

19. řádek:

Stupeň dosažitelné úrovně kvality dopravy průpletového úseku se stanoví v závislosti
na typu uvedeném v řádku 3 a délce uvedené v řádku 16 z obrázků 4 - 6 v TP 236.

20. řádek:

Návrhová intenzita proudu odbočující z průpletu lv se zohlední podílem pomalých vozi
del podle kap.4.2.3. Vstupní hodnoty jsou v řádcích 8 a 9.

21. řádek:

Stupeň dosažitelné úrovně kvality dopravy na větvi křižovatky odbočující z průpletového
úseku se stanoví podle tabulky 3 v TP 236.

22. řádek:

Návrhová intenzita proudu na hlavní komunikaci IH1 se zohlední podílem pomalých vozi
del podle kap. 3.6.3. Vstupní hodnoty jsou v řádcích 6 a 7.

23. řádek:

Návrhová intenzita připojujícího se proudu lN se zohlední podílem pomalých vozidel pod
le kap. 3.6.3. Vstupní hodnoty jsou v řádcích 10 a 11

24. řádek:

Stupeň dosažitelné úrovně kvality dopravy pro místo připojení se stanoví v závislosti
na typu uvedeném v řádku 3 podle kap. 4.5 v TP 236.

25. řádek:

Návrhová rychlost vn hlavní komunikace (hlavní komunikací může být kolektorový pás nebo
křižovatková větev, jsou-li pro konkrétní prvek MÚK v poloze hlavní komunikace). Její hod
nota může být nahrazena hodnotou nejvyšší dovolené rychlosti v místě připojení.

26. řádek:

Podélný sklon úseku hlavní komunikace následující za kapacitním prvkem.

27. řádek:

Pokud je na hlavní komunikaci přístup vozidel omezen (dálnice a rychlostní silnice) je od
pověď „ANO"-na hlavní komunikaci je omezený přístup. V jiném případě je odpověď
„NE"- na hlavní komunikaci je neomezený přístup.

28. řádek:

Návrhová intenzita jízdního pásu za místem připojení kapacitního prvku l'H2 ve fyzických
vozidlech se stanoví v případě průpletového úseku, případně pro místo odbočení podle
vztahu 4 v TP 236 nebo v případě místa připojení podle vztahu 11 v TP 236. Vstupní hod
noty jsou v řádcích 6,8,10 v případě průpletového úseku, v řádcích 6,8 v případě místa
odbočení a v řádcích 6,10 v případě místa připojení.

29. řádek:

Podíl pomalých vozidel vyjádřený v procentech z celkové intenzity dopravy uvedené
v řádku 25 se stanoví v případě průpletového úseku, případně pro místo odbočení pod
le vztahu 5 v TP 236 nebo podle vztahu 12 v TP 236 v případě místa připojení. Vstup
ní hodnoty jsou v řádcích 7,9,11 v případě průpletového úseku, v řádcích 7,9 v případě
místa odbočení a v řádcích 7,11 v případě místa připojení.

30. řádek:

Počet jízdních pruhů hlavní komunikace následující za kapacitním prvkem MÚK (do po
čtu pruhů se nezapočítává přidružený pruh).

31. řádek:

Stupeň dosažitelné úrovně kvality dopravy pro úsek za místem připojení kapacitního prv
ku se stanoví podle kap 4.3.4.3 nebo 4.5.4.3, příp. podle ČSN 73 6101.
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32. řádek: Stupeň dosažitelné úrovně kvality dopravy pro prvek MÚK. Hodnocení se řídí nejméně
příznivým stupněm jednotlivých kritérií kapacitního prvku MÚK v řádcích 15, 19, 21, 24,
31.
33. řádek:

Pokud splňuje prvek MÚK požadavek na UKD je odpověď „ANO"- kapacitní prvek MÚK
vyhoví požadavkům UKD. V jiném případě je odpověď „NE"- kapacitní prvek MÚK ne
vyhoví požadavkům UKD.

34. řádek: V tomto řádku se hodnotí MÚK jako celek. Pokud jsou splněny požadavky na UKD
na všech posuzovaných kapacitních prvcích křižovatky (ve všech využitých sloupcích
v řádku 33 je odpověď „ANO"), je odpověď „ANO"- MÚK jako celek vyhoví požadav
kům UKD. V jiném případě je odpověď „NE"- MÚK jako celek nevyhoví požadavkům
UKD.
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3.13

SCHÉMA USPOŘÁDÁNÍ ODBOČOVACÍCH A PŘIPOJOVACÍCH
PRUHŮ NA MÚK

Odbočovací pruh Ol:

Připojovací pruh VI:
e osa komunikace ■

Up
osa větve

Odbočovací pruh 02:

Připojovací pruh V2:
osa komunikace

osa komunikace
----------------------------------------------------- --------------.------------------------------------------------------------------

Lv
n
i
H------------ ^

^.................

osa větve

Odbočovací pruh 03

Připojovací pruh V3:

osa komunikace

osa komunikace .

Lod

Uo
osa větve

Odbočovací pruh 04a:

Připojovací pruh V4:
L

osa komunikace

r------1-------- 1
____.

Lv

.v

Ld*Am

osa vé^e^~r

Lpo

Odbočovací pruh 04b:

Připojovací pruh V5:

Obrázek 1: Schéma uspořádání odbočovadch a připojovacích pruhů na MÚK
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PŘÍKLADY

PŘÍKLAD 1 - PŘÍKLAD POSOUZENÍ MÚK - MIMOÚROVŇOVÁ KŘIŽO
VATKA S PRŮPLETOVÝMI ÚSEKY ČTYŘLÍSTKOVÉHO TYPU S KOLEKTOROVÝMI PÁSY
Na příkladu MÚK s průpletovými úseky čtyřiístkového typu s kolektorovými pásy je v souladu s me
todikou podle TP 236 dokumentován postup výpočtu a posouzení kapacity mimoúrovňové křižovat
ky. Dále je ukázán postup výpočtu a posouzení kapacity typových průletových úseků, míst odbočení
a míst připojení mimoúrovňové křižovatky.
Křižovatky jsou posouzeny na výhledové intenzity dopravy.
Poznámka: Příklad posouzení je proveden projeden jízdní směr nadřazené pozemní komunikace.
Popis křižovatky: Hlavní komunikací je rychlostní silnice se dvěma jízdními pruhy v každém jízdním
směru s návrhovou rychlostí 100 km/h. V kolektorových pásech je rychlost omezena na 80 km/h.
Hlavní komunikace není v podélném sklonu. Kolektorový jízdní pás je jednopruhový. Hlavní komuni
kace je napojena na kolektorový pás místem odbočení 01 a místem připojení VI. Průpletový úsek je
typu Pí a připojení větve křižovatky do kolektorového pásu je pomocí připojovacího pruhu. Návrho
vé intenzity dopravních proudů jsou patrné ze schématu posuzované části křižovatky. Podíl pomalých
vozidel činí ve všech dopravních proudech 10%.

Přehled kapacitních prvků křižovatky
♦
3000 voz/h

♦

500 voz/h

^
900 voz/h

200 voz/h
500 voz/h

Obrázek 2: Příklad 1 - schéma posuzované části křižovatky
1 - místo odbočení 01

posoudit kapacitu

2 - místo odbočení (vyřazení z 1 pruhového kolektorového pásu)

neposuzuje se

3 - průpletový úsek Pí

posoudit kapacitu

4 - místo připojení VI

posoudit kapacitu

5 - místo připojení VI

posoudit kapacitu
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Kapacitní posouzanl MUK podle TP239
Název křižovatky

j

Posuzovaný stav

[

Protokol

přiklad posouzeni MUK
výhledový stav 2030
Charakteristika křižovatky

1

Číslo kapacitního prvku křižovatky

1

2

3

4

5

2

Charakter kapacitního prvku MÚK

Místo
odbočení

Místo
odbočení

Ol
c

-

Průpletový
úsek
P1

Místo
připojení
VI

Místo
připojení
V1

.

D

D

c

0,75

-

0,9

0,9

0,75

3000

-

500

900

2000

10

-

10

10

10

1000

-

500

10

-

10
900

200

1100

10

10

10

990

2200

220

1210

B

E

80
0,0

100

0,0
ANO

ANO

ANO

900
10

1100
10

3100

1

1

2

B

c

D

3 Typ kapacitního prvku MÚK, [-]
4
5

Požadovaný stupeň UKD, [-]
Nejvyšši přípustná hodnota stupně vytížení av,[-]

Dopravní zatíženi
Do >ravni proud na hlavní komunikaci před kapacitním prvkem MÚK
6 Návrhová intenzita dopravního proudu, l'Hi [voz/h]
7 Podíl pomalých vozidel, bPV[%]

Do >ravní proud odbočující z hlavní komunikace
8 Návrhová intenzita dopravního proudu, ľv [voz/h]
9 Podíl pomalých vozidel, bPV[%]

Do >ravní proud připojující se na hlavní komunikaci
10 Návrhová intenzita dopravního proudu, l'N [voz/h]
11 Podíl pomalých vozidel, bPV[%]

Posouzeni místa odboáeni
12 Návrhová intenzita dopravního proudu, l'v [voz/h]
13

1000

Koeficient zohlednění podílu pomalých vozidel
v odbočujícím proudu, [-]

-

-

14 Kapacita místa odbočení, [voz/h]

1500

15 Dosažitelná UKD, [-]

C

Posouzeni prúpletového úseku
Posouzení proplétání dopravních proudů
16 Délka prúpletového úseku, LD [m]
17

200

Návrhová intenzita proudu na hlavní komunikaci
zohledněná podílem pomalých voz., lHi [pvoz/h]

550

Návrhová intenzita připojujícího se proudu
18
zohledněná podílem pomalých voz., IN [pvoz/h]

990

19 Dosažitelná UKD, [-]

C

Posouzení větve křižovatky odbočující z prúpletového úseku
20

Návrhová intenzita proudu odbočující z průpletu
zohledněná podílem pomalých voz., Iv [pvoz/h]

-

21 Dosažitelná UKD, [-]

-

Posouzeni místa připojeni
22

Návrhová intenzita proudu na hlavní komunikaci
zohledněná podílem pomalých voz., IH1 [pvoz/h]

Návrhová intenzita připojujícího se proudu
23
zohledněná podílem pomalých voz., IN [pvoz/h]
24 Dosažitelná UKD, [-]

Posouzeni jízdního pásu za kapacltnim prvkem MÚK
25 Návrhová rychlost hlavní komunikace, vn [km/h]
26 Podélný sklon, s [%]

80

27 Je omezený přístup na hlavní komunikaci (D,R)?
28 Návrhová intenzita dopravního proudu, l'H2 [voz/h]
29 Podíl pomalých vozidel, bPV[%]
30 ^čet jízdních pruhů, [-]
31 Dosažitelná UKD, [-]

0,0

10

Hodnocení UKO
32 Dosažitelná UKD prvku MÚK, [-]
33 Vyhoví kapacitní prvek MÚK požadavkům UKD?
34 Vyhoví MÚK jako celek?

C

-

c

c

E

ANO

-

ANO

ANO

NE

NE

Závěry:

Kř/ž. jako celek pro výhledové období2030 kapacitně nevyhovuje. Problematickým prvkem je místo připojeni
kolektoru na hí komuikaci č.5, kde požadavkům kvality dopravy nevyhovíjak navržený typ připojení, tah
dimenze průběžného jízdního pásu za tímto místem. Ostatní kap. prvky MÚK splňují dané požadavky na UKD.
Pozn.: Místo odbočení č.2 představuje vyřazeníz 1 pruhového kolektorového pásu, a proto se neposuzuje

Tabulka 2: Příklad výpočtu posouzení kapacity mimoúrovňové křižovatky s průpletovými úseky čtyřlístkového typu s kolektorovými pásy
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PŘÍKLAD 2 - PŘÍKLAD POSOUZENÍ TYPOVÝCH PRŮPLETOVÝCH ÚSEKŮ
V tabulce 3 jsou v jednom protokolu uvedeny příklady kapacitního posouzení průletových úseků
v rámci MÚK. Návrhové intenzity dopravy včetně podílu pomalých vozidel jsou uvedeny v příslušných
schématech jednotlivých typů.
1.

Průpletový úsek na kolektorovém pásu typu P1 s délkou průpletu 200 m. Rychlost jízdy je
na kolektorovém pásu omezena na 80 km/h. Přístup vozidel není na kolektorový pás ome
zen. Kolektorový pás není v podélném sklonu.
800 voz/h
10%

------------- j

v.---------- ►

1000 voz/h
10%

800 voz/h
10%

Obrázek 3: Příklad 2 - schéma průletového úseku na kolektorovém pásu - typ PÍ s dél
kou průpletu 200m
2. Průpletový úsek na průběžném směrově rozděleném jízdním pásu silnice I.třídy. Jedná se
o typ P2 s délkou průpletu 200 m. Rychlost jízdy je na hlavní komunikaci omezena na 80
km/h. Přístup vozidel není omezen. Průběžný jízdní pás má podélný sklon -1 %.
2000 voz/h
5%
------------------------------------- ►

500 voz/h
20 %

y'

1000 voz/h
5%

Obrázek 4: Příklad 2 - schéma průpletového úseku na průběžném směrově rozděleném
jízdním pásu silnice I. třídy - typ P2 s délkou průpletu 200m
3. Průpletový úsek na průběžném směrově rozděleném jízdním pásu rychlostní silnice. Jedná
se o typ P2 s délkou průpletu 300 m. Rychlost jízdy je na hlavní komunikaci omezena na 80
km/h. Přístup vozidel je omezen. Průběžný jízdní pás má podélný sklon 1 %.
2000 voz/h
5%
------------------------------------- ►

----- w
500 voz/h
20 %

/

v---- ►
1000 voz/h
5%

Obrázek 5: Příklad 2 - schéma průpletového úseku na průběžném směrově rozděleném
jízdním pásu rychlostní silnice - typ P2 s délkou průpletu 300m
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Kapacitní posouzeni MUK podia TP238

Název křižovatky

\

Posuzovaný stav

I

Protokol

příklady posouzení průpletových úseků
výhledový stav 2030
Charakteristika křižovatky

1

Číslo kapacitního prvku křižovatky

1

2

3

2

Charakter kapacitního prvku MÚK

Průpletový
úsek

Průpletový
úsek

pí

Průpletový
úsek
P2

D

C

C

0,9

0,75

0,75

800

2000

2000

10

5

5

800

1000

1000

10

5

5

1000

500

500

10

20

20

3 Typ kapacitního prvku MÜK, [-]
Požadovaný stupeň UKD, [-]

4
5

Nejvyšší přípustná hodnota stupně vytížení av,[-]

P2

Dopravní zatíženi
Dopravní proud na hlavní komunikaci před kapacitním prvkem MŮK
6 Návrhová intenzita dopravního proudu, l'H1 [voz/hj

7 Podíl pomalých vozidel, bpV[%]
Dopravní proud odbočující z hlavní komunikace
8

Návrhová intenzita dopravního proudu, l'v [voz/h]

9 Podíl pomalých vozidel, bPV[%]
Dopravní proud připojující se na hlavni komunikaci
10 Návrhová intenzita dopravního proudu, l'N [voz/h]
11 Podíl pomalých vozidel, bpV[%]

Posouzeni místa odbočeni
12 Návrhová intenzita dopravního proudu, l v [voz/h]
13

Koeficient zohlednění podílu pomalých vozidel
v odbočujícím proudu, [-]

14 Kapacita místa odbočení, [voz/h]
15 Dosažitelná UKD, [-]

Posouzeni prúpletového úseku
Posouzení proplétání dopravních proudů
16 Délka prúpletového úseku, LD [m]
Návrhová intenzita proudu na hlavní komunikaci
17
zohledněná podílem pomalých voz., lHi [pvoz/h]
18

Návrhová intenzita připojujícího se proudu
zohledněná podílem pomalých voz., IN [pvoz/h]

19 Dosažitelná UKD, [-]

200

200

300

880

2100

2100

1100

600

600

D

D

C

1050

1050

C

C

Posouzení větve Křižovatky odbočující z prúpletového úseku
20

Návrhová intenzita proudu odbočující z průpletu
zohledněná podílem pomalých voz., lv[pvoz/h]

21 Dosažitelná UKD, [-]

Posouzeni mista připojení
22

Návrhová intenzita proudu na hlavní komunikaci
zohledněná podílem pomalých voz., lHi [pvoz/h]

23

Návrhová intenzita připojujícího se proudu
zohledněná podílem pomalých voz., IN [pvoz/h]

24 Dosažitelná UKD, [-]

Posouzeni jízdního pásu za kapacitním prvkem MŮK
25 Návrhová rychlost hlavni komunikace, vn [km/h]

80

80

80

26 Podélný sklon, s [%]

0,0

-1,0

1,0

27 Je omezený přístup na hlavní komunikaci (D,R)?
28 Návrhová intenzita dopravního proudu, l'H2[voz/h]

NE

NE

ANO

1000

1500

1500

29 Podíl pomalých vozidel, bpV[%]

10

10

10

30 Počet jízdních pruhů, [-]

1

2

2

31 Dosažitelná UKD, [-]

C

B

B

Hodnoceni UKD
32 Dosažitelná UKD prvku MUK, [-]
33 Vyhoví kapacitní prvek MÚK požadavkům UKD?

D

D

C

ANO

NE

ANO

34 Vyhoví MUK jako celek?

-

Závěry:
PrQpletový úsek č. 1 na kolektorovém jízdním pásu kapacitně vyhovípři dosažitelné UKD na stupni C
Própietový úsek č.2 na čtyřpruhové silnici I. třídy kapacitně nevyhoví, z důvodu nepřijatelné dosažitelné UKD na stupni D.
Úzkým hrdlem je kolize příliš vysokých intenzit dopravních proudů v samotném průpletu. Možným řešením je
nižší zatížení nebo prodlouženi délky prúpletového úseku.
Própietový úsek č.3 na rychlostnísilnici kapacitně vyhovípři dosažitelné UKD na stupni C

Tabulka 3: Příklad výpočtu posouzení kapacity typových průletových úseků
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PŘÍKLAD 3 - PŘÍKLAD POSOUZENÍ TYPOVÝCH MÍST ODBOČENÍ
V tabulce 4 jsou v jednom protokolu uvedeny příklady kapacitního posouzení odlišných míst odbo
čení. Návrhové intenzity dopravy včetně podílu pomalých vozidel jsou uvedeny v příslušných sché
matech jednotlivých typů.
1.

Místo odbočení z dvoupruhového jízdního pásu dálnice na jednopruhovou větev křižovat
ky. Jedná se o typ odbočení 01. Počet průběžných jízdních pruhů se za místem odbočení
nemění. Průběžný jízdní pás má podélný sklon -1,5%.
2000 voz/h
25 %
------------------------------------- ►

v----------►
1000 voz/h
25%

Obrázek 6: Příklad 3 - schéma místa odbočení z dvoupruhového jízdního pásu dálnice
na jednopruhovou větev křižovatky - typ odbočení Ol
2.

Místo odbočení z třípruhového jízdního pásu rychlostní silnice na dvoupruhovou větev kři
žovatky. Jedná se o typ odbočení 04b. Počet průběžných jízdních pruhů se za místem od
bočení nemění. Průběžný jízdní pás má podélný sklon 2%.
3500 voz/h ------------------------------------- ►
15%
------------------------------------- ►

*■
1500 voz/h
20%

Obrázek 7: Příklad 3 - schéma místa odbočení z třípruhového jízdního pásu rychlostní sil
nice na dvoupruhovou větev křižovatky - typ odbočení 04b
3.

Místo odbočení z třípruhového jízdního pásu dálnice na dvoupruhovou větev křižovatky.
Jedná se o typ odbočení 03. Počet průběžných jízdních pruhů se v místě odbočení snižuje
na dva jízdní pruhy. Průběžný jízdní pás není v podélném sklonu.
3600 voz/h ------------------------------------- ►
25 %
------------------------------------- ►

1500 voz/h
30%

Obrázek 8: Příklad 3 - schéma místa odbočení z třípruhového jízdního pásu dálnice
na dvoupruhovou větev křižovatky - typ odbočení 03
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K*pacHnl posouzení MOK podle TM39
Ná zev křižovatky

|

Po sužovaný stav

\

Protokol

příklady posouzení míst odbočení
výhledový stav 2030

1

Číslo kapacitního prvku křižovatky

2

Charakter kapacitního prvku MÚK

Charakteristika křižovatky
2
i
Místo
odbočení
01

3

Typ kapacitního prvku MÚK, [-]

4

Požadovaný stupeň UKD, [-]

5

Nejvyšší přípustná hodnota stupně vytížení av,[-]

Místo
odbočení
04b

3
Místo
odbočení
03

c

C

C

0,75

0,75

0,75

2000

3500

3600

25

15

25

1000

1500

1500

25

20

30

1500

Dopravní zatižani
Dopravní proud na hlavní komunikaci před kapacitním prvkem MÚK
6 [Návrhová intenzita dopravního proudu, ľH1 [voz/h]
7 |Podíl pomalých vozidel, bpV[%]

Dopravní proud odbočující z hlavní komunikace
8 [Návrhová intenzita dopravního proudu, l'v [voz/h]
9 [Podíl pomalých vozidel, bPV[%]

Dopravní proud připojující se na hlavní komunikaci
10 Návrhová intenzita dopravního proudu, l'N [voz/h]
11 Podíl pomalých vozidel, bPV[%]

Posouzeni místa odbočeni
12 Návrhová intenzita dopravního proudu, ľv [voz/h]

1000

1500

Koeficient zohlednění podílu pomalých vozidel
13
v odbočujícím proudu, [-]

0,975

1

0,95

14 Kapacita místa odbočení, [voz/h]

1463

2550

2850

C

C

B

15 Dosažitelná UKD, [-]

Posouzeni prúpletového úseku
Posouzení proplétání dopravních proudů
16 Délka prúpletového úseku, Lp [m]
Návrhová intenzita proudu na hlavní komunikaci
17
zohledněná podílem pomalých voz,, IH1 [pvoz/h]
18

Návrhová intenzita připojujícího se proudu
zohledněná podílem pomalých voz., IN [pvoz/h]

19 Dosažitelná UKD, [-]

Posouzení větve křižovatky odbočující z prúpletového úseku
20

Návrhová intenzita proudu odbočující z průpletu
zohledněná podílem pomalých voz., Iv[pvoz/h]

21 Dosažitelná UKD, [-]

Posouzeni místa pfipofenf
22

Návrhová intenzita proudu na hlavní komunikaci
zohledněná podílem pomalých voz., IH1 [pvoz/h]

23

Návrhová intenzita připojujícího se proudu
zohledněná podílem pomalých voz., IN [pvoz/h]

24 Dosažitelná UKD, [-]

Posouzeni Jízdního pásu za kapacitním prvkem MÚK
25 Návrhová rychlost hlavní komunikace, vn [km/h]
26 Podélný sklon, s [%]

120

27 Je omezený přístup na hlavní komunikaci (D,R)?

ANO

28 Návrhová intenzita dopravního proudu, ľ H2 [voz/h]
29 Podíl pomalých vozidel, bpV[%]
30 Počet jízdních pruhů, [-]

2100

0,0

21,4
2

31 Dosažitelná UKD, [-]

C

*

Hodnoceni UKD

32 Dosažitelná UKD prvku MÚK, [-]
33 Vyhoví kapacitní prvek MÚK požadavkům UKD?
34 Vyhoví MÚK jako celek?

C

C

C

ANO

ANO

ANO
-

Závěry:
Místo odbočení čl z dvoupruhového průběžného jízdního pásu dálnice kapacitně vyhovípři dosažitelné UKD na stupni C.
Místo odbočeni Č. 2 z třípruhového průběžného jízdního pásu dálnice kapacitně vyhovípři dosažitelné UKD na stupni C
Místo odbočení č.3 s redukcíjízdního pásu dálnice ze 3 na 2 průběžné jízdnípruhy kapacitně vyhovípři dosažitelné UKD
na stupni C.

Tabulka 4: Příklad výpočtu posouzení kapacity typových míst odbočení
www.edip.cz
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PŘÍKLAD 4- PŘÍKLAD POSOUZENÍ TYPOVÝCH MÍST PŘIPOJENÍ
V tabulce 5 jsou v jednom protokolu uvedeny příklady kapacitního posouzení odlišných míst připo
jení. Návrhové intenzity dopravy včetně podílu pomalých vozidel jsou uvedeny v příslušných schéma
tech jednotlivých typů.
1.

Místo připojení z jednopruhové větve křižovatky na dvoupruhový jízdní pás dálnice. Jed
ná se o typ připojení VI. Počet průběžných jízdních pruhů se za místem připojení nemění.
Rychlost na hlavní komunikaci je v místě připojení omezena na 100 km/h. Průběžný jízdní
pás má podélný sklon -1 %.
2000 voz/h

20 %

»

---------------------- 9--------- ►
1000 voz/h
5%

Obrázek 9: Příklad 4 - schéma místa připojení z jednopruhové větve křižovatky na dvou
pruhový jízdní pás dálnice - typ připojení VI
2. Místo připojení z jednopruhové větve křižovatky na třípruhový jízdní pás dálnice. Jedná se
o typ připojení Via. Počet průběžných jízdních pruhů se v místě připojení nemění. Návrho
vá rychlost hlavní komunikace je 120 km/h. Průběžný jízdní pás není v podélném sklonu.
2500 voz/h
20%

700 voz/h
5%

Obrázek 10: Příklad 4 - schéma místa připojení z jednopruhové větve křižovatky na třípru
hový jízdní pás dálnice - typ připojení Via
3. Místo postupného připojení z dvoupruhové větve křižovatky na třípruhový jízdní pás dálni
ce. Jedná se o typ připojení V5. Počet průběžných jízdních pruhů se v místě připojení ne
mění. Návrhová rychlost hlavní komunikace je 120 km/h. Průběžný jízdní pás má podélný
sklon 2%.
2500 voz/h ------------------------------------ ►
20 %
--------------------------------------►

------------------a------ a----- ►
600 voz/h

5%

y'

/

' '

Obrázek 11: Příklad 4 - schéma postupného připojení z jednopruhové větve křižovatky
na třípruhový jízdní pás dálnice - typ připojení 1/5

i22|
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4. Místo připojení z jednopruhové větve křižovatky na třípruhový jízdní pás dálnice. Jedná se
o typ připojení V3. Počet průběžných jízdních pruhů se v místě připojení zvyšuje ze 2 na 3.
Rychlost na hlavní komunikaci je v místě připojení omezena na 80 km/h. Průběžný jízdní
pás není v podélném sklonu.
2000voz/h ------------------------------------ ►
20 %
--------------------------------------►
1000 voz/h
5%

Obrázek 12: Příklad 4 - schéma místa připojení z jednopruhové větve křižovatky na třípru
hový jízdní pás dálnice - typ připojení V3
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KatMdtnl posouzeni MUK podle TP23S
Náz ev křižovatky

\

Pos uzovaný stav

\

Protokol

příklady posouzení míst připojeni
výhledový stav 2030
Charakteristika křižovatky

1

Číslo kapacitního prvku křižovatky

2 Charakter kapacitního prvku MÚK
3 Typ kapacitního prvku MÚK, [-]
Požadovaný stupeň UKD, [-]

4
5

Nejvyšší přípustná hodnota stupně vytížení av,[-]

i

2

3

4

Místo
připojení

Místo
připojení

VI

Místo
připojení
Via

Místo
připojení
V3

c

C

C

C

0,75

0,75

0,75

0,75

2000

2500

2500

2000

20

20

20

20

1000

700

600

1000

5

10

5

5

V5

Dopravní zatíženi
Dopravní proud na hlavní komunikaci před kapacitním prvkem MŮK
6

Návrhová intenzita dopravního proudu, ľH1 [voz/h]

7

Podíl pomalých vozidel, bpV[%]

Do mravní proud odbočující z hlavní komunikace
8

Návrhová intenzita dopravního proudu, l'v [voz/h]

9

Podíl pomalých vozidel, bpV[%]

Dopravní proud připojující se na hlavní komunikaci
10 Návrhová intenzita dopravního proudu, l'N [voz/h]
11 Podíl pomalých vozidel, bpV[%]

Posouzeni mleta odbočeni
12 Návrhová intenzita dopravního proudu, l'v [voz/h]
13

Koeficient zohlednění podílu pomalých vozidel
v odbočujícím proudu, [-]

14 Kapacita místa odbočení, [voz/h]
15 Dosažitelná UKD, [-]

Posouzeni průplatového úseku
Posouzení proplétání dopravních proudů
16 Délka průpletového úseku, l_D [m]
Návrhová intenzita proudu na hlavní komunikaci
17
zohledněná podílem pomalých voz., IH1 [pvoz/h]
18

Návrhová intenzita připojujícího se proudu
zohledněná podílem pomalých voz., IN [pvoz/h]

19 Dosažitelná UKD, [-]

Posouzení větve křižovatky odbočující z průpletového úseku
20

Návrhová intenzita proudu odbočující z průpletu
zohledněná podílem pomalých voz., lv[pvoz/h]

21 Dosažitelná UKD, [-]

Posouzeni miste pripojení
Návrhová intenzita proudu na hlavni komunikaci
22
zohledněná podílem pomalých voz., IH1 [pvoz/h]
23

Návrhová intenzita připojujícího se proudu
zohledněná podílem pomalých voz., IN [pvoz/h]

24 Dosažitelná UKD, [-]

2400

3000

3315

1050

770

315

E

C

C

Posouzeni jízdního pésu za kapacitním prvkem MÜK
25 Návrhová rychlost hlavní komunikace, vn [km/h]
26 Podélný sklon, s [%]

100

120

120

80

-1,0

0,0

2,0

0,0

ANO

ANO

ANO

ANO

3000

3200

3100

3000

29 Podíl pomalých vozidel, bpV[%]
30 Počet jízdních pruhů, [-]

15

17,8

21,4

15

2

3

3

3

31 Dosažitelná UKD, [-]

D

C

O

C

27 Je omezený přístup na hlavní komunikaci (D,R)?
28 Návrhová intenzita dopravního proudu, ľH2 [voz/h]

Hodnoceni UKD
32 Dosažitelná UKD prvku MÜK, [-]
33 Vyhoví kapacitní prvek MŮK požadavkům UKD?
34 Vyhoví MÚK jako celek?

E

C

C

C

NE

ANO

ANO

ANO

-

Závěry:
Místo připojení č.l do dvoupruh. průběžného jízd. pásu dálnice kapacitně nevyhovíz důvodu nepříp. dosaž. UKD na stupni £
Místo připojení č.2 do třípruhového průběžného jízdního pásu dálnice kapacitně vyhovípři dosažitelné UKD na stupni C
Místo postupného připojení č.3 do třípruh. průběžného jízdního pásu dálnice kapacitně vyhovípři dosažitelné UKD na stupni C
Místo připojení č.4 s rozšířením jízd. pásu dálnice ze 2 na 3 průběž. jízdnípruhy kapacitně vyhovípři dosaž. UKD na stupni C.

Tabulka 5: Příklad výpočtu posouzení kapacity typových míst připojení
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5

ZÁVĚR

Pro posouzení kapacity mimoúrovňové křižovatky podle metodiky uvedené v těchto technických
podmínkách je vyvinut autorizovaný software EDIP-MÚK.
Jeho cílem je usnadnit a výrazně 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 73 6102 obsahově závazným průkazem po
sudku.
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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ÚVODNÍ ČÁST

Tyto technické podmínky (TP) platí pro výpočet a posuzování kapacity mimoúrovňových křižovatek
(MÚK). Platí pro posuzování nových, stávajících a rekonstruovaných mimoúrovňových křižovatek.
TP jsou platné pro posuzování MÚK projektovaných podle ČSN 73 6102 [6]. Jsou určeny pro křižo
vatky na dálnicích, rychlostních silnicích, čtyřpruhových silnicích I.třídy a rychlostních místních komu
nikacích a přechodových úsecích s návrhovou rychlostí vn > 80 km/h. Pro jiné kategorie komunikací
nebo odchylné řešení lze TP použít pouze orientačně.
Metodika je platná pro provoz bez doplňujících provozních opatření, jako je například proměnné do
pravní značení v pruzích (VMS) nebo řízení vjezdů (Ramp Metering).
Metodika je nutným zjednodušením závěrů projektu výzkumu, podrobnější informace lze nalézt
v závěrečné zprávě projektu [17],
Kniha je určena dopravním inženýrům, projektantům dopravních staveb, vlastníkům a správcům po
zemních komunikací, speciálním stavebním úřadům, pracovníkům Policie ČR, ostatním účastníkům
výstavby pozemních komunikací a dalším odborníkům.
Problematiku kapacitních výpočtů ostatních druhů a typů křižovatek (neřízené úrovňové, okružní
a světelně řízené) řešíTP 188 [10], TP 234 [13] a TP 235 [14].
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2
2.1

NÁZVOSLOVÍ, ZNAČKY A ZKRATKY

NÁZVOSLOVÍ

Pro účely této metodiky mají dále uvedené pojmy následující význam:

(1)

Kolektorový pás - jízdní pás v oblasti křižovatky, v němž dochází k průpletu dopravního
proudu vozidel při změně jízdního směru.

(2)

Manévrovací úsek - je součást připojovacího pruhu, která umožňuje řidiči nalézt přijatel
nou mezeru pro zařazení do dopravního proudu na průběžném jízdním pruhu.

(3)

Mimoúrovňová křižovatka - křižovatka, na níž jsou vzájemně propojeny pozemní komuni
kace křížící se v různých výškových úrovních.

(4)

Návrhová rychlost - rychlost pro stanovení minimálních návrhových prvků pozemní komu
nikace.

(5)

Odbočný bod - střetný bod, v němž se jeden jízdní směr rozvětvuje do dvou nebo více jízd
ních směrů.

(6)

Odbočovací pruh - přídatný pruh pro odbočování, který umožňuje odbočení vozidel bez
podstatného snižování jejich rychlosti na průběžném jízdním pruhu.

(7)

Odbočující dopravní proud - dopravní proud vozidel, který mění směr jízdy a vykoná pře
místění z průběžného jízdního pásu do odbočovacího pruhu.

(8)

Oddělovací úsek - je část připojovacího pruhu, která je oddělena od přilehlého jízdního
pruhu paprsku křižovatky vodorovnou dopravní značkou V 1a.

(9)

Paprsek křižovatky - je úsek pozemní komunikace v oblasti křižovatky od místa průsečíku
os křižujících se komunikací k hranici křižovatky.

(10)

Pomalé vozidlo - vozidlo, které svými dynamickými a konstrukčními parametry ovlivňuje
pokles kapacity pozemních komunikací. Za pomalá vozidla se považují nákladní vozidla nad
3,51, autobusy, traktory a speciální vozidla.

(11)

Průběžný dopravní proud - dopravní proud vozidel, který projíždí křižovatkou bez odbo
čení z průběžného jízdního pásu.

(12)

Průběžný jízdní pruh - jízdní pruh určený pro dopravní proud projíždějící křižovatkou bez
odbočení.

(13)

Průpletový úsek - úsek příslušné pozemní komunikace, na němž dochází k průpletu do
pravních proudů v témž dopravním směru.

(14)

Připojovací pruh - přídatný pruh pro připojování, který slouží ke zvýšení rychlosti vozidel
vyjíždějících z větve křižovatky na rychlost umožňující zařazení se v manévrovacím úseku při
pojovacího pruhu do průběžného dopravního proudu.

(15)

Přípojný bod - střetný bod, v němž se dva nebo více jízdních směrů spojuje do jednoho
jízdního směru.
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(16)

Připojující dopravní proud - dopravní proud vozidel, který mění směr jízdy a vykoná pře
místění z připojovacího pruhu do průběžného jízdního pásu.

(17)

Přídatný pruh - zvláštní pruh jízdního pásu, kterým se zvětšuje stálý počet jízdních pruhů.

(18)

Přímá větev - větev křižovatky, jejíž jízdní směr probíhá přímo, aniž dochází ke křížení s vý
jezdovou částí větve.

(19)

Směrový pás - jednosměrná část směrově rozdělené pozemní komunikace trasovaná samo
statně.

(20)

Střetný bod - místo na křižovatce, na němž dochází k vzájemnému křížení, připojování
nebo rozvětvování jízdních směrů.

(21)

Větev křižovatky - jízdní pruh nebo pás, který propojuje příslušné pozemní komunikace
v oblasti křižovatky.

(22)

Vjezdová část větve - část větve křižovatky sloužící pro vjezd vozidel na silniční komunika
ci z větve křižovatky.

(23)

Vratná větev - větev křižovatky, jejíž jízdní směr vjezdové části větve křižuje mimoúrovňově
jízdní směr výjezdové části větve.

(24)

Vyřazovací úsek - délkově omezená část jízdního a odbočovacího pruhu, která je určena
pro přemístění odbočujícího vozidla z průběžného jízdního pásu do odbočovacího pruhu.

(25)

Výjezdová část větve - část větve křižovatky sloužící pro výjezd vozidel na příslušné po
zemní komunikaci z větve křižovatky.

(26)

Zařazovací úsek - část připojovacího pruhu a jízdního pruhu určená vozidlům k přejíždění
ze zrychlovacího úseku připojovacího pruhu do jízdního pruhu.

(27)

Zpomalovací úsek - jako součást odbočovacího pruhu umožňuje požadované snížení rych
losti odbočujícího vozidla.

(28)

Zrychlovací úsek - jako součást připojovacího pruhu a výjezdové části větve křižovatky
umožňuje zrychlení vozidla z rychlosti na větvi křižovatky na rychlost potřebnou pro zařazení
do dopravního proudu na přilehlém jízdním pruhu paprsku křižovatky.

2.2

ZNAČKY A ZKRATKY

av

stupeň vytížení, [-],

b

podíl pomalých vozidel z celkového dopravního proudu, [%],

k5

koeficient zohlednění skladby dopravního proudu, [-],

vn

návrhová rychlost, [km/h],

v,

návrhová rychlost větve křižovatky, [km/h],

C

kapacita, [pvoz/h],

ČSN

česká státní norma, [-],

lH,

intenzita dopravního proudu na hlavní komunikaci před posuzovaným místem, [pvoz/h],
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lHtl

intenzita dopravního proudu v přilehlém průběžném pruhu k phdatnému pruhu před
posuzovaným místem na úrovni vrcholu ostrůvku, [pvoz/h],

lH2

intenzita dopravního proudu na hlavní komunikaci za posuzovaným místem, [pvoz/h],

lM0

rozhodující intenzita dopravy pro odbočování vozidel zprůběžnýchpruhů, [pvoz/h],

lMP

rozhodující intenzita dopravy pro připojování vozidel doprůběžných pruhů, [pvoz/h],

ln

návrhová intenzita dopravního proudu, [pvoz/h],

lN

intenzita dopravního proudu připojujícího se z křižovatkové větve, [pvoz/h],

/

úrovňová intenzita dopravního proudu, [pvoz/h],

lR

intenzita dopravních proudů v průpletu, [pvoz/h],

lv

intenzita dopravního proudu odbočujícího na křižovatkovou větev, [pvoz/h],

l'x

intenzita dopravního proudu ve fyzických vozidlech pro X e [Hl ,H2,N,V} [voz/h],

Lv

délka vyřazovacího úseku, [m],

Ld

délka zpomalovacího úseku, [m],

Lp
UKD
CR

délka průpletového úseku vymezená přerušovanou vodorovnou čárou, [m],
úroveň kvality dopravy, [-],
maximální počet vozidel, která se proplétají, ovlivněných průběžně projíždějícími
vozidly, [pvoz/h].
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ÚROVEŇ KVALITY DOPRAVY

K ohodnocení kvality provozních podmínek na pozemních komunikacích jsou zavedeny stupně úrov
ně kvality dopravy A až F. Mezím stupňů A až D odpovídají tzv. úrovňové intenzity, horní mezi, stupni
E odpovídá kapacita. Stupeň F charakterizuje stav při překročení kapacity komunikace.

3.1

KRITÉRIA KVALITY DOPRAVY

Vzhledem k velmi krátkým úsekům, které vozidla na MÚK projíždějí, nelze objektivně uplatnit prů
měrnou cestovní rychlost osobních vozidel jako veličinu určující kvalitu dopravy na MÚK. Proto,
ve shodě s postupem posuzování kapacity na dálnicích, rychlostních silnicích a čtyřpruhových silni
cích, se jako kritérium úrovně kvality dopravy nejlépe uplatňuje stupeň vytížení a .
Stupeň vytížení vyjadřuje volnost pohybu řidičů v dopravním proudu. Stanoví se podílem návrhové
intenzity dopravního proudu a kapacity jízdního pruhu nebo jízdních pruhů, jízdních pásů MÚK pod
le vztahu:

O)
kde

3.2

av

je stupeň vytížení [-],

ln

návrhová intenzita dopravního proudu [pvoz/h],

C

kapacita [pvoz/h],

POŽADAVKY NA KVALITU DOPRAVY

Podle ČSN 73 6101 [6] se pro silnice a dálnice požadují tyto stupně kvality dopravy na:
dálnicích a rychlostních silnicích

stupeň C,

ostatních silnicích 1.třídy

stupeň C - D,

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.

Na kolektorových pásech dálnic a rychlostních silnic se připouští stupeň kvality dopravy D. Požadavek
na UKD větve křižovatky se řídí nadřazenou pozemní komunikací, ke které větev přísluší.

3.3

STUPNĚ KVALITY DOPRAVY

Rozdělení úrovně kvality dopravy do šesti stupňů stanoví ČSN 73 6102 [7] podle tabulky 1.
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Úroveň kvality dopravy
Označení stupně

Charakteristika kvality dopravy

A
B
C
D

velmi dobrá
dobrá
uspokojivá
dostatečná
nestabilní
nevyhovující

E
F

Stupeň vytížení
aj-l
<0,30
<0,55
<0,75
< 0,90
< 1,00
-

Tabulka 1: Limitní hodnoty stupně vytížení pro klasifikaci UKD
Stupně úrovně kvality dopravy lze charakterizovat následujícím způsobem:

Stupeň A: představuje zcela volný pohyb dopravního proudu při zachování jeho volné rychlosti. Vo
zidla se v pohybu vzájemně ovlivňují jen velmi zřídka. Stupeň vytížení je velmi nízký, nepřekračuje
hodnotu 0,3. Rychlosti připojování do průběžného jízdního pruhu, proplétání dopravních proudů
a odbočování z průběžného jízdního pruhu jsou vysoké.
Stupeň B: představuje volné nerušené dopravní podmínky s manévrováním vozidel jen velmi mír
ně omezeném. Dopravní proudy se nepatrně navzájem ovlivňují. Stupeň vytížení je malý, v mezích
0,3 < av < 0,55 . Přizpůsobení rychlostí jednotlivých vozidel jsou sotva rozpoznatelné.

Stupeň C: představuje pohyb dopravního proudu, kdy je manévrování vozidel zjevně ovlivněné. Pří
tomnost ostatních účastníků dopravy je jednoznačně pozorovatelná a změna jízdního proudu vyža
duje zvýšenou pozornost řidiče. Rušení plynulosti dopravního proudu ustává v čase krátkodobých
zlepšení dopravních podmínek. Stupeň vytížení je v mezích přijatelnosti 0,55 < av < 0,75. Řidiči musí
částečně snižovat svoje požadované rychlosti.
Stupeň D: představuje pohyb dopravního proudu, kdy začíná klesat jeho volná rychlost. Volnost ma
névrování vozidel je významně omezená. Všechna vozidla musí snášet omezení, protože téměř při
každé změně jízdního pruhu vznikají kolizní situace. Při středních turbulencích v proudu může být
krátkodobě dosahováno až stupně kvality F. Stupeň vytížení je vysoký v mezích 0,75 < av < 0,9. Stav
dopravy je ještě stabilní.

Stupeň E: představuje nejnižší úroveň kvality dopravy, která ještě nepřekračuje mez kapacity. V této
úrovni nemá dopravní proud schopnost pohlcovat ani menší konflikty, manévrovatelnost vozidel je
celkově omezená a nabízená kvalita průběhu dopravy je velmi nízká. Vozidla se pohybují nízkými
rychlostmi převážně v kolonách a každé narušení pohybujících se vozidel může zapříčinit výrazné
zpomalení, které se bude šířit proti směru vozidel. Požadované změny jízdních pruhů jsou možné jen
tak, že vozidlo vjede do bezpečné mezery mezi vozidly na vedlejším jízdním pruhu. Stupeň vytížení
je velmi vysoký v mezích 0,9 < av < 1,0. Nepatrným nebo krátkodobým zvýšením intenzit dopravy se
mohou vytvářet kolony a nebo dojde až k zastavení pohybu dopravy. Překážky v pohybu se už neo
mezují jen na jednotlivé prvky křižovatky, ale postupně se rozšiřují proti směru pohybu dopravního
proudu. Stav dopravního proudu se mění od stabilního k nestabilnímu.

Stupeň F: představuje kongesci, kdy počet přijíždějících vozidel v dlouhých časových intervalech je
větší než může projet úsekem. Doprava kolabuje, tj. dochází k jejímu zastavení a vytváří se fronta vo
zidel proti směru pohybu dopravního proudu, přičemž se střídá rozjíždění a zastavování. Tato situace
se vyřeší až po výrazném snížení intenzity dopravního proudu.
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METODIKA POSOUZENÍ KAPACITY MIMOÚROVŇOVÉ
KRIŽOVATKY
4.1

ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY

Kapacitní posouzení je nutné provést pro jednotlivé střetné body podle typu křižovatky. Oblast mi
moúrovňové křižovatky je tedy nutné posoudit na všech jejich křižných, přípojných nebo odbočných
bodech. Pokud je to metodikou požadováno, je nutné posoudit také kapacitu úseků (větev křižo
vatky nebo jízdní pás hlavní komunikace) následujících bezprostředně za posuzovaným střetným bo
dem.
Návrhové intenzity dopravy nesmí překročit úrovňové intenzity dopravy vyplývající z požadavku
na úroveň kvality dopravy. Podmínka musí být splněna na všech profilech jednotlivých kapacitních
prvků MÚK (průpletové úseky, místa odbočení a připojení).
Jestliže návrhové intenzity nejsou v mezích platnosti metodiky pro stanovení UKD, je nutné daný stav
posoudit jiným způsobem, např. mikroskopickou simulací.
Mimoúrovňová křižovatka se jako celek hodnotí pouze ANO - (vyhoví) / NE - (nevyhoví). Celkově vy
hoví, pokud jsou splněny požadavky na UKD na všech kapacitních prvcích (průpletové úseky, místa
odbočení a připojení, příp. další křižné body, jsou-li součástí MÚK). Pokud alespoň jeden z kapacit
ních prvků MÚK nesplňuje požadavky UKD, MÚK jako celek kapacitně nevyhoví.
Pokud některá část mimoúrovňové křižovatky má charakter úrovňové křižovatky, posuzuje se tato
část podle TP 188 [10], Je-li touto částí okružní křižovatka, platí pro ni ustanovení pro okružní křižo
vatky IP 234 (Posuzování kapacity okružních křižovatek) [13].

4.2

VĚTEV KŘIŽOVATKY

4.2.1

Oblast použití metodiky

Větve křižovatky slouží k propojení pozemích komunikací v oblasti křižovatky. K většině provozních
problémů dochází na výjezdové, příp. vjezdové části větve.
Od běžných úseků pozemních komunikací se větve křižovatek liší:
•

omezenou délkou a šířkou (často pouze jeden jízdní pruh),

•

nižší návrhovou rychlostí než je na přilehlých pozemních komunikacích,

•

většinou vyšším podélným sklonem než je na přilehlých pozemních komunikacích,

•

na větvích s jedním jízdním pruhem, kde nelze předjíždět, je nepříznivý vliv pomalých vozi
del výraznější než na dvoupruhových větvích,

•

pokud je větev napojena do úrovňové křižovatky, může docházet ke vzdutí fronty vozidel,
zejména jedná-li se o světelně signalizovanou křižovatku.

Vliv výše uvedených specifik může ovlivňovat kapacitu větve křižovatky. Metodika jejich zohlednění
neumožňuje. Pro navrhované typy větví (viz obrázek 1) je stanovena dále kapacita jednotně. Otázkou

www.edip.cz

TP 236 Posuzování kapacity mimoúrovňových křižovatek

PŘÍLOHA |37

vlivu řízení vjezdů z větví křižovatek (Ramp Metering) se metodika nezabývá.
Na MÚK se navrhují větve přímé, polopřímé a vratné (viz obrázek 1). Návrhová rychlost křižovatko
vé větvě má umožňovat rychlost odbočování a připojování na paprsek křižovatky, která odpovídá
určitému podílu návrhové rychlosti nadřízené komunikace. Návrhové rychlosti křižovatkových větví
na MÚK uvádí tabulka 2.
Dálnice a rychlostní silnice
Typ větve
křižovatky

Rychlostní místní komunikace

Schéma směrových poměrů
bez zvlnění

se zvlněním

bez zvlnění

se zvlněním

přímá
větev

polopřímá
větev

vratná
větev

Obrázek 1: Typy a poloha větví mimoúrovňových křižovatek
Poznámka:
a Polopřímá větev odsazená
b Nadřazená komunikace
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Návrhová/dovolená
rychlost komunikace
(vn) v km/h

25

60

★

Návrhová rychlost větve křižovatky vv v km/h

30

35

40

50

★*

*★★
**
**

★*★

★
*

70
80
90
100
120

60

70

*★★
★★

•k

80

★
★

★★★
★★★

★★
★★

***

Legenda:
* Nejmenší návrhová rychlost (cca 40% v )
** Doporučená návrhová rychlost (cca 55% v )
*** Doporučená nejvyšší návrhová rychlost (cca 70% v )
Tabulka 2: Návrhové rychlosti větví MÚK (převzato z ČSN 73 6102 [6])

4.2.2

Kritická místa a kapacita

Kapacita větve križovatky je v této kapitole chápána bez vlivu průběhu dopravy na obou koncích vět
ve. Rozhodujícím faktorem kapacity je profil s nejnižším počtem jízdních pruhů (reálné jsou jeden
nebo dva jízdní pruhy). Kapacita větve křižovatky se uvažuje po zohlednění podílu pomalých vozidel
1 800 pvoz/h pro jednopruhovou větev. Kapacitu dvoupruhové křižovatkové větve lze uvažovat při
bližně 3 200 pvoz/h. Pro posouzení místa odbočení nebo připojení je však nezbytné zohlednit prů
běh dopravy na vjezdové a výjezdové části větve podle kap. 4.4 a 4.5.

4.2.3

Způsob posouzení větve křižovatky

Kapacitní posouzení větve MÚK se provede podle následujícího postupu. Aby byly splněny požado
vané nároky na kvalitu dopravy podle tabulky 3, nesmějí návrhové intenzity dopravy překročit urči
té úrovňové intenzity dopravy I Úrovňové intenzity dopravy pro každou úroveň kvality dopravy je
možné vypočítat na základě kapacit (hranice UKD mezi E a F) pomocí stupně vytížení z tabulky 1 (viz
kap. 3.3). Hodnoty úrovňových intenzit pro větev křižovatky vyjádřené v šesti úrovních kvality dopra
vy jsou uvedeny v tabulce 3.
UKD
H

Úrovňové intenzity dopravního proudu v pvoz/h
1 jízdní pruh

A
<540
B
< 990
C
< 1 350
D
< 1 620
E
< 1 800
F
Tabulka 3: Úrovňové intenzity na větvi křižovatky
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2 jízdní pruhy
<960
< 1 760
<2 400
<2 880
<3 200
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4.3

4.3.1

PRŮPLETOVÝ ÚSEK
Oblast použití metodiky

Průpletovým úsekem je každý úsek příslušné pozemní komunikace, na němž dochází k průpletu do
pravních proudů v témže dopravním směru. Metodika kapacitního posouzení zohledňuje průpletové úseky v rámci MÚK pouze na dále uvedených komunikacích. Předpokladem platnosti metodiky je
návrh průpletového úseku v souladu s ČSN 73 6102 [6],

Dálnice
Na dálnicích je možné projektovat průpletové úseky pouze v kolektorových pásech.

Rychlostní silnice
Na rychlostních komunikacích, kde je směrodatná rychlost vyšší nebo rovna 100 km/h nebo je in
tenzita proplétajících se vozidel vyšší než 1 000 voz/h, je možné projektovat průpletové úseky pouze
v kolektorových pásech. Pro maximální dovolenou rychlost 80 km/h se připouští průpletový úsek při
lehlý k průběžnému jízdnímu pruhu.

Silnice l.třídy v extravilánu
Na silnicích l.třídy je průpletový úsek přilehlý k průběžnému jízdnímu pruhu možný pro maximální
dovolenou rychlost 80 km/h. Průpletové úseky na průtazích obcí, kde je maximální dovolená rychlost
nižší než 80 km/h, metodika neřeší.

Přechodové úseky
Na přechodových úsecích mezi dálnicí, příp. rychlostní silnicí a místní komunikací je průpletový úsek
přilehlý k průběžnému jízdnímu pruhu možný pro maximální dovolenou rychlost 80 km/h. Průpleto
vé úseky na úsecích, kde je maximální dovolená rychlost nižší než 80 km/h, metodika neřeší.

4.3.2

Délka průpletových úseků

Pro kapacitu má význam skutečná délka průpletu L daná délkou přerušované vodorovné čáry pod
le obrázku 2.

Obrázek 2: Schéma průpletového úseku mimoúrovňové křižovatky
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Průpletové úseky jsou nejčastěji součástí mimoúrovňových křižovatek čtyřiístkových nebo některých
dalších útvarových křižovatek mezi vratnými větvemi. Průpletové úseky se nedoporučuje projekto
vat s ohledem na výrazný pokles kapacity kratší než Lp= 150m. Mimo vratných větví je doporučená
nejmenší délka průpletového úseku Lp= 250m.

4.3.3

Ukazatele kapacity průpletového úseku

Posouzení průpletového úseku se provede na základě tří ukazatelů. Průpletový úsek lze hodnotit
z pohledu kapacity jako vyhovující pouze tehdy, jsou-li splněny podmínky ve všech třech ukazatelích.
To znamená, že nejméně příznivý ukazatel je vždy rozhodující. Sledované ukazatele jsou:
A.

kapacita průpletu daná maximální intenzitou dopravních proudů v průpletu,

B.

kapacita výjezdové větve křižovatky za průpletovým úsekem,

C.

kapacita průběžného jízdního nebo kolektorového pásu za průpletovým úsekem.

Kapacita proplétajících se proudů je primárně ovlivněna intenzitou dopravního proudu na hlavní ko
munikaci. V případě kolektorového pásu není neprůpletový dopravní proud uvažován a jeho vliv od
padá.
Metodika rozlišuje dva typy průpletových úseků uvedené na obrázku 3.

4.3.3.1

Kapacita průpletu daná maximální intenzitou dopravních proudů v průpletu

Intenzita dopravních proudů v průpletu typu Pí se stanoví podle vztahu 2:
(2)

Ir ~ Ihi + In '

kde

lR

je intenzita dopravních proudů v průpletu [pvoz/h],

lHJ

intenzita dopravního proudu na hlavní komunikaci před posuzovaným
místem [pvoz/h],

lN

intenzita dopravního proudu připojujícího se z křižovatkové větve [pvoz/h].

Intenzita dopravních proudů v průpletu typu P2 se stanoví podle rovnice 3:

kde

lR

je intenzita dopravních proudů v průpletu [pvoz/h],

lH1t

intenzita dopravního proudu v přilehlém průběžném pruhu k přídatnému
pruhu [pvoz/h],

lN

intenzita dopravního proudu připojujícího se z křižovatkové větve [pvoz/h].

Kapacita proplétání jako jeden z ukazatelů kapacity průpletového úseku je uvedena v tabulce 4.
Kapacitu proplétání ovlivňuje délka průpletového úseku L Průpletové úseky kratší než 150m jsou
ovlivněny svojí délkou daleko výrazněji a hodnoty v tabulce 4 pro ně neplatí. Horní mez délky prů
pletu Lp pro typ Pí na kolektorovém pásu zpravidla nepřesahuje 200 m a je dána reálnou vzdáleností
mezi vratnými větvemi mimoúrovňové křižovatky. Pro typ P2 lze horní mez délky průpletu L uvažovat
přibližně vzdáleností 500 m, kdy je vzájemné ovlivnění proplétajících se proudů již velmi nízké.
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typ P1 - na kolektorovém pásu

A

C

A

C

typ P2 - na průběžném dvoupruhovém jízdním pásu

lR
lv
lN
IH1
lH11
lH2

intenzita
intenzita
intenzita
intenzita
intenzita
intenzita

průpletových dopravních proudů [pvoz/h],
dopravního proudu odbočující na křižovatkovou větev [pvoz/h],
dopravního proudu připojujícího se z křižovatkové větve [pvoz/h],
dopravního proudu na hlavní komunikaci před posuzovaným místem [pvoz/h],
dopravního proudu v přilehlém průběžném pruhu k přídatnému pruhu [pvoz/h],
dopravního proudu na hlavní komunikaci za posuzovaným místem [pvoz/h].

Obrázek 3: Typy průpletových úseků na MÚK

Typ

Typ

Délka průpletu
Lp[m]

Kapacita průpletového
úseku CR [pvoz/h]

-

2 200

Pí

Kolektorový pás (1 + 1)

P2

Průběžný dvoupruhový pás (2+1)

Lp <250

2 200

P2

Průběžný dvoupruhový pás (2+1)

Lp >250

2 400

Tabulka 4: Kapacita průpletového úseku
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Protože často nejsou pro posouzení průpletu v případě typu P2 k dispozici podklady o intenzitě do
pravního proudu lH11, použije se jako vstupní hodnota intenzita dopravního proudu lm, pro kterou je
přizpůsobena metodika.

4.3.B.2 Kapacita větve odbočující z průpletového úseku
Pro průpletové úseky Pí na kolektorovém pásu je intenzita proudu odbočujícího na větev křižovat
ky lv většinou shodná s intenzitou proudu na kolektorovém pásu před průpletovým úsekem lH1. Pro
tyto případy se nemusí prokazovat úroveň kvality dopravy výjezdové větve křižovatky za průpletovým
úsekem, protože tento stav je již posouzen na místě odbočení do kolektorového pásu předcházející
posuzovanému průpletovému úseku.
Pro případné posouzení pro typ Pí a pro všechny případy průpletového úseku P2 se úroveň kvality
dopravy větve odbočující z průpletového úseku posuzuje podle kap. 4.2.

4.3.3.B Kapacita průběžného jízdního nebo kolektorového pásu za průpletovým úsekem
Pro průpletové úseky Pí na kolektorovém pásu lze považovat intenzitu dopravního proudu za prů
pletovým úsekem lH2 většinou za shodnou s intenzitou proudu připojujícího se z křižovatkové větve
lN. Pro případ, že je již prokázána úroveň kvality dopravy na připojovací větvi do průpletového úse
ku, není nezbytné posuzovat profil za průpletovým úsekem, protože se v úseku za průpletem pod
mínky nezhorší.
Pro průpletové úseky P2 je nezbytné prokázat úroveň kvality dopravy pro jízdní pás za průpletovým
úsekem. Protože je posouzení úsekové kapacity pozemních komunikací podle ČSN 73 6101 [6] v jed
notkách vyjadřujících fyzická vozidla [voz/h], je nutné pro tento případ použít intenzitu lH2 také v jed
notkách [voz/h] včetně podílu pomalých vozidel bPV [%].
Hodnoty relevantní úsekové kapacity jsou uvedeny v tabulkách 5 a 6 v kap. 4.3.4.3, kde odpovídají
hodnotám pro stupeň kvality dopravy E.
Intenzita dopravního proudu na hlavní komunikaci za průpletovým úsekem l'H2 (ve fyzických vozi
dlech) je rovna součtu intenzity dopravního proudu na hlavní komunikaci před průpletovým úsekem
l'H1, snížené o odbočující proud vozidel na výjezdovou větev l'v, a zvýšené o intenzitu dopravního
proudu připojujícího se z křižovatkové větve l'N podle vztahu (4).

kde

/'

je intenzita dopravního proudu na hlavní komunikaci za posuzovaným
místem, [voz/h],
intenzita dopravního proudu na hlavní komunikaci před posuzovaným
místem, [voz/h],
intenzita dopravního proudu odbočující na křižovatkovou větev, [voz/h],
intenzita dopravního proudu připojujícího se z křižovatkové větve, [voz/h].
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Podíl pomalých vozidel se stanoví podle vztahu (5):
b
b v + ľN ■ bPVN)' 1/ ľH2
UPVH2 = (ľ
" HI ■ b
UPVH1 - ľV ■ UPV
kde

b0

je podíl pomalých vozidel v dopravním proudu l'H2, [%],

b m

podíl pomalých vozidel v dopravním proudu l'H), [%],

UPV

(B)

podíl pomalých vozidel v dopravním proudu l'v, [%],
podíl pomalých vozidel v dopravním proudu l'N, [%].

4.3.4 Způsob posouzení průpletového úseku
Kapacitní posouzení průpletového úseku MÚKse provede podle následujícího postupu v kap. 4.3.4.1,
4.3.4.2 a 4.3.4.3. Výsledné hodnocení úrovně průběhu dopravy je ve stupních kvality dopravy podle
kap.3. Návrhové intenzity dopravy nesmí překročit úrovňové intenzity dopravy vyplývající z požadav
ku na úroveň kvality dopravy. Mezní hodnoty úrovňových intenzit dopravy pro každý stupeň UKD je
možné vypočítat na základě kapacitní meze (hranice UKD v diagramech mezi E a F na obrázcích 4, 5
a 6) pomocí stupně vytížení z tabulky 1.

4.3.4.1 Posouzení průpletu
Posouzení průpletových úseků kratších jak 150m doporučujeme prověřit jiným způsobem, např. mi
kroskopickou simulací.
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Pro průpletový úsek typu Pí se provede posouzení kapacity průpletu podle obrázku 4 na zákla
dě návrhových intenzit dopravních proudů v průpletu IH1 a lN. Dosažený stupeň UKD stanoví průse
čík výše uvedených vstupních intenzit. Mimo vyznačené meze stupňů UKD na obrázku 4 nelze ex
trapolovat.
Funkce pro úrovňové intenzity a kapacitu na obrázku 4: lN = 2200-av - IH1
(pro stupeň A: av = 0,30; 0 < IH1 < 660)
(pro stupeň B: av = 0,55; 0 < IH1 < 1210)
(pro stupeň C: av = 0,75; 218 < IH1 < 1473)
(pro stupeň D: av = 0,90; 381 < IH1 < 1670)
(pro stupeň E: av = 1,00; 500 < IH1 < 1800)
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Intenzita dopravního proudu na hlavní komunikaci před posuzovaným místem lm [pvoz/h]

Obrázek 4: Stanovení úrovně kvality dopravy na základě návrhových intenzit dopravních proudů
v průpletu im a iN pro typ PÍ
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Pro průpletový úsek typu P2 s délkou průpletu Lp < 250m se provede posouzení kapacity prů
pletu podle obrázku 5 na základě návrhových intenzit dopravních proudů v průpletu IH1 a lN. Dosa
žený stupeň UKD stanoví průsečík výše uvedených vstupních intenzit. Mimo vyznačené meze stupňů
UKD na obrázku 5 nelze extrapolovat.
Funkce pro úrovňové intenzity a kapacitu na obrázku 5: lN = 1850-av - 0,3968-lH1
(pro stupeň A: au = 0,30; 0 < IH1 < 1399)
(pro stupeň B: av = 0,55; 0 < IH1 < 2564)
(pro stupeň C: av = 0,75; 275 < IH1 < 2820)
(pro stupeň D: av = 0,90; 490 < IH1 < 3015)
(pro stupeň E: av = 1,00; 630 < IH1 < 3150)

P £

> >QJ

O >
■o
o
'n

>

Intenzita dopravního proudu na hlavní komunikaci před posuzovaným místem lm [pvoz/h]

Obrázek 5: Stanovení úrovně kvality dopravy na základě návrhových intenzit dopravních proudů
v průpletu IH1 a lN pro typ P2 (L < 250m)
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Pro průpletový úsek typu P2 s délkou průpletu Lp > 250m se provede posouzení kapacity prů
pletu podle obrázku 6 na základě návrhových intenzit dopravních proudů v průpletu IH1 a I . Dosa
žený stupeň UKD stanoví průsečík výše uvedených vstupních intenzit. Mimo vyznačené mezeNstupňů
UKD na obrázku 6 nelze extrapolovat.
Funkce pro úrovňové intenzity a kapacitu na obrázku 6: lN = 1962,7-av - 0,3709-1
(pro stupeň A: av = 0,30; 0 < IH1 < 1588)
(pro stupeň B: av = 0,55; 0 < IH1 <2910)
(pro stupeň C: av = 0,75; 435 < IH1 < 3245)
(pro stupeň D: av = 0,90; 760 < IH1 < 3505)
(pro stupeň E: av = 1,00; 977 < IH1 < 3674)
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Obrázek 6: Stanovení úrovně kvality dopravy na základě návrhových intenzit dopravních proudů
v průpletu lH, a lN pro typ P2 (L > 250m)
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4.B.4.2 Posouzení výjezdové větve
Pro průpletové úseky Pí se úroveň kvality výjezdové větve křižovatky nemusí prokazovat.
Pro průpletové úseky P2 se při posouzení výjezdové větve křižovatky postupuje podle kap. 4.2.

4.3.4.B Posouzení jízdního pásu za průpletovým úsekem
Pro průpletové úseky Pí na kolektorovém pásu se nemusí posuzovat profil za průpletovým úsekem.
Kapacita v průběžném jízdním pásu za průpletovým úsekem typu P2 se posoudí na základě hodno
cení úrovně kvality dopravy na úseku pozemní komunikace podle metodiky uvedené v ČSN 73 6101
[6], Vstupními parametry vyplývajícími z oblasti použití metodiky pro průpletové úseky na MÚK je
návrhová rychlost vn = 80 km/h, podélný sklon < 2 % a omezení přístupu vozidel na hlavní komuni
kaci v případě rychlostních silnic. Relevantní úrovňové intenzity a kapacity jsou uvedeny v tabulkách
5 a 6. Uvnitř hodnot jednotlivých tabulek je možno interpolovat i extrapolovat. Neuvedené případy
lze posoudit podle [6],
UKD
H
A
B
C
D
E
F

Úrovňové intenzity c opravy [voz/h] při podílu pomalých vozidel [%]
bPV = 5%
1 080
1
2
3
3

980
700
240
600
-

b™ =15%
1
1
2
3
3

065
953
663
195
550
-

brv =25%
1 050
1
2
3
3

925
625
150
500
-

Tabulka 5: Úrovňové intenzity jízdního pásu se dvěma jízdními pruhy při návrhové rychlosti vn = 80
km/h pro rychlostní silnice
UKD
H
A
B
C
D
E
F

Úrovňové intenzity c opravy [voz/h] při podílu pomalých vozidel [%]
brv = 5%

brv =15%

brv = 25%

900
1 650
2 250
2 700
3 000

885
1 623
2 213
2 655
2 950

870
1 595
2 175
2 610
2 900

-

-

-

Tabulka 6: Úrovňové intenzity jízdního pásu se dvěma jízdními pruhy při návrhové rychlosti vr = 80
km/h pro čtyřpruhové směrově rozdělené silnice s neomezeným přístupem
Pro kolektorové jízdní pásy s jedním pruhem je možné vypočítat úrovňové intenzity dopravy pomo
cí tabulky 1 z kapacity 1 800 voz/h pro nulový podíl pomalých vozidel. Vliv podílu pomalých vozi
del na hodnotu kapacity vyjádřené ve skutečných vozidlech lze zohlednit analogicky ze vztahu (1)
na straně 9.
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4.4

4.4.1

MÍSTO ODBOČENÍ
Oblast použití metodiky

Metodika místa odbočení je platná pro provoz na dálnicích, rychlostních silnicích, rychlostních míst
ních komunikacích a na směrově rozdělených silnicích s návrhovou rychlostí vn > 80 km/h při posuzo
váni silničních staveb projektovaných v souladu s platnou ČSN 73 6102 [7] Změna. Pro jiné kategorie
komunikací nebo odchylné řešení lze tuto metodiku použít pouze orientačně. Metodika je platná pro
provoz bez doplňujících provozních opatření, například proměnné dopravní značení v pruzích (VMS).

4.4.2

Délka odbočovacích pruhů

Odbočovací pruhy umožňují odbočení vozidel bez podstatného snižování jejich rychlosti na průběž
ném jízdním pruhu. Celková délka odbočovacího pruhu Lpo se rovná součtu délek vyřazovacího úseku
Lv a zpomalovacího úseku Ld. Vyřazovací úsek Lv je určen pro přemístění odbočujícího vozidla z prů
běžného jízdního pásu do odbočovacího pruhu. Jeho délka závisí na návrhové rychlosti v mezikřižovatkovém úseku. Pro návrhové rychlosti vyšší než 80 km/h se hodnoty Lv pohybují v rozmezí 55-100 m
(v závislosti na šířce odbočovacího pruhu).
Zpomalovací úsek Ld umožňuje požadované snížení rychlosti odbočujícího vozidla. Délka vyplývá
z návrhové rychlosti v průběžných pruzích, podélném sklonu nivelety komunikace a na rychlosti
na konci zpomalovacího úseku. Největší délka zpomalovacího úseku je přípustná 225 m.

"7 ■=------=----- 7

e
Lv
Ld
Lpo
O

vodorovné dopravní značení "podélná čára souvislá" (e = 30 m; podle místních podmínek se podélná
čára souvislá zkrátí tak, aby nezasahovala do vyřazovacího úseku,
vyřazovací úsek,
zpomalovací úsek,
délka přídatného pruhu,
konec odbočovacího pruhu (bod konce tečny a začátku přechodnice, apod.)

Obrázek 7: Délka odbočovacího pruhu
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80

100

120

Délka vyřazovacího úseku Lv [m]

55-601’

75-801>

100

Délka zpomalovacího úseku v Ld [m]

25-602>

18-903)

39-1454)

Délka odbočovacího pruhu (Lv+Ld) [m]
(šířka odbočovacího pruhu 3,5 (3,25) m)

85-1202)

98-1703)

139-2452)

Délka odbočovacího pruhu (l^+Lj) [m]
(šířka odbočovacího pruhu 3,0 (2,75) m)

80-1 152)

109-2183'

-

Návrhová rychlost [km/h]

Poznámka:
1> Délka v závislosti na šířce odbočovacího pruhu v intervalu 3,5 (2,5) - 3,0 (2,75) m
2) Délka v závislosti na návrhové rychlosti větví mimoúrovňových křižovatek uvažované v intervalu
20-50 km/h bez vlivu podélného sklonu odbočovacího pruhu
3) Délka v závislosti na návrhové rychlosti větví mimoúrovňových křižovatek uvažované v intervalu
40-70 km/h bez vlivu podélného sklonu odbočovacího pruhu
4> Délka v závislosti na návrhové rychlosti větví mimoúrovňových křižovatek uvažované v intervalu
40-80 km/h bez vlivu podélného sklonu odbočovacího pruhu
Tabulka 7: Délky odbočovadch pruhů a jeho dílčích úseků podle ČSN 73 6102 [7]

4.4.3

Ukazatele kapacity místa odbočení

Posouzení místa odbočení se provede na základě tří ukazatelů. Místo odbočení lze hodnotit z pohle
du kapacity jako vyhovující pouze tehdy, jsou-li splněny podmínky ve všech třech ukazatelích. Nejmé
ně příznivý ukazatel je vždy rozhodující pro hodnocení místa odbočení. Rozhodující ukazatele jsou:
A.

kapacita vyřazení z průběžných pruhů,

B.

kapacita odbočující větve křižovatky,

C.

kapacita průběžného jízdního pásu za místem odbočení,

A

C

I
intenzita dopravního proudu odbočující na křižovatkovou větev [pvoz/h],
I
intenzita dopravního proudu na hlavní komunikaci před posuzovaným místem [pvoz/h],
I
intenzita dopravního proudu v přilehlém průběžném pruhu k odbočovacímu pruhu [pvoz/h],
I
intenzita dopravního proudu na hlavní komunikaci za posuzovaným místem [pvoz/h],
lM0 rozhodující intenzita dopravy pro odbočování vozidel z průběžných pruhů [pvoz/h],

Obrázek 8: Kritické ukazatele místa odbočení
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Typy odbočení uvažované v ČSN 73 6102 [7] uvádí tabulka 8.
Počet pruhů v nadřaze
Typ odbočení
ném jízdním pásu před
(viz obrázek v Příloze 1)
odbočením
01, 02
03
04a, 04b

Počet pruhů v nadřa
zeném jízdním pásu
za odbočením

Počet pruhů na výjez
dové větvi

2
2
3

1
2
2

2
3
3

Tabulka 8: Typy odbočení ze směrově rozdělené komunikace

4.4.3.1 Kapacita vyřazení z průběžných pruhů
Řidiči, kteří zamýšlí opustit jízdní pás se zpravidla už včas zařadí do pravého jízdního pruhu průběž
ného jízdního pásu. To znamená, že před odbočujícím pruhem může docházet k přetížení pravého
jízdního pruhu. Posouzení této situace není řešeno samostatně, ale souhrnně s kapacitou výjezdové
větve křižovatky (viz kap. 4.4.3.2).

4.4.3.2 Kapacita výjezdové větve křižovatky
Uváděné kapacity zahrnují vliv vyřazení z průběžných pruhů do odbočovacího pruhu. Kapacity se
udávají ve skutečných vozidlech. Vliv podílu pomalých vozidel je v tomto případě odchylný od ostat
ních kapacitních prvků MÚK. Kapacita výjezdové větve křižovatky se uvažuje 1 500 voz/h pro jed
nopruhovou větev (typ odbočení 01, 02). Kapacita dvoupruhové křižovatkové větve je určena pře
devším odsazením jízdních pruhů v místě odbočení. Pro typ odbočení 03, 04a se uvažuje kapacita
3 000 voz/h. Kapacita dvoupruhové křižovatkové větve následující za typem odbočení 04b je uva
žována 2 550 voz/h.
Výše uvedené kapacity platí nezávisle na následujícím způsobu připojení výjezdové větve křižovatky
na komunikační síť. Následuje-li za výjezdovou větví křižovatky místo připojení, posoudí se podle kap.
4.4. Pokud následuje úrovňová křižovatka, je nezbytné propustnost ověřit posouzením podle přísluš
né metodiky uvedené v ČSN 73 6102 v Příloze A [7],

4.4.3.3 Kapacita průběžného jízdního pásu za místem odbočení
Kapacita v průběžném jízdním pásu za místem odbočení má na celkovou kapacitu odbočení vliv pou
ze v případě, kdy dochází ke zmenšení počtu průběžných pruhů. V tomto případě je nutné do po
souzení zohlednit přípustnou úrovňovou intenzitu dopravního proudu v úseku za místem odbočení
podle ČSN 73 6101 [6],
Hodnoty relevantní kapacity pro dálnice a rychlostní silnice jsou uvedeny v tabulkách 12 až 17, pro
čtyřpruhové směrově rozdělené silnice s neomezeným přístupem jsou uvedeny v tabulkách 18 a 19
v kap. 4.5.4.3, kde odpovídají hodnotám pro stupeň kvality dopravy E.

4.4.4 Způsob posouzení místa odbočení
Kapacitní posouzení místa odbočení MÚK se provede podle následujícího postupu v kap. 4.4.4.1
a 4.4.4.2. Výsledné hodnocení úrovně kvality dopravy je ve stupních kvality dopravy podle kap.3. Ná
vrhové intenzity dopravy nesmí překročit úrovňové intenzity dopravy vyplývající z požadavku na úro
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veň kvality dopravy. Úrovňové intenzity dopravy pro každou úroveň kvality dopravy je možné vypočí
tat na základě kapacit pomocí stupně vytížení tabulky 1.

4.4.4.1 Posouzení vyřazení z průběžného jízdního pásu na výjezdovou větev křižovatky
Posouzení vyřazení vozidel z průběžného jízdního pásu společně se související propustností výjezdo
vé větve křižovatky se provede pomocí úrovňových intenzit dopravního proudu pro místo odbočení
podle tabulky 9.
Hodnoty v tabulce 9 jsou platné do 20% podílu pomalých vozidel v odbočujícím dopravním proudu
z důvodu zanedbatelného ovlivnění úrovňových intenzit podílem pomalých vozidel. Pro vyšší podíl
pomalých vozidel jsou úrovňové intenzity nižší (pro 30% podíl pomalých vozidel jsou hodnoty v ta
bulce o 5% nižší, pro 40% podíl pomalých vozidel jsou hodnoty v tabulce o 10% nižší). Při podílech
pomalých vozidel mimo stanovené hodnoty lze interpolovat nebo extrapolovat.
Úrovňové intenzity dopravního proudu 1 pro místo odbočení [voz/h]

UKD
[-1
A
B
C
D
E
F

Typ Ol, 02

Typ 03, 04a

Typ 04b

<450
<830
< 1 130
< 1 350
< 1 500

<900
< 1 650
< 2 250
<2 700
<3 000

< 770
< 1 400
< 1 910
<2 300
<2 550

-

-

-

Tabulka 9: Úrovňové intenzity dopravního proudu pro místo odbočeni uvedené v pvoz/h

4.4.4.2 Posouzení kapacity v nadřazeném jízdním pásu za místem odbočení
Kapacita v nadřazeném jízdním pásu za místem odbočení má na celkovou kapacitu odbočení vliv
pouze v případě, kdy dochází ke zmenšení počtu pruhů. V tomto případě se posouzení provede pod
le kap. 4.4.4.3.

4.4.4.B Kolektorové pásy
Vyřazení z dvoupruhového kolektorového pásů se posuzuje podle kap. 4.4.4.1.
Vyřazení z jednopruhového kolektorového pásů se neposuzuje.

4.5
4.5.1

MÍSTO PŘIPOJENÍ
Oblast použití metodiky

Metodika místa připojení je platná pro provoz na dálnicích, rychlostních silnicích, rychlostních míst
ních komunikacích a na směrově rozdělených silnicích s návrhovou rychlostí vn > 80 km/h při posu
zování silničních staveb projektovaných v souladu s platnou ČSN 73 6102 [7], Pro jiné kategorie ko
munikací nebo odchylné řešení lze tuto metodiku použít pouze orientačně.
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Metodika je platná pro provoz bez doplňujících provozních opatření, například proměnné dopravní
značení v pruzích (VMS) nebo řízení vjezdů (Ramp Metering).
Jako vhodný doplňující nástroj posouzení zejména pro odchylné řešení místa připojení na mimoúrov
ňových křižovatkách nebo jiné kategorie pozemních komunikací je mikroskopická simulace. Tento
způsob posouzeni umožňuje zohlednit také případný vliv provozních opatření.

4.5.2

Délka připojovacích pruhů

Připojovací pruh slouží ke zvýšení rychlosti vozidel vyjíždějících z větve křižovatky na rychlost, která
jim umožni zařadit se v manévrovacím úseku připojovacího pruhu do průběžného dopravního prou
du. Připojovací pruh L se skládá z oddělovacího úseku L manévrovacího úseku L a zařazovací■
/i>
OQ
rn
ho useku L.
z

Oddělovací úsek L?d je část připojovacího pruhu, která slouží pro oddělení připojovacího a průběžného
jízdního pruhu. Účelem oddělovacího úseku je, aby podélná čára souvislá mezi průběžným a připojo
vacím pruhem nezasahovala do manévrovacího úseku. Délka oddělovacího úseku se navrhuje 30 m.
Manévrovací úsek Lm má umožnit vozidlu na připojovacím pruhu, které zrychlilo na 0,75 vn nalézt při
jatelnou mezeru pro zařazení do dopravního proudu na průběžném jízdním pásu. Délka manévrova
cího úseku se navrhuje podle tabulky 10.
Zařazovací úsek usnadňuje výjezd z připojovacího pruhu do přilehlého jízdního pruhu a jeho délka
se navrhuje podle tabulky 10.
7 1------------ 7 ŕ

e
Lpp
Lod
Lm
Lz
O

vodorovné dopravní značení „podélná čára souvislá" (e = 30 m; podle místních podmínek
se podélná čára souvislá zkrátí tak, aby nezasahovala do manévrovacího úseku)
délka přídatného pruhu pro připojení
oddělovací úsek
manévrovací úsek
zařazovací úsek
začátek připojovacího pruhu (bod konce tečny a začátku přechodnice, apod.)

Obrázek 9: Délka připojovacího pruhu
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příloha

Isb

Návrhová rychlost [km/h]

80

90

100

120

40-50,)

70

80

90

Délka manévrovacího úseku v Lm [m]

115

130

145

175

Délka oddělujícího úseku

30

30

30

30

185-1951’

230

255

295

Délka zařazovacího úseku Lz [m]

[m]2)

Délka připojovacího pruhu Lpp [m] (L2+Lm+30m)

Poznámka:
'> Délka v závislosti na šířce připojovacího pruhu v intervalu 3,5 (3,25) - 3,0 (2,75) m
2> Začátek oddělovacího není shodný se začátkem podélné čáry souvislé
Tabulka 10: Délky připojovacích pruhů Lpp a jeho dílčích úseků dle ČSN 73 6102 [7]
Na pozemních komunikacích s návrhovou rychlostí < 80 km/h je délka připojovacích pruhů závislá
na šířce připojovacího pruhu a na návrhové rychlosti vn. Na pozemních komunikacích s návrhovou
rychlostí > 80 km/h je délka připojovacích pruhů závislá pouze na návrhové rychlosti vn. Délky připo
jovacích pruhů pro určité návrhové rychlosti jsou zobrazeny v tabulce 10.

4.5.3

Ukazatele kapacity místa připojení

Posouzení místa připojení se provede na základě dvou ukazatelů. Místo připojení lze hodnotit z po
hledu kapacity jako vyhovující pouze tehdy, jsou-li splněny podmínky v obou ukazatelích. Méně příz
nivý ukazatel je vždy rozhodující pro hodnocení místa připojení. Rozhodující ukazatele jsou:

IN
lMP
IH1
lH11
lH2

A.

kapacita připojení vozidel do průběžných pruhů,

B.

kapacita nadřazeného jízdního pásu za přípojným bodem.

intenzita dopravního proudu připojujícího se z křižovatkové větve [pvoz/h],
rozhodující intenzita dopravy pro připojování vozidel do průběžných pruhů [pvoz/h],
intenzita dopravního proudu na hlavní komunikaci před posuzovaným místem [pvoz/h],
intenzita dopravního proudu v přilehlém průběžném pruhu k připojovacímu pruhu [pvoz/h],
intenzita dopravního proudu na hlavní komunikaci za posuzovaným místem [pvoz/h].

Obrázek 10: Kritické ukazatele místa připojení
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Typy připojení uvažované v ČSN 73 6102 [3] uvádí tabulka 11.

Typ připojení

Počet pruhů v průběž
ném jízdním pásu před
místem připojení

VI

2

Počet připojujících se
pruhů z větve křižo
vatky
1a

V2

2

1a

V3

2

1a

3

V4

3

1a

3

Počet pruhů v prů
běžném jízdním pásu
za místem připojení
2

2

V5

3
2
3
2
2
2
a může být dvoupruhová křižovatková větev stažená na vjezdové části větve do jednoho pruhu
V6

Tabulka 11: Typy připojení na směrově rozdělenou komunikaci

Pro místo postupného připojení dvoupruhové větve křižovatky (typy V5 a V6) se předpokládá, že bu
dou vozidla rovnoměrně využívat oba dva jízdní pruhy.

6

^N1 * In2 = Q 5 ' lN

( )

Typ připojení V5 nebo V6 se považuje za dvě přímo za sebou jdoucí místa připojení. Pro I. místo při-

IH1
lMPI
lM PII
lH11

intenzita dopravního proudu na hlavní komunikaci před posuzovaným místem, [pvoz/h],
rozhodující intenzita dopravy pro připojování vozidel do průběžných pruhů -1. místo připojení [pvoz/h],
rozhodující intenzita dopravy pro připojování vozidel do průběžných pruhů II. místo připojení [pvoz/h],
intenzita dopravního proudu v pravém jízdním pruhu průběžného jízdního pásu na úrovni vrcholu
ostrůvku [pvoz/h],
lmu intenzita dopravního proudu v pravém jízdním pruhu průběžného jízdního pásu za I. místem
připojení [pvoz/h],
IN1 intenzita dopravního proudu v levém jízdním pruhu výjezdové části křižovatkové větve [pvoz/h],
lN2 intenzita dopravního proudu v pravém jízdním pruhu výjezdové části křižovatkové větve [pvoz/h],
lN
intenzita dopravního proudu připojujícího se z křižovatkové větve, [pvoz/h]
lH2 intenzita dopravního proudu na hlavní komunikaci za posuzovaným místem, [pvoz/h].

Obrázek 11: Kritické ukazatele pro případ posouzení postupně se připojující dvoupruhové větve
křižovatky
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pojení se uvažuje připojení vozidel z levého pruhu větve křižovatky lN1. Hodnota lMPI se stanoví pod
le vztahu 7.
'M/?/

H1 / + ^N1

("7)

V pravém průběžném pruhu vzroste intenzita dopravního proudu o zařazená vozidla z levého pruhu
větve křižovatky a bude platit vztah 8.
IMPI

(8)

Pro II. místo připojení se uvažuje připojení vozidel z pravého pruhu křižovatkové větve lN2. Hodnota
lMPII se stanoví podle vztahu 9.
^MPJI ~ ^H11,1 + IN2

(9)

Posouzení se provede pouze pro druhé, méně příznivé, připojení. Pro praktické využití umožňuje me
todika posouzení na základě vstupních intenzit dopravy IH1, a lN2. Intenzita dopravního proudu v prů
běžném jízdním pásu za I. místem připojení lH1j se stanoví podle vztahu 10. Intenzita dopravního
proudu v pravém jízdním pruhu výjezdové části křižovatkové větve lN2 se stanoví podle vztahu 6.
IH1,l

^H1 + L,

(10)

4.5.3.1 Kapacita připojení vozidel do průběžných pruhů
Kapacitu připojení lze vyjádřit maximální rozhodující intenzitou dopravy pro připojování vozidel
do průběžných pruhů lMP. Hodnota kapacity připojení je uvažována 2 200 pvoz/h. Pro praktické vy
užití spojené s problematikou stanovení intenzity dopravního proudu v přilehlém průběžném pruhu
k přídatnému pruhu před posuzovaným místem na úrovni vrcholu ostrůvku lH11 umožňuje metodika
posouzení na základě vstupních intenzit dopravy IH1 a lN. Intenzita dopravního proudu na hlavní ko
munikaci před posuzovaným místem IH1 je v metodice zohledněna pro dvoupruhový a pro třípruhový jízdní pás.

4.5.B.2 Kapacita nadřazeného jízdního pásu za přípojným bodem
Pro místo připojení je nezbytné prokázat úroveň kvality dopravy pro jízdní pás následující přímo
za místem připojení. Protože je posouzení úsekové kapacity pozemních komunikací podle ČSN
73 6101 [6] v jednotkách vyjadřujících fyzická vozidla [voz/h], je nutné pro tento případ použít inten
zitu lH2 také v jednotkách [voz/h] včetně podílu pomalých vozidel bPV [%].
Hodnoty relevantní úsekové kapacity pro dálnice a rychlostní silnice jsou uvedeny v tabulkách 12
až 17, pro čtyřpruhové směrově rozdělené silnice s neomezeným přístupem jsou uvedeny v tabul
kách 18 a 19 v kap. 4.4.4.3, kde odpovídají hodnotám pro stupeň kvality dopravy E.
Intenzita dopravního proudu na hlavní komunikaci za místem připojení l'H2 (ve fyzických vozidlech) je
rovna součtu intenzity dopravního proudu na hlavní komunikaci před průpletovým úsekem l'H1 a in
tenzity dopravního proudu připojujícího se z křižovatkové větve l'N podle vztahu (11).
ľH2 = ľH1 + Í'n

kde

■

0 1)

l'H2

je intenzita dopravního proudu na hlavní komunikaci za posuzovaným místem,
[voz/h],

/'HJ

intenzita dopravního proudu na hlavní komunikaci před posuzovaným místem, [voz/h],
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IN

intenzita dopravního proudu připojujícího se z křižovatkové větve, [voz/h].

Podíl pomalých vozidel se stanoví podle vztahu (12).
b H2 - (ľHI * UPV
b H1 +
+ 1ľN * UPV
h N)' '/ 'ľH2
kde

UPV

'

bpvH2

je podíl pomalých vozidel v dopravním proudu l'H2, [%],

bpVH'

P°díl pomalých vozidel v dopravním proudu l'H1, [%],

bPvN

Podíl pomalých vozidel v dopravním proudu l'N, [%].

02)

4.5.4 Způsob posouzení místa připojení
Kapacitní posouzení místa připojení MÚK se provede podle následujícího postupu v kap. 4.5.4.1
až 4.5.4.3. Výsledné hodnocení úrovně kvality dopravy je ve stupních kvality dopravy podle kap.3. Ná
vrhové intenzity dopravy nesmí překročit úrovňové intenzity dopravy vyplývající z požadavku na úro
veň kvality dopravy. Úrovňové intenzity dopravy pro každou úroveň kvality dopravy je možné vypočítat
na základě kapacit (hranice UKD na obr. 14 a 15 mezi E a F) pomocí stupně vytížení tabulky 1.

4.5.4.1 Posouzení kapacity připojení vozidel do průběžného jízdního pásu
Posouzení kapacity připojení do průběžných jízdních pruhů se provede odlišně podle typu místa při
pojení rozlišovaného podle tabulky 11.

Typy připojení VI, M2. V4

Obrázek 12: Typy připojení VI, V2, V4

Kapacitní posouzení jednopruhové vjezdové větve do nadřazeného jízdního pásu se dvěma průběž
nými pruhy (typy VI, V2) se provede podle obrázku 14 a do nadřazeného jízdního pásu se třemi prů
běžnými pruhy (typ V4) podle obrázku 15 na základě návrhových intenzit dopravních proudů IH1 a lN.
Dosažený stupeň UKD stanoví průsečík výše uvedených vstupních intenzit. Mimo vyznačené meze
stupňů UKD na obrázcích 14 a 15 nelze extrapolovat.

Typ připojení V3

Obrázek 13: Typ připojení V3
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Pro tato místa připojení, kdy dochází k růstu počtu průběžných pruhů, se nehodnotí ukazatel inten
zity připojení a pouze se prokazuje splnění UKD za místem připojení.
Funkce pro úrovňové intenzity a kapacitu na obrázku 14: lN = 2609,2-av - 0,6354-lm
(pro stupeň A: av = 0,30; 0 < IH1 < 1232)
(pro stupeň B: av = 0,55; 0 < IH1 < 2258)
(pro stupeň C: av = 0,75; 700 < IH1 < 2945)
(pro stupeň D: av = 0,90; 1235 < IH1 < 3455)
(pro stupeň E: av = 1,00; 1589 < IH1 < 3800)

Intenzita dopravního proudu na hlavní komunikaci před místem připojení IH1 [pvoz/h]

Obrázek 14: Úrovně kvality dopravy pro připojení jednopruhové výjezdové části větve na směrově
rozdělenou komunikaci se dvěma jízdními pruhy v jízdním pásu (typ VI, V2, V6)
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Funkce pro úrovňové intenzity a kapacitu na obrázku 15: lN = 2868,4-av - 0,4424-lm
(pro stupeň A: av = 0,30; 0 < IH1 < 1945)
(pro stupeň B: av = 0,55; 0 < IH1 < 3565)
(pro stupeň C: av = 0,75; 1240 < IH1 <4555)
(pro stupeň D: av = 0,90; 2190 < IH1 < 5310)
(pro stupeň E: av = 1,00; 2800 < IH1 < 5800)

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

Intenzita dopravního proudu na hlavní komunikaci před místem připojení lHI [pvoz/h]

Obrázek 15: Úroveň kvality dopravy pro připojení jednopruhové výjezdové části větve na směrově
rozdělenou komunikaci se třemi jízdními pruhy v jízdním pásu (typ Via, V2a, V5)

Typ připojení V5 a V6

Obrázek 16: Typy připojení V5 a V6

Kapacitní posouzení dvoupruhové vjezdové části větve s postupným připojením do nadřazeného
jízdního pásu se dvěma průběžnými pruhy (typ V6) se provede podle obrázku 14 a do nadřazeného
jízdního pásu se třemi průběžnými pruhy (typ V5) podle obrázku 15 na základě návrhových intenzit
dopravních proudů lm, a lN2. Tyto intenzity se stanoví podle vztahů 6 a 10 a nahrazují na obrázcích
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14 a 15 uvažované veličiny IH1 a lN. Dosažený stupeň UKD stanoví průsečík výše uvedených vstupních
intenzit. Mimo vyznačené meze stupňů UKD na obrázcích 14 a 15 nelze extrapolovat.

4.5.4.2 Kolektorové pásy
Připojení do dvoupruhového kolektorového pásu pomocí připojovacího pruhu se posuzuje podle
kap. 4.5.4.1.
Připojení do kolektorového pásu bez připojovacího pruhu se posoudí jako úrovňová křižovatka pod
le [7],

4.5.4.3 Posouzení jízdního pásu za místem připojení
Kapacita v průběžném jízdním pásu za místem připojení se posoudí na základě hodnocení úrovně
kvality dopravy na úseku pozemní komunikace podle metodiky uvedené v ČSN 73 6101 [6], Vstup
ními parametry vyplývajícími z oblasti použití metodiky je návrhová rychlost vn = 80-120 km/h, po
délný sklon < 2 % a omezení přístupu na hlavní komunikaci v případě dálnice nebo rychlostní silnice.
Relevantní úrovňové intenzity pro dálnice a rychlostní silnice jsou uvedeny v tabulkách 12 až 17, pro
čtyřpruhové směrově rozdělené silnice s neomezeným přístupem jsou uvedeny v tabulkách 18 a 19.
Neuvedené případy lze posoudit podle [6].

Dálnice a rychlostní silnice
Úrovňové intenzity dopravy [voz/h] při podílu Domalých vozidel [%]
UKD [-]
A
B
C
D
E
F

bpv = 5%
1 200
2 200
3 000
3 600
4 000

bpy = 15%
1
2
2
3
3

-

170
145
925
510
900
-

bpv = 25%
1 125
2 063
2 813
3 375
3 750
-

Tabulka 12: Úrovňové intenzity jízdního pásu se dvěma jízdními pruhy při návrhové rychlosti
v =120 km/h pro dálnice a rychlostní silnice

Úrovňové intenzity dopravy [voz/h] při podílu aomalých vozidel [%]
UKD [-]
A
B
C
D
E
F

bPU = 5%
1
2
2
3
3

185
173
963
555
950
-

bpy = 15%
1
2
2
3
3

110
035
775
330
700
-

bpy = 25%
1 050
1 925
2 625
3 150
3 500
-

Tabulka 13: Úrovňové intenzity jízdního pásu se dvěma jízdními pruhy při návrhově rychlosti
vn= 100 km/h pro dálnice a rychlostní silnice
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UKD [-]

Úrovňové intenzity dopravy [voz/h] při podílu Domalých vozidel [%]
bPV = 5%

A
B
C
D
E

1
1
2
3
3

080
980
700
240
600

bpu = 15%
1
1
2
3
3

065
953
663
195
550

bpv = 25%
1
1
2
3
3

050
925
625
150
500

F

Tabulka 14: Úrovňové intenzity jízdního pásu se dvěma jízdními pruhy při návrhové rychlosti
vn-80 km/h pro dálnice a rychlostní silnice

UKD [-]
A
B
C
D
E
F

Úrovňové intenzity dopravy [voz/h] při podílu oomalých vozidel [%]
bpv = 5%

bpv = 15%

1 665
3 053

1 590
2 915
3 975

4 163
4 995
5 550

4 770
5 300

-

-

bpv = 25%
1
2
3
4
5

515
778
788
545
050
-

Tabulka 15: Úrovňové intenzity jízdního pásu se třemi jízdními pruhy při návrhové rychlosti
vn=120 km/h pro dálnice a rychlostní silnice

UKD [-]

Úrovňové intenzity dopravy [voz/h] při podílu Domalých vozidel [%]

bpy = 5%
A
B
C
D
E
F

1
3
4
4
5

650
025
125
950
500
-

bPV = 15%
1
2
3
4
5

575
888
938
725
250
-

bpv = 25%
1
2
3
4
5

515
778
788
545
050
-

Tabulka 16: Úrovňové intenzity jízdního pásu se třemi jízdními pruhy při návrhové rychlosti
vn-100 km/h pro dálnice a rychlostní silnice
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Úrovňové intenzity dopravy [voz/h] při podílu oomalých vozidel [%]

UKD [-]
A
B
C
D
E
F

bPV = 5%
1 455
2 668
3 638
4 365
4 850

0^=15%
1 440
2 640
3 600
4 320
4 800

6^ = 25%
1 410
2 585
3 525
4 230
4 700

-

-

-

Tabulka 17: Úrovňové intenzity jízdního pásu se třemi jízdními pruhy při návrhové rychlosti
v =80 km/h pro dálnice a rychlostní silnice

Čtyřpruhové směrově rozdělené silnice s neomezeným přístupem

Úrovňové intenzity dopravy [voz/h] při podílu Domalých vozidel [%]

UKD [-]
A
B
C
D
E
F

bPU = 5%
1 080
1 980
2 700
3 240
3 600

bpv = 15%
1 050
1 925
2 625
3 150
3 500

bpv = 25%
1 035
1 898
2 588
3 105
3 450

-

-

-

Tabulka 18: Úrovňové intenzity jízdního pásu se dvěma jízdními pruhy při návrhové rychlosti
v =100 (90) km/h pro čtyřpruhové směrově rozdělené silnice s neomezeným přístupem

Úrovňové intenzity dopravy [voz/h] při podílu aomalých vozidel [%]

UKD [-]
A
B
C
D
E
F

bpu = 5%
900
1 650
2 250
2 700
3 000

bpv = 15%
885
1 623
2 213
2 655
2 950

bpy = 25%
870
1 595
2 175
2 610
2 900

-

-

-

Tabulka 19: Úrovňové intenzity jízdního pásu se dvěma jízdními pruhy při návrhové rychlosti
vn=80 km/h pro čtyřpruhové směrově rozdělené silnice s neomezeným přístupem

Kolektorové jízdní pásy
Pro kolektorové jízdní pásy s jedním pruhem je možné vypočítat úrovňové intenzity dopravy pomocí
tabulky 1 z kapacity 1 800 voz/h pro nulový podíl pomalých vozidel.
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POŽADOVANÉ VÝSTUPY

Obsahově závazný výstup posouzení kapacity mimoúrovňové křižovatky je podle ČSN 736102 [7] de
finován jednotným protokolem podle obrázku 16.
KtpwMnlpoMMaintaWKpodtoTMM
Název križovatky

I

Posuzovaný stav

I

Protokol

CMrakitrMlka HHmnOw
1

Cislo kapacitního prvku křižovatky

2

Charakter kapacitního prvku MUK

3

Typ kapacitního prvku MUK, [-]

4

Požadovaný stupeň UKD, [-]

í>

Nejvyšši přípustná hodnota stupně vytížení av,(-]

Dopravní xatitati
Do iravni proud na hlavni komunikaci před kapacitním prvkem MÚK
Ö
/

Návrhová intenzita dopravního proudu, ľHi fvoz/hj
Podíl pomalých vozidel, bpV[%]

Do travní proud odbočující z hlavní komunikace

H Návrhová intenzita dopravního proudu, l'v [voz/h]
9

Podíl pomalých vozidel, bPV(%]

Do travní proud připojující se na hlavní komunikaci
1U Návrhová intenzita dopravního proudu, ľN [voz/h]
11 Podíl pomalých vozidel, bPV[%]

Potouzanl mMa odbočwM
12 Návrhová intenzita dopravního proudu, ľv [voz/h]
Koeficient zohlednění podílu pomalých vozidel
13
v odbočujícím proudu, [-]
14 Kapacita místa odbočení, [voz/h]
1b Dosažitelná UKD, [-]

PoMunnl prikDfMovttio úMfcu
Posouzeni proplétáni dopravních proudů
16 Délka průpletového úseku, LD [m]
17

Návrhová intenzita proudu na hlavni komunikaci
zohledněná podílem pomalých voz., IH1 [pvoz/hj

18

Návrhová intenzita připojujícího se proudu
zohledněná podílem pomalých voz., IN [pvoz/h]

19 Dosažitelná UKD, [-]

Posouzení vétve křižovatky odbočující z průpletového úseku
20

Návrhová intenzita proudu odbočující z průpletu
zohledněná podílem pomalých voz., Iv [pvoz/h]

21 Dosažitelná UKD, [-]

Posouzeni místa Dftpoieni
22

Návrhová intenzita proudu na hlavní komunikaci
zohledněná podílem pomalých voz., IH, [pvoz/h]

23

Návrhová intenzita připojujícího se proudu
zohledněná podílem pomalých voz., IN [pvoz/h]

24 Dosažitelná UKD, [-]

Posouzeni Mzdnfto pásu za kaoacHnim prvkem MJK
25 Návrhová rychlost hlavní komunikace, vn [km/h]
26 Podélný sklon, s [%]
27 Je omezený přistup na hlavní komunikaci (D,R)?
28 Návrhová intenzita dopravního proudu, ľ H? [voz/h]
29 Rodil pomalých vozidel, bPV[%]
30 Počet jízdních pruhů, [-]
31

Dosažitelná UKD, [-]

Hodnoceni UKD
32 Dosažitelná UKD prvku MUK, [-]
33 Vyhoví kapacitní prvek MÜK požadavkům UKD?
34 Vyhoví MUK jako celek?

Závéry:

Obrázek 16: Protokol pro posouzení kapacity MÚK
www.edip.cz
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SOFTWARE PRO NAVRHOVÁNÍ SVĚTELNÉ SIGNALIZACE
SCHLOTHAUER & WAUER Jfi|
Ingenieurgesellschaft für Straßenverkehr ^fa

Mezinárodně osvědčený software německého výrobce

m

v

V<

SS m

a

V

V cestme
menu a dialogy popisy dynamických funkcí
výstupy ■ nastavení podle českých norem
■

Zadání vstupních dat (příjemné grafické
rozhraní pro návrh křižovatky)
Automatický výpočet mezičasů
(grafické určení kolizních bodů)
Automatický výpočet a optimalizace
signálních plánů
Výpočty kapacity neřízených a okružních
křižovatek
Posuzování podle HBS 2001
Koordinace křižovatek se zohledněním MHD
Simulace provozu na křižovatkách
Rozhraní k řadičům a dopravním ústřednám
přímý přenos dat
Nastavení vlastních symbolů a parametrů
(podle českých norem)
Kontaktujte nás. Zašleme
Vám podrobnější informace.
Software předvedeme
ve Vaší firmě. Zapůjčíme
demoverzi software.
Zástupce pro ČR: EDIP s.r.o.,
Ing. Jan Martolos,
tel/fax: 377 224 667,
mobil: 606 651 870,
martolos@edip.cz,
www.edip.cz

-

Reference v České republice a ve světě
Brněnské komunikace a.s.
Cross Zlín s.r.o.
Patriot spol. s r.o.
Pragoprojekt, a.s.
EDIP s.r.o.
CR Project s.r.o.
Metroprojekt Praha, a. sAŽD Praha s.r.o.

Ostravské komunikace a.s.
Technická správa komu
nikací hlavního města Prahy
ALAM s.r.o. (Slovensko)
Po celém světě je pak více než
180 zákazníků (Evropa - Německo,
Rakousko, Španělsko, ale i Jižní
Amerika, Mexiko, Austrálie),

dopravní inženýrství
Česká firma EDIP s.r.o. byla založena v roce 2003. Její činností je obor dopravní
inženýrství v celé jeho šíři, podílela se na Celostátním sčítání dopravy 2010,. Fir
ma je řešitelem mnoha výzkumných projektů. Vyvíjí a prodává software, tech
nické podmínky, normy a recenzovaný časopis pro dopravní inženýry. Pořádá
odborné konference a semináře. Je členem České silniční společnosti a Asociace
výzkumných organizací.

Odborné publikace a časopis
Vydáváme a prodáváme:
• recenzovaný časopis Dopravní inženýrství
• TP 225 Prognóza intenzit automobilové dopravy
• TP 219 Dopravně inženýrská data pro kvantifikaci vlivů automo
bilové dopravy na životní prostředí
• TP 189 Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích
• TP 188 Posuzování kapacity neřízených úrovňových křižovatek

• TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty
• TP 103 Navrhování obytných a pěších zón
Nové TP doplněné o komentář a příklady:

Celostátní sčítání
dopravy 2010

Software

V roce 2010 proběhlo na dálniční a silniční síti
České republiky Celostátní sčítání dopravy 2010, na kterém
se firma EDIP s.r.o. významně podílela. Výsledky lze nalézt
zde: scitani 2010.rsd.cz.

• TP 234 Posuzování kapacity okružních křižovatek
• TP 235 Posuzování kapacity světelně řízených křižovatek
• TP 236 Posuzování kapacity mimoúrovňových křižovatek
Publikace a časopis lze zakoupit na adrese obchod.edip.cz.

Nabízíme software pro dopravní inženýrství:
• LISA+ • mezinárodně osvědčený komplexní ná
stroj pro navrhování a řízení světelné signalizace

• Jsme odborným garantem metodiky provedení a metodiky vy
hodnocení sčítání na silnicích a místních komunikacích.
• Koordinovali jsme sčítání v Plzeňském, Karlovarském, Ústeckém

• EDIP-Ka • pro posouzení kapacity neřízené úrovňové
křižovatky
• EDIP-eS • pro výpočet intenzit dopravy
• EDIP-Rozhled • pro výpočet rozhledů na křižovatce
dle ČSN 73 6102"

a Libereckém kraji.
• Provedli jsme kompletní vyhodnocení získaných dat

• EDIP-Ok • pro posouzení kapacity okružních křižovatek
Software lze zakoupit na adrese obchod.edip.cz.

Dopravní inženýrství

Výzkumné projekty

Nabízíme: bezpečnostní audity
a inspekce pozemních komunikací,
dopravní průzkumy všech druhů
dopravy, dopravně inženýrská
posouzení, územní plány, doprav
ní generely, generely cyklistické
dopravy.

Aktuálně řešíme pět výzkumných projektů, tři
z nich v rámci programu ALFA (na podporu
aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inova
cí) vyhlášenéTechnologickou agenturou České republiky
a schválené vládou v únoru 2010. Další projekt zpracovává
me pro Ministerstvo vnitra ČR a jeden projekt dokončujeme
v rámci Národního programu výzkumu 2004 - 2011 MD ČR.

EDIP s.r.o. • tel./fax: 354 621 788, e-mail: edip@edip.cz

www.edip.cz

