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ABSTRAKT 

edm tem bakalá ské práce „Návrh organizace dopravy v okolí k ižovatek ulic Žižkova 
a Rantí ovská v Jihlav “ je na základ  podklad  vytvo it ve více variantách návrh 

organizace dopravy v dané lokalit , návrh napojení plánovaného m stského okruhu, S 

PHM Tank ONO, supermarketu COOP a vjezdu do nemocnice. Sou ástí práce je také 

kapacitní posouzení návrh . 
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 organizace, doprava, Jihlava, k ižovatka, okružní k ižovatka, sv telná signalizace 

 

 

ABSTRACT 

The subject of my bachelor thesis “Traffic Organization in the Area of Streets Žižkova 
and Rantí ovská in Jihlava” is to design the new conception of the traffic organization in the 

assigned area, connection of the  new orbital road, petrol station ONO, supermarket COOP 

and the entry to the hospital with the respect to the given conditions. At the same time the 

assessment of the capacity presents the second part of the thesis. 
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Seznam použitých zkratek 
S PHM erpací stanice pohonných hmot 

SN  eská technická norma 

MHD   stská hromadná doprava 

OK   okružní k ižovatka 

OsSSPaO osoby se sníženou schopností pohybu a orientace  

RPDI  ro ní pr r denních intenzit 

SSZ  sv telné signaliza ní za ízení 

SDZ   svislé dopravní zna ení 

VDZ   vodorovné dopravní zna ení 

TP   technické podmínky  
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Úvod 
sto Jihlava eší problém s organizací dopravy na k ižovatce ulic Žižkova a Rantí ovská. 

Jedná se o ne ízenou pr se nou k ižovatku výpadovky na Pelh imov (ulice Žižkova), ulice 

Rantí ovské a málo využívané obslužné komunikace, jež umož uje p ístup ke garážím 

a zahrádká ským koloniím. K ižovatka je prvním úrov ovým k ížením na vjezdu do m sta po 

II/602, z tohoto d vodu zde idi i asto nedodržují dovolenou rychlost. Dalším problémem je 

ítomnost S PHM ONO, jež je známá svými nízkými cenami, a je proto hojn  využívána 

idi i nejen osobních, ale ve velké mí e i idi i nákladních vozidel a souprav. Návšt vníci S 

PHM Tank ONO jen ješt  zvyšují už tak pom rn  vysoké intenzity dopravy. 

Na jihovýchod  a jihozápad  Jihlavy je plánovaná pom rn  rozlehlá obytná zástavba, která 

by m la být obsloužena novým m stským okruhem. Trasa okruhu by m la vést východním 

a jižním ramenem ešené k ižovatky. Je tém  jisté, že další navýšení intenzit by už tato 

ižovatka ve stávajícím uspo ádání nebyla schopna p enést, je tedy nutné ji upravit. 

Zadáním bakalá ské práce bylo navrhnout organizaci dopravy na této k ižovatce. Dále 

vy ešit napojení plánovaného m stského okruhu, napojení S ONO, napojení supermarketu 

COOP a také vjezdu do areálu nemocnice. 
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1 M sto Jihlava 

1.1 Obecné informace a širší vztahy 

sto Jihlava je krajským m stem a p irozeným centrem Kraje Vyso ina. S po tem obyvatel 

50 521 (k 1. 1. 2015) [01] se jedná o nejmenší krajské m sto v eské republice. M sto leží 

na stejnojmenné ece Jihlav , která na území m sta tvo í hranici ech a Moravy. Jihlava 

byla založena již ve 13. století a její historie je spjatá s t žbou st íbra. M sto tvo í 

18 katastrálních ástí o celkové rozloze 78,85 km2. 

 
Obrázek 1 - Poloha m sta Jihlavy v rámci eské republiky [02], upraveno autorem 

Jihlava leží v centru eskomoravské vrchoviny, ve strategické vzdálenosti mezi významnými 

centry – Prahou, Brnem a Vídní. M stem vždy procházela významná obchodní trasa Berlín – 

Praha – Víde  – jižní Evropa. Dominantním druhem dopravy je doprava silni ní. 

1.2 Silni ní doprava 

V kapitole je erpáno z [03]. 

Severn  od Jihlavy (cca 8 km) prochází krajem dálnice D1, spojující Prahu – Brno (Jihlava 

se nachází na exitu 112), na tuto páte ní komunikaci je m sto napojeno silnicí I/38 (exit 

Pávov), dále silnicemi II/602 a II/353 (exit Velký Beranov) a silnicemi II/523 a III/1311 

(dálni ní k ižovatka V trný Jeníkov). 
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Silnice nadregionálního významu procházející m stem: 

 I/38 – mezinárodní tah E59 (Mladá Boleslav – Havlí v Brod – Jihlava – Znojmo – 

Víde ) – severojižní pr tah m stem s napojením na dálnici D1 

 II/602 – (Pelh imov – Jihlava – Brno) – pr tah m stem sm r západ – východ 

Silnice regionálního významu: 

 II/523 – na sever sm r Humpolec, na jih sm r Ran írov 

 II/405 – na jihovýchod sm r T ebí  

 II/352 – na severovýchod sm r Polná 

 II/406 – na jih sm r T eš  (p ipojena na II/602) 

 II/639 – na jihozápad sm r Batelov (p ipojena na II/406) 

 II/353 – na východ sm r Velký Beranov (dálnice D1) a dále na severovýchod sm r 

ár nad Sázavou 

Ostatní silnice: 

 III/1311 – na severozápad sm r Smr ná 

 III/01945 – na západ sm r Rantí ov 

 III/4062 – na jihozápad sm r Salavice 

 III/03824 – na severozápad sm r Hybrálec 

 III/1316 – na sever sm r Zborná (p ipojena na III/1311) 

 III/3525 – sm r St ítež (p ipojena na I/38) 

 III/13112 – sm r Plandry, Vyskytná (p ipojena na II/523) 

 III/4051 – sm r Puklice (p ipojena na II/405) 

 III/0024 – sm r Malý Beranov (p ipojena na II/602) 

Z geografické polohy vyplývá silná zát ž tranzitní dopravou, proto byla v roce 2004 

vybudována první ást obchvatu m sta. Obchvat je veden v severojižním sm ru, obchází 

sto ze západu a spojuje tak dálnici D1, silnici I/38 a výpadovku na Pelh imov (II/602). 

Tento úsek vede nezastav nými ástmi m sta a jeho sou ástí je i 310 m dlouhý 

dvoupruhový ražený tunel. V roce 2006 byl obchvat prodloužen a napojil se na jihu na 

výpadovku na Znojmo (I/38). 
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Obrázek 2 - Základní komunika ní sí  m sta Jihlavy [04] 

1.3 Ostatní druhy dopravy 

Ostatní druhy dopravy (železni ní a letecká) nemají nadregionální význam.  

1.3.1 Železni ní doprava 

Jihlava leží na dvou železni ních tratích: 

. 240 (Brno – Ok íšky – Jihlava – Havlí v Brod) – jednokolejná, áste  

elektrizovaná tra , prochází severovýchodem m sta, je na ní umíst na stanice 

Jihlava – hlavní nádraží 

. 225 (Veselí nad Lužnicí – Jind ich v Hradec – Horní Cerekev – Jihlava) – 

jednokolejná elektrizovaná tra  p icházející do m sta ze západu, ve stanici Jihlava – 

hlavní nádraží se stýká s železni ní tratí . 240, prochází zastav nou ástí m sta, je 

na ní umíst na stanice Jihlava – m sto 

Ob  železni ní trat  jsou celostátního významu a provozují je eské dráhy, a.s. 

Na území m sta se nacházejí ty i stanice: Jihlava – hlavní nádraží, Jihlava m sto, Jihlava – 

Staré Hory a Jihlava – Bosch Diesel. 

1.3.2 Letecká doprava 

Jihlava ani region není cílem mezinárodních ani vnitrostátních linek letecké dopravy. V místní 

ásti Hen ov se nachází sportovní letišt  Aeroklubu Jihlava s nezpevn ným povrchem a bez 

dráhového systému pro p iblížení podle p ístroj . Využíváno je ke cvi ným, sportovním 

a zem lským ú el m. Nejbližší letišt  mezinárodního významu je Letišt  Václava Havla 

Praha, Letišt  Brno Tu any nebo Letišt  Pardubice. 

U areálu nemocnice v ulici Vrchlického je z ízen heliport vrtulník  Letecké záchranné služby. 
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1.3.3 Cyklistická doprava 

Rekrea ní cyklistická doprava má výrazn jší r stovou tendenci. Jihlava je napojena na 

okolní m sta a obce velkým množstvím cyklotras nesoucím spole ný název St íbrné pomezí. 

Na území m sta je jich cca 12 km, celková délka je 270 km [05]. Mnoho cyklotras vede 

kolem eky Jihlavy, mimo jiné i mezinárodní cyklotrasa Jihlava – Raabs an der Thaya. 

Nevýhodou lokality eskomoravské vrchoviny je kopcovitý terén. 

1.3.4 Ve ejná hromadná doprava 

sto je obsluhováno p ti trolejbusovými linkami, které jsou nezvykle ozna eny písmeny (A, 

B, BI, C, E), vzdálen jší m stské ásti obsluhuje 9 linek m stských autobus  (4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 12, 36). Hlavní p estupním bodem je Masarykovo nám stí ve st edu m sta. 

Autobusové nádraží funguje jako p estupní uzel pro regionální i dálkovou vnitrostátní 

autobusovou dopravu. Díky dobré poloze vzhledem k dálnici D1 zde zastavuje i mezinárodní 

linka Praha – Víde . 

Dominantním dopravcem je firma ICOM transport a.s. V oblasti dálkové dopravy (p edevším 

do Prahy) je konkurence v tší (STUDENT AGENCY k. s., TREDOS, spol. s r.o., INTERBUS 

PRAHA, spol. s r.o., TRADO-BUS, s r.o. a další). Na železnici mají monopolní postavení 

eské dráhy, a.s. 
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2 Analýza stávajícího stavu 

2.1 Popis k ižovatky 

edm tem práce je ešení organizace dopravy na k ižovatce ulic Žižkova a Rantí ovská. 

Jedná se o pr se nou k ižovatku, jejíž hlavní pozemní komunikace je západo-východní 

pr tah m stem, vede z centra a z m sta vychází jako silnice druhé t ídy II/602 sm rem 

na Pelh imov, vedlejší pozemní komunikace vychází z m sta jako silnice t etí t ídy III/01945 

sm r Rantí ov (severní rameno). Jižní rameno je ú elovou místní komunikací, odbo kou ke 

garážím a zahrádká ským koloniím a není p íliš využívané. Z hlediska intenzit se k ižovatka 

chová spíše jako styková. 

 
Obrázek 3 - Umíst ní ešené k ižovatky ve m st  [06], upraveno autorem 

2.1.1 D ležité subjekty v okolí k ižovatky 

Na obrázku 4 jsou znázorn ny nejd ležit jší zdroje a cíle v okolí k ižovatky, které ji ovliv ují.  

. 1 – mimoúrov ové k ížení výpadovky na Pelh imov (silnice II/602) a m stským 

obchvatem (silnice I/38); k ižovatka je využívána vozidly, která sjížd jí na tomto 

sjezdu z obchvatu a mí í do m sta 

. 2 – supermarket COOP TERNO 
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. 3 – erpací stanice PHM Tank ONO s.r.o. (dále jen S ONO) – známá nízkými 

cenami je významným cílem jak osobní, tak nákladní dopravy 

. 4 – zadní vjezd do nemocnice 

. 5 – úst ední h bitov Jihlava 

. 6 – pekárna LAPEK a.s. 

. 7 – Stanice technické kontroly 

. 8 – autosalony a autoservisy v okolí 

 
Obrázek 4 - D ležité subjekty v okolí ešené k ižovatky [01], upraveno autorem 

2.2 Pr zkum lokality 

 
Obrázek 5 - Letecký pohled na ešenou k ižovatku [06] 
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2.2.1 Fotodokumentace lokality 

V rámci pr zkumu byla zpracována fotodokumentace ešené k ižovatky. 

 
Obrázek 6 - Pohled na ešenou k ižovatku p i p íjezdu od Pelh imova (po silnici II/602, ulice Žižkova, 

západní rameno) 

 
Obrázek 7 - Pohled na sou asný vjezd na erpací stanici S ONO od centra (po silnici II/602, ulice 

Žižkova, východní rameno), v pozadí je možno vid t ešenou k ižovatku 
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Obrázek 8 - Pohled na ešenou k ižovatku p i p íjezdu od Rantí ova (po silnici III/01945, ulice Rantí ovská, 

severní rameno) 

 
Obrázek 9 - Pohled na tvrté málo využívané (jižní) rameno vedoucí ke garážím a zahrádká ským 

koloniím, komunikace je ve špatném technickém stavu 
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Obrázek 10 - Pohled na zvýrazn ný p echod pro chodce na ulici Rantí ovská (severní rameno), v pop edí 

odbo ka doprava na S ONO, v pozadí odbo ka vlevo k supermarketu COOP 

 
Obrázek 11 - Pohled na výjezd z S ONO na ulici Rantí ovská, v pozadí supermarket COOP 
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Obrázek 12 - Pohled na pr jezd severn  okolo S ONO 

 
Obrázek 13 - Pohled na organizaci dopravy p i vjezdu na S ONO, v pozadí ulice Žižkova 
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Obrázek 14 - Pohled na zadní vjezd do areálu nemocnice 

2.2.2 Dopravní pr zkum 

Na k ižovatce Žižkova x Rantí ovská a také na vjezdu k erpací stanici ONO a supermarketu 

COOP byl proveden dopravní pr zkum a to ve st edu 25. 6. 2014 (8:00 – 10:00 a 14:00 – 

16:00), v dopravních špi kách b žného pracovního dne. Pr zkum byl proveden ze st echy 

S ONO videokamerami AEE MagicCam SD 21 a poté ru  vyhodnocen. Nam ené 

hodnoty byly p epo ítány p epo tovými koeficienty denních, týdenních a ro ních variací 

dopravy pro jednotlivé kategorie vozidel dle TP 189 [1] a byly zaneseny do tabulek 1 a 2. 

Dv  odsazené stykové k ižovatky – ulice Rantí ovská x odbo ka k S ONO a ulice 

Rantí ovská x odbo ka k supermarketu COOP byly zaznamenány jako pr se ná k ižovatka, 

neztratila se tak vazba S ONO – COOP. 

dopravní proud [voz/h] kategorie vozidla 
Z DO osobní nákladní autobusy soupravy motocykly 

Žižkova (západ) 
Rantí ovská 140 7 0 4 0 

Žižkova (východ) 397 13 8 6 1 
Žižkova (jih) 1 0 0 0 0 

Žižkova (jih) 
Žižkova (západ) 1 0 0 0 0 

Rantí ovská 1 1 0 0 0 
Žižkova (východ) 2 0 0 0 0 

Žižkova 
(východ) 

Žižkova (jih) 4 0 0 0 0 
Žižkova (západ) 311 14 8 4 1 

Rantí ovská 275 8 6 1 2 

Rantí ovská 
Žižkova (východ) 294 7 6 4 1 

Žižkova (jih) 2 0 0 0 0 
Žižkova (západ) 180 6 0 5 1 

Tabulka 1 – Sou asný stav intenzit dopravy ve špi kové hodin  na k ižovatce Žižkova x Rantí ovská 
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dopravní proud [voz/h] kategorie vozidla 
Z DO osobní nákladní autobusy soupravy motocykly 

Rantí ovská 
(sever) 

S ONO 31 1 0 0 0 
Rantí ovská (jih) 304 9 7 4 0 

COOP 42 0 0 0 0 

COOP 
Rantí ovská (sever) 37 1 0 0 0 

S ONO 5 0 0 0 0 
Rantí ovská (jih) 80 2 0 0 0 

Rantí ovská 
(jih) 

COOP 77 2 0 0 0 
Rantí ovská (sever) 273 10 5 1 2 

S ONO 54 3 0 4 0 

S ONO 
Rantí ovská (jih) 105 4 0 6 1 

COOP 13 0 0 0 0 
Rantí ovská (sever) 46 0 0 0 0 

Tabulka 2 – Sou asný stav intenzit dopravy ve špi kové hodin  na k ižovatce Rantí ovská x odbo ka 
k S ONO x odbo ka k supermarketu COOP 

Ze získaných dat byly po p epo tení jednotlivých kategorií vozidel na p epo tená vozidla 

vytvo eny zát žové diagramy intenzit dopravy. 

Dopravní proud [pvoz/h] 
Z/DO Žižkova (západ) Žižkova (jih) Žižkova (východ) Rantí ovská 

Žižkova (západ)  1 412 157 
Žižkova (jih) 1  2 2 

Žižkova (východ) 350 4  295 
Rantí ovská 196 2 321  

Tabulka 3 – Sou asný stav intenzit dopravy ve špi kové hodin  na k ižovatce Žižkova x Rantí ovská, 
epo teno na p epo tená vozidla 

Dopravní proud [pvoz/h] 
Z/DO Rantí ovská (sever) COOP Rantí ovská (jih)) S ONO 

Rantí ovská (sever)  42 339 32 
COOP 38  82 5 

Rantí ovská (jih) 350 4  295 
S ONO 196 2 321  

Tabulka 3 – Sou asný stav intenzit dopravy ve špi kové hodin  na k ižovatce Rantí ovská x odbo ka 
k S ONO x odbo ka k supermarketu COOP, p epo teno na p epo tená vozidla 
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Obrázek 15 - Zát žový diagram intenzit dopravy na k ižovatce Žižkova x Rantí ovská [07] 
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Obrázek 16 - Zát žový diagram intenzit dopravy na k ižovatce Rantí ovská x odbo ka k S ONO x 

supermarket COOP [07] 

Dále byla zaznamenána vozidla p ijížd jící z r zných sm  jedoucí na S ONO. 

Dopravní proud [voz/h] kategorie vozidla 
Z DO osobní nákladní autobusy soupravy motocykly 

Žižkova (západ) S ONO 48 4 0 4 0 
Rantí ovská S ONO 73 1 0 2 0 

Žižkova (z m sta) S ONO 51 2 0 4 0 

Tabulka 5 – Sou asný stav intenzit dopravy ve špi kové hodin  p i p íjezdu na S ONO; Pozn.: v ádku 
„Rantí ovská“ je sou et všech vozidel p ijížd jících na S ONO, která nepoužila p íjezd z m sta, vozidla 

ijížd jící z ulice Rantí ovská, Žižkova (západ), pop . Žižkova (východ) 

Dopravní proud [pvoz/h] 
Z/DO S ONO 

Žižkova (západ) 53 
Rantí ovská 76 

Žižkova (z m sta) 58 

Tabulka 6 – Sou asný stav intenzit dopravy ve špi kové hodin  p i p íjezdu na S ONO, data z tabulky 5 
epo tená na p epo tená vozidla 
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Obrázek 17 - Fotografie z videokamery, jíž byl provád n dopravní pr zkum ze st echy S ONO; na 

fotografii je vid t dopravní zatížení ešené k ižovatky 

2.3 Plánované investice v okolí ešené k ižovatky 

V kapitole je erpáno z [08]. 

2.3.1 M stský okruh 

V územním plánu m sta Jihlavy je zanesena nová obytná zástavba na jihovýchod  

a jihozápad  m sta, pro lepší obsluhu nejen t chto území plánuje m sto z ídit m stský 

okruh. Ve stávající zástavb  povede okruh stávajícími ulicemi, mimo m sto je plánovaná 

novostavba. 

Okruh m l být p vodn  realizován východn  od h bitova. Bohužel se z ízení m stského 

okruhu setkalo s odporem ob an  bydlících v dot ené lokalit , m sto proto bylo nuceno vést 

okruh v jiné stop . V novém návrhu je m stský okruh navržen p es východní a jižní rameno 

ižovatky Žižkova x Rantí ovská. 

Dále okruh pokra uje mostem p es zahrádká ské kolonie a k íží se s ulicí Tele ská, kde se 

napojuje na již d íve naplánovanou trasu. Nová trasa okruhu vede západn  od h bitova, viz 

obrázek 18. Detail vedení okruhu od k ižovatky ulic Žižkova x Rantí ovská po k ižovatku 

s ulicí Tele ská viz p íloha textové ásti A. 
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Obrázek 18 - Situace jihozápadní ásti m stského okruhu; žlut  je vyzna ena p vodní trasa, mod e pak 

nová trasa vedoucí p es k ižovatku Žižkova x Rantí ovská [09], upraveno autorem 

2.3.2 Parkovišt  pro m stský h bitov 

stský h bitov se potýká s nedostatkem parkovacích míst, z tohoto d vodu bylo rozhodnuto 

o výstavb  nového parkovišt  o kapacit  200 míst pro návšt vníky h bitova. Vybrána byla 

lokalita nedaleko h bitova (viz obrázek 19), kde již byly zbourány provizorní ubytovny, které 

je na satelitním snímku ješt  možné vid t. Domky byly zbourány také kv li vedení 

stského okruhu. 
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Obrázek 19 - Lokalita pro z ízení nového parkovišt  pro m stský h bitov [06], upraveno autorem 

 
Obrázek 20 - Parkovišt  v územním plánu m sta [09] 

2.3.3 Obchodní centrum Jihlava (OC Aventin) 

U silnice II/602 ve sm ru na Pelh imov je v územním plánu zaneseno Obchodní centrum 

Jihlava. Stavba m la být zahájena již v roce 2010, ale d ní okolo realizace projektu ustalo, 

jelikož investor stále nemá nasmlouvané nájemce (hlavním problémem je potraviná ský 

et zec). Platnost územního rozhodnutí o výstavb  nákupního centra je prodlouženo do roku 

2016. 

Investor v souvislosti s výstavbou obchodního centra p islíbil rekonstrukci k ižovatky Žižkova 

x Rantí ovská, odbahn ní p ilehlého rybníka a zbudování cyklostezky na jeho hrázi. 
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Obchodní centrum má být na silnici II/602 p ipojeno okružní k ižovatkou. S centrem m sta by 

lo být spojeno novou autobusovou linkou, viz p íloha textové ásti B. 

 
Obrázek 21 - Lokalita ur ená pro výstavbu Obchodního centra Jihlava [02], upraveno autorem 

 
Obrázek 22 - Situace Obchodního centra Jihlava [08] 
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3 Vlastní ešení úpravy k ižovatek 

3.1 Možná ešení 

ižovatka ulic Žižkova a Rantí ovská dnes funguje spíše jako styková, jižní rameno je velmi 

málo využívané, po dokon ení m stského okruhu se však stane k ižovatkou pr se nou 

a v p ípad , že by z stala ne ízená a (krom  ramena Rantí ovská) bez adících pruh , velmi 

pravd podobn  by stále vzr stající intenzity motorové dopravy nebyla schopna p enést. 

ešení vzniklé situace je mnoho, jsou r zn  stavebn  složitá a r zn  finan  náro ná. 

Podle Magistrátu m sta Jihlavy p ipadají v úvahu dv  varianty – okružní k ižovatka 

a k ižovatka ízené sv telnou signalizací. Tyto varianty v sob  skrývají další „subvarianty“, 

které závisí na organizaci p ipojení S ONO a supermarketu COOP. 

3.1.1 Ne ízená k ižovatka s adícími pruhy 

Na první pohled nejjednodušším ešením by bylo z ídit adící pruhy – na každém rameni 

adící pruh pro sm r rovn  a doprava a druhý pro sm r doleva. Toto ešení by však bez 

sv telné signalizace mohlo u idi  vyvolávat zmatky a také by do budoucna zcela jist  

kapacitn  nesta ilo (zejména kv li silnému odbo ení doleva z vedlejší ulice (Rantí ovské) 

na hlavní (Žižkovu). 

3.1.2 Okružní k ižovatka 

Okružní k ižovatku tvo í prstenec, do kterého jsou zaúst na jednotlivá ramena; typické je, 

že se nerozlišuje hlavní a vedlejší pozemní komunikace. 

Výhodou okružní k ižovatky oproti k ižovatce ízené SSZ jsou nízké provozní náklady, vyšší 

bezpe nost a v neposlední ad  také esteti nost. Nevýhodou OK oproti k ižovatce ízené 

SSZ jsou vyšší náklady na výstavbu, nemožnost p izp sobovat k ižovatku p ípadným 

zm nám dopravních proud  (krátkodobých i dlouhodobých), nemožnost preference MHD 

a nižší kapacita. 
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Obrázek 23 - Schéma ešení pomocí okružní k ižovatky; organizace na S ONO i vjezd k supermarketu 

COOP z stávají stejné [02], upraveno autorem 

 
Obrázek 24 - Schéma ešení pomocí okružní k ižovatky; nakolmení p vodního vjezdu na S ONO od 

sta a jeho posunutí sm rem k m stu, zpr jezdn ní úseku kolem S ONO a tím odleh ení pravému 
odbo ení (z ulice Žižkova do ulice Rantí ovská) na okružní k ižovatce [02], upraveno autorem 
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Obrázek 25 – Schéma ešení pomocí okružní k ižovatky, obdobné schématu na obrázku 24, navíc je na 

OK p idáno jednosm rné rameno jako výjezd ze supermarketu COOP [02], upraveno autorem 

 
Obrázek 26 – Schéma ešení pomocí okružní k ižovatky se zm nou organizace na S ONO – na OK je 

idáno jednosm rné rameno pro vjezd na S ONO, zjednosm rn ní komunikace za S ONO, zrušení 
vodního vjezdu na S ONO od m sta a vytvo ení nového výjezdu blíže m stu [02], upraveno autorem 
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Obrázek 27 - Schéma ešení pomocí okružní k ižovatky, obdobné schématu na obrázku 26, navíc je na OK 

idáno jednosm rné rameno jako výjezd ze supermarketu COOP; tato varianta je dále rozpracována 
v kapitole 3.2.1 [02], upraveno autorem 

3.1.3 K ižovatka ízená sv telnou signalizací 

Výhodou k ižovatky ízené SSZ oproti okružní k ižovatce jsou nižší náklady na výstavbu, 

možnost p izp sobovat k ižovatku p ípadným zm nám dopravních proud  (krátkodobých 

i dlouhodobých), možnost preference MHD a také vyšší kapacita. Nevýhodou k ižovatky 

ízené SSZ oproti OK jsou vyšší provozní náklady, nižší bezpe nost a z urbanistického 

hlediska ne taková estetická hodnota. 

 
Obrázek 28 - Schéma ešení k ižovatky pomocí ízení SSZ, organizace na S ONO i vjezd k supermarketu 

COOP z stávají stejné [02], upraveno autorem 
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Obrázek 29 - Schéma ešení k ižovatky pomocí ízení SSZ, nakolmení p vodního vjezdu na S ONO od 

sta a jeho posunutí sm rem k m stu, zpr jezdn ní úseku kolem S ONO a tím ulevení pravému 
odbo ení (z ulice Žižkova do ulice Rantí ovská) na sv telné k ižovatce; tato varianta je dále rozpracována 

v kapitole 3.2.2 [02], upraveno autorem 

3.2 Rozpracovaná ešení 

Rozpracovány byly dv  varianty – jedna varianta okružní k ižovatky, jedna varianta 

ižovatky ízené sv telnými signály. Ob  varianty byly navrženy v souladu s SN 73 6101 

Projektování silnic a dálnic [2], SN 73 6102 Projektování k ižovatek na pozemních 

komunikacích [3], SN 736110 Projektování místních komunikací [4]. 

3.2.1 Varianta okružní k ižovatka 

3.2.1.1 Organizace dopravy 

Na rozpracování byla zvolena varianta okružní k ižovatky s celkem šesti rameny, z ehož 

dv  ramena jsou jednosm rná. Do OK je p ipojen výjezd ze supermarketu COOP a vjezd na 

S ONO. Stávající vjezd (a výjezd) ke COOPu z stal zachován. Pr jezd S ONO byl 

navržen jako jednosm rný s jediným vjezdem z OK a jediným výjezdem na ulici Žižkova, 

možným doprava (sm rem k OK) i doleva (sm rem do centra). 

3.2.1.2 Stavební úpravy 

Okružní k ižovatka byla navržena dle TP 135 [5] jako jednopruhová s v vnit ním polom rem 

(polom rem zatravn ného st edového ostrova) 11 m a vn jším polom rem 20 m. Kolem 

st edového ostrova byl navržen prstenec s možností pojížd ní o vn jším polom ru 13 m. 

Jižní rameno bylo navrženo jako dvoupruhové s napojením na plánovaný m stský okruh. Na 

zaúst ní do OK je rameno rozd leno zatravn ným st edním d lícím ostr vkem, p es který je 

veden p echod pro chodce. Východní rameno (vedoucí z centra) je na zaúst ní rozd leno 
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st edovým d lícím ostr vkem s možností pojížd ní. Mezi východním ramenem a vjezdem na 

S ONO byla navržena srpovitá pojížd ná krajnice, pro snazší pr jezd rozm rných vozidel. 

Severní rameno je na zaúst ní rozd leno dopravním stínem a na výjezdu je též umíst na 

srpovitá pojížd ná krajnice. Západní rameno (vedoucí od obchvatu do m sta) je na zaúst ní 

rozd leno zatravn ným st edním d lícím ostr vkem, p es který je vedeno místo pro 

echázení. 

Polom ry vjezd  byly zvoleny menší než polom ry výjezd , aby byla vozidla na vjezdu 

nucena zpomalit a naopak na výjezdu, aby co nejrychleji vyklidila prstenec OK, viz tabulka 7. 

Rameno Polom r vjezdu [m] Polom r výjezdu [m] 
Žižkova (jih) 7 20 

Žižkova (východ) 6 20 
vjezd na S ONO – 9 

Rantí ovská 6 40 
výjezd z COOPu 5 – 
Žižkova (západ) 6 20 

Tabulka 7 – Tabulka vjezdových a výjezdových polom  jednotlivých ramen OK 

vodní vjezdy na S ONO z ulice Rantí ovská a z ulice Žižkova byly zrušeny, dále byl 

navržen nový výjezd v míst  d íve zaslepené ulice Rantí ovské. Výjezd má dva adící pruhy 

(doprava a doleva), na ústí odd lené st edním d lícím ostr vkem s možností pojížd ní. Ší ky 

jízdních pruh  v blízkosti k ižovatky byly navrženy dle [2] a [3], poté se napojují na stávající 

nenormový stav. 

Veškeré rozm ry OK, vjezdu (a výjezdu) na S ONO a výjezdu ze supermarketu COOP byly 

navrženy na základ  vle ných k ivek náv sové soupravy délky 16,5 m (a v p ípad  výjezdu 

ze supermarketu COOP dodávky délky 9,5 m). Situace vle ných k ivek varianty OK viz 

íloha 4.1. Situace varianty OK viz p ílohy 2.1 a 3.1. 
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Obrázek 30 - P íklad OK z Hn votína, kde je možné vid t st edový pojížd ný prstenec a st ední d lící 

ostr vek s p echodem pro chodce i s místem pro p echázení [010] 

 
Obrázek 31 - P íklad OK z Mimon , kde je možné vid t st ední d lící ostr vek s možností pojížd ní [011] 
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3.2.1.3 Vedení chodc  

Na jižním rameni OK byl navržen p echod pro chodce, aby nebyla narušena kontinuita 

pohybu východ – západ. Na p echod navazuje chodník, jenž kopíruje jižní rameno 

a pokra uje dál do m sta kolem m stského h bitova. Chodník budou moci využívat 

i návšt vníci m stského h bitova, kte í zaparkují na plánovaném novém velkém parkovišti 

ur eném pro h bitov. 

Na západním rameni OK bylo navrženo místo ur ené pro p echázení p ších zákazník  

supermarketu COOP. P echod pro chodce zde z ízen nebyl, aby nesnižoval kapacitu OK. 

es ulici Žižkovu byl z ízen p echod blízko výjezdu z S ONO. Nový p echod byl navržen 

na vjezdu do nemocnice. Na severním rameni OK ve vzdálenosti cca 30 m od OK bylo 

navrženo místo pro p echázení pro možné p ší spojení S ONO – supermarket COOP. 

Místo pro p echázení je na parkovišti supermarketu COOP vedeno p es vysazenou 

chodníkovou plochu pro lepší rozhled chodc  i idi . Stávající p echod na parkovišti 

supermarketu COOP byl zkrácen pomocí vysazené chodníkové plochy. Stávající p echod 

es ulici Rantí ovskou byl zachován. Všechny p echody jsou plánovány v ší ce 4 m. 

Všechny p echody pro chodce (stávající i nov  navržené) a nová místa pro p echázení byla 

opat ena prvky pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace podle Metodiky k 

vyhlášce [6]. 

3.2.1.4 Doprava v klidu 

Kv li zm  fyzických hran na S ONO bylo nutné navrhnout nové parkovišt ; to má 7 stání 

+ 1 stání vyhrazené pro OsSSPaO. Po levé stran  vjezdu na S ONO bylo z ízeno stání pro 

náv sové soupravy. 

Na parkovišti supermarketu COOP bylo obnoveno VDZ a bylo navrženo jedno vyhrazené 

stání navíc (na celkový po et 3), jelikož dv  stávající vyhrazená stání neodpovídala 

celkovému po tu stání na parkovišti (48) dle vyhlášky [7]. Tato investice (stejn  jako zm na 

parkovišt  na S ONO nebo zkrácení p echodu v p edchozí kapitole) však není v gesci 

sta a musela by být uskute na jako související investice financovaná supermarketem 

COOP a S ONO. 

3.2.1.5 Dopravní zna ení 

Dopravní zna ení bylo navrženo v souladu s TP 65 [8] a TP 133 [9]. 

Situace dopravního zna ení varianta OK viz p íloha 3.1. 

 SDZ – stávající SDZ, které neodpovídalo nové situaci, bylo zrušeno; to, které 

odpovídalo, bylo ponecháno a dopln no novým SDZ 

 VDZ – stávající VDZ, které neodpovídalo nové situaci, bylo zrušeno; to, které 

odpovídalo, bylo obnoveno a dopln no novým VDZ 



- 36 - 

3.2.1.6 Odvodn ní 

V sou asné dob  je k ižovatka odvodn na postranními p íkopy, což není typické ešení pro 

intravilán. V souvislosti s rekonstrukcí k ižovatky by bylo vhodné vybudovat uli ní vpusti a 

ižovatku odvodnit deš ovou kanalizací. 

3.2.1.7 Zele  

V souvislosti se stavbou bude nutné pokácet n kolik strom , které p ekáží stavb . Za 

pokácené stromy budou vysázeny stromy nové. 

3.2.1.8 Nádrž na AD Blue 

Jižn  od S ONO se nachází nádrž na AD Blue a také výdechy z podzemních nádrží, obojí 

stojí stavb  v cest . P est hování nádrží i výdech  je technicky možné (dle osobní 

konzultace na S ONO). 

3.2.2 Varianta k ižovatka ízená sv telnou signalizací 

3.2.2.1 Organizace dopravy 

Na rozpracování byla zvolena varianta k ižovatky ízené sv telnými signály s možností 

pr jezdu severn  kolem S ONO. Stávající vjezd (a výjezd) ke COOPu z stal zachován. 

Pr jezd kolem S ONO byl navržen jako obousm rný; sm rem z centra je možný vjezd 

z ulice Žižkova, pro ostatní sm ry je ur en vjezd z ulice Rantí ovské, sm rem do centra je 

možný výjezd do ulice Žižkova, pro ostatní sm ry je ur en výjezd do ulice Rantí ovské. 

Na k ižovatce Žižkova x Rantí ovská byly navrženy na každém rameni dva adící pruhy (vždy 

jeden pro sm r rovn  a doprava a jeden pro sm r doleva). Hlavní pozemní komunikace byla 

zachována dle stávajícího stavu, zalomená p ednost kopírující trasu m stského okruhu je 

z hlediska bezpe nosti a p edpokládaných intenzit nevhodná. 

3.2.2.2 Stavební úpravy 

Na západním a jižním rameni byly navrženy st ední d lící ostr vky, p es které jsou vedeny 

echody pro chodce; ostr vky pokra ují dlážd nými fyzickými dopravními stíny. Na 

východním rameni byla odsazena stop ára (V5) a také fyzický dopravní stín, aby byl 

usnadn n pr jezd náv sových souprav k ižovatkou. Na severním rameni byla ze stejného 

vodu také odsazena stop ára (V5). 

Polom ry nároží byly zvoleny lomené, aby byla vozidla na za átku nároží nucena zpomalit a 

naopak na konci nároží, aby co nejrychleji opustila k ižovatku, viz tabulka 8. 
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Rameno Vstupní polom r [m] Výstupní polom r [m] 
Žižkova (jih) 8 20 

Žižkova (východ) 8 50 
Rantí ovská 10 20 

Žižkova (západ) 8 50 

Tabulka 8 – Tabulka vstupních a výstupních polom  jednotlivých nároží k ižovatky 

vodní vjezd na S ONO z ulice Rantí ovská byl zachován, vjezd z ulice Žižkova byl 

zrušen, dále byl navržen nový vjezd a výjezd v míst  d íve zaslepené ulice Rantí ovské. 

Výjezd má jeden adící pruh (doleva, do m sta), na ústí jsou protism rné pruhy odd lené 

st edním d lícím ostr vkem s možností pojížd ní. Ší ky jízdních pruh  v blízkosti k ižovatky 

byly navrženy dle [2] a [3], poté se napojují na stávající nenormový stav, ší ka adících pruh  

byla zvolena 3,00 m. 

Veškeré rozm ry k ižovatky a vjezdu (a výjezdu) na S ONO byly navrženy na základ  

vle ných k ivek náv sové soupravy délky 16,5 m. Situace vle ných k ivek varianty k ižovatky 

ízené SSZ viz p íloha 4.2. Situace varianty k ižovatky ízené SSZ viz p ílohy 2.2 a 3.2. 

3.2.2.3 Sv telné signály 

Na základ  výhledových intenzit v jednotlivých sm rech bylo dle TP 81 [10] vytvo eno 

schéma fází, tabulka mezi as  a signální plán. 

Byly navrženy t i fáze v po adí F1 – F3 – F2 (z d vodu kratších mezi as ), délka cyklu byla 

stanovena 90 s, délky zelených jednotlivých vjezd  jsou uvedeny v následující tabulce. 

signální skupina délka zelené [s] 
VA^> 38 
VB< 23 
VC 44 
VC 44 
VD 11 
VD 11 
VE 44 
VE 44 

Tabulka 9 – Tabulka délky zelených jednotlivých signálních skupin 
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Obrázek 32 – Návrh schématu fází vytvo ené pro ešenou k ižovatku 

 

  

NAJÍŽDÍ 
VOZIDLA CHODCI 

FÁZE 1 FÁZE 2 FÁZE 3 FÁZE 1 FÁZE 2 
VC VE VA VB VA VD PA PB PC PD 

V 
Y 

K 
L 

I Z
 U

 J 
E 

VO
ZI

D
LA

 FÁZE 1 
VC   5 5 4 5 3   8   6 
VE 6   4 5 4 5   6 3   

FÁZE 2 
VA 2 3       1   6   5 
VB 4 2       4         

FÁZE 3 
VA 2 3       1   6   5 
VD 5 8 5 3 5   3     8 

CH
O

DC
I FÁZE 1 

PA           5         
PB 0 2 2   2           

FÁZE 2 
PC   6                 
PD 2   3   3 0         

Tabulka 10 – Návrh tabulky mezi as  pro ešenou k ižovatku 
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Obrázek 33 - Návrh signálního plánu pro ešenou k ižovatku 

3.2.2.4 Vedení chodc  

Na západním a jižním rameni byly navrženy p echody pro chodce, aby nebyla narušena 

kontinuita pohybu východ – západ a byl možný p ístup i k supermarketu COOP. Stejn  jako 

u varianty s OK na p echod navazuje chodník, jenž kopíruje jižní rameno a pokra uje dál do 

sta kolem m stského h bitova. Chodník budou moci využívat i návšt vníci m stského 

bitova, kte í zaparkují na plánovaném novém velkém parkovišti ur eném pro h bitov. 

Ostatní zm ny jsou obdobné jako u ešení s OK, p es ulici Žižkovu byl z ízen p echod blízko 

vjezdu na S ONO. Nový p echod byl navržen na vjezdu do nemocnice a také na parkovišti 

supermarketu COOP, kde je veden p es vysazenou chodníkovou plochu pro lepší rozhled 

chodc  i idi . Stávající p echod na parkovišti supermarketu COOP byl zkrácen pomocí 

vysazené chodníkové plochy. Stávající p echod p es ulici Rantí ovskou byl zachován. 

Všechny p echody byly navrženy v ší ce 4 m. 

Všechny p echody pro chodce (stávající i nov  navržené) a nová místa pro p echázení byla 

opat ena prvky pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace podle Metodiky k 

vyhlášce [6]. 

3.2.2.5 Doprava v klidu 

Na parkovišti u S ONO bylo obnoveno VDZ (9 stání) a bylo navrženo jedno stání 

vyhrazené pro OsSSPaO. 

Na parkovišti supermarketu COOP bylo obnoveno VDZ a bylo navrženo jedno vyhrazené 

stání navíc (na celkový po et 3), jelikož dv  stávající bezbariérová stání neodpovídala 
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celkovému po tu stání na parkovišti (50) [7]. Jak již bylo popsáno u varianty s OK, tato 

investice (stejn  jako zm na parkovišt  na S ONO nebo zkrácení p echodu v p edchozí 

kapitole) však není v gesci m sta a musela by být uskute na jako související investice 

financovaná supermarketem COOP a S ONO. 

3.2.2.6 Dopravní zna ení 

Dopravní zna ení bylo navrženo v souladu s TP 65 [8] a TP 133 [9]. 

Situace dopravního zna ení varianta OK viz p íloha 3.2. 

 SDZ – stávající SDZ, které neodpovídalo nové situaci, bylo zrušeno; to, které 

odpovídalo, bylo ponecháno a dopln no novým SDZ 

 VDZ – stávající VDZ, které neodpovídalo nové situaci, bylo zrušeno; to, které 

odpovídalo, bylo obnoveno a dopln no novým VDZ 

3.2.2.7 Odvodn ní 

V sou asné dob  je k ižovatka odvodn na postranními p íkopy, což není typické ešení pro 

intravilán. V souvislosti s rekonstrukcí k ižovatky by bylo vhodné vybudovat uli ní vpusti a 

ižovatku odvodnit deš ovou kanalizací. 

3.2.2.8 Zele  

V souvislosti se stavbou bude nutné pokácet n kolik strom , které p ekáží stavb . Za 

pokácené stromy budou vysázeny stromy nové. 

3.2.2.9 Nádrž na AD Blue 

Nádrže na AD Blue a výdechy z podzemních nádrží, jež pat í S ONO nebudou v této 

variant  dot eny. 
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4 Kapacitní posouzení navržených variant 
zné typy k ižovatek mají r zné kapacity, v tabulce 11 jsou vid t orienta ní kapacity 

jednotlivých typ . 

 

Tabulka 11 – Tabulka orienta ních maximálních kapacit jednotlivých typ  k ižovatek [12] 

Z dopravního pr zkumu byla získána data o stávajících intenzitách dopravy na ešené 

ižovatce (viz kapitola 2.2.2 Dopravní pr zkum), intenzity na budoucím jižním rameni jsou 

žko p edpov ditelné. Intenzity pro výpo et kapacity k ižovatky byly proto p evzaty 

z modelu, který si nechal zpracovat Jihlavský magistrát. 
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Obrázek 34 - Model intenzit dopravy v oblasti ešené k ižovatky v roce 2025 [08] 

Bohužel v modelu není informace o jednotlivých sm rech, intenzity na jižním rameni proto 

byly rozd leny v pom ru intenzit nam ených v dopravním pr zkumu. 

Prognóza dopravy p i stavb  OK se zpracovává na 20 let [5]. Všechny intenzity byly 

epo ítány na výhledový rok 2035 dle TP 225 [11]. 

 

Tabulka 11 – Tabulka koeficient  vývoje intenzit dopravy dle TP 225 [11] 
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Obrázek 35 - Zát žový diagram intenzit dopravy v roce 2035 na k ižovatce Žižkova x Rantí ovská [05] 

4.1 Kapacitní posouzení varianty okružní k ižovatky 

K výpo tu kapacity byla požita webová aplikace Tralys, která je naprogramována dle TP 234 

[12], výpo et byl ru  zkontrolován dle TP 234 [12] a je uveden v následujících tabulkách. 

Požadovaná úrove  kvality dopravy na místních komunikacích je dle SN 73 6102 [3] 

stupe  E. 

Paprsek 
 

Název 
komunikace 

 
nk  
[-] 

ni 
[-] 

ne  
[-] 

Ri 
[m] 

Re 
[m] 

b 
[m] 

dp 
[m] 

1 Žižkova (západ) 1 1 1 6,00 20,00 13,50 0,00 
2 Žižkova (jih) 1 1 1 7,00 20,00 14,50 5,70 
3 Žižkova (východ) 1 1 1 6,00 20,00 12,50 0,00 
4 S ONO 1 1 1 6,00 - 12,50 0,00 
5 Rantí ovská 1 1 1 6,00 40,00 9,00 0,00 
6 COOP 1 1 1 - 20,00 17,00 0,00 

Tabulka 12 – Tabulka geometrických parametr  OK 
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Z/DO Název 
komunikace 1 2 3 4 5 6 Sou et 

1 Žižkova (západ)  31 572 74 145 0 822 
2 Žižkova (jih) 43  85 46 39 0 213 
3 Žižkova (východ) 559 122  19 358 0 1058 
4 S ONO 0 0 0  0 0 0 
5 Rantí ovská 272 36 448 32  0 788 
6 COOP 57 25 57 7 0  146 

Sou et  931 214 1162 178 542 0 3027 

Tabulka 13 – Tabulka intenzit dopravy na OK [pvoz/h] 

Paprsek 
 

Název 
komunikace 

 
Ik 

[pvoz/h] 
Ii 

[pvoz/h] 
Ci 

[pvoz/h] 
Rez 

[pvoz/h] 
tw 
[s] 

av 
[-] 

N95% 
[m] 

UKD 
[-] 

1 Žižkova (západ) 727 822 592 -230 675 1,39 752 F 
2 Žižkova (jih) 1335 213 213 0 177 1,00 107 E 
3 Žižkova (východ) 386 1058 835 -223 561 1,27 752 F 
4 S ONO 1266 0 237 237 0 0,00 0 A 
5 Rantí ovská 724 788 565 -223 672 1,39 720 F 
6 COOP 1512 146 123 -23 407 1,19 131 F 

Tabulka 14 – Tabulka ur ení kapacity vjezd  na OK 

Paprsek 
 

Název 
komunikace 

 
Ie 

[pvoz/h] 
Ich 

[pvoz/h] 
Ce 

[pvoz/h] av [-] kapacita výjezdu 
vyhovuje 

1 Žižkova (západ) 931 0 1286 0,72 ANO 
2 Žižkova (jih) 214 12 1286 0,17 ANO 
3 Žižkova (východ) 1162 0 1286 0,90 NE 
4 S ONO 178 0 1200 0,15 ANO 
5 Rantí ovská 542 0 1500 0,36 ANO 
6 COOP 0 0 1286 0,00 ANO 

Tabulka 15 – Tabulka ur ení kapacity výjezd  z OK 

Úrove  kvality dopravy St ední doby zdržení 
tw,lim [s] Ozna ení Charakteristika doby zdržení 

A Doba zdržení velmi malá 10 
B Zdržení ješt  bez front 20 
C Ojedin lé krátké fronty 30 
D Stabilní stav s vysokými ztrátami 45 
E Nestabilní stav >45 
F ekro ená kapacita (1) 

(1) UKD na stupni F je dosaženo p i hodnot  stupn  vytížení av  1 

Tabulka 16 – Limitní hodnoty st ední doby zdržení na vjezdu do okružní k ižovatky [12] 

Legenda veli in: 

nk, ni, ne, - po et jízdních pruh  na okruhu, vjezdu a výjezdu 

Ri, Re – polom r vjezdu, výjezdu 

b – vzdálenost mezi kolizními body 
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dp – délka p echodu pro chodce na výjezdu z OK 

Ich – intenzita chodc  na daném p echodu 

Ik, Ii, Ie – intenzita vozidel na okruhu, vjezdu, výjezdu 

Ci, Ce – kapacita vjezdu, výjezdu 

Rez – rezerva kapacity 

tw – doba zdržení 

av – stupe  vytížení 

N95% – délka fronty  

UKD – úrove  kvality dopravy 

4.1.1 Vyhodnocení návrhu 

Okružní k ižovatka dle provedeného výpo tu kapacitn  nevyhov la. Vyhov lo pouze ne tolik 

zatížené jižní rameno a vjezd na S ONO. Bylo by možné OK navrhnout jako ty ramennou 

(nebudovat vjezd na S ONO a výjezd ze supermarketu COOP), to by ale p íliš nezm nilo 

intenzity dopravy na k ižovatce. Intenzity na výjezdu ze supermarketu COOP jsou totiž 

pom rn  malé a vjezd na S ONO je výjezdem z OK, tudíž její kapacitu ovliv uje jen málo. 

i výpo tu kapacity okružní k ižovatky byly použity r stové koeficienty uvedené v TP 225 

[11]. Tyto koeficienty jsou primárn  ur eny pro silnice II. a III. t íd; výjime  se mohou 

použít i pro místní komunikace, ale zdaleka nepostihují vývoj r stu dopravy v daném m st . 

Pro d kladné posouzení by tedy bylo t eba, aby si m sto Jihlava zpracovalo vlastní r stové 

koeficienty, které by odpovídaly vývoji r stu dopravy ve m st . 

ešená lokalita se navíc nachází na okraji m sta, kde je plánovaná nová obytná zástavba, 

v budoucnu se tedy mohou podmínky m nit a stejn  tak se budou m nit i dopravní toky. 

Nyní je tedy bez dopravního modelu tém  nemožné ur it intenzity na dané k ižovatce ve 

výhledovém období dvaceti let. 

4.2 Kapacitní posouzení varianty k ižovatky ízené sv telnými 
signály 

Výpo et byl proveden dle TP 235 [13] a je uveden v následujících tabulkách. 

Požadovaná úrove  kvality dopravy na místních komunikacích je dle SN 73 6102 [3] 

stupe  E. 
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signální 
skupina fáze I 

[pvoz/h] 
kobl 
[-] 

Si 
[pvoz/h] 

y 
[-] 

Y 
[-] 

l 
[s] 

L 
[s] 

Copt 
[s] 

C 
[s] 

VA^> 2,3 333 0,895 1789,55 0,186 

0,911 

 

11 89,29 90 

VB< 2 448 0,909 1818,18 0,246 3 
VC 1 896 0,936 1871,60 0,479   
VC 1 122 0,909 1818,18 0,067 4 
VD 3 170 0,943 1886,79 0,090   
VD 3 43 0,909 1818,18 0,024 4 
VE 1 603 0,991 1981,72 0,304   
VE 1 218 0,909 1818,18 0,120   

 
signální 
skupina 

zopt 
[s] 

zmin 
[s] 

z' 
[s] 

K 
[pvoz/h] 

Rez 
[pvoz/h] 

tw 
[s] 

UKD 
[-] 

LF 
[m] 

VA^> 17,133 15,747 38 755,587 55,928 18,300 A 28,86 
VB< 22,362 21,176 23 464,646 3,583 123,615 E 50,03 
VC 43,505 42,086 44 915,004 2,077 103,770 E 68,69 
VC 6,817 5,039 44 888,889 86,275 11,631 A 9,35 
VD 8,811 7,109 11 230,608 26,282 53,999 D 22,38 
VD 2,050 1,129 11 222,222 80,650 33,710 B 5,66 
VE 28,380 26,385 44 968,840 37,761 17,963 A 46,23 
VE 10,395 9,791 44 888,889 75,475 12,614 A 16,71 

Tabulka 17 a 18 – Tabulka výpo tu kapacity k ižovatky ízené SSZ; Pozn. Ramena s plnými signály mají 
vždy dva ádky, první popisuje adící pruh rovn  a doprava, druhý popisuje adící pruh doleva. 

Úrove  kvality dopravy St ední doby zdržení 
tw,lim [s] Ozna ení Charakteristika kvality dopravy 

A Velmi dobrá 20 
B Dobrá 35 
C Uspokojivá 50 
D Dostate ná 70 
E Nestabilní stav >70 
F ekro ená kapacita (1) 

(1) UKD na stupni F je dosaženo p i rezerv  kapacity vjezdu Rez  0 

Tabulka 19 – Limitní hodnoty st ední doby zdržení na vjezdu do sv teln ízené k ižovatky [13] 

Legenda veli in: 

I – intenzita 

kobl – koeficient oblouku 

Si – saturovaný tok vjezdu 

y – stupe  saturace 

Y – celkový stupe  saturace 

l – ztrátový as 

L – celkový ztrátový as 

Copt – optimální doba cyklu 

C – doba cyklu 

zopt – optimální doba vjezdu 
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zmin – minimální doba zelené vjezdu 

z´ – efektivní doba zelené vjezdu 

K – kapacita vjezdu 

Rez – rezerva vjezdu 

tw – st ední doba zdržení vjezdu 

UKD – úrove  kvality dopravy 

LF – délka fronty 

4.2.1 Vyhodnocení návrhu 

ižovatka ízená sv telnou signalizací dle provedeného výpo tu kapacitn  vyhov la. Velmi 

zatíženému pravému odbo ení z ulice Žižkova (východní rameno) do ulice Rantí ovská 

(severního rameno) by mohlo být uleh eno díky nov  otev enému pr jezdu kolem S ONO. 

Vznikl zde jakýsi bypass. 

i výpo tu kapacity sv teln ízené k ižovatky byly použity r stové koeficienty uvedené v TP 

225 [11]. Jak již bylo napsáno v kapitole 4.1.1, tyto koeficienty jsou primárn  ur eny pro 

silnice II. a III. t íd; výjime  se mohou použít i pro místní komunikace, ale zdaleka 

nepostihují vývoj r stu dopravy v daném m st . Pro d kladné posouzení by tedy bylo t eba, 

aby si m sto Jihlava zpracovalo vlastní r stové koeficienty, které by odpovídaly vývoji r stu 

dopravy ve m st . 

ešená lokalita se navíc nachází na okraji m sta, kde je plánovaná nová obytná zástavba, 

v budoucnu se tedy mohou podmínky m nit a stejn  tak se budou m nit i dopravní toky. 

Nyní je tedy bez dopravního modelu tém  nemožné ur it intenzity na dané k ižovatce 

ve výhledovém období dvaceti let. 
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5 Záv r 
Tato bakalá ská práce byla zadána Magistrátem m sta Jihlavy a m la vy ešit organizaci 

dopravy na k ižovatce ulic Žižkova a Rantí ovská a v jejím okolí. Sou asnými nejv tšími 

problémy lokality je fakt, že k ižovatka je i p es intenzity, které musí denn  p enést ne ízená, 

dokonce chybí adící pruh pro odbo ení vlevo na hlavní pozemní komunikaci. Velké intenzity 

v lokalit  posiluje i p ítomnost S ONO. Jelikož je k ižovatka první úrov ové k ížení 

na vjezdu do m sta po II/602, idi i zde asto nedodržují dovolenou rychlost. 

Na jihovýchod  a jihozápad  Jihlavy je plánovaná pom rn  rozlehlá obytná zástavba, která 

by m la být obsloužena novým m stským okruhem. Jelikož se p vodní trasa okruhu setkala 

s odporem ob an  obývajících dot enou lokalitu, byla zvolena trasa nová, která by m la vést 

ešenou k ižovatkou Žižkova x Rantí ovská. Je tém  jisté, že další navýšení intenzit by už 

tato k ižovatka ve stávajícím uspo ádání nebyla schopna p enést, je nutné hledat uspo ádání 

nové. 

Magistrát m sta Jihlavy zvažuje dv  varianty – okružní k ižovatku a k ižovatku ízenou 

sv telnou signalizací, ob  tyto varianty byly v práci rozpracovány a zhodnoceny. V obou 

variantách bylo vy ešeno napojení nového m stského okruhu, S ONO, supermarketu 

COOP a vjezdu do areálu nemocnice. 

Varianta okružní k ižovatky je bezesporu bezpe jší (snižuje po et kolizních bod  

na polovinu), z urbanistického hlediska esteti jší a také bude mít nižší provozní náklady. 

Varianta k ižovatky ízené sv telnou signalizací bude mít nižší náklady na výstavbu a bude 

moci pružn  reagovat na p ípadné zm ny dopravy. Ob  varianty eší problém p ekra ování 

dovolené rychlosti, ob  jsou také schopny p enést stávající intenzity; p i posouzení 

na výhledové intenzity dle TP 225 [11] vyhov la pouze k ižovatka ízená sv telnou 

signalizací, ale jak již bylo napsáno výše, bylo po ítáno s celostátními r stovými koeficienty 

pro silnice II. a III. t íd, které nemusí odpovídat r stu dopravy ve m st  Jihlava. Dále je 

v okolí ešené k ižovatky plánováno mnoho zm n, které zcela jist  ovlivní budoucí dopravní 

toky nejen na této k ižovatce. P edpov t tyto zm ny jde však bez dopravního modelu 

velmi t žko. 

Práce nastínila možná ešení organizace dopravy v dané lokalit  a tím splnila sv j ú el. 
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9.1 Seznam p íloh textové ásti 
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2.2 Situace, varianta k ižovatka ízená SSZ     M 1:500 

3.1 Situace dopravního ešení, varianta okružní k ižovatka   M 1:500 
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ÍLOHA A - Situace I. etapy m stského okruhu, varianta B [08] 
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ÍLOHA B - Zákres do mapy; vedení autobusové linky k obchodnímu centru Jihlava [08] 

 


