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1. ÚVOD 

Tato bakalá ská práce se zabývá problematikou v současné dob  z kapacitního a 
bezpečnostního hlediska nevyhovující úrovňové k ižovatky Rondel v Ústí nad Labem. Toto 

téma bylo zvoleno na základ  dohody s vedením odboru dopravy m sta Ústí nad Labem.  

K ižovatka Rondel je dlouhodob  problémovým článkem dopravní sít  m sta Ústí nad Labem 

a s jistou mírou nadsázky lze íci, že se vedle hradu St ekov, Mariánského mostu nebo zámku 

V truše dnes již adí mezi stavby, jimiž je m sto „proslulé“. D vodem je zp sob, kterým je 
zde provozována p ednost v jízd  - ačkoliv svým geometrickým uspo ádáním budí úrovňová 
k ižovatka Rondel dojem, že se jedná o standardní okružní k ižovatku, nevhodnou volbou 

dopravního značení jsou zde n které p ipojované v tve definovány jako hlavní pozemní 
komunikace a vozidla na nich projížd jící mají p ednost p ed vozidly na okružním pásu.   

Toto značení má za následek, že u idič , kte í nejsou místní, a tudíž nejsou seznámeni 
s místními pravidly provozu, dochází k časté dezorientaci a porušování t chto pravidel 
(nedání p ednosti v jízd  vozidlu na hlavní komunikaci, nedovolené p ejížd ní z pruhu do 

pruhu, vynucený vjezd mezi vozidla již za azená v jízdním pruhu, atd.). Obecn  vede stávající 
značení na k ižovatce k narušení plynulosti provozu a zvýšení nehodovosti.  

Dalším, nemén  podstatným, problémem úrovňové k ižovatky Rondel je její nedostatečná 
kapacita, která se nejvýrazn ji projevuje v ranních a odpoledních špičkových hodinách, kdy 

na vjezdech i na okružním pásu vznikají dlouhé fronty (Obr. 1) 

Cílem této bakalá ské práce bylo posoudit současný stav k ižovatky Rondel z hlediska 

kapacity i bezpečnosti a navrhnout možné varianty její rekonstrukce tak, aby byly odstran ny 
problémy, kterými je v dnešní dob  zatížena. Protože se to díky její stávající geometrii nabízí, 
a protože je v Ústí nad Labem zkušenost se sv teln  ízenými k ižovatkami z hlediska jejich 

pr jezdnosti spíše negativní, byly všechny navržené varianty ešení koncipovány jako OK, 

lišící se navzájem pouze typov . 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr.1.: Dopravní situace typická pro křižovatku Rondel – kongesce na okružním pásu v odpolední špičce 
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2. CHARAKTER EŠENÉHO ÚZEMÍ 

M sto Ústí nad Labem se nachází na severozápad  České republiky, v Ústeckém kraji, na 

soutoku ek Labe a Bílina (Obr. 2) Jeho rozloha činí 93,95 km
2
 a počet obyvatel je 92 984 

(k 1.1.2017). Jeho umíst ní je z dopravního hlediska velmi strategické – leží na spojnici mezi 
Prahou a severním N meckem a tvo í významný silniční i železniční uzel.         

Samotná ešená k ižovatka se nachází v zastav ném území, konkrétn  ve čtvrti Bukov, který 
je součástí m stského obvodu Ústí nad Labem – m sto (Obr. 3). Bukov, který byl až do 40. 
let 20. století samostatnou obcí a pouze spadal do aglomerace Ústí nad Labem, byl pozd ji 
p ipojen k m stu a siln  urbanizován. Protože poválečné m sto trp lo nedostatkem byt , 
došlo zde k pom rn  náhlému rozvoji bytové zástavby, tvo ené p evážn  rodinnými domy. 

V pr b hu následujících let se Bukov rozrostl ješt  o sídlišt  Pod Holom í, kde se 

nachází n kolik vysokopodlažních budov, p esto se i dnes adí ke čtvrtím s nejvyšším 
zastoupením obytných dom . S nár stem počtu obyvatel bylo nutné dopravn  propojit Bukov 
s centrem Ústí nad Labem a dalšími m stskými částmi, což m lo za následek rozvoj silniční 
sít  v dané lokalit  a pozd ji i vznik k ižovatky Rondel, která je dnes z dopravního i 
urbanistického hlediska významným bodem (Obr. 4). 

Bukov leží p ibližn  v nadmo ské výšce 215 m.n.m., v  údolí Klíšského potoka, který je 
levostranným p ítokem eky Bílina; mezi St ížovickým vrchem a vrchem Holom . Území 
v bezprost edním okolí k ižovatky lze označit jako rovinaté. Z geologického hlediska spadá 
Bukov, stejn  jako celé Ústí nad Labem, do Českého masivu a podloží zde tvo í st ídající se 
jemnozrnné, písčité a št rkovité sedimenty. 

 

 

 

Obr. 2: Poloha Ústí nad Labem (mapy.cz) 
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Obr. 4 Letecký snímek  křižovatky Rondel (mapy.cz) 

Obr. 3: Poloha čtvrti Bukov (mapy.cz) 
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3. ŠIRŠÍ DOPRAVNÍ VZTAHY 
 

K ižovatka Rondel, konkrétn  její v tve Božt šická a Všebo ická, jsou součástí pr tahu 
silnice I/30 o celkové délce p ibližn  32,8 km. Její staničení začíná u Lovosic, kde navazuje 
na silnici I/15 a dálnici D8 a pokračuje po levé stran  eky Labe do Ústí nad Labem. Dále 
vede skrz centrum m sta, od jihu na západ a končí k ižovatkou se silnicí I/13 u Chlumce. Její 
hlavní význam spočívá ve spojení m sta Litom ice (okres Lovosice) a Ústí nad Labem a 
v současné dob  slouží také jako p ivad č k dálnici D8. Uvedením do provozu posledního 
chyb jícího úseku dálnice D8 mezi Lovosicemi a ehlovicemi se dá p edpokládat snížení 
dopravního zatížení na výše uvedené silnici I/30, která v posledních n kolika letech 
nedokončený dálniční úsek nahrazovala. Tyto odhady však s konečnou platností potvrdí až 
vyhodnocení výsledk  celostátního sčítání dopravy. 
 

V blízkosti Rondelu se nachází 3 sv teln  ízené k ižovatky, a to B lehradská x Sociální péče 
x Stará (p ibližn  2 km od vjezdu v ul. Božt šická proti sm ru staničení I/30), Haví ská x 
Tichá (1,8 km po sm ru po sm ru staničení I/30 od vjezdu v ul. Všebo ická) a Masarykova x 
Štefánikova (700 m po sm ru staničení MK od vjezdu v ul. Masarykova). Ty zp sobují, že 
vozidla ke k ižovatce Rondel nep ijížd jí v souvislém proudu, ale spíše ve shlucích. Sv j 
podíl na d ní v k ižovatce má také p echod pro chodce se SSZ (Obr. 5), ve vzdálenosti 
p ibližn  50 m, na komunikaci vedoucí ulicí Masarykova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5 Přechod pro chodce se SSZ v ulici Masarykova 
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4. PR ZKUM LOKALITY 
 

4.1. DOPRAVNÍ PR ZKUM  

 

Z hlediska dopravních pr zkum  bylo pouze využito záv ru z orientačního ručního sčítání 
dopravy, které bylo provedeno v dob  denní špičky, v pracovní den a v ročním období, ve 
kterém se nep edpokládají výrazné odchylky intenzit od ročního pr m ru. Sčítání dopravy 
prob hlo 14.3.2017 (st eda), kdy byla v časech 7:00-9:00 a 15:00-17:00 do blízkosti 
k ižovatky umíst na kamera zabírající všechny v tve. Časy byly zvoleny na základ  údaj  z 
grafu podíl  hodinových intenzit (Obr.6). Po ízený videozáznam byl následn  shlédnut, byly 
stanoveny počty vozidel jedoucích v jednotlivých sm rech, vyčísleny a porovnány celkové 
intenzity v k ižovatce v každé celé hodin . Na základ  t chto údaj  byla hodina mezi 15:00-

16:00 stanovena jako špičková. Intenzity vozidel zjišt né v této hodin  byly pozd ji použity 
jako podklad pro návrh variant ešení (Obr. 7). 

P i vyhodnocování pr zkumu byla vozidla rozd lena do následujících kategorií: 

1. lehká vozidla (osobní automobily, nákladní vozidla do 3,5t) 
2. t žká vozidla (nákladní vozidla nad od 3,5t do 10t, autobusy) 

3. t žká nákladní (nákladní vozidla na 10t, náv sové soupravy, kloubové autobusy/trolejbusy)  

 

Dopravním pr zkumem bylo zjišt no, že nejvýrazn ji je k ižovatka zatížena osobními 
automobily, s intenzitami p evládajícími ve sm ru z ul. Masarykova do ul. Všebo ická 

(vozidla p ijížd jící z centra a pokračující do Teplic/k dálnici D8). Dále pak ve sm ru z ul. 

Všebo ická do ul. Božt šická (proud vozidel sm ujících k Masarykov  nemocnici/sídlišt  
Severní Terasa a dále k D čínu) a zp t. 
 

 

 

Obr. 6 Graf podílů  hodinových intenzit pro OA, jaro, pracovní den (zdroj: TP 225 – II. vydání) 



 

7  

Nam ené hodnoty byly následn  pomocí p epočtových koeficient  p evedeny na výhledové 
intenzity.  

Výsledky dopravního pr zkumu včetn  koeficient  nár stu intenzit dopravy jsou podrobn ji 
shrnuty v p íloze B.1. Podrobné výsledky dopravního průzkumu, B.2 Protokol intenzit a 

graficky znázorn ny v p ílohách B.3. Diagram stávajících intenzit – nezohledněná skladba 
dopravního proudu a B.4. Diagram stávajících intenzit – zohledněná skladba dopravního 
proudu. 

Obr. 8: Graf skladby dopravního proudu 

Obr.7: Diagram stávajících intenzit   
[voz/h] 
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 4.2. DALŠÍ PR ZKUMY  

S ohledem na zadání a charakter práce nebyly pro stavbu (návrh ešení) provád ny žádné 
hydrogeologické pr zkumy. Nebylo užito podklad  z Geofondu ani z jiných ve ejn  
dostupných materiál . K ižovatka včetn  navazujících pozemních komunikací a okolních 
pozemních staveb nevykazuje žádné poruchy nebo jiné nedostatky, které by vyžadovaly 
p edb žný pr zkum.  

 

Za využití portálu mapy.cz, aplikace Google Street View a ortofotomapy poskytnuté 

Odborem dopravy v Ústí nad Labem byla v prostoru k ižovatky zjišt na problémová místa a 

technické nedostatky. Jde nap íklad o propadlé uliční vpusti, špatný stav odvodn ní a 
vodorovné dopravní značení v nevyhovující kvalit . Dále byla provedena osobní obch zka, 
b hem které byla k ižovatka fotograficky zdokumentována. Fotografie jsou obsaženy 
v p íloze D. Fotodokumentace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jako podklad pro výkresovou část návrh  variant ešení byla použita kopie katastrální  
mapy v m ítku 1:1000.  

 

Varianty ešení byly navrženy v souladu s územním plánem tak, aby nebylo nutné odkoupit 
pozemky, které nejsou ve vlastnictví m sta Ústí nad Labem. 
 

Pro p ístup k Technickým podmínkám a Vzorovým list m bylo využito serveru pjpk.cz 

Obr.10: Nedostatečně výrazná V6a na vnějším okružním jízdním pásu 

(www.google.cz) 

Obr. 9: Propadlá uliční vpusť (www.google.cz) 
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5. POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU 

5.1. USPO ÁDÁNÍ K IŽOVATKY 

Do úrovňové k ižovatky Rondel vstupují ulice Skorotická, Božt šická, Masarykova a 
Všebo ická. Ulice Božt šická a Všebo ická jsou součástí pr tahu silnice I/30, která zajišťuje 
dopravní spojení mezi Ústí nad Labem a Teplicemi, a jejímž vlastníkem je editelství silnic a 
dálnic ČR. Ulice Masarykova a Skorotická jsou místními komunikacemi a spadají do 

vlastnictví Statutárního m sta Ústí nad Labem. 

V současné dob  je Rondel úrovňovou k ižovatkou, kde je p ednost upravena dopravním 
značením. Jde o dvoupruhovou okružní k ižovatku, která však není provozovaná jako 
kruhový objezd s p edností v jízd  na okruhu (pro schéma současného dopravního značení viz 
Obr. 11) 

Jasn  definovaná p ednost v jízd  na hlavní pozemní komunikaci je pouze ve sm ru 
Všebo ice – centrum, a to SDZ P2. Na ostatních v tvích je p ednost a jejich p ipojení 
upravována v jednotlivých k íženích.  

Ve sm ru od centra na vjezdu do k ižovatky je SDZ P2, kdy idiči jedoucí po okruhu dávají 
dle P4 p ednost vozidl m p ijížd jícím od centra. V tomto míst  jde tedy o p erušení 
p ednosti v jízd  po okruhu, které prakticky znamená časté kongesce na p íjezdové v tvi, 
nez ídka zasahující až na hlavní pozemní komunikaci (ul. Všebo ická).  

Na vjezdu ze Severní Terasy (ul. Božt šická) je značka P4 a p ed tímto p ipojením SDZ 

„M stský okruh“ – čili idič dává p ednost vozidlu jedoucímu po okruhu (ačkoliv u P4 chybí 
značka C1). Pokud vozidla již jedou v úseku mezi Božt šickou a Skorotickou vedle sebe (v 

tomto p ípad  po t ech pruzích) platí pro jejich vzájemnou p ednost obecná úprava silničního 
provozu, tj. ustanovení o jízd  v jízdních pruzích ( idič motorového vozidla smí v obci na 

pozemní komunikaci o dvou a více pruzích využívat k jízd  kteréhokoliv jízdního pruhu). 
Matoucí je v tomto p ípad  práv  p ednost v jízd  (P4), a vzáp tí bočn  (vpravo) osazená 
značka P2, která se vztahuje pouze k odbočce do ul. Skorotická.  

V napojení ul. Skorotická je rovn ž umíst na značka P4. Jde o jediný vjezd, u kterého je pod 
ní SDZ C 2b určen i p ikázaný sm r jízdy. Na všech ostatních vjezdech C 2b chybí, což je 
další prvek značení k ižovatky, který má za následek dezorientaci idič . 

Za Skorotickou následuje rozv tvení výjezdového pruhu do dvou sm r . Prvním je 
jednosm rné pokračování ulice Masarykova (protism rný pruh ul. Masarykova je p es ul. 
Všebo ická veden mimoúrovňov ), druhým vozidla vjíždí do Všebo ické. 

Obecn  lze konstatovat, že stávající dopavní značení je pro idič neseznámené s místními 
pravidly provozu matoucí. 
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Na všech v tvích plní pozemní komunikace sb rnou funkci a je zde návrhová rychlost 50 
km/h. 

 

 

5.2. MHD 

K ižovatkou projíždí pouze nekolejová doprava. Všemi v tvemi vedou pravidelné autobusové 
linky a ulice Božt šická, Masarykova a Všebo ická navíc slouží provozu trolejbusové 
dopravy. Součástí k ižovatky je zastávka MHD, umíst ná mezi vjezdem z ulice Skorotická a 
západní částí ulice Masarykova. Podmínkou p i návrhu variant bylo alespoň p ibližné 
zachování p vodního umíst ní zastávky v t sné blízkosti okružního pásu, protože její 
jakékoliv p emíst ní dál od k ižovatky by bylo vzhledem k vedení tras MHD nevhodné, 
p ípadn  by vyžadovalo z ízení v tšího počtu zastávek.   

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11 Schéma dopravního značení na křižovatce Rondel 
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5.3. NEHODOVOST 

Kv li již zmín nému matoucímu dopravnímu značení často dochází na k ižovatce Rondel 
k porušování pravidel silničního provozu, vedoucímu v n kterých p ípadech ke 

skoronehodám a nehodám. 

 

 

Podle statistiky nehod vedené Policií ČR se na Rondelu od roku 2011 událo 62 dopravních 
nehod, z toho 56 na silnici I/30 a 6 na místních komunikacích v rámci k ižovatky (tj. ulice 

Masarykova a Skorotická). V sedmi p ípadech m la daná nehoda za následek lehké zran ní a 
v jednom p ípad  t žké zran ní zúčastn ných osob. K nehod  se smrtelnými následky zde 

mezi lety 2011 a 2017 nedošlo. Pr m rn  dochází na k ižovatce Rondel k 10 nehodám ročn , 
pouze s malými ročními odchylkami. 
 

Nejobvyklejším typem nehody je v dané lokalit  kolize dvou jedoucích automobilových 
vozidel zap íčin ná nedodržením bezpečné vzdálenosti za vozidlem nebo nev nování plné 
pozornosti ízení vozidla. V n kolika p ípadech k nehod  došlo z d vodu nerespektování 
značky P4 „Dej p ednost v jízd !“ (Obr. 13).  

Jedním z možných vysv tlení je, že idiči p edpokládající p ednost v jízd  na okruhu nev nují 
dostatečnou pozornost specifickému místnímu značení a na poslední chvíli začnou prudce 
snižovat rychlost. 
Spíše výjimkou je srážka vozidla s pevnou p ekážkou, ke které zde došlo od roku 2011 

p tkrát, stejn  jako srážka jedoucího vozidla s chodcem. K té zde došlo jednou, a to 
18.12.2014 v ulici Všebo ická, s následkem lehkého zran ní chodce  

Obr. 12: Dopravní nehodovost na křižovatce Rondel (www.jdvm) 



 

12  

 

Škody na majetku se u ohlášených nehod pohybují pr m rn  okolo 50 000 Kč, p ičemž 
nejvyšší evidovaná škoda činila 140 000 Kč. 

(zdroje: www.jdvm.cz, evidence dopravních nehod spravovaná PČR) 
 

Obecn  lze tedy íci, že nehody na k ižovatce Rondel mají za následek spíše materiální škody, 
než škody na zdraví  
 

P i zjišťování počtu a povahy dopravních nehod byl jako počáteční rok statistiky zvolen rok 
2011 na základ  faktu, že 1.1.2009 vešel v platnost zákon č. 247/2008 Sb, m nící výši škody 
ohlašovací povinnosti z 50 000,- na 100 000, což statistiku nehodovosti výrazn  ovlivnilo jak 
v daném roce, tak i v následujících letech. Na základ  této skutečnosti lze také p edpokládat, 
že se počet nehod, které se v posledních letech udály na k ižovatce Rondel, neomezuje na 
hodnoty uvedené ve statistice DN PČR, ale dosahuje hodnot vyšších. 

 

5.4. KAPACITNÍ POSOUZENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU 

Ačkoliv již ze statistiky dopravní nehodovosti vyplývá, že je úrovňová k ižovatka Rondel 
v nevyhovujícím stavu a její rekonstrukce je žádoucí, bylo navíc provedeno i její kapacitní 
posouzení s cílem tuto skutečnost potvrdit. Jelikož Rondel není možné kapacitn  posoudit 
jako okružní k ižovatku, byla jednotlivá místa k ížení komunikací posouzena zvlášť.  

K ížení vjezdových v tví Božt šická, resp. Skorotická bylo posouzeno jako vjezd na okružní 
k ižovatku se dv ma pruhy na okruhu, k ížení v tve Masarykova, resp. Všebo ická, jako 

pr sečná, resp. styková k ižovatka. 

Podrobné výsledky kapacitního posouzení jsou zaznamenány v p íloze B.4 – Kapacitní 
posouzení stávajícího stavu. 

19 18 
5 5 3 2 1 1 

počet nehod v letech - 7

P íčiny dopravních nehod na k ižovatce Rondel 

nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem

idič se pln  nev noval ízení vozidla

nep izp sobení rychlosti stavu vozovky (výtluky, náledí)

p ejížd ní z jednoho prohu do druhého

nesprávné otáčení nebo couvání

proti p íkazu DZ Dej p ednost v jízd !

nezvládnutí ízení vozidla

chodci na vyznačeném p echodu

Obr. 13: Graf nejčastějších příčin dopravních nehod 
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Božt šická 

Na vjezdové v tvi z ul. Božt šická se nachází 
dva jízdní pruhy, p ičemž oba umožňují 
napojené na okružní pás, pravým pruhem je 

navíc možné odbočit vpravo do ul. Skorotická. 
Na výjezdové v tvi se nachází dva jízdní 
pruhy, odd lené od sebe VDZ V4 – vozidla na 

vn jším pruhu, sm ující z ul. Masarykova do 

Božt šické k ižovatku nezat žují. P i 
současných intenzitách vyšel stupeň ÚKD A – 

Doba zdržení velmi malá, tj. byla spln na 
podmínka minimální ÚKD (na silnici I. t ídy 
stupeň C), s rezervou 35%. 

 

Skorotická 

V napojení ze Skorotické se nacházejí pouze jeden 
vjezdový jízdní pruh, kterým je možné pokračovat všemi 
sm ry a jeden výjezdový. P i stávajících intenzitách zde 

byla stanovena ÚKD B – Zdržení ješt  bez front, což na 

místní komunikaci znamená spln ní podmínky minimální 
ÚKD (na stupeň E).  

 

 

Všebo ická 

V  napojení v tve vedoucí z ulice Všebo ická se na 
hlavní pozemní komunikaci nachází dva adicí pruhy. 
Vn jší pruh je od vnit ního odd len VDZ V4, je určen 
vozidl m p ijížd jícím ze Všebo ické ulice a 

pokračujícím do Masarykovy a provoz v n m nemá vliv 
na zbylou část k ižovatky. Vnit ní (pr b žný) jízdní pruh 
slouží k vjezdu na okružní pás. Na okružním pásu se 
nachází dva pruhy – vnit ní pro odbočení vlevo a vn jší 

pro jízdu p ímo do ulice Masarykova. Ačkoliv se ve 

skutečnosti vozidla z okružního pásu na hlavní 
pozemní komunikaci dostávají levostranným 
odbočením, pro účely kapacitního posouzení bylo toto odbočení uvažováno jako 
pravostranné. D vodem je, že použitý software nezohledňuje jednosm rné komunikace a 

Obr. 16 Schéma křížení Všebořická x 
okružní pás se znázorněnými 
intenzitami [pvoz/h] 

Obr. 14 Schéma vjezdu v ul. Božtěšická  se 

znázorněnými intenzitami [pvoz/h] 

Obr. 15 Schéma připojení ulice Skorotická 
se znázorněnými intenzitami [pvoz/h] 
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tento manévr byl typov  nejbližší reálné situaci.  Vyšla zde ÚKD A – Doba zdržení velmi 
malá, tj. byla spln na podmínka minimální ÚKD  na silnici I. t ídy – C. 

 

Masarykova 

V napojení ulice Masarykova na okružní pás dochází 
ke k ížení vozidel, která sm ují p ímo po hlavní 
komunikaci z vnit ního vjezdového pruhu v ul. 

Masarykova do vn jšího pruhu okružního pásu a 
vozidel jedoucích rovn ž p ímo z vn jšího pruhu 
okružního pásu do vnit ního pruhu výjezdové v tve 
v Božt šické. Vn jší pruh v Masarykov  tvo í 
spojovací v tev mezi Masarykovou a Božt šickou a je 
od vnit ního pruhu odd len VDZ V4.  

Úvodní p edpoklad, že kongesce, ke kterým dochází mezi vjezdovou v tví Všebo ické a 
Masarykovy ulice, jsou zap íčin ny nedostatečnou kapacitou vjezdu v Masarykov  ulici, 
potvrzují i výsledky kapacitního posouzení, v n mž byla stanovena ÚKD F – P ekročená 

kapacita.  

Záv r: Vzhledem k nedostatečné kapacit  p ipojení v ulici Masarykova lze konstatovat, že 
současná podoba úrovňové k ižovatky Rondel není z kapacitního hlediska vyhovující. 

Podrobné výsledky kapacitního posouzení jsou obsaženy v p íloze B.5. Kapacitní posouzení 
stávajícího stavu. 

 

5. NÁVRH VARIANT EŠENÍ 

5.1. VARIANTA 0 

Cílem návrhu této varianty bylo vyhnout se stavebním zm nám a minimalizovat tak náklady 
na rekonstrukci k ižovatky. Tento návrh je velmi podobný stávajícímu stavu. Byly zachovány 
p vodní hrany d lících ostr vk  a dva okružní jízdní pruhy byly zredukovány na jeden pruh 

ší ky 7,00 m, jehož vn jší vodicí linie je totožná s vn jší vodicí linií současného vn jšího 
okružního pásu. Tím došlo ke zm n  pr m ru st edového ostrova ze 70,00 m na 75,20 m.  

Vn jší jízdní pruhy ve sm ru ze Všebo ické do Masarykovy a z Masarykovy do Božt šické 
jsou fyzicky odd leny od zbývající části k ižovatek. Pro odd lení spojovacích v tví a 

okružního pásu od st edového ostrova byly zvoleny elastické retardéry výšky 60 mm a ší ky 
150 mm, jejichž rozm ry umožňují (nap íklad v porovnání s betonovým svodidlem) 

dostatečnou ší ku bypass  a pohodlnou jízdu vozidel (Obr. 18). 

Tangenciální vjezd ze Všebo ické na okružní pás byl mírn  zak iven, aby se zabránilo 
p ímému pr jezdu vozidel k ižovatkou. Na vjezdové v tvi ulice Božt šická byl pro vozidla 

odbočující vpravo do Skorotické z ízen odbočovací pruh ší ky 4,90 m. Ačkoliv toto ešení 
není z hlediska bezpečnosti ideální, jeho návrh je opodstatn n snahou zachovat p vodní hrany 

Obr. 17 Schéma křížení Všebořická x 
okružní pás se znázorněnými intenzitami 
[pvoz/h] 
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d licích ostr vku. To by bylo možné i v p ípad , že by se počet jízdních pruh  na vjezdové 
v tvi v Božt šické snížil ze dvou na jeden a vozidla odbočující do ul. Skorotická by tak byla 
nucena využít okružní pás. Ačkoliv jsou však intenzity v tomto sm ru velmi malé, vedlo by 
takové ešení k p ekročení kapacity celé k ižovatky. 

Záliv zastávky MHD bude p emíst n o n kolik metr  podél stávající obruby, poloha p echod  
pro chodce z stane beze zm n. Plochy st edového ostrova a d licích, p ípadn  sm rovacích 

ostr vk  budou zatravn ny. 

Schématické znázorn ní úprav navržených ve variant  0 je součástí p ílohy C.3.1 Situace - 

Varianta 0.  
 

 

 

 

 

 

 

5.2. VARIANTA 1 

Jako Varianta 1 byla navržena jednopruhová okružní k ižovatka s bypassy spojujícími v tve 

Všebo ická – Masarykova  a Všebo ická – Božt šická. P i návrhu byly zachovány p vodní 
hrany st edového ostrova a vjezdová v tev v ul. Všebo ická byla rozd lena na pr b žný pruh, 
který se napojuje na okružní pás a odbočovací v tev, kterou vozidla pokračují do ul. 
Masarykova. Ší ka spojovacích v tví byla zvolena 5,50 aby zde mohly bez obtíží projížd t 
trolejbusy a na spojovací v tvi mezi ul. Masarykova a ul. Božt šická bylo možné uvolnit 

prostor pro pr jezd sanitních vozidel, která p ijížd jí z centra a pokračují k Masarykov  
nemocnici. Ší ka okružního pásu byla pomocí vlečných k ivek stanovena na 5,50 m. 

Odbočení z ul. Božt šická do ul. Skorotická je v této variant  ešeno stejným zp sobem, jako 
ve Variant  0, tj. návrhem odbočovacího pruhu. U tohoto pruhu je, stejn  jako u varianty 0, 
nutné uvést, že jeho ešení není p irozen  plynulé s propojením do pr b žného pruhu, ale 
musí být p ipojeno pomocí VDZ V2b, s definováním místa pro p ípadné zastavení vozidla u 

p íčné čáry souvislé. Protože je však žádoucí, aby vozidla jedoucí z ul. Božt šická do ul. 
Skorotická nezat žovala vlastní provoz na okruhu, je jeho existence nutná. 

Umíst ní p echod  pro chodce respektuje stávající p ší trasy, tak jako v maximální možné 
mí e u ostatních variant.  V p ípadech, že stávající délka p echodu p esahuje hodnoty 
povolené normou, jsou p echody upravovány nap íklad vsazením ochranných ostr vk . To, 
viz Božt šická, znamená i další zásah mimo stávající zpevn né plochy. 

Obr. 18 Dělicí retardér oddělující vjezdové (výjezdové) a spojovací větve ve Variantě 0        
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U zastávky MHD bude z ízeno nástupišt  ší ky 2,50 m a bude zde vybudován nový chodník. 

Výkresy navržených úprav jsou obsahem p íloh C.4.1 Situace – Varianta 1 a C.4.2 Výkres 
stavebních úprav – Varianta 1 

5.3. VARIANTA 2 

Ve variant  2 byla jako typ k ižovatky zvolena tzv. „turbo-okružní“ k ižovatka se spirálovým 
uspo ádáním jízdních pruh , tj. jednotlivé pruhy jsou zde fyzicky odd leny a znemožňují 
zm nu sm ru jízdy po vjezdu do k ižovatky. Navržená k ižovatka je kombinací základního 
typu TOK a TOK typu „vejce“ (Obr. 19 a 20). 

 

Vozidla p ijížd jící z centra ulicí Masarykova se p ed vjezdem na okružní pás rozd lí do dvou 
proud  – část pokračuje ve vn jším jízdním pruhu pro odbočení vpravo (do ulice Božt šická, 
Masarykov  nemocnici a dál na Severní Terasu), část v levém jízdním pruhu pro p ímý 
pr jezd (do ulice Skorotická) nebo levé odbočení (ve sm ru Teplice a k dálnici D8).  

Vozidla p ijížd jící ke k ižovatce ulicí Božt šická se p ed vjezdem do k ižovatky roz adí do 
dvou pruh . Ve vn jším pruhu budou pokračovat vpravo (do ul. Skorotická) nebo p ímo (do 
ul. Všebo ická, resp. jednosm rného pokračování ulice Masarykova). Vnit ní pruhem bude 

jediným vjezdovým pruhem celé TOK umožňujícím pokračování v jízd  všemi sm ry, včetn  
„otočení o 360°“. 

V ulici Skorotická bude na vjezdu pouze jeden pruh, s možností pokračovat všemi sm ry, 
krom  „otočení o 360°“. 

Na vjezdové v tvi v ul. Všebo ická dojde k včasnému rozd lení jednoho jízdního pruhu na 
dva, p ičemž vnit ní pruh bude sloužit k jízd  p ímo (do ul. Božt šická), resp. vlevo (ul. 

Skorotická). Vn jší jízdní pruh bude také určen pro jízdu p ímo, a navíc pro pravé odbočení 
(do ul. Masarykova).  

Pro snadnou orientaci idič  p i roz azování do jízdních pruh  budou na vjezdových v tvích a 
na okružním pásu umíst ny sm rové tabule. 

Obr. 19 Základní turbo-okružní křižovatka (TP 135) Obr. 20 Turbo-okružní křižovatka typu vejce (TP 135) 
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Na vn jší hran  vjezdových v tví byla navržena srpovitá krajnice z žulové dlažby, určená pro 
pr jezd nadrozm rných vozidel. 

Jízdní pruhy byly odd leny monolitickým liniovým prvkem o ší ce 30 cm, s p evýšením 4 cm 
nad vozovku. Fyzické odd lení jízdních pruh  bylo p erušeno v intervalech 1,00 m spárou 
ší ky 10 cm, aby bylo zajišt no odvodn ní vnit ního jízdního pruhu. Na výjezdové v tvi došlo 

k rozší ení tohoto d licího prvku tak, aby byla zajišt na jeho plynulá návaznost na sm rovací 
ostr vek. 

Vjezdové v tve budou nakolmeny, čímž dojde ke zpomalení vozidel p ed vjezdem do 
k ižovatky. V rámci této varianty budou upraveny hrany stávajícího st edového ostrova i 
d licích ostr vk . Na v tvi v ul. Božt šická bude z ízen sm rovací ostr vek pro ochranu 
p ších. Plochy st edového ostrova a d licích, p ípadn  sm rovacích ostr vk  budou 
zatravn ny. 

Výkresy varianty 2 jsou obsahem p íloh  C.5.1 Situace – Varianta 2 a C.5.2 Výkres 
stavebních úprav – Varianta 2 

 

5.4. KAPACITNÍ POSOUZENÍ VARIANT 

Jednotlivé varianty byly kapacitn  posouzeny pomocí programu KAPOKR (produkt  firmy 

SOFT+). V posouzení, p i n mž byly uvažovány intenzity odpovídající špičkové hodin  ze 

dne 14.3.2017, naplnily podmínku kapacity všechny varianty. Pro varianty 0 a varianty 1 

vyšel stupeň ÚKD E – Nestabilní stav, pro Variantu 2 stupeň B – Zdržení ješt  bez front. 
Protože požadovaná ÚKD je minimáln  E, jsou všechny varianty p i současném zatížení 
vyhovující. 

Pomocí koeficient  uvedených v TP 225 – Prognóza intenzit automobilové dopravy (II. 
vydání) byly stávající intenzity p epočteny na výhledové (konkrétní hodnoty p epočtových 
koeficient , intenzit a diagram výhledových intenzit jsou součástí p ílohy B). Protože TP 225 
nezohledňují místní komunikace, byly pro v tve Skorotická a Masarykova p íslušné 
p epočtové koeficienty zvoleny jako pro silnice II. a III. t ídy.  

Obr. 21 Fyzické oddělení jízdních pruhů (vlevo) s odvodňovací spárou (vpravo) 
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Výsledkem kapacitního posouzení s použitím výhledových intenzit je, že u variant 0 a 1 je 
možné navýšení p ibližn  o 3%, což odpovídá zhruba jednomu roku provozu - kapacitn  jsou 
tedy na hran . U varianty B lze dopravní zatížení navýšit o p ibližn  18% s tím, že by p i 
očekávaném nár stu intenzit kapacitn  vyhov la do roku 2023.  Je však nutné brát v potaz, že 
tyto výsledky jsou pouze orientační a zkreslené nep esností p epočtových koeficient , jejichž 
hodnoty vycházejí z údaj  nam ených na extravilánových komunikacích. Na vývoji dopravy 

se na místních komunikacích na rozdíl od komunikací v extravilánu podílí celá ada vliv , 

navíc je po zprovozn ní všech úsek  dálnice D8 možné, že se intenzity na k ižovatce Rondel 
budou spíše snižovat. 

Vzhledem ke specifičnosti provozu na turbo-okružních k ižovatkách by bylo v p ípad  
Varianty 2 nejvhodn jší posouzení pomocí mikroskopického simulačního modelu. 

Grafické znázorn ní výhledových intenzit je obsahem p ílohy  B.6. Diagram výhledových 
intenzit. Podrobné výsledky kapacitních posouzení jsou uvedeny v p íloze B.7 Kapacitní 
posouzení návrhových variant. 

 

6. BEZPEČNOST OKRUŽNÍCH K IŽOVATEK 

6.1. OBECNÁ BEZPEČNOST OK 

P i návrhu jakékoliv dopravní stavby je v první ad  nutné zajistit bezpečnost všech účastník  
provozu. U návrhu k ižovatek, které jsou obecn  místy s nejvyšším počtem dopravních 
nehod, je spln ní kritérií bezpečného návrhu obzvlášť d ležité. Pokud není k ižovatka 

vyhovující z hlediska bezpečnosti, ovlivňuje tato skutečnost negativn  i další aspekty, 

nap íklad kapacitu nebo ekonomičnost. Odstran ním nebo zabrán ním vzniku nehodového 
místa lze nejen docílit vyšší životnosti stavby, snížit náklady na opravu a zajistit plynulý 
provoz bez kongescí, ale p edevším p edejít škodám na zdraví a majetku účastník  provozu. 

Z hlediska bezpečnosti se okružní k ižovatky adí mezi nejoptimáln jší ešení k ížení 
komunikací a v porovnání s jinými typy úrovňových k ižovatek poskytují jisté výhody.  

P i vhodném geometrickém návrhu k ižovatky a sm rování vjezdových v tví na její st ed 

dochází ke snížení rychlosti projížd jících vozidel, což poskytuje idič m více času reagovat 
na situaci v prostoru k ižovatky a snižuje závažnost p ípadné kolize. Odstran ním ostrých 
úhl  k ížení se také zlepšují rozhledové pom ry v míst  napojení vjezdu. 

Pravd podobn  nejvýznamn jší je u OK obecn  snížený počet kolizních bod  (ačkoliv se 

jejich p esný počet v rámci jednotlivých typ  liší) a p edevším redukce počtu k ižných bod , 
ve kterých dochází k nehodám s nejničiv jšími následky. 

Výjimku v poskytované mí e bezpečnosti tvo í dvoupruhové OK v klasickém uspo ádání. Je 

zde zvýšené riziko nehod díky p ejížd ní vozidel z pruhu do pruhu a existenci k ižných bod  
mezi vozidly odbočujícími z okružního pásu a vozidly pokračujícími v jízd . Na 

dvoupruhových OK idiči také obvykle up ednostňují vn jší jízdní pruh a vnit ní z stává 
nevyužitý. Je prokázáno, že se nár st kapacity se zm nou OK z jednopruhové na 
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dvoupruhovou zvýší pouze o 15%. Z t chto d vod  se v dnešní dob  klasické dvoupruhové 
OK již nenavrhují a p istupuje se k návrhu spirálových OK (tzv. „turbo-okružních" 

Kolizní body na r zných typech OK 

 

  

Obr 22-24. Kolizní body na různých typech OK. Zde je možné porovnat počet a umístění 
kolizních bodů v průsečné křižovatce (obr. 21) a různých variantách křižovatky Rondel. Již na 

první pohled je patrné, že z bezpečnostního hlediska je neřízená průsečná křižovatka nejméně 
příznivým řešením. Naproti tomu jednopruhová OK (obr. 23) je díky minimálnímu počtu 
kolizních bodů a úplné absenci bodů křižných nejbezpečnějším řešením.  
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Pouze samotný návrh okružní k ižovatky však nemusí vždy znamenat zlepšení stávajícího 
stavu. Podmínkou bezproblémového provozu na zrekonstruované či nov  navržené OK je 
vhodná volba jejího typu a konkrétních parametr . Jako p íklad chybného návrhu lze uvést 
nap . MOK u obce Jirny, kde sm rovací ostr vek na výjezdové v tvi nesplňuje rozm rové 
požadavky. 

 

6.2. POSOUZENÍ BEZPEČNOSTI NÁVRŽENÝCH VARIANT 

Nehody, ke kterým na k ižovatce Rondel dochází, jsou typickými pro nehody na okružních 
k ižovatkách – tzn. s menším dopadem na poškození vozidla a malým podílem zran ných 
osob. Jde p evážn  o boční st ety, u kterých vznikají hlavn  majetkové škody. Jak již bylo 

zmín no, jednou z hlavních p íčin nehod je zde nep ehlednost a nečitelnost provozu. Problém 
nastává zejména u idič , kte í nejsou místní, nejezdí „po pam ti“ a dochází u nich ke 
špatnému výkladu nebo p ehlédnutí dopravního značení. To má za následek nevhodné jízdní 
manévry, nap . prudké bržd ní, nebo náhlé vybočení ze sm ru jízdy.  Navrženými úpravami 
by m l být tento problém zmírn n.  

7. OV ENÍ PR JEZDNOSTI 

Ov ení pr jezdnosti navržených variant bylo provedeno dle TP 171 pomocí vlečných k ivek, 
s využitím programu Autoturn PRO 3D 9.0. Jako sm rodatné vozidlo byl zvolen kloubový 
autobus délky 18,00 m, což je nejdelší vozidlo, které se nyní na k ižovatce  b žn  vyskytuje.  

Rychlost projížd jícího sm rodatného vozidla byla stanovena na 20 km/h.  

Na výjezdovém pruhu v ulici Skorotická je p i ov ování pr jezdnosti patrný mírný zásah 
jedoucího vozidla do protism ru, protože je však pravd podobnost výskytu návrhového 
vozidla na této v tvi mizivá a nevede tudy trasa linek trolejbusové dopravy, je možné jej 
tolerovat. 

Výkresy vlečných k ivek jsou obsaženy v p ílohách C.3.2 (a-d), C.4.3 (a-d) a C.5.3. (a-d.) 

Obr. 25  MOK Jirny II/611 
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8. ZÁV R 

Cílem této práce bylo posoudit stávající stav úrovňové k ižovatky Rondel a navrhnout možné 
varianty její rekonstrukce. V první části práce prob hlo ruční sčítání dopravních intenzit ve 

špičkové hodin , které pozd ji sloužilo jako st žejní podklad pro návrh variant ešení. Na 
základ  výsledku provedeného dopravního pr zkumu byl posouzen současný stav k ižovatky 

z hlediska kapacity a byla prokázána její nedostatečná výkonnost. Byly také určeny 
nejzásadn jší problémy k ižovatky, kterými jsou: 

 nedostatečná kapacita n kterých vjezd  

 vznik kongescí 
 nep ehlednost 
 neúplné a matoucí dopravní značení, nevhodná úprava p ednosti v jízd  

 ohrožení bezpečnosti umožn ním tangenciálního pr jezdu k ižovatkou 

Ve druhé části práce bylo p istoupeno k návrhu variant ešení tak, aby došlo v maximální 
možné mí e k odstran ní problém , které v dnešní dob  na k ižovatce Rondel vznikají: 

 zvýšením kapacity k ižovatky volbou vhodného typu OK, návrhem spojovacích v tví 
 nakolmením vjezdových v tví tam, kde je to vzhledem k okolní zástavb  možné 

 úpravou, resp. p idáním dopravního značení tak, aby byla pravidla pro jízdu 
k ižovatkou pro idiče snadno srozumitelná 

 

Byly navrženy t i možné varianty ešení lišící se mezi sebou kapacitou a množstvím nutných 
stavebních zm n. Jako „nulová“ či „ekonomická“ varianta byla navržena Varianta 0, která 
vylučuje stavební zásah do k ižovatky, s cílem minimalizovat náklady na rekonstrukci. U této 
varianty došlo pouze ke zm n  dopravního značení a umíst ní fyzického odd lení jízdních 
pruh  v místech, kde je to vhodné. 
 

V p ípad  varianty 1 byla navržena jednopruhová OK s bypassy, u níž se díky absenci 
k ižných bod  p edpokládá výrazné snížení nehodovosti.  Odd lením spojovacích v tví od 
pr b žných jízdních pruh  by m lo dojít ke zvýšení kapacity a usm rn ní dopravních proud . 
Nevýhodou tohoto návrhu je kapacita k ižovatky poskytující nep íliš velkou rezervu pro 
p ípadný nár st intenzit dopravy. Ačkoliv byla ov ena její provozuschopnost p i stávajícím 
dopravním zatížení, umožňuje navýšení intenzit dopravy pouze o n kolik procent.  
 

Variantou 2 je návrh dvoupruhové okružní k ižovatky se spirálovým uspo ádáním (TOK), 
jejíž princip spočívá v usm rn ní dopravy v k ižovatce roz azením vozidel do jednotlivých 
sm r  již p ed vjezdem. Jízdní pruhy byly vzájemn  odd leny liniovým prvkem 
znemožňujícím zm nu sm ru jízdy uvnit  k ižovatky.  
Kapacitní posouzení této varianty prokázalo dostatečnou výkonnost k ižovatky do navýšení 
intenzit o 18%, což v p ípad  užití koeficient  nár stu intenzit dopravy uvedených v TP 225 

znamená provozuschopnost k ižovatky do roku 2023. Je však nutné brát v úvahu, že na vývoji 
dopravní zát že se na místních komunikacích podílí celá ada urbanistických, společenských i 
ekologických vliv  a skutečné intenzity dopravy se mohou po určité dob  provozu k ižovatky 



 

22  

lišit od intenzit uvažovaných p i návrhu. Nelze tedy vyloučit, že by byla navržená k ižovatka 
provozuschopná po celé návrhové období dvaceti let. 
 

V porovnání variant se TOK jeví jako nejvhodn jší. Protože okružní k ižovatky „všech typ  a 
provedení“ obecn  snižují nehodovost, byl tento návrh vybrán na základ  hlediska kapacity. 
U klasického uspo ádání, kdy z stane (v p ípad  varianty 0 a 1) jednopruhová okružní 
k ižovatka, je kapacita p i stávajících intenzitách již na hran  a podmínka kapacity 
v návrhovém období není napln na. U Varianty 2 je možné navýšení dopravní zát že až do 
určité meze, která byla stanovena v rámci kapacitního posouzení.  

Bohužel, u Varianty 2 pravd podobn  nedojde, p inejmenším zpočátku, k odstran ní 
prvotního problému, tj. dezorientace pro „cizí“ idiče, protože s pr jezdem daným typem 
k ižovatky nemá v tšina ve ejnosti praktickou zkušenost. Také chyb jící možnost otočení o 
„360°“ nebo zm nit na okružním pásu sm r jízdy lze z určitého úhlu pohledu považovat i za 
nevýhodou oproti „neusm rn né“ okružní k ižovatce. Rovn ž p ípadné kolize, kdy m že dojít 
k prakticky kolmému st etu vozidel (narozdíl od standardního provedení OK) by byly v tšího 
rozsahu a s ničiv jšími následky. Zde se však jedná pouze o subjektivní úvahy. TOK nejsou 
prozatím na našem území ve v tší mí e realizovány a zkušenosti s jejich provozem v zahraničí 
(nap . na Slovinsku či ve Velké Británii) výše uvedené obavy spíše mírní.  

Jako další alternativu možného ešení dopravní situace na Rondelu lze uvést návrh velké 
úrovňové k ižovatky se sv telnou signalizací nebo návrh mimoúrovňové k ižovatky. V 
p ípad  MÚK by se však zcela jist  jednalo o ešení velmi nákladné a kv li nadjezdu 
nacházejícímu se v bezprost ední blízkosti k ižovatky i obtížn  realizovatelné. 

Dle mého osobního názoru je tedy po celkovém zhodnocení Varianta 2 nejvhodn jší volbou.  

 

9. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK: 

OK – okružní k ižovatka 

TOK – turbo-okružní k ižovatka 

SSZ – sv telné signalizační za ízení 

VDZ – vodorovné dopravní značení 

SDZ – svislé dopravní značení 

DN – dopravní nehoda 

ÚKD – úroveň kvality dopravy 

MÚK – mimoúrovňová k ižovatka 

MOK – malá okružní k ižovatka 
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10. SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJ : 

Návrhy byly zpracovány podle platných vyhlášek, norem a technických podmínek 
souvisejících s problematikou této práce.  

10.1. POUŽITÁ LITERATURA: 

Normy: 

ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic, Český normalizační institut, 
10/2004, Praha 

ČSN 73 6101 ZM NA Z1 Projektování silnic a dálnic, Český normalizační institut, 
1/2009, Praha 

ČSN 73 6101 ZM NA Z2 Projektování silnic a dálnic, Český normalizační institut, 
04/2013, Praha 

ČSN 73 6102 Projektování k ižovatek na pozemních komunikacích, 
Český normalizační institut, 11/2007, Praha 

ČSN 73 6102 ZM NA 1 Projektování k ižovatek na pozemních komunikacích, 
Český normalizační institut, 08/2011, Praha 

ČSN 73 6102 ZM NA 2 Projektování k ižovatek na pozemních komunikacích, 
Český normalizační institut, 06/2012, Praha 

ČSN 736110  Projektování místních komunikací, Český normalizační 
institut, 01/2006, Praha 

ČSN 736110 ZM NA Z1 Projektování místních komunikací, Český normalizační 
institut, 02/2010, Praha 

ČSN 73 6425-1 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, p estupní 
uzly a stanovišt  – Část 1: Navrhování zastávek, Český 
normalizační institut, 05/2007, Praha 

 

Technické podmínky 

TP 65 (II. vydání) Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, 
CDV, 2002, 156 s. 

TP 133 (II. vydání) Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních 
komunikacích, CDV, 2005, 84 s. 

TP 135 (III. vydání) Projektování okružních k ižovatek na silnicích a místních 
komunikacích, CDV, 2017 

TP 169 Zásady pro označování dopravních situací na pozemních 
komunikacích, CDV, 2005 

TP 171 Vlečné k ivky pro ov ování pr jezdnosti sm rových prvk  
pozemních komunikací, CDV, 2005 
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TP 188 Posuzování kapacity ne ízených úrovňových k ižovatek 

TP 189 (II.vydání) Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích, 
CDV, 2012 

TP 225 (II. vydání) Prognóza intenzit automobilové dopravy, CDV, 2012 

 

Vzorové listy 

VL 3 K ižovatky, Ministerstvo dopravy – odbor pozemních 
komunikací, 04/2012, 46 s. 

VL 6.2 Vodorovné dopravní značky, Ministerstvo dopravy – odbor 

pozemních komunikací, 02/2017, 46 s. 

 

Ostatní literatura SM LÝ, Martin aj. Metodika pro navrhování turbo-

okružních k ižovatek. Brno 2015. ISBN 978-80-214-5 

 

10.2. POUŽITÝ SOFTWARE 

 

AutoCAD 2014 

AutoTurn for AutoCAD 2014 

Windows Office 

Software pro výpočet kapacity okružní k ižovatky KAPOKR 

Software pro výpočet kapacity ne ízené k ižovatky KAPNEKR   
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do Božtěšická do Skorotická do Všebořická do Masarykova ∑ do Božtěšická do Skorotická do Všebořická do Masarykova ∑
z Božtěšická 0 15 137 46 198 z Božtěšická 0 4 67 50 121
z Skorotická 19 0 8 19 46 z Skorotická 29 0 1 24 54
z Všebořická 108 1 0 102 211 z Všebořická 84 1 0 76 161
z Masarykova 51 18 178 0 247 z Masarykova 37 7 75 0 119

∑ 178 34 323 167 702 ∑ 150 12 143 150 455

do Božtěšická do Skorotická do Všebořická do Masarykova ∑ do Božtěšická do Skorotická do Všebořická do Masarykova ∑
z Božtěšická 0 8 139 47 194 z Božtěšická 0 13 97 60 170
z Skorotická 21 0 6 19 46 z Skorotická 15 0 3 25 43
z Všebořická 123 3 0 88 214 z Všebořická 99 2 0 73 174
z Masarykova 46 24 138 0 208 z Masarykova 36 14 89 0 139

∑ 190 35 283 154 662 ∑ 150 29 189 158 526

do Božtěšická do Skorotická do Všebořická do Masarykova ∑ do Božtěšická do Skorotická do Všebořická do Masarykova ∑
z Božtěšická 0 8 135 57 200 z Božtěšická 0 9 137 49 195
z Skorotická 23 0 11 18 52 z Skorotická 39 0 8 43 90
z Všebořická 123 9 0 86 218 z Všebořická 104 3 0 104 211
z Masarykova 49 22 178 0 249 z Masarykova 36 11 96 0 143

∑ 195 39 324 161 719 ∑ 179 23 241 196 639

do Božtěšická do Skorotická do Všebořická do Masarykova ∑ do Božtěšická do Skorotická do Všebořická do Masarykova ∑
z Božtěšická 0 10 109 41 160 z Božtěšická 0 7 96 68 171
z Skorotická 19 0 14 22 55 z Skorotická 22 0 2 22 46
z Všebořická 112 3 0 95 210 z Všebořická 100 3 0 124 227
z Masarykova 52 22 132 0 206 z Masarykova 39 15 82 0 136

∑ 183 35 255 158 631 ∑ 161 25 180 214 580

do Božtěšická do Skorotická do Všebořická do Masarykova ∑ do Božtěšická do Skorotická do Všebořická do Masarykova ∑
z Božtěšická 0 8 108 32 148 z Božtěšická 0 6 79 49 134
z Skorotická 22 0 7 18 47 z Skorotická 18 0 3 21 42
z Všebořická 114 5 0 77 196 z Všebořická 70 1 0 75 146
z Masarykova 49 21 151 0 221 z Masarykova 39 9 102 0 150

∑ 185 34 266 127 612 ∑ 127 16 184 145 472

do Božtěšická do Skorotická do Všebořická do Masarykova ∑ do Božtěšická do Skorotická do Všebořická do Masarykova ∑
z Božtěšická 0 5 103 39 147 z Božtěšická 0 4 82 38 124
z Skorotická 17 0 8 20 45 z Skorotická 14 0 7 18 39
z Všebořická 115 4 0 96 215 z Všebořická 80 6 0 77 163
z Masarykova 48 23 141 0 212 z Masarykova 37 14 79 0 130

∑ 180 32 252 155 619 ∑ 131 24 168 133 456

do Božtěšická do Skorotická do Všebořická do Masarykova ∑ do Božtěšická do Skorotická do Všebořická do Masarykova ∑
z Božtěšická 0 5 101 49 155 z Božtěšická 0 4 85 34 123
z Skorotická 20 0 3 16 39 z Skorotická 5 0 1 13 19
z Všebořická 116 2 0 102 220 z Všebořická 89 1 0 82 172
z Masarykova 55 12 154 0 221 z Masarykova 47 8 93 0 148

∑ 191 19 258 167 635 ∑ 141 13 179 129 462

do Božtěšická do Skorotická do Všebořická do Masarykova ∑ do Božtěšická do Skorotická do Všebořická do Masarykova ∑
z Božtěšická 0 1 86 26 113 z Božtěšická 0 7 88 33 128
z Skorotická 11 0 3 14 28 z Skorotická 5 0 5 13 23
z Všebořická 101 4 0 101 206 z Všebořická 57 2 0 75 134
z Masarykova 38 20 136 0 194 z Masarykova 45 10 73 0 128

∑ 150 25 225 141 541 ∑ 107 19 166 121 413

16:00-16:15 8:00-8:15

16:15-16:30 8:15-8:30

15:15-15:30 7:15-7:30

15:30-15:45 7:30-7:45

15:45-16:00 7:45-8:00

ODPOLEDNE RÁNO

15:00-15:15 7:00-7:15

16:45-17:00 8:45-9:00

16:30-16:45 8:30-8:45

B.1 PODROBNÉ VÝSLEDKY PRŮZKUMU

celkový počet vozidel v křižovatce

     B.1. - PODROBNÉ VÝSLEDKY PRŮZKUMU
                celkový počet vozidel



Místo:
Datum průzkumu:
Doba průzkumu:

Zdroj: ruční sčítání

Půlhodinové intenzity:

Paprsek křižovatky Směr jízdy O N+A NS+KA M C vozidel celkem
zohledněná 

skladba
Skorotická 23 0 0 0 0 23 23
Všebořická 270 5 1 0 0 276 283
Masarykova 92 1 0 0 0 93 94
Božtěšická 39 1 0 0 0 40 41
Všebořická 14 0 0 0 0 14 14
Masarykova 38 0 0 0 0 38 38
Božtěšická 222 6 3 0 0 231 243
Skorotická 4 0 0 0 0 4 4

Masarykova 186 2 2 0 0 190 196
Božtěšická 97 0 0 0 0 97 97
Skorotická 42 0 0 0 0 42 42
Všebořická 308 2 6 0 0 316 330

Paprsek křižovatky Směr jízdy O N+A NS+KA M C vozidel celkem
zohledněná 

skladba
Skorotická 18 0 0 0 0 18 18
Všebořická 240 3 1 0 0 244 249
Masarykova 98 0 0 0 0 98 98
Božtěšická 42 0 0 0 0 42 42
Všebořická 25 0 0 0 0 25 25
Masarykova 40 0 0 0 0 40 40
Božtěšická 224 10 1 0 0 235 247
Skorotická 11 1 0 0 0 12 13

Masarykova 177 2 2 0 0 181 187
Božtěšická 99 0 0 0 2 101 100
Skorotická 44 0 0 0 0 44 44
Všebořická 301 2 6 1 0 310 324

Hodinové intenzity

Paprsek křižovatky Směr jízdy O N+A NS+KA M C vozidel celkem
zohledněná 

skladba 
[pvoz/hod]

Skorotická 41 0 0 0 0 41 41
Všebořická 510 8 2 0 0 520 532
Masarykova 190 1 0 0 0 191 192
Božtěšická 81 1 0 0 0 82 83
Všebořická 39 0 0 0 0 39 39
Masarykova 78 0 0 0 0 78 78
Božtěšická 446 16 4 0 0 466 490
Skorotická 15 1 0 0 0 16 17

Masarykova 363 4 4 0 0 371 383
Božtěšická 196 0 0 0 2 198 197
Skorotická 86 0 0 0 0 86 86
Všebořická 609 4 12 1 0 626 654

1,0 2,0 3,0 0,8 0,5 - -

Masarykova

Masarykova

15:00-16:00

Božtěšická

Skorotická

Všebořická

15:00-16:00 (špičková hodina)

B.2 PROTOKOL INTENZIT

Ústí nad Labem, křižovatka Rondel
14.3.2017

15:00-15:30

15:30-16:00

Božtěšická

Božtěšická

Skorotická

Všebořická

Skorotická

Všebořická

Masarykova

Přepočtové koeficienty



Výhledové hodinové intenzitynávrh křižovatky na 20 let (2017-2037)koeficienty vývoje intenzit dopravyzdroj: TP 225
rok lehká vozidla těžká vozidla

2010 1,00 1,00
2017 1,16 1,04
2037 1,64 1,16

rok lehká vozidla těžká vozidla
2010 1,00 1,00
2017 1,14 1,01
2037 1,57 1,05

Paprsek křižovatky Směr jízdy O N+A NS+KA M C vozidel celkem
zohledněná 

skladba 
[pvoz/hod]

Skorotická 58 0 0 0 0 58 59
Všebořická 721 9 2 0 0 732 746
Masarykova 269 1 0 0 0 270 272
Božtěšická 112 1 0 0 0 113 114
Všebořická 54 0 0 0 0 54 54
Masarykova 107 0 0 0 0 107 108
Božtěšická 631 18 5 0 0 653 681
Skorotická 21 1 0 0 0 22 24

Masarykova 513 5 5 0 0 522 536
Božtěšická 270 0 0 0 3 273 272
Skorotická 118 0 0 0 0 118 119
Všebořická 839 4 12 1 0 857 8851 2 3 0,8 0,5 - -

NS = nákladní soupravy
KA = kloubové autobusy

lehká vozidla = O + MPřepočtové koeficienty
M = motocykly
C = cyklisté

vysvětlivky:
O = osobní automobily
N = nákladní automobily do 3,5t
A = autobusy (solo)

těžká vozidla = A + NS+ KA

Silnice I.třídy (Božtěšická, Všebořická)
Místní komunikace (Masarykova, Skorotická)

Masarykova

Božtěšická

Skorotická

Všebořická



          nezohledněná skladba dopravního proudu
   B.3. - DIAGRAM STÁVAJÍCÍCH INTENZIT

[pvoz/h]

vozidel celkem/těžká/velmi těžká

          nezohledněná skladba



   B.4. - DIAGRAM STÁVAJÍCÍCH INTENZIT

             zohledněná skladba

[pvoz/h]



Vnější průměr [m]: 70vjezdu výjezdu okruhu
Ii Ie Ik Rez Ce vyhovujepvoz/h pvoz/h pvoz/h pvoz/h pvoz/h % m voz/h s pvoz/h

Požadovaná úroveň kvality dopravy - C

Závěr: křižovatka vyhovuje

Vnější průměr [m]: 70vjezdu výjezdu okruhu
Ii Ie Ik Rez Ce vyhovujepvoz/h pvoz/h pvoz/h pvoz/h pvoz/h % m voz/h s pvoz/h

Požadovaná úroveň kvality dopravy - E

Závěr: křižovatka vyhovuje

Fronta Zdržení PočetOA N+B celk. skladba N95% tw zast.voz/h voz/h voz/h pvoz/h pvoz/h pvoz/h m s voz/hPřednost: Stop na vjezdu
okružní pás             > Vpravo 527 21 548 561 554 -7 185 >120 548 FHlavní
Masarykova            ^ Přímo 695 16 711 725 1800 1075 - - - -
  Zdržení celkem 18,27 h; 52,2 s/voz                         Počet zastavení celkem 548 voz/h; 44 % voz

Fronta Zdržení PočetOA N+B celk. skladba N95% tw zast.voz/h voz/h voz/h pvoz/h pvoz/h pvoz/h m s voz/hPřednost: Stop na vjezdu
okružní pás               > Vpravo 268 1 269 270 647 377 13 10 269 APřednost: Hlavní
  Všebořická             ^ Přímo 491 25 516 531 1800 1269 - - - -
  Zdržení celkem 0,71 h; 3,3 s/voz                         Počet zastavení celkem 269 voz/h; 34 % voz

Kapacitní posouzení okružní křižovatky podle TP 234

Název křižovatky: Rondel - BožtěšickáPosuzovaný stav: Stavájící stavTyp okružní křižovatky: se dvěma pruhy na okruhuPaprsek - název komunikace Intenzita dopravy na Kapacitavjezdu
Ci

Rezerva kapacityvjezdu Fronta
N95%

Početzast. 1500 AnoZdržení
tw

ÚKDvjezdu Kapacita výjezdu
  Božtěšická 32 694 9 A765 573 757 1184 419 35

Typ okružní křižovatky: se dvěma pruhy na okruhuPaprsek - název komunikace Intenzita dopravy na Kapacitavjezdu
Ci

Rezerva kapacityvjezdu Fronta
N95%

Zdržení celkem 1,81 h; 8,5 s/pvoz                         Počet zastavení celkem 694 voz/h; 91 % voz

Stanovená úroveň kvality dopravy okružní křižovatky A – Doba zdržení velmi malá

Kapacitní posouzení okružní křižovatky podle TP 234

Název křižovatky: Rondel - SkorotickáPosuzovaný stav: Stavájící stav ÚKDvjezdu Kapacita výjezdu200 144 1378 442 242 55 15 Početzast. Zdržení
tw

Zdržení celkem 0,82 h; 14,8 s/pvoz                         Počet zastavení celkem 178 voz/h; 89 % voz

Stanovená úroveň kvality dopravy okružní křižovatky B – Zdržení ještě bez front

  Název křižovatky: Rondel - Masarykova

  Skorotická 178 15 B 1286 Ano
  Kapacitní posouzení neřízené křižovatky podle TP 188  Posuzovaný stav: Stavájící stavVjezd Směr Intenzita KapacitaCn Rezerva ÚKD

  Závěr: křižovatka vyhovuje

  Stanovená úroveň kvality dopravy okružní křižovatky F - Překročená kapacita

  Požadovaná úroveň kvality dopravy - E

  Závěr: křižovatka nevyhovuje

  Stanovená úroveň kvality dopravy okružní křižovatky A - Doba zdržení je velmi malá

  Požadovaná úroveň kvality dopravy - C

  Název křižovatky: Rondel - Všebořická

  Kapacitní posouzení neřízené křižovatky podle TP 188  Posuzovaný stav: Stavájící stavVjezd Směr Intenzita KapacitaCn Rezerva ÚKD

B.5. - KAPACITNÍ POSOUZENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU



B.6. - DIAGRAM VÝHLEDOVÝCH INTENZIT NA NAVRHOVANÉM STAVUB.6. - DIAGRAM VÝHLEDOVÝCH INTENZIT NA NAVRHOVANÉM STAVUB.B.6. - DIAGRAM VÝHLEDOVÝCH INTENZIT NA NAVRHOVANÉM STAVUB.6. - DIAGRAM VÝHLEDOVÝCH INTENZIT NA NAVRHOVANÉM STAVUB.6. - DIAGRAM VÝHLEDOVÝCH INTENZITT



Vnější průměr [m]: 74vjezdu výjezdu okruhu
Ii Ie Ik Rez Ce vyhovujepvoz/h pvoz/h pvoz/h pvoz/h pvoz/h % m voz/h s pvoz/h200

Božtěšická 724
Kapacitavjezdu
Ci1378 741103573 757 249

571 53 16

Kapacitní posouzení okružní křižovatky podle TP 234Typ okružní křižovatky: s jedním pruhem na okruhu Rezerva kapacityvjezdu Fronta
N95%

Zdržení
tw

Intenzita dopravy naNázev křižovatky: RondelPosuzovaný stav: Varianta 0 (rok 2017) Kapacita výjezduÚKDvjezduPočetzast.Paprsek - název komunikace
Skorotická Ano138565 E13917 Ano173216 8020 5449 192703 AnoE 15001500720 AnoC6 1500377 A2477879Masarykova 270 590
Všebořická 507 1225 353 1078740
Závěr: Stanovená úroveň kvality dopravy okružní křižovatky E – Nestabilní stav

Zdržení celkem 25,03 h; 41,5 s/pvoz                         Počet zastavení celkem 1992 voz/h; 92 % voz



Vnější průměr [m]: 74vjezdu výjezdu okruhu
Ii Ie Ik Rez Ce vyhovujepvoz/h pvoz/h pvoz/h pvoz/h pvoz/h % m voz/h s pvoz/h277

Božtěšická 1018
Kapacitavjezdu
Ci1903 524143795 1028 0

252 26 47

Kapacitní posouzení okružní křižovatky podle TP 234Typ okružní křižovatky: s jedním pruhem na okruhu Rezerva kapacityvjezdu Fronta
N95%

Zdržení
tw

Intenzita dopravy naNázev křižovatky: RondelPosuzovaný stav: Varianta 0 (rok 2037) Kapacita výjezduÚKDvjezduPočetzast.Paprsek - název komunikace
Skorotická Ano1385>120 F-313-494 Ano1520-94-45 994-9999 1579-277 2771004 NeF 150015001018 AnoF14 1500638 B>120>120691Masarykova 380 819
Všebořická 705 1686 496 9571004
Závěr: Stanovená úroveň kvality dopravy okružní křižovatky F – Překročená kapacita

Zdržení celkem 79,38 h; 95,1 s/pvoz                         Počet zastavení celkem 2937 voz/h; 98 % voz



Vnější průměr [m]: 82vjezdu výjezdu okruhu
Ii Ie Ik Rez Ce vyhovujepvoz/h pvoz/h pvoz/h pvoz/h pvoz/h % m voz/h s pvoz/h

Závěr: Stanovená úroveň kvality dopravy okružní křižovatky E – Nestabilní stav

Zdržení celkem 25,03 h; 41,5 s/pvoz                         Počet zastavení celkem 1992 voz/h; 92 % voz

879Masarykova 270 590
Všebořická 507 1225 353 1078740 AnoE 15001500720 AnoC6 1500377

Ano150065 E13917 Ano173216 8020 5449 192
A703 2477571 53 16

Kapacitní posouzení okružní křižovatky podle TP 234Typ okružní křižovatky: s jedním pruhem na okruhu Rezerva kapacityvjezdu Fronta
N95%

Zdržení
tw

Intenzita dopravy naNázev křižovatky: RondelPosuzovaný stav: Varianta 1 (rok 2017) Kapacita výjezduÚKDvjezduPočetzast.Paprsek - název komunikace
Skorotická 200
Božtěšická 724

Kapacitavjezdu
Ci1378 741103573 757 249



Vnější průměr [m]: 82vjezdu výjezdu okruhu
Ii Ie Ik Rez Ce vyhovujepvoz/h pvoz/h pvoz/h pvoz/h pvoz/h % m voz/h s pvoz/h277

Božtěšická 1018
Kapacitavjezdu
Ci1903 524143795 1028 0

254 26 47

Kapacitní posouzení okružní křižovatky podle TP 234Typ okružní křižovatky: s jedním pruhem na okruhu Rezerva kapacityvjezdu Fronta
N95%

Zdržení
tw

Intenzita dopravy naNázev křižovatky: RondelPosuzovaný stav: Varianta 1 (rok 2037) Kapacita výjezduÚKDvjezduPočetzast.Paprsek - název komunikace
Skorotická Ano1500>120 F-313-494 Ano1520-94-45 994-9999 1579-277 2771004 NeF 150015001018 AnoF14 1500637 B>120>120691Masarykova 380 819
Všebořická 705 1686 494 9591004
Závěr: Stanovená úroveň kvality dopravy okružní křižovatky F – Překročená kapacita

Zdržení celkem 79,36 h; 95,1 s/pvoz                         Počet zastavení celkem 2936 voz/h; 98 % voz



Vnější průměr [m]: 88vjezdu výjezdu okruhu
Ii Ie Ik Rez Ce vyhovujepvoz/h pvoz/h pvoz/h pvoz/h pvoz/h % m voz/h s pvoz/h

Závěr: Stanovená úroveň kvality dopravy okružní křižovatky B – Zdržení ještě bez front

Zdržení celkem 6,84 h; 8,9 s/pvoz                         Počet zastavení celkem 2477 voz/h; 89 % voz

1297Masarykova 653 590
Všebořická 890 1225 353 1601922 AnoB 22502250705 AnoA5 2250746 A1011 Ano138515 B375324 Ano413029 4355 15242 178848711 44 22

Kapacitní posouzení okružní křižovatky podle TP 234Typ okružní křižovatky: spirálovitá Rezerva kapacityvjezdu Fronta
N95%

Zdržení
tw

Intenzita dopravy naNázev křižovatky: RondelPosuzovaný stav: Varianta 2 (rok 2017) Kapacita výjezduÚKDvjezduPočetzast.Paprsek - název komunikace
Skorotická 200
Božtěšická 765

Kapacitavjezdu
Ci1378 1089144770 757 442



Vnější průměr [m]: 88vjezdu výjezdu okruhu
Ii Ie Ik Rez Ce vyhovujepvoz/h pvoz/h pvoz/h pvoz/h pvoz/h % m voz/h s pvoz/h

Závěr: Stanovená úroveň kvality dopravy okružní křižovatky E – Nestabilní stav

Zdržení celkem 25,16 h; 27,9 s/pvoz                         Počet zastavení celkem 3101 voz/h; 96 % voz

1177Masarykova 763 686
Všebořická 1037 1417 413 15231079 AnoE 22502250886 AnoD7 2250935 A3147 Ano138531 D9854 Ano15368 13633 34113 2211059486 32 37

Kapacitní posouzení okružní křižovatky podle TP 234Typ okružní křižovatky: spirálovitá Rezerva kapacityvjezdu Fronta
N95%

Zdržení
tw

Intenzita dopravy naNázev křižovatky: RondelPosuzovaný stav: Varianta 2 (rok 2023) Kapacita výjezduÚKDvjezduPočetzast.Paprsek - název komunikace
Skorotická 233
Božtěšická 896

Kapacitavjezdu
Ci1597 950169894 871 346



Vnější průměr [m]: 88vjezdu výjezdu okruhu
Ii Ie Ik Rez Ce vyhovujepvoz/h pvoz/h pvoz/h pvoz/h pvoz/h % m voz/h s pvoz/h277

Božtěšická 1077
Kapacitavjezdu
Ci1903 7632021067 1028 234

-88 -8 423

Kapacitní posouzení okružní křižovatky podle TP 234Typ okružní křižovatky: spirálovitá Rezerva kapacityvjezdu Fronta
N95%

Zdržení
tw

Intenzita dopravy naNázev křižovatky: RondelPosuzovaný stav: Varianta 2 (rok 2037) Kapacita výjezduÚKDvjezduPočetzast.Paprsek - název komunikace
Skorotická Ano1385>120 F-263-314 Ano1000-41-26 868-18 203-43 2771276 AnoF 225022501077 AnoF>120 22501241 F>120>1201013Masarykova 916 819
Všebořická 1241 1686 705 11531276
Závěr: Stanovená úroveň kvality dopravy okružní křižovatky F – Překročená kapacita

Zdržení celkem 129,03 h; 120 s/pvoz                         Počet zastavení celkem 3871 voz/h; 100 % voz
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Obr. 1: Pohled na křižovatku Rondel z nadjezdu v ul. Masarykova 

Obr. 2: Pohled směrem do křižovatky, východní větev (ul. Skorotická)  



  

  

Obr. 3:  Pohled směrem do křižovatky z východní větve (ul. Božtěšická) 

Obr. 4: Ulice Božtěšická, vjezdová větev -  odvodnění v nevyhovujícím stavu 



 
   

Obr. 5: Pokračování ul. Masarykova ve směru do Všebořic 

Obr. 6: Nadjezd přes ulici Všebořická  

 



   

Obr. 8: Zastávkový záliv MHD na vjezdové větvi ulice Masarykova 

 

Obr. 7: Pohled na výjezd do ul. Všebořická, vlevo zastávka MHD 



 

  

 

Obr. 10: Ulice Masarykova, přechod pro chodce se SSZ 

 

Obr. 9: Křížení hlavní PK v ul. Masarykova s okružním pásem 



 

Obr. 11: Kongesce během špičkové hodiny s frontami zasahujícími až na úroveň hlavní 
komunikace v ul. Všebořická  

Obr. 12: Tangenciální napojení hlavní komunikace v ul. Všebořická na okružní pás 


