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ABSTRAKT 

Předmětem bakalářské práce „Úprava světelně řízené křižovatky ulic Tyršova a U Prazdroje 

v Plzni“ je analyzovat současný stav křižovatky z hlediska bezpečnosti a plynulosti dopravy 

a na základě této analýzy provést její stavební a organizační úpravy. 
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ABSTRACT 

The subject of the bachelor thesis „Modification of traffic lights-controlled crossroads 

of streets Tyršova and U Prazdroje in Pilsen“ is to analyse the current state of the crossroads 

from standpoint of safety and traffic fluency and to implement the construction 

and organisation adjustments on the basis of this analysis. 
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Seznam použitých zkratek 

CAN   centrální autobusové nádraží 

ČSN   Česká státní norma 

IAD   individuální automobilová doprava 

MHD   městská hromadná doprava 

NA   nákladní automobily 

OA   osobní automobily 

OsSSPaO  osoby se sníženou schopností pohybu a orientace 

PMDP   Plzeňské městské dopravní podniky 

RPDI   roční průměr denních intenzit 

SDZ   svislé dopravní značení 

SSZ   světelné signalizační zařízení 

TP   technické podmínky 

VDZ   vodorovné dopravní značení  
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1. Úvod 

Se zvyšující se motorizací a poptávkou po dopravě je potřeba také zvyšovat kapacitu a počet 

pozemních komunikací. Zvyšují se zejména intenzity provozu na komunikacích v intravilánu. 

Do této kategorie zapadá i křižovatka ulic Tyršova, U Prazdroje, Sirková a Pražská ležící 

na okraji historického centra města Plzně. Její kapacita soustavně nepostačuje požadavkům 

a v současné době často provoz v jejím okolí kolabuje. Cílem tedy bude navrhnout úpravy 

pro co nejvýraznější zlepšení plynulosti a bezpečnosti provozu v této křižovatce. 

V rámci této bakalářské práce bude nejdříve popsán vývoj města Plzně se zaměřením 

na základní údaje a dopravní cesty a infrastrukturu, dále současný stav plzeňských 

pozemních komunikací, a také charakterizována společnost Plzeňské městské dopravní 

podniky, což je organizace zastřešující plzeňskou MHD. 

Dále se práce zaměří na řešenou křižovatku ulic Tyršova, U Prazdroje, Sirková a Pražská, 

což je jedna z nejvýznamnějších křižovatek na území Plzně, její polohu v silniční síti, širší 

vztahy, bezpečnost a nehodovost. 

Následovat bude popis v listopadu roku 2017 uskutečněného dopravního průzkumu na dané 

křižovatce, jeho vyhodnocení, což obsahuje stanovení intenzit dopravy podle TP 189 

a vytvoření prognózy pro návrh křižovatky podle TP 225, a porovnání s obdrženými výsledky 

z let 2011 a 2014. 

Na základně výsledků z průzkumu budou navrženy stavební a organizační úpravy křižovatky, 

což znamená doplnit chybějící chodníky a přechody pro chodce, regulovat parkování 

v bezprostřední blízkosti křižovatky, přidat prvky pro OsSSPaO a kultivovat prostředí 

snížením zbytkových betonových ploch náhradou za zeleň. Zároveň také bude usilováno 

o minimalizaci nákladů potřebných k provedení navržených úprav, tzn. například zanechání 

tramvajové trati vedoucí skrz křižovatku ve své původní stopě nebo nezasahování 

do mostních konstrukcí na severním a západním rameni. Organizační úpravy budou 

zahrnovat návrh nového signálního plánu a jeho následné posouzení a určení střední doby 

zdržení. 

Jako nutné přílohy budou doplněny výkresy stávajícího a návrhového stavu křižovatky, 

výkresy dvou příčných řezů ramen křižovatky, signální plán a výkres sekundárního návrhu. 
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2. Základní charakteristika, geografie a doprava v Plzni 

V této kapitole je stručně charakterizováno město Plzeň počínaje několika základními údaji 

a konče popisem jednotlivých druhů dopravy provozovaných na území Plzně. 

2.1. Základní údaje o městě 

Plzeň je statutární město a zároveň metropole Plzeňského kraje, který leží na západě České 

republiky, jak je vidět na obrázku č. 1. Založeno bylo roku 1295 českým králem Václavem II. 

Rozkládá se na ploše zhruba 125 km2. [1] V lednu roku 2018 zde žilo 189 747 obyvatel, což 

ho podle kritéria počtu obyvatel řadí na čtvrté místo mezi největšími městy České republiky. 

[2] Plzní protékají řeky Mže, Radbuza, Úhlava a Úslava, jejichž soutokem vzniká řeka 

Berounka. Centrum města leží v nadmořské výšce přibližně 310 m n. m. mezi několika kopci, 

které obklopují tzv. Plzeňskou kotlinu. [3] Plzeň je rozdělena do deseti městských obvodů, 

konkrétně jsou to obvody Plzeň 1, Plzeň 2-Slovany, Plzeň 3, kde se nachází řešená 

křižovatka, Plzeň 4, Plzeň 5-Křimice, Plzeň 6-Litice, Plzeň 7-Radčice, Plzeň 8-Černice, Plzeň 

9-Malesice a Plzeň 10-Lhota. [4] 

 

obrázek 1 - Poloha Plzně v ČR 

2.2. Doprava 

Podkapitola pojednávající o dopravě je rozdělena do pěti odstavců, přičemž první 

charakterizuje síť pozemních komunikací a jejich využití, druhý příměstskou i dálkovou 

autobusovou dopravu, třetí zahrnuje železniční dopravu, čtvrtý prostředky PMDP a poslední, 

pátý odstavec, ostatní méně podstatné druhy dopravy. 
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2.2.1. Silniční 

Plzeň je z hlediska silniční dopravy poměrně důležitým uzlem. Roli v tomto ohledu hraje 

hlavně její výhodná poloha – mezi hlavním městem Prahou a Německem. Právě v tomto 

směru vede dálnice D5, která začíná za křižovatkou s Pražským okruhem, a pokračuje 

přes Plzeň až k hraničnímu přechodu v Rozvadově, kde se napojuje na německou dálnici 

A6. Dále Plzní prochází několik silnic první třídy. Silnice I/20 vede z Karlových Varů 

přes Plzeň až do Českých Budějovic. Silnice I/26 začíná na východním okraji Plzně 

u křižovatky s dálnicí D5 a vede přes Domažlice až ke státním hranicím na Folmavě, kde 

přechází v německou silnici B 20. Dále v severojižním směru prochází Plzní silnice I/27, 

která začíná na severu Čech v Dubí a končí opět až u německých hranic v Železné Rudě, 

kde se napojuje na německou B 11. Ještě je třeba zmínit silnici I/19, která sice přímo 

neprotíná Plzeň, ale začíná v Křižovatce u Losiné, přibližně 5 km za plzeňskými hranicemi. 

Vede přes Tábor až do Pelhřimova. 

V Plzni se křižuje také několik silnic druhé třídy. Jsou to silnice II/203 ve směru od Nýřan, 

II/231 od Zruče-Sence, II/233 od Radnic a silnice II/605 vedoucí paralelně s dálnicí D5. 

Pomyslný okruh okolo Plzně tvoří silnice II/180. 

Co se týče pozemních komunikací v samotné Plzni, je zde vystavěna čistě diametrální síť. 

V plánu je výstavba okružní komunikace, dosud je vystavěna jen malá část. Výrazně centru 

města ale odlehčilo dostavění Plzeň obcházející dálnice D5. 

2.2.2. Autobusová 

Veškeré veřejné meziměstské autobusové linky obsluhující Plzeň zastavují na Centrálním 

autobusovém nádraží, dále jen CAN, nacházejícím se na západním okraji centra. Jsou 

odsud vypravovány spoje příměstských i dálkových linek obsluhujících především Plzeňský 

a Karlovarský kraj a Prahu. Plzeňské CAN je často i zastávkou mezinárodních linek. 

V současnosti se ale staví nový autobusový terminál v bezprostřední blízkosti železničního 

nádraží. 
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2.2.3. Železniční 

Plzeň protíná pět železničních tratí. Na všech je provozována osobní doprava pomocí 

rychlíků i zastávkových vlaků. Nejdůležitější z nich je dvojkolejná trať č. 170, která je součástí 

třetího tranzitního koridoru. Vede z Prahy přes Plzeň do Chebu. Na sever do Žatce vede trať 

č. 160, do Domažlic a dále do německého města Furth im Wald trať č. 180. Zbývají ještě dvě 

elektrizované tratě. První je č. 183 vedoucí přes Klatovy do Železné Rudy a dále 

do Německa a druhé trať č. 190 do Českých Budějovic. Všechny uvedené tratě se setkávají 

na plzeňském hlavním nádraží. Za zmínku stojí ještě významné stanice Plzeň-Jižní 

předměstí a Plzeň-zastávka nacházející se taktéž na jižním okraji centra. Funkci 

vnitroměstské dopravy ale v Plzni železnice neplní. 

2.2.4. Městská hromadná doprava 

MHD hraje v plzeňské dopravě zásadní roli. Veškeré druhy veřejné dopravy v Plzni, tedy 

tramvaje, trolejbusy a autobusy, zastřešuje společnost PMDP. Linky tramvají jsou v provozu 

tři. Tvoří osovou síť s přestupním bodem v Sadech Pětatřicátníků, což je páteřní systém celé 

plzeňské MHD. Tramvaje obsluhují všechna největší plzeňská sídliště. Trochu méně 

důležitou sítí je síť trolejbusů, která zahrnuje celkem devět linek. Trolejbusy obsluhují 

především průmyslové zóny a menší sídliště. Na dvou linkách jsou využívány i trolejbusy 

naftovými agregáty pro provoz na úsecích bez trolejového vedení. Doplňkovou síť tvoří linky 

autobusů. Na rozdíl od předešlých druhů dopravy jsou mezi autobusovými linkami 

diametrálních a radiálních provozovány i tangenciální linky. Schéma linek PMDP je 

znázorněno na obrázku č. 2. 
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obrázek 2 - Schéma PMDP 
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V Plzni má MHD velký potenciál v konkurenceschopnosti vůči IAD. Vozidla MHD často 

dostávají preferenci na světelně řízených křižovatkách, mají vyhrazené své jízdní pruhy, atp. 

Výsledný cestovní čas při využití MHD je tedy hlavně v dopravních špičkách často 

srovnatelný nebo dokonce menší než při cestě pomocí IAD. 

2.2.5. Ostatní 

Přímo na území Plzně se není umístěno žádné letiště, hned dvě se ale nachází v přilehlých 

obcích Letkov a Sulkov. I přesto ale meziměstská letecká doprava mezi Plzní a ostatními 

městy prakticky neexistuje. 

Stejně tak není splavná ani žádná ze čtyř protékajících řek a v Plzni se nenachází žádný 

přístav. 
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3. Popis křižovatky ulic Tyršova a U Prazdroje 

Tato kapitola popisuje současný stav křižovatky z hlediska širších vztahů a veškeré 

infrastruktury nacházející se na ní a v blízkém okolí. 

3.1. Umístění a širší vztahy 

Řešená křižovatka ulic U Prazdroje, Tyršova, Sirková a Pražská se nachází 

na severovýchodním okraji historického centra Plzně. Severní rameno Tyršova tvoří 

částečný obchvat okolo centra a křižuje se s většinou důležitých dopravních tepen města, 

jako je Karlovarská, Klatovská nebo Domažlická třída. Východní rameno U Prazdroje 

představuje hlavní výpadovku na Prahu, potažmo dálnici D5. Jižní rameno Sirková směřuje 

k silnici I/20 směrem do Nepomuku a západní, nejméně vytížená rameno, míří přímo 

do historického centra. Situace je vykreslená v obrázku č. 3. 

 

obrázek 3 - Situace širších vztahů křižovatky 

3.2. Současný stav 

Současný stav křižovatky je znázorněn ve výkresu v grafické příloze č. 1. 

3.2.1. Inspekce dopravního značení 

V následující tabulce je sepsáno veškeré SDZ, které se nachází v křižovatce a jejím blízkém 

okolí, které ještě zahrnují výkresy v příloze této práce. V rámci této inspekce byly zcela 

ignorovány všechny směrové návěsti, protože jejich význam je pro účel této práce mizivý. 

Při realizaci organizačních a stavebních úprav popsaných v následující kapitole by toto 

značení zůstalo nezměněné. 

Veškeré dopravní značky uvedené v následující tabulce jsou v současnosti ve velmi dobrém 

stavu a bez problémů čitelné. Značení v tabulce je seřazeno abecedně podle kódu 

jednotlivých dopravních značek. 

I/26 

Praha 
https://
www.rs
d.cz/w
ps/port
al/ 

I/26 

Domažlice 

I/20 

Nepomuk 

I/27 

Klatovy 

I/27 

K. Vary 
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Soupis dopravního značení současného stavu 

Název značky 
Kód 

značky 
Dodatek Počet 

Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou 

směrech) 

B01  1 

Zákaz vjezdu všech vozidel B02  1 

Zákaz vjezdu vozidel, jejichž hmotnost 

přesahuje vyznačenou mez 

B13 16 t 1 

Zákaz vjezdu vozidel, jejichž hmotnost 

přesahuje vyznačenou mez 

B13 34 t 1 

Zákaz vjezdu vozidel, jejichž hmotnost 

přesahuje vyznačenou mez 

B13 3,5 t 1 

Zákaz vjezdu vozidel, jejichž výška 

přesahuje vyznačenou mez 

B16 4,8 m 1 

Zákaz odbočování vpravo B24a  1 

Zákaz zastavení B28  1 

Zákaz stání B29  1 

Zákaz vstupu chodců B30  1 

Přikázaný směr jízdy zde vpravo C03a  1 

Přikázaný směr objíždění vpravo C04a  4 

Přikázaný směr objíždění vlevo C04b  2 

Stezka pro chodce a cyklisty C09a  2 

Konec stezky pro chodce a cyklisty C09b  1 

Tvar křižovatky E02c  11 

Délka úseku E04 15 m 1 

Celková hmotnost E05 7,5 t 1 

Celková hmotnost E05 60 t 2 

Směrová šipka E07b doleva 1 

Úsek platnosti E08d doprava 1 

Text E12 Mimo zásobování 1 

Text E12 Placené, Po – Pá, 7 – 19 

h, Zóna B 

1 

Text E12 Reservé, BUS, max. 30 

min. 

1 

První pomoc IJ03  1 

Jednosměrný provoz IP04b  1 
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Parkoviště IP11a Centrum 1 

Parkoviště (stání na chodníku podélné) IP11e  1 

Parkoviště s parkovacím automatem IP13c  1 

Řadící pruhy IP19  3 

Jiný název IS15a Radbuza 2 

Silnice pro mezinárodní provoz IS17 E49 1 

Směrová tabulka pro cyklisty IS21c 3, 31 1 

Hlavní pozemní komunikace P02  4 

Konec hlavní pozemní komunikace P03  2 

Dej přednost v jízdě P04  10 

 

3.2.2. Automobilová doprava 

Hlavní pozemní komunikace s předností v jízdě vede ve směru ze severu na východ. 

Přednost je tedy zalomená. V tomto směru jsou také jednoznačně největší intenzity provozu 

(více v páté kapitole o dopravním průzkumu). Na severním rameně v těsné blízkosti 

křižovatky se nachází tři separované mosty přes řeku Radbuzu, z nichž ale prostřední most 

vůbec není využíván. Původně byl postaven pro zamýšlenou tramvajovou trať propojující 

hlavní železniční nádraží se severním předměstím Lochotín, jejíž stavba se však nikdy 

neuskutečnila a ani není v plánu. Na východním mostu jsou dva průběžné jízdní pruhy 

a sdílená stezka pro chodce a cyklisty. Na mostu západním se nachází tři jízdní pruhy, které 

se těsně před křižovatkou rozšiřují na pruhy čtyři. Nad východním ramenem se tyčí lávka 

pro pěší, která spojuje přilehlý hotel s protilehlým pivovarem. Pod ní se ve směru 

ke křižovatce nachází hned pět jízdních pruhů, v opačném směru odděleném zeleným 

pásem dva. Na jižním rameni je uprostřed umístěna tramvajová trať oddělená po obou 

stranách zelenými pásy. Ke křižovatce vedou čtyři jízdní pruhy, od ní dva. Západní, nejméně 

využívané rameno, obsahuje také tramvajový pás, ovšem nezvýšený. Do křižovatky směřují 

dva jízdní pruhy a ven z křižovatky jeden. Po vzdálenosti přibližně 50 m je umístěna malá 

křižovatka s ulicí Denisovo nábřeží, za níž se nachází další most přes řeku Radbuzu. Přímo 

v křižovatce je pět ostrůvků. Jeden oddělující severovýchodní by-pass, další dva se 

nacházejí na jižním rameni a poslední dva přímo v prostoru křižovatky. Situace je vidět 

na následujícím obrázku č. 4. 
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obrázek 4 - Ortofoto křižovatky 

3.2.3. Infrastruktura MHD 

Přes křižovatku vede již zmíněná dvojkolejná tramvajová trať vedoucí ze západu 

z historického centra na jih kolem hlavního nádraží na Východní předměstí. Pravidelně po ní 

jezdí linky 1 (Bolevec – Slovany) a 2 (Skvrňany – Světovar). Obě linky mají běžný špičkový 

interval 5 min. [5] Souhrnný interval v dopravní špičce je tedy 2,5 min. V určitých částech dne 

tuto trať využívá k přemístění do nebo z vozovny linka 4X. 

V křižovatce je nainstalováno i četné trolejbusové trolejové vedení, ačkoliv zde mají 

pravidelný provoz jen linky 13 (Lobzy – NC Černice) a 14 (Pařížská – Sídliště Bory). Některé 

troleje tedy nejsou pravidelně využívány. Linka č. 13 křižovatku projíždí rovně ze západu 

na východ, linka č. 14 je v křižovatce vedena jen jednosměrně, a to ze západního do jižního 

ramene. Intervaly provozu trolejbusů jsou výrazně větší a jednotlivé spoje jsou zahrnuty 

v dopravním průzkumu. 

V poslední řadě skrz křižovatku projíždí autobusová linka č. 28 (Papírna Bukovec – CAN 

Husova) ve směru z východního do severního ramene. Její nepříliš četné spoje jsou také 

zahrnuty v dopravním průzkumu. 
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4. Nehodovost v křižovatce U Prazdroje – Tyršova 

Sledovány byly veškeré nehody, které se udály na křižovatce nebo v její bezprostřední 

blízkosti mezi lety 2013 a 2017. Všechny uvedené informace o nehodách byly získány 

v jednotné dopravní vektorové mapě ministerstva dopravy. [6] 

4.1. Statistické vyhodnocení 

4.1.1. Všeobecný přehled 

Počet nehod celkem 9 

Počet nehod s následky na zdraví 1 

4.1.2. Přítomnost alkoholu nebo drog u viníka nehody 

Bez alkoholu nebo drog 7 

S obsahem alkoholu v krvi 1,5‰ a více 1 

Nezjišťováno 1 

4.1.3. Hlavní příčiny nehod 

Nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem 2 

Jiný druh nesprávného způsobu jízdy 2 

Jízda proti příkazu dopravní značky P6 1 

Nesprávné otáčení nebo couvání 1 

Řidič se plně nevěnoval řízení vozidla 1 

Bezohledná, agresivní, neohleduplná jízda 1 

Vyhýbání bez dostatečné boční vůle 1 

4.1.4. Druhy nehod 

Srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem 5 

Srážka s pevnou překážkou 3 

Havárie 1 

4.1.5. Viditelnost při nehodách 

Ve dne, viditelnost nezhoršená vlivem povětrnostních podmínek 7 

V noci – s veřejným osvětlením, viditelnost nezhoršená vlivem povětrnostních podmínek 2 

4.2. Souhrn nehodovosti 

Za celých pět let se ve sledované lokalitě událo devět nehod. Pouze jednou byl při nehodě 

někdo zraněn a navíc se jednalo o lehké zranění. Ve všech případech byl viník sám řidič 

motorového nekolejového vozidla. Nejčastěji se jednalo o srážku s jedoucím vozidlem. 

Všechny nehody se také staly při nezhoršené viditelnosti vlivem povětrnostních podmínek. 
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5. Dopravní průzkumy a jejich vyhodnocení 

„Metodika stanovení odhadu ročního průměru denních intenzit dopravy na základě 

krátkodobého průzkumu je založena na přepočtu intenzity dopravy zjištěné během 

krátkodobého dopravního průzkumu pomocí koeficientů charakterizujících denní, týdenní 

a roční variace intenzit dopravy.“ [7] 

5.1. Intenzity 2011 

Nejstarší obdržené výsledky dopravních průzkumů pochází z roku 2011. Poskytla je Správa 

veřejného statku města Plzně. Jsou ale bohužel rozdělené na osobní a nákladní automobily. 

Jejich součet pak bude určen v konečném porovnání intenzit ze všech průzkumů. Jejich 

diagramy jsou zobrazeny na obrázcích 5 a 6. V těchto diagramech jsou vyčísleny hodnoty 

intenzit dopravy v nejzatíženějších hodinách. 
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obrázek 5 - Intenzity 2011 (OA) 
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obrázek 6 - Intenzity 2011 (NA) 
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5.2. Intenzity 2014 

Další obdržené intenzity pocházejí z roku 2014. V diagramu na obrázku 7 jsou vyjádřeny 

hodnoty 50-ti rázové intenzity dopravy. 

 

obrázek 7 - Intenzity 2014 



23 
 

5.3. Průběh dopravního průzkumu 2017 

5.3.1. Měření 

Samotný dopravní průzkum probíhal ve čtvrtek 16.11.2017. Průzkum pro určení 

padesátirázové intenzity dopravy by se měl provádět nejlépe v páteční odpoledne. [8] 

Protože ale průzkum probíhal den před 17.11.2017, což je den pracovního volna, tento 

problém odpadá. Naopak po průzkumu následovaly hned tři dny pracovního volna místo 

obvyklých dvou, tzn. dopravní intenzity by teoreticky měly být ještě vyšší, což se pro účel 

návrhu nové křižovatky hodí. 

Teplota se v den průzkumu okolo sedmé hodiny ranní pohybovala kolem 5°C. Byl domluven 

přístup na střechu hotelu ležícího mezi východním a jižním ramenem měřené křižovatky, 

kam se měly umístit měřící kamery. Bohužel nebylo možné zajistit přístup tak, aby se měření 

dalo zahájit už v sedm hodin, aby byla zachycena celá ranní špička. Měření tedy probíhalo 

od osmi do osmnácti hodin. Na střechu byly umístěny celkem dvě kamery pro případ, že by 

jedna během měření selhala. Nicméně po osmnácté hodině obě kamery v pořádku ukončily 

natáčení. Během dopravního průzkumu se v křižovatce ani jejím okolí netvořily žádné 

kolony, které by byly větší než obvykle (max. 100 m před stopčárou). 

5.3.2. Sčítání vozidel 

Sčítání vozidel na záznamech se provádělo ručně a zapisovalo do záznamového archu vždy 

po pěti minutách záznamu. Vozidla byla roztříděna do následujících skupin: osobní 

automobily, dodávky, lehká nákladní vozidla, těžká nákladní vozidla, nákladní soupravy, 

autobusy, autobusy a trolejbusy MHD a motocykly. Nakonec tedy byla získána data 

pro jedenáct směrů vždy po deseti hodinách. Jízda ve směru ze západu na jih, ani jakékoliv 

otáčení v křižovatce nebylo zaznamenáno. 

5.3.3. Vyhodnocení intenzit 

Pro určení padesátirázových intenzit dopravy byl použit software Tralys, který dokáže podle 

koeficientů z TP 189 tyto hodnoty samostatně spočítat pro následné využití při návrhu 

křižovatky. Veškeré výpočty a použité koeficienty jsou uvedené ve formuláři pro výpočet 

intenzit na nejvytíženějším směru křižovatky (U Prazdroje – Tyršova) na obrázku 8. 

Pro  každý další z jedenácti směrů byl použitý totožný způsob výpočtu. Výsledný diagram 

intenzit, který byl taktéž vytvořen v softwaru Tralys, se nachází na obrázku 9. 
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obrázek 8 - Formulář pro výpočet intenzit 
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obrázek 9 - Intenzity 2017 

5.3.4. Vyhodnocení prognózy 

Stejně jako intenzity provozu byla i prognóza určena pomocí softwaru Tralys. Prognóza byla 

určována na deset let dopředu, konkrétně tedy na rok 2027. Formulář pro výpočet prognózy 

s veškerými koeficienty potřebnými k výpočtu podle TP 225 je uveden na obrázku 10. 

Výsledný návrh křižovatky tedy bude vyházet z intenzit dopravy podle následující prognózy. 

Diagram těchto intenzit je zobrazen na obrázku 11. 
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obrázek 10 – Formulář pro výpočet prognózy 
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obrázek 11 - Prognóza 2027 
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5.4. Porovnání výsledků z jednotlivých let 

Dopravní intenzity provozu jednotlivých směrů z jednotlivých let 

voz./hod 2011 2014 2017 2027 

Pražská – Sirková 133 54 119 144 

Pražská – U Prazdroje 215 270 413 500 

Sirková – U Prazdroje 183 105 79 96 

Sirková – Tyršova 456 585 174 211 

Sirková – Pražská 86 125 186 225 

U Prazdroje – Tyršova 983 1077 1635 1978 

U Prazdroje – Pražská 192 247 361 437 

U Prazdroje – Sirková 249 439 623 754 

Tyršova – Pražská 51 30 32 39 

Tyršova – Sirková 413 499 772 934 

Tyršova – U Prazdroje 1150 1160 1694 2050 

 

Podle výsledků přehledně seřazených v předchozí tabulce lze vidět, že se vývoj intenzit 

v jednotlivých směrech ubíral rozdílným směrem. V jednoznačně nejvytíženějším směru 

Tyršova – U Prazdroje a zpět se intenzity rapidně zvyšovaly. Podobně se zvyšovaly intenzity 

i v některých daleko méně vytíženějších směrech, např. v přímo vedoucích Tyršova – 

Sirková a Pražská – U Prazdroje. V některých případech intenzity například při druhém 

měření klesly a při dalším naopak stouply (Pražská – Sirková). V případě směru Sirková – 

U Prazdroje intenzity zase soustavně klesaly. Nicméně celkově jsou ve většině případů 

intenzity po určení prognózy na rok 2027 zhruba dvojnásobné, než byly v roce 2011. 
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6. Stavební a organizační úpravy křižovatky 

6.1. Stavební úpravy 

V rámci stavebních úprav je navržen posun a revize stávajících a navržení nových hran. 

S tím souvisí i změna obsahu asfaltových, betonových nebo travnatých ploch, přidání nebo 

úprava chodníků a stezek pro cyklisty a nové umístění návěstidel, SDZ a VDZ. Jak už bylo 

výše naznačeno, v žádném případě není v plánu zasahovat do konstrukcí přilehlých 

mostních objektů nebo do samotných staveb v okolí křižovatky z důvodu co nejmenších 

finančních nákladů. Jednotlivé komplexní části stavebních úprav budou nyní vypsány 

v samostatných kapitolách. Veškeré popsané stavební úpravy jsou vykresleny v grafické 

příloze č. 2. Pohled na současný stav křižovatky z lávky na východním rameni nabízí 

obrázek č. 12. 

 

obrázek 12 - Pohled z lávky 

6.1.1. Separace směru východ – sever 

Pro co nejplynulejší provoz byl ve směru z ulice U Prazdroje do Sirkové ulice zřízen by-pass, 

který tento směr zcela separuje od zbytku křižovatky. V tomto směru tedy nebude provoz 

s výjimkou jednoho přechodu pro chodce nijak světelně řízen. Zřízení tohoto by-passu je 

účelné hlavně proto, že se v tomto směru nacházejí druhé největší intenzity dopravy 

za všech směrů v křižovatce. Navíc tento směr také proto, že směřuje vpravo, koliduje pouze 

s jedním další směrem (jih – sever). Za křižovatkou je tedy nutné připojit jen jeden dopravní 

proud. 
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By-pass začíná na stejném místě, jako stávající odbočovací pruhy vpravo z východního 

ramene. V křižovatce s k němu přimkne stezka pro chodce a cyklisty a následně pokračuje 

rovně po nejsevernějším mostě severního ramene. Až těsně za mostem je teprve zleva 

připojen zmiňovaný směr z jihu. Dále už pak komunikace pokračuje ve stávající stopě. 

6.1.2. Zprovoznění prostředního mostu na severním rameni 

Jak už bylo zmíněno ve třetí kapitole, v Tyršově ulici se těsně za křižovatkou nachází tři 

paralelně umístěné mosty. Severní most, na kterém jsou dva jízdní pruhy a stezka 

pro chodce a cyklisty, je v současné době využíván pro směr do centra, jižní se třemi 

jízdními pruhy pro směr do křižovatky. Prostřední most původně určený pro tramvajový pás 

je nevyužíván. Je na něm ale nakresleno VDZ pro jeden odbočovací pruh vlevo, což vyvolalo 

myšlenku na efektivní využití tohoto prostoru. Jeho fotografii lze nalézt na obrázku č. 13. 

 

obrázek 13 - Prostřední most 

Bez větších zásahů prostřední most nabízí dostatek místa pro dva jízdní pruhy. Jeden pruh 

je v návrhu použit pro směr do centra, kde bude pojížděn vozidly přijíždějícími po jižním 

rameni křižovatky. Za mostem tento jízdní pruh končí sloučením s průběžnými pruhy 

vedoucími po severním mostě. O tomto návrhu pojednával předchozí odstavec. Druhý pruh 

podle návrhu vede v opačném směru a slouží jako odbočovací pruh vlevo. Bohužel toto 

řešení může působit pro nezasvěcené řidiče poněkud zmatečně, protože se tento pruh 

odděluje od ostatních řadících pruhů už před mostem a dále již fyzicky není možné zařadit 

se do pruhu jiného. Na druhou stranu je ale na jižním mostě místo pro dva řadící pruhy 

ve směru přímo. Intenzita provozu v tomto směru totiž také dva pruhy vyžaduje 

(934 voz. /hod). 
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Podle předpokladu, že by v jednom řadícím pruhu mělo jezdit maximálně 500 až 600 vozidel 

za hodinu, samozřejmě zdaleka nepostačují dva odbočovací pruhy u levého odbočení 

ve směru z Tyršovy ulice do ulice K Prazdroji (2050 voz. /hod). Tento problém nicméně nelze 

vyřešit žádnou úpravou, která by významně nezasahovala do okolních staveb. Naskytuje se 

možnost přidat alespoň třetí průběžný jízdní pruh, ten se ale kvůli zástavbě nevejde 

do příčného profilu východního ramene. Jedinou možností by tedy bylo tento směr separovat 

obdobně jako směr předchozí. Protože se ale jedná o levé odbočení, bylo by nutné vystavět 

přemostění nebo tunel pod křižovatkou, což by extrémně zvedlo náklady na realizaci tohoto 

projektu. Aby mohlo dojít alespoň k mírnému zlepšení, bude tento směr silně preferován 

v signálním plánu. 

V souvislosti s tímto návrhem také došlo k redukci obrovské asfaltové plochy bezprostředně 

navazující na severní konec prostředního mostu zobrazenou na obrázku č. 14. 

 

obrázek 14 - Zbytková plocha 

6.1.3. By-pass ve směru sever – západ 

Ve směru z Tyršovy ulice do ulice Pražská je v současné době povoleno odbočovat jen 

vozidlům s celkovou hmotností do 7,5 t. Pro toto pravé odbočení je vyhrazen jen velmi krátký 

řadící pruh společný se směrem přímo. Navíc odbočení v tomto směru probíhá obloukem 

o vnitřním poloměru pouze 2 m, což je poloměr obtížný pro vytočení i pro osobní automobily. 

To může způsobit, že takto odbočující vozidla zasáhnou nějakou svou částí do jiných 

jízdních koridorů, ve kterých mohou být také přítomna vozidla. 
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Vyhnout se tomuto manévru řidiče mohou, když odbočí již dříve do Fügnerovy ulice 

a následně doleva do Pražské ulice. Tato varianta je ale mírně delší a navíc zde řidiči musí 

dát přednost při levém odbočení z vedlejší komunikace. 

V návrhu je tedy pro toto pravé odbočení navržen by-pass. Hned za mostem na severním 

rameni začíná odbočovací pruh vpravo pokračující přímo do navrženého by-passu s vnitřním 

poloměrem 7 m a šířkou 5,5 m, což je prostor postačující i pro rozměrnější nákladní vozidla. 

Více se o rozšíření jízdních pruhů v obloucích pojednává v kapitole 6.1.6. 

V souvislosti s touto úpravou se počítá se zvýšením intenzity vozidel projíždějících 

křižovatkou v tomto směru. Následně bude tedy i víc vozidel odbočovat vlevo v blízké 

křižovatce ulic Pražská a Denisovo nábřeží, která se nachází na západním rameni řešené 

křižovatky. Proto je v návrhu na tomto rameni ve směru od křižovatky jízdní pruh rozšířen 

na 5,5 m, aby případná vlevo odbočující vozidla čekající na volný průjezd křižovatkou 

neomezovala vozidla jedoucí přímo. Tuto úpravu popisuje i následující citace: „Užití užších 

odbočovacích pruhů pro levé a/nebo pravé odbočení při nižších intenzitách odbočujících 

vozidel se připouští. V odůvodněných případech při rekonstrukcích současných komunikací 

může šířka odbočovacích pruhů klesnout až na 2,25 m, případně na komunikacích funkčních 

skupin B a C rozšířením jízdního pásu o 2,00 m se vytvoří podmínky pro levé/pravé 

odbočení.“ [9] 

6.1.4. Zmenšení prostoru křižovatky 

Současný stav křižovatky je zbytečně prostorově velkorysý. Křižovatka je celkově velmi 

nepřehledná a může působit zmatečně. Tomuto faktu napomáhá i ostrůvek přibližně 

oválného tvaru ve středu křižovatky. Navíc tento zbytečně velký prostor způsobuje, že 

vozidla déle projíždějí a vyklizují křižovatku po skončení jejich fáze. 

V návrhovém stavu jsou tedy výrazně posunuty STOP čáry více do středu křižovatky. 

Výrazně to lze vidět na východním rameni, kde byly STOP čáry řadících pruhů přímo a vlevo 

posunuty až o několik metrů. Posunuté jsou i STOP čáry na všech ostatních ramenech, není 

to ale už tolik výrazné kvůli umístění přechodů pro chodce. 

Ke zmenšení prostoru došlo také výrazně na jižní větvi, potažmo ve většině ulice Sirková. 

Tady totiž vypočítaná prognóza dopravy určila jen 211 voz./hod ve směru přímo do Tyršovy 

ulice, což je na současné dva řadící pruhy přímo příliš málo. Jeden řadící pruh přímo tedy 

v návrhu zcela chybí. Tato úprava i skvěle doplňuje separaci směru východ – sever 

popsanou v kapitole 6.1.1, protože umožňuje vést směr jih – sever pouze v jednom jízdním 

pruhu i na severním rameni. Druhý by už nebylo kam umístit. 
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6.1.5. Regulace parkovacích míst 

Západní a jižní rameno křižovatky spojuje nepochopitelný „by-pass“, na kterém parkují 

vozidla. Jeho fotografie je vidět na obrázku č. 15. Tato komunikace jinak nemá jiné využití. 

Navíc se zde řidiči mohou vyhnout placení poplatků za parkování. Samozřejmě je 

nekontrolované najíždění a vyjíždění z této komunikace nebezpečné, a také proto je 

v návrhovém stavu zcela odstraněna. 

 

obrázek 15 - Parkování 

Další parkovací místa, tentokrát už legální, se nacházejí v jednosměrné ulici Fügnerova, 

na kterou se dá sjet z Tyršovy ulice při jízdě z centra města. Zde bylo doplněno pouze VDZ 

pro vymezení parkovacích míst, což ve výsledku zvyšuje celou kapacitu parkoviště. Rozměry 

parkovacích míst jsou určeny podle ČSN 73 6056. Délka stání je 5,75 m a šířka 2,5 m. 

6.1.6. Úprava šířek jízdních pruhů 

Šířka současných jízdních pruhů v na všech ramenech křižovatky je velmi rozmanitá. 

V drtivé většině případů jsou ale šířky nesmyslné. Často se i v přímé pohybují okolo 3,5 nebo 

4 m, vždy jsou ale nesmyslné a neustále se měnící (např. hodnoty 3,39 m, 3,54 m, 4,09 m 

nebo 3,78 m). Pouze v jednom případě lze najít pruh široký 3 m, a to na jižním rameni. Ten 

bude ale podle kapitoly 6.1.4. stejně odstraněn. 

Stejně tak bezpečnostní odstupy od obrubníků jsou na všech ramenech křižovatky velmi 

zmatečné a nesjednocené. Pohybují se od 0,2 m do 0,7 m. 
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V návrhovém stavu jsou šířky všech jízdních pruhů v přímé sjednoceny na hodnotu 3,5 m. Je 

tomu tak, protože drtivá většina pruhů je pojížděna autobusy a trolejbusy MHD, pro které je 

šířka 3,5 m žádoucí. Pruhy, kde tyto vozidla nejezdí, jsou zase často pojížděny rozměrnými 

nákladními automobily a nákladními soupravami, pro které je tato šířka také užitečná. 

Správné hodnoty šířek bezpečnostních odstupů jsou uvedeny v následující zjednodušené 

tabulce převzaté z normy ČSN 73 6110. [10] 

Bezpečnostní odstupy v m 

Typ 

pruhu 

nebo 

pásu 

Typ sousedního prostoru, pruhu nebo překážky 

jízdní 

pruh 

parkovací 

pruh 

přidružený 

prostor 

pruh 

pro 

cyklisty 

pruh 

pro 

chodce 

pevná 

překážka 

střední 

dělící 

pás 

zvýšená 

obruba na 

vnější straně 

hlavního 

dopravního 

prostoru 

jízdní pruh 

nebo pás 

- - 0,50 - 0,50 0,50 0,50 Šířka vodicího 

proužku 

pruh 

pro 

cyklisty 

0,50 0,75 

(0,50) 

0,50 2 * 

0,25 

0,50 0,25 - 0,50 

(0,25) 

pruh 

pro 

chodce 

0,50 0,50 - 0,50 - 0,25 - 0,50 

parkovací 

pruh 

- - 0,50 0,75 

(0,50) 

0,50 0,50 - - 

parkovací 

pás 

≥ 

1,00 

- 0,75 

(0,50) 

1,00 

(0,50) 

0,50 0,50 - - 

tramvajový 

pás 

0,25  0,50 - 0,50 2,25 - 1,30 

(1,75) 

 

Na hlavní komunikacích, tedy v ulicí Tyršova a U Prazdroje, a navíc v ulici Sirková ve směru 

na jih byl z důvodu znatelně vyšších intenzit a dostatku prostoru použit bezpečnostní odstup 

od obrubníků 0,5 m. V ostatních případech postačí vodicí proužek o šířce 0,25 m. 

Minimální rozšíření jízdních pruhů v obloucích je navrženo podle následující tabulky převzaté 

z též technické normy. [11] 
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Rozšíření jízdních pruhů v směrovém oblouku místních komunikací skupin B a C 

Šířka 

jízdního 

pruhu v m 

Poloměr směrového oblouku v m 

250 200 175 150 125 100 90 80 70 60 50 40 30 

2,50 ; 2,25 0,25 0,35 0,45 0,50 0,60 0,82 0,90 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,55 

3,00 ; 2,75 0,25 0,30 0,35 0,35 0,40 0,50 0,55 0,60 0,60 0,70 0,80 0,90 1,05 

3,25 ; 3,50 - - - - - - 0,05 0,10 0,10 0,20 0,30 0,40 0,55 

 

6.1.7. Stezky pro chodce a cyklisty, komunikace a přechody pro chodce 

Jednou ze základních změn, které je potřeba na řešené křižovatce aplikovat, je vybudování 

systému pásů, stezek a přechodů pro chodce v celém okolí křižovatky. V současnosti se zde 

nachází jen stezka pro chodce a cyklisty spojující východní se severním ramenem. Cílem je 

propojit obě tramvajové zastávky v Sirkové ulici, pás pro chodce na Denisově nábřeží, 

stezku pro chodce a cyklisty v Pražské ulici a již zmíněnou stezku v Tyršově ulici, po níž 

vede mezinárodní cyklotrasa č. 3 propojující Prahu, Plzeň, Domažlice a Folmavu, kde se 

napojuje na německou cyklotrasu pokračující přes Cham a Řezno do Mnichova. V nedaleko 

vzdálených plzeňských Štruncových sadech také začíná cyklotrasa č. 31 vedoucí dále 

po Denisově nábřeží přes Nepomuk a Blatnou až na okraj Tábora. Přes ulici U Prazdroje je 

postavena lávka, tudíž na východním rameni přechody pro chodce nebudou potřeba. 

„Provoz chodců (pěší doprava) je integrovanou součástí dopravního a územního plánování 

v obcích a musí být vždy zvažován společně s požadavky ostatních účastníků provozu – 

cyklistů, veřejné osobní dopravy, motorových vozidel, ale též v rámci výtvarných aspektů 

obecního prostoru. Míru kvality pohybu chodců vyjadřují možnosti volby rychlosti pohybu, 

předcházení dalších chodců, manévry bez konfliktů mezi chodci, možnosti změny rychlosti 

a způsobu chůze. Jsou to ukazatele podobné pro pohyb proudu vozidel. 
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Komunikace pro chodce mají zajistit následující podmínky: 

– vysokou bezpečnost provozu; 

– minimalizaci subjektivního pocitu ohrožení; 

– spojení cílů bez oklik; 

– bezbariérový, plynulý pohyb; 

– dostatečnou svobodu pohybu (míjení, přecházení, změnu rychlosti); 

– co nejmenší rušení jinými účastníky silničního provozu; 

– dobrou přehlednost, pochopitelnost a orientaci; 

– příjemnou chůzi prostředím s hodnotným výtvarným zpracováním; 

– ochranu před nepřízní počasí, je-li to možné. 

Bezpečnost pohybu chodců nepříznivě ovlivňují vysoké rychlosti vozidel. Proto se 

na komunikacích s intenzivním provozem chodců doporučuje snižovat rychlosti motorových 

vozidel regulačními opatřeními, což přispívá k faktoru bezpečnosti a kvality a přispívá 

k aktivitě chodců v dělbě přepravní práce. Návrh komunikací pro chodce musí přednostně 

zajistit bezpečnost cest dětí do školy.“ [12] 

Z tramvajových zastávek v Sirkové ulici jsou navrženy dva pásy pro chodce po současných 

dělících pásech až k samotné křižovatce. Zde jsou přes jižní rameno navrženy celkem tři 

přechody pro chodce a jedno místo pro přecházení přes tramvajovou trať. Na východní 

straně pás pro chodce pokračuje podél komunikace kolem výše zmíněné lávky a dále 

navazuje na stávající pás vedoucí dále na východ. Na druhé straně je přechod napojen 

na nově navržený pás směřující jižně k parkovišti obchodního domu, západně k budově 

Krajského policejního ředitelství a k Denisovu nábřeží, kde je navržený další přechod 

přes Pražskou ulici. Ten vede na ostrůvek oddělující by-pass od křižovatky. Na něm se 

setkává s přechody pro chodce semknutými s přejezdy pro cyklisty protínajícími severní 

rameno. Ty se napojují na severu i na druhé straně na stávající stezku pro chodce a cyklisty. 

Nové pásy pro chodce jsou široké 4 m. Na několika místech, kde se ovšem nepředpokládá 

tak vysoká intenzita pohybu chodců, jsou chodníky zúženy. Přechody pro chodce semknuté 

s přejezdy pro cyklisty a samotný přechod přes Pražskou ulici jsou široké 6 m a přechody 

pro chodce na jižním rameni jsou dimenzovány 3,5 a 4 m. 
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6.1.8. Prvky pro OsSSPaO 

Samozřejmostí na nově navržených pásech a stezkách pro chodce jsou prvky pro osoby se 

sníženou schopností pohybu a orientace. Podle návrhu jsou doplněny na všech 

komunikacích pro chodce. Před každým přechodem pro chodce nebo místem 

pro přecházení je umístěn varovný pás o šířce 400 mm. Signální pásy jsou široké 800 mm. 

6.1.9. Úpravy SDZ 

Kvůli stavebním úpravám musely být odstraněny, přesunuty nebo přidány nové svislé 

dopravní značky. 

„Žádná část stálých svislých značek ani jejich nosných konstrukcí nesmí zasahovat 

do průjezdního nebo průchozího prostoru. Umístění dopravních značek (včetně 

informativních značek směrových) musí zajistit podmínky pro samostatný a bezpečný pohyb 

osob s omezenou schopností pohybu a orientace podle zvláštního předpisu.“ [13] 

V následující tabulce je aktualizovaný soupis dopravního značení z návrhového stavu. 

Červeným textem jsou vyznačeny značky, které byly odstraněny, zeleným textem značky 

nově přidané a černým textem značky neupravované nebo jen mírně posunuté. Pokud je 

zbarvené jen číslo ve sloupci „Počet“, znamená to, že byl změněn pouze počet dané 

dopravní značky. 

Soupis dopravního značení návrhového stavu 

Název značky 
Kód 

značky 
Dodatek Počet 

Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou 

směrech) 

B01  1 

Zákaz vjezdu všech vozidel B02  1 

Zákaz vjezdu vozidel, jejichž hmotnost 

přesahuje vyznačenou mez 

B13 16 t 1 

Zákaz vjezdu vozidel, jejichž hmotnost 

přesahuje vyznačenou mez 

B13 34 t 1 

Zákaz vjezdu vozidel, jejichž hmotnost 

přesahuje vyznačenou mez 

B13 3,5 t 1 

Zákaz vjezdu vozidel, jejichž výška 

přesahuje vyznačenou mez 

B16 4,8 m 2 

Zákaz odbočování vpravo B24a  1 

Zákaz zastavení B28  1 

Zákaz stání B29  1 
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Zákaz vstupu chodců B30  1 

Přikázaný směr jízdy vpravo C02b  1 

Přikázaný směr jízdy zde vpravo C03a  1 

Přikázaný směr objíždění vpravo C04a  3 

Přikázaný směr objíždění vlevo C04b  2 

Přikázaný směr objíždění vpravo a vlevo C04c  1 

Stezka pro chodce a cyklisty C09a  1 

Konec stezky pro chodce a cyklisty C09b  1 

Tvar křižovatky E02c  10 

Délka úseku E04 15 m 1 

Celková hmotnost E05 7,5 t 1 

Celková hmotnost E05 60 t 2 

Směrová šipka E07b doleva 1 

Úsek platnosti E08d doprava 1 

Text E12 Mimo zásobování 1 

Text E12 Placené, Po – Pá, 7 – 19 

h, Zóna B 

1 

Text E12 Reservé, BUS, max. 30 

min. 

1 

První pomoc IJ03  1 

Jednosměrný provoz IP04b  1 

Přechod pro chodce IP06  2 

Přejezd pro cyklisty IP07  2 

Parkoviště IP11a Centrum 1 

Parkoviště (stání na chodníku podélné) IP11e  1 

Parkoviště s parkovacím automatem IP13c  1 

Snížení počtu jízdních pruhů IP18b  1 

Řadící pruhy IP19  3 

Jiný název IS15a Radbuza 2 

Silnice pro mezinárodní provoz IS17 E49 1 

Směrová tabulka pro cyklisty IS21c 3, 31 1 

Hlavní pozemní komunikace P02  5 

Konec hlavní pozemní komunikace P03  2 

Dej přednost v jízdě P04  8 
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6.1.10. Úpravy VDZ 

Stávající vodorovné dopravní značení je již značně poškozené a často špatně viditelné. Dále 

je třeba sjednotit šířky všech použitých čar. Na jižním rameni je v současném stavu špatně 

nakreslen dopravní stín mezi tramvajovou tratí a odbočovacím pruhem vlevo. Přidány jsou 

veškeré přechody pro chodce, přejezdy pro cyklisty, nové čáry, atd. Všechny úpravy jsou 

zřetelné v přiloženém výkresu. 

6.2. Organizační úpravy – výhledová varianta 

V rámci organizačních úprav bude navržen zcela nový signální plán. Bude určen jen 

pro špičkové hodiny, kdy křižovatkou projíždí nejvíce vozidel. Pro tak velkou křižovatku, jako 

je tato, bývá obvykle vypracováno více signálních plánů, které se pak aplikují podle aktuální 

situace v provozu. Těmi se ale tato práce zabývat nebude. Navržený signální plán navíc 

nepočítá ani s preferencí MHD, která by na takovéto křižovatce měla být také samozřejmostí. 

6.2.1. Výpočet mezičasů 

Označení vjezdů a jednotlivých řadících pruhů stejně jako schéma fází signálního plánu je 

znázorněno na následujícím obrázku č. 12. Fáze A je znázorněna zelenou barvou, fáze B 

modrou, fáze C červenou a fáze D žlutou barvou. Označení přechodů začíná na severním 

rameni a pokračuje podle směru hodinových ručiček. 
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obrázek 16 - Schéma fází 

„Pro výpočet mezičasů je zapotřebí stanovit vyklizovací a najížděcí dráhy. Pro určení délek 

lze použít osy trajektorie pohybu jednotlivých proudů vozidel (osy jízdních pruhů) 

a geometricky přijatelné dráhy přes oblast křižovatky, u přechodů pro chodce okraje 

přechodů.“ [14] 

„Do situace křižovatky se zakreslí všechny pohyby na křižovatce, které navrhované dopravní 

řešení umožňuje, čímž jsou určeny i všechny možné kolizní body, k nimž se musejí stanovit 

příslušné mezičasy. Všechny kolizní body jednotlivých dopravních pohybů s rozlišením 

na křížné, přípojné a odbočné je vhodné poznačit do tabulky tak, aby nedošlo k případnému 

opomenutí. Tato tabulka je souměrná v počtu i druhu kolizních bodů podle diagonály, což 

usnadňuje kontrolu.“ [15] 

„Pro výpočet mezičasů se používají standardní hodnoty uvedené na následujícím obrázku 

č. 13. Pro signály vozidlových signálních skupin se uvažují rychlosti motorových vozidel, 

i pokud jejich signály platí též pro cyklisty a tramvaje.“ [16] 
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obrázek 17 - Standartní hodnoty pro výpočet mezičasů 

„Mezičasy se počítají s přesností na desetiny sekundy. Výsledné mezičasy se stanovují 

s přesností na celé sekundy; zaokrouhluje se asymetricky, zpravidla do 0,30 s dolů, 

od 0,30 s nahoru. Hranici asymetrického zaokrouhlení lze použít v rozsahu 0,10 až 0,30 s. 

Nutná přesnost měření délek a mezivýpočtů vyplývá z požadované přesnosti výpočtu 

mezičasů na 0,10 s. Musí být o řád vyšší, tj. u najížděcích i vyklizovacích dob 

0,01 s a vzdáleností 0,5 m (dovoluje-li to přesnost podkladu a technologie měření, tzn. 

digitálně zaměřená situace a měření délky křivek v konstrukčním programu, lze měřit 

vzdálenosti s přesností 0,1 m). Při nedodržení těchto podmínek by mohlo dojít 

k matematické chybě o velikosti až 0,10 s, která může mít vliv na směr zaokrouhlení, a tím 

na délku výsledného mezičasu. Není-li tato přesnost měření a mezivýpočtů dodržena, 

zaokrouhluje se vždy nahoru. Pokud je vypočtená hodnota záporná, do tabulky mezičasů 

signálních skupin se zaokrouhlí na nulu.“ [17] 
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„Z jednotlivých vypočtených mezičasů dopravních pohybů se sestavuje tabulka mezičasů. 

Rozhodující mezičas dvou kolizních skupin je největší z mezičasů jednotlivých dopravních 

pohybů. Tabulka přitom musí být univerzální pro všechny kolizní signální skupiny, tzn. 

pro všechny kombinace a sledy signálních skupin a fází, které jsou na křižovatce možné. 

Záporné mezičasy se zaokrouhlí na nulu.“ [18] 

Tabulka mezičasů pro řešenou křižovatku je znázorněna na obrázku č. 14. 

 

obrázek 18 - Tabulka mezičasů 

O pořadí jednotlivých fází rozhodne součet fázových mezičasů v následující tabulce. 

Fázové mezičasy 

Pořadí fází Jednotlivé mezičasy Součet [s] 

ABCD 12 + 9 + 10 + 10 41 

ABDC 12 + 9 + 7 + 9 37 

ACBD 7 + 10 + 9 + 10 36 

ACDB 7 + 10 + 7 + 9 33 

ADBC 12 + 7 + 9 + 9 37 

ADCB 12 + 7 + 10 + 9 38 

 

Nejmenší součet mezičasů vykazuje kombinace fází ACDB. 

V1-2 V1-3 V1-4 V2-3 V2-4 V3-2 V2-4 V4-2 V4-3 V3-1 V3-2 V3-4 V4-3 T3-4 T4-3 P1a P1b P1c P3a P3b P3c P3d P4

V1-2 6 5 12 5 7 9 12 3 3

V1-3 3 3 3 5 5 3 5 3 3 3 6

V1-4 0 0 0 3

V2-3 4 4 5 9 5 7 9 3 3 10

V2-4 4 7 9 3 4 7

V3-2 3 3 3

V2-4 4 7 9 3 4 7

V4-2 5 3 3 10 7 10 5 3 3 3

V4-3 3 3 5 3

V3-1 3 3 5 5 3 6 3

V3-2 3 3 3

V3-4 8 10 3 7 7 3 3 9

V4-3 3 3 5 3

T3-4 11 5 9 10 14

T4-3 4 6 5 13 10

P1a 5

P1b 9 9

P1c 7 2

P3a 4 4

P3b 7 7

P3c 7 1

P3d 2 1 2 2

P4 10 10 14 14 7 14 2 8

Tabulka 

mezičasů

V

Y

K

L

I

Z

U

J

E

NAJÍŽDÍ
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6.2.2. Saturace 

„Principem metody saturovaného toku (Websterovy metody) je stanovení délky cyklu 

a signálů volno v závislosti na stupních saturace vjezdů v jednotlivých fázích. 

Základním výpočtovým obdobím pro návrh signálního plánu i pro kapacitní posouzení je 

vždy jedna hodina.“ [19] 

Následuje stanovení saturace všech řadících pruhů směřujících do křižovatky. Soupis pruhů 

i s jejich saturací, celkovou saturací, ztrátovým časem, optimálním cyklem a optimální dobou 

volna je vidět na obrázku č. 15. 

 

obrázek 19 - Saturace 

Bohužel součet saturací nejkrizovějších vjezdů každé fáze přesahuje hodnotu jedné, což 

znamená, že navržená křižovatka není dostatečně kapacitní. Navíc i ztrátový čas dosahuje 

obrovské hodnoty 29 s. I přesto je ale třeba signální plán sestavit. Protože se saturací 

přesahující hodnotu jedna nelze určit optimální dobu cyklu, byla tato hodnota určena uměle. 

Je to maximální možná hodnota cyklu, 120 s. 

6.2.3. Sestavení nového signálního plánu 

Samotný signální plán podle předchozích parametrů i včetně optimalizace je přiložen 

v grafické příloze č. 4. 

  

vjezd řadící pruh fáze I - intenzita Si  - saturovaný tok y - stupeň saturace Y - celkový stupeň saturace

- - - pvoz/hod pvoz/hod - 1.11

V1 1 A 39 2000 0.02

V1 2 A 467 2000 0.23 L - ztrátový čas [s]

V1 3 A 467 2000 0.23 29

V1 4 A 1050 1980 0.53

V1 5 A 1000 1980 0.51 C - optimální cyklus [s]

V2 6 B, C 437 2000 0.22 120

V2 7 B 377 1980 0.19

V2 8 B 377 1980 0.19 z - optimální doba volna [s]

V3 9 B, D 96 1980 0.05 zA = 43

V3 10 D 211 2000 0.11 zB = 17

V3 11 D 225 1980 0.11 zC = 19

V4 12 C, D 144 1980 0.07 zD = 8

V4 13 C 500 2000 0.25
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Separovaný směr z ulice U Prazdroje do ulice Tyršova byl z veškerých výpočtů křižovatky 

vynechán, avšak se na něm návěstidlo nachází. Světelně řízený je totiž přechod pro chodce 

vedoucí přes tuto komunikaci. Fáze těchto SSZ by byla navržena tak, aby byl proud vozidel 

zastaven v návaznosti na signál volno směru z jižního do severního ramena křižovatky, 

z důvodu následného slučování těchto dvou směrů v prostoru za mosty. Tyto hodnoty ale 

kvůli náročnosti výpočtů nebudou součástí této práce. 

6.2.4. Posouzení signálního plánu a výpočet kapacity 

 

obrázek 20 – Posouzení signálního plánu 

V tabulce na obrázku č. 16 lze vidět, že kapacita kvůli celkovému stupni saturace a uměle 

stanovenému cyklu ve zhruba polovině případů nevyhovuje potřebným intenzitám. Naopak 

ale střední doba zdržení je uspokojivá, což je pozitivní výsledek. Co se týče délky řadících 

pruhů, ty ve většině případů také vyhovují. Celkově se ale dá tvrdit, že navržená křižovatka 

nezvládne pojmout tolik vozidel, kolik by bylo potřeba. 

6.3. Organizační úpravy – sekundární varianta 

Protože předchozí návrh signálního plánu nevyšel tak, jak by bylo potřeba, je v následující 

kapitole vytvořen nový výpočet saturace pouze se třemi fázemi, které ovšem nebudou 

absolutně bezkolizní. Tím se zmenší celkový ztrátový čas. Navíc pro ověření, zda by 

křižovatka byla dostatečně kapacitní alespoň těsně po realizaci všech úprav, jsou 

pro výpočty saturace použité intenzity bez využití prognózy. 

6.3.1. Dodatečné stavební úpravy 

Pro tuto variantu byla posunuta stopčára na západním rameni pro jízdu přímo a pro co 

nejmarkantnější zmenšení prostoru křižovatky byly přechody pro chodce na jižním rameni 

posunuty co nejvíce ke středu křižovatky, což na druhou stranu komplikuje pohyb chodců 

při průchodu přes ulici Sirková. Tyto dvě úpravy jsou patrné na výkresu č. 5. 

pruh zMIN - minimální zelená K - kapacita z' - efektivní zelená I - intenzita tw - střední doba zdržení Lf - délka řadících pruhů

- s pvoz/hod s pvoz/hod s m

1 1.34 716.67 43 39 22.81 5.01

2 27.02 716.67 43 467 33.24 59.93

3 27.02 716.67 43 467 33.24 59.93

4 62.64 716.67 43 1050 39.69 134.75

5 59.61 716.67 43 1000 36.49 128.33

6 25.22 600.00 36 437 41.10 61.18

7 21.85 280.50 17 377 26.58 64.72

8 21.85 280.50 17 377 26.58 64.72

9 4.82 528.00 32 96 31.20 14.08

10 11.66 150.00 9 211 14.30 39.04

11 12.64 148.50 9 225 20.04 41.63

12 7.73 610.50 37 144 28.68 19.92

13 29.00 316.67 19 500 37.05 84.17
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6.3.2. Výpočet mezičasů 

Na následujícím obrázku č. 21 je vidět schéma fází sekundární varianty a na obrázku č. 22 

aktualizovanou tabulku mezičasů. 

 

obrázek 21 - Schéma fází 2 
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obrázek 22 - Tabulka mezičasů 2 

O pořadí jednotlivých fází rozhodne součet fázových mezičasů v následující tabulce. 

Fázové mezičasy 

Pořadí fází Jednotlivé mezičasy Součet [s] 

ABC 7 + 12 + 9 28 

ACB 14 + 6 + 9 29 

 

Nejmenší součet mezičasů vykazuje kombinace fází ABC. 

Výpočet saturace sekundární varianty je na obrázku č. 23. 

V1-2 V1-3 V1-4 V2-3 V2-4 V4-2 V4-3 V3-1 V3-2 V3-4 V4-3 T3-4 T4-3 P1a P1b P1c P3a P3b P3c P3d P4

V1-2 6 5 7 10 14 3 3

V1-3 3 3 5 5 4 5 3 3 3 6

V1-4 0 0 3

V2-3 4 4 5 9 6 8 9 3 3 10

V2-4 4 7 9 4 5 7

V4-2 5 3 3 9 12 6 3 3 3

V4-3 3 3 5 3

V3-1 2 2 4 2 5 3

V3-2 0 1 3

V3-4 7 9 2 6 2 3 8

V4-3 3 3 5 3

T3-4 11 5 9 10 14

T4-3 4 6 5 13 10

P1a 5

P1b 9 9

P1c 7 4

P3a 4

P3b 7 7

P3c 7 1

P3d 2 1 2 2

P4 10 14 14 8 14 2 8

Tabulka 

mezičasů

V

Y

K

L

I

Z

U

J

E

NAJÍŽDÍ
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obrázek 23 - Saturace 2 

Celkový stupeň saturace vyšel méně než jedna, což znamená pozitivní výsledek. Na dalším 

obrázku je vidět kapacitní posouzení. 

 

obrázek 24 – Posouzení signálního plánu 2 

I u této varianty bohužel kapacita v jednom směru těsně nedostačuje, proto odpovídající 

střední doba zdržení vykazuje nesmyslnou hodnotu. Ve většině vyhovujících směrů je 

střední doba zdržení uspokojivá. 

 

 

 

 

vjezd řadící pruh fáze I - intenzita Si - saturovaný tok y - stupeň saturace Y - celkový stupeň saturace

- - - pvoz/hod pvoz/hod - 0,73

V1 1 A 32 2000 0,02

V1 2 A 386 2000 0,19 L - ztrátový čas [s]

V1 3 A 386 2000 0,19 25

V1 4 A 847 1980 0,43

V1 5 A 847 1980 0,43 C - optimální cyklus [s]

V2 6 B 361 2000 0,18 120,00

V2 7 B 312 1980 0,16

V2 8 B 311 1980 0,16 z - optimální doba volna [s]

V3 9 C 79 1980 0,04 zA = 55

V3 10 C 174 2000 0,09 zB = 26

V3 11 C 186 1980 0,09 zC = 11

V4 12 B 119 1980 0,06

V4 13 B 413 2000 0,21

pruh zMIN - minimální zelená K - kapacita z' - efektivní zelená I - intenzita tw - střední doba zdržení Lf - délka řadících pruhů

- s pvoz/hod s pvoz/hod s m

1 0,92 916,67 55 32 16,17 3,47

2 22,16 916,67 55 386 20,92 41,82

3 22,16 916,67 55 386 20,92 41,82

4 50,33 907,50 55 847 52,68 91,76

5 50,33 907,50 55 847 52,68 91,76

6 20,66 433,33 26 361 59,09 56,56

7 17,85 429,00 26 312 49,40 48,88

8 17,91 429,00 26 311 49,26 48,72

9 3,79 181,50 11 79 53,28 14,35

10 9,44 183,33 11 174 213,53 31,61

11 10,27 181,50 11 186 -319,75 33,79

12 6,21 429,00 26 119 36,70 18,64

13 23,78 433,33 26 413 117,69 64,70
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7. Příčné řezy 

7.1. Příčný řez ulicí Tyršova 

V grafické příloze č. 3.1 je nakreslen vzorový příčný řez ulicí Tyršova. Jedná se konkrétně 

o místo v těsné blízkosti jižních konců tří mostů na tomto rameni. V příloze č. 2 je řez 

vyznačen hnědou barvou. 

Pro komunikace pro chodce a cyklisty byl použit příčný sklon 2 %, pro jízdní pruhy 

pro vozidla sklon 2,5 %. Kategorijní znak místní komunikace je: MS7d 42,28/35,93/50. Úplně 

vlevo se nachází stezka pro chodce a cyklisty široká celkem 5 m, následuje 0,5 m široký 

vodící proužek zároveň sloužící jako odvodňovací proužek, jelikož následující dva jízdní 

pruhy jsou v opačném sklonu. Následuje předěl zeleným pásem a dále dva jízdní pruhy 

ve střechovitém sklonu. Další je opět zelený pás a nakonec tři jízdní pruhy v jednotném 

sklonu k vodícímu proužku zcela napravo. 

7.2. Příčný řez ulicí Sirková 

V grafické příloze č. 3.2 je nakreslen vzorový příčný řez ulicí Sirková. Jedná se konkrétně 

o místo mezi tramvajovými zastávkami a křižovatkou. V příloze č. 2 je řez vyznačen také 

hnědou barvou. 

Pro sklony jednotlivých pásů byly použity stejné hodnoty jako u prvního řezu. Jen tramvajová 

trať a nástupiště sklon nemají. Trať se odvodňuje sama pomocí žlábkových kolejnic. 

Kategorijní znak této místní komunikace je: MO5Td 38,54/10/50. Zcela vlevo se nachází pás 

pro chodce, dále dva jízdní pruhy ve sklonu k předchozímu pásu. Následuje další pás 

pro chodce napojující zastávku, poté dvojkolejná tramvajová trať a další pás pro chodce. 

Vpravo jsou pak tři jízdní pruhy ve sklonu k pravému kraji celé komunikace. 
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8. Závěr 

Všechny cíle popsané v úvodu této práce byly splněny. Praktická část se skládala především 

ze zhotovení a vyhodnocení dopravního průzkumu. Nutno dodat, že průzkum se musel 

provádět dvakrát, protože první pokus zhatily povětrnostní podmínky. Druhý pokus už dopadl 

podle představ a videozáznamy byly vyhodnoceny. Samotné vyhodnocení zabralo zhruba 

šestinu veškerých prací na této bakalářské práci. K určení intenzit provozu a prognózy jsem 

použil studentskou licenci již zmíněného softwaru Tralys, který velmi usnadnil práci 

s výpočty. Ještě před zhotovením samotného dopravního průzkumu jsem ale navštívil 

Správu veřejného statku města Plzně, kde jsem obdržel spoustu materiálů, které mi pomohly 

nebo inspirovaly při tvorbě návrhu křižovatky. Patřily mezi ně například uvedené intenzity 

z let 2011 a 2014, návrhy menších úprav křižovatky nebo ukázky signálních plánů. 

Další součástí praktické části bylo zhotovit čtyři výkresy znázorňující současný a návrhový 

stav křižovatky a navíc dva vzorové příčné řezy z návrhového stavu. Jako poslední přílohu 

jsem nakonec přidal výkres se signálním plánem. K otevření obdržených výkresů posloužil 

software Autodesk AutoCAD Civil 3D. Veškeré přílohy byly vyrobeny v základním softwaru 

Autodesk AutoCAD pod školní licencí, kterou poskytlo ČVUT. 

Veškeré informace ze čtvrté kapitoly Nehodovost v křižovatce U Prazdroje – Tyršova jsem 

nalezl na webu www.jdvm.cz, což je Jednotná dopravní vektorová mapa. Výsledky ukázaly, 

že řešená křižovatka není nebezpečná, protože se zde za pět let událo jen devět nehod 

a žádná nezanechala zdravotní následky ani výrazné hmotné škody. Navíc všechny nehody 

byly způsobeny chybou řidiče. Navrhovat tedy nějaká výrazná bezpečností opatření nebylo 

třeba. 

Následoval popis samotných stavebních úprav křižovatky. Ačkoliv některé z nich mohou 

působit mírně zmatečně či nelogicky, každá z nich má své opodstatnění. Všechny prospívají 

hlavně plynulejšímu provozu, větší přehlednosti křižovatky, doplnění zcela chybějící pěší 

dopravy v celém okolí křižovatky a také celkové modernizaci veškerého svislého 

i vodorovného značení, které je v současnosti značně opotřebované nebo zničené. 

Problém přišel při tvorbě nového signálního plánu. Jak jsem očekával již před samotným 

sestavováním plánu, komplikace přinesl nejvytíženější směr křižovatky a to sice směr 

z Tyršovy ulice do ulice U Prazdroje. Především kvůli tomuto směru saturace přesáhla 

hodnotu jedné, což znamená, že navržená křižovatka nevyhovuje požadavkům prognózy 

odhadující intenzitu provozu v roce 2027. Řešením tohoto problému by jednoznačně bylo 

přidání třetího pruhu v tomto vytíženém směru. Do samotné křižovatky by se vešel. Aby byl 

efekt zkapacitnění tohoto směru skutečně mohl vzniknout, musel by třetí jízdní pruh být 

přidán po celém průtahu městem, což znamená stavební úpravy celých ulic Jízdecká, 

http://www.jdvm.cz/
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Tyršova, U Prazdroje a Rokycanská. Ulice jsou uvedeny v pořadí od křižovatky na Palackém 

náměstí na západním okraji centra Plzně až po východní konec města, kde se Rokycanská 

ulice napojuje na přivaděč k dálnici D5. Pro realizaci této úpravy na většině míst není prostor 

a navíc by bylo třeba vynaložit nemalé finanční náklady. Další možností by bylo vyloučení 

všech přechodů pro chodce a výstavba celého systému ploch pro chodce a stezek 

pro cyklisty mimoúrovňově formou nadchodů nebo podchodů. Tím by se daly stopčáry 

na ramenech křižovatky posunout opět blíže ke středu a daly by se použít menší mezičasy 

fází. I tato varianta s sebou přináší znatelně vyšší náklady a hlavně velmi nekomfortní řešení 

pro chodce a cyklisty a především pro OsSSPaO. V úvahu připadá ještě jedna možnost, jak 

vyřešit tento problém. Řešením by byla výstavba mostu přes křižovatku, který by zcela 

separoval popisovaný směr od ostatních. I toto řešení ale není reálné z důvodu značných 

finančních nákladů a nutných úprav na ostatních křižovatkách, které by vyžadovaly 

podobnou úpravu. 

I druhý návrh fází při použití současných intenzit by těsně neprošel. Navíc by přinesl 

zhoršení bezpečnosti provozu kvůli odebrání jedné fáze, čímž se v jedné fázi potkávají 

kolizní směry, a zhoršení komfortu pro přecházející chodce. 

Celkově se tedy dá říci, že mnou navržené úpravy nestačí k vyřešení problematiky této 

křižovatky a že tato bakalářská práce přinesla negativní výsledek. Doufám ale, že tyto úpravy 

dokáží přinést alespoň mírné zlepšení plynulosti a bezpečnosti provozu a že je možné uvést 

je do reality. 
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11. Seznam příloh 

příloha 1 Výkres současného stavu    1:500  420x650 mm 
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