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ABSTRAKT 

Předmětem bakalářské práce „Úpravy křižovatky silnic I/56 a III/46611 v Ostravě – 

Petřkovicích včetně okolí“ je analýza současné dopravní situace v dané oblasti s důrazem 

na bezpečnost a plynulost dopravy, provedení ověřovacích dopravních průzkumů a návrh 

alternativního řešení zadaných křižovatek včetně přilehlého okolí. Z analýzy současného stavu 

a vyhodnocení dopravního průzkumu vyplynulo, že nejvhodnějším řešením problematiky v této 

oblasti je turbo-okružní křižovatka, která je v této práci podrobně zpracována. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

pětipaprsková turbo-okružní křižovatka, dopravní průzkum, Petřkovice, kapacitní 

posouzení 

ABSTRACT 

The subject of the bachelor thesis „Design of Junctions of Roads I/56 and III/46611 

in Petřkovice and It‘s Vicinity“ is to analyze the current traffic situation in the area with emphasis 

on safety and traffic flow, carrying out verifying traffic surveys and designing alternative 

solutions for the intersections, including the surrounding area. The analysis of the current 

situation and the evaluation of the traffic survey showed that the most suitable solution in this 

area is a turbo-roundabout, which is elaborated in detail in this work. 
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fiveray turbo-roundabout, traffic survey, Petřkovice, capacity assessment 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

ČSN  Česká technická norma 

TP  Technické podmínky 

MHD  Městská hromadná doprava 

VHD  Veřejná hromadná doprava 

VDZ  Vodorovné dopravní značení 

SDZ  Svislé dopravní značení 

ODIS  Ostravský dopravní integrovaný systém 

RPDI  Roční průměr denních intenzit 

TOK  Turbo-okružní křižovatka 

JOK  Jednopruhová okružní křižovatka 

MOK  Mini-okružní křižovatka 

UKD  Úroveň kvality dopravy 

OsSSPaO Osoby se sníženou schopností pohybu a orientace 

SSZ  Světelné signalizační zařízení 

B+R  Parkoviště typu Bike and Ride 
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ÚVOD 

V dnešní době doprava dosahuje stále větších intenzit a komunikace, které byly 

navrženy či vybudovány v minulém tisíciletí již těmto intenzitám mnohdy nestačí. Stále více 

je tedy zapotřebí navrhovat nová, dopravně-inženýrská opatření, která dokáží nevhodná místa 

na komunikacích eliminovat tím, že je nahradí jiným, lepším řešením. Jedním z možných 

způsobů eliminace nevhodné dopravní situace je zcela nový návrh jejího řešení. Jeden 

z takovýchto návrhů bude vypracován v této práci. 

Nejdříve se práce bude zaměřovat na popis řešené oblasti z hlediska geografického. 

Dále se bude zaobírat detailním popisem stávajícího dopravního stavu z hlediska motorové 

i nemotorové dopravy. Vypíchnuty budou také významné místní cíle dopravy. V neposlední 

řadě bude uveden popis stávajícího stavebního uspořádání komunikací v celé oblasti, 

se zaměřením na bezpečnost a plynulost dopravy. K popisu stávajícího stavu bude patřit také 

analýza podkladů, jenž byly ke zpracování této práce poskytnuty z Magistrátu města Ostravy.  

Další část práce se zabývá popisem dopravního průzkumu, jeho provedením 

a vyhodnocením. Následná analýza naměřených dat z dopravního průzkumu bude zahrnovat 

stanovení důležitých hodnot intenzit dopravy. Po této analýze bude celá oblast podrobena 

kapacitnímu posouzení. Výsledky kapacitního posouzení odhalí, zda je zkoumaná lokalita 

z dopravního hlediska problematická či nikoliv, a zároveň pak bude na jejich základě stanoven 

případný nový návrh dopravní situace v řešené oblasti. 

Poslední z kapitol se bude věnovat detailnímu popisu nového návrhu dopravní situace 

v řešené oblasti. Kromě popisu vlastního návrhu zde bude zaměřeno také na vysvětlení 

odborné terminologie, které poslouží k lepšímu pochopení popisovaného návrhu. Nové řešení 

dopravní situace v řešeném území bude zahrnovat všechna dopravně-inženýrská opatření, 

která by měla vést k větší bezpečnosti a plynulosti dopravy. Návrh se bude také snažit 

respektovat moderní trendy, kterými jsou například komunikace pro cyklisty či výsadba nové 

zeleně. V rámci nového návrhu dopravní situace bude vypracován také návrh dopravního 

značení, jenž bude zahrnovat VDZ i SDZ. Aby bylo prověřeno, zda nové řešení odpovídá 

velikostem intenzit dopravy v oblasti, bude nutné také provedení kapacitního posouzení 

návrhu, které ukáže, zda je nový návrh vyhovující. 
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1 ŘEŠENÁ OBLAST 

1.1 OBEC PETŘKOVICE 

Petřkovice jsou městským obvodem statutárního města Ostravy, které leží v jeho severní 

části [1]. Podél jižní hranice Petřkovic teče směrem na severovýchod řeka Odra, do které 

se nedaleko od hranic obce vlévá řeka Ostravice. Východní a západní hranice Petřkovic jsou 

tvořeny převážně lesy. Na východní hranici se vypíná vrch Landek, který je nejvýznamnějším 

archeologickým nalezištěm na Ostravsku [1]. Převážně díky němu a komunikaci I/56, která 

je jednou z páteřních komunikací celého města, je místní část Petřkovice poměrně vysoce 

ovlivněna silniční dopravou. Na severní hranici sousedí Petřkovice s obcí Koblov, jenž spadá 

do městského obvodu Slezská Ostrava, a také s obcí Ludgeřovice, která už se nachází 

v okrese Opava [1]. Na Obrázku 1 lze vidět hranici Petřkovic, která je zvýrazněna červenou 

barvou. Fialová kružnice značí řešenou oblast. 

 

Obrázek 1 Přehledná mapa Petřkovic [vlastní tvorba; 1] 
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1.2 DOPRAVNÍ SITUACE V PETŘKOVICÍCH 

Doprava v Ostravě – Petřkovicích je tvořena převážně dopravou silniční v níž je zahrnutá 

i doprava hromadná. Kromě tohoto druhu dopravy se zde vyskytuje také cyklistická doprava 

a pěší provoz. Dříve byla v Petřkovicích i tramvajová doprava, která ovšem zanikla v roce 1982 

z důvodu dezolátního stavu tramvajové trati. Tato trať v minulosti vedla po dnešní silnici 

III/46611 na ulici Hlučínská [2]. Jelikož se v Petřkovicích nenachází žádná železniční trať, 

zanikla tak společně se zánikem tramvajové trati jediná kolejová doprava v Petřkovicích. 

Silniční doprava 

Hlavní silniční tepnou v Petřkovicích je silnice I/56, která propojuje dvě významná města, 

Ostravu s Opavou. Kromě této komunikace se v Petřkovicích nachází také tři významnější 

silnice třetích tříd (III/01137, III/46611, III/01135). Zbytek silniční sítě v obci tvoří místní 

obslužné a účelové komunikace. Za zmínku rovněž stojí velmi blízko situovaná dálnice D1, 

která ovlivňuje dopravu v Petřkovicích, konkrétně větším výskytem nákladních automobilů. 

Hromadná doprava 

Celé Petřkovice, jakožto součást města Ostravy, jsou obsluhovány městskou 

hromadnou dopravou. Druhem MHD jsou autobusy. Nejvýznamnější autobusovou zastávkou 

je zastávka Hornické muzeum, nacházející se v bezprostřední blízkosti stykových křižovatek, 

které jsou hlavním tématem této práce. Důležitost této zastávky je dána především její 

polohou, protože se nachází nedaleko Landek parku, který do Petřkovic přiláká nejvíce 

návštěvníků. Další zastávky jsou situované do okrajů a středu obce a slouží především 

pro místní obyvatelstvo. Kromě MHD jsou Petřkovice obsluhovány také VHD, jejímž druhem 

jsou rovněž autobusy. Veškerá MHD i VHD v Petřkovicích spadá pod ODIS, který udává 

vedení linek, počty spojů i tarifní politiku [3]. 

Cyklistická doprava a pěší provoz 

Díky turistické atrakci Landek park jsou Petřkovice poměrně velkým lákadlem 

pro spoustu turistů i cyklistů. Kvůli tomu se v okolí Landek parku nachází poměrně rozsáhlá 

síť cyklistických tras, včetně tras pro pěší. Kromě okolí Landek parku vede cyklistická trasa 

také po komunikaci III/46611, kde je cyklistům vyhrazen jízdní pruh v obou směrech 

komunikace. Za zmínku stojí rovněž cyklistická trasa č. 6185 vedoucí po silnici III/01137 

směrem na Hošťálkovice a trasa s označením Q (Ostrava), jenž vede z centra obce směrem 

na západ do sousední obce Bobrovníky [1]. 
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1.3 VÝZNAMNÉ NÁVŠTĚVNICKÉ CÍLE 

V řešené oblasti se nachází významné návštěvnické cíle. V první řadě se jedná 

o zábavní park Landek park, který je situován v jihovýchodní části Petřkovic. Zábavní park 

nabízí velký počet atrakcí od různých expozic a muzeí až po minizoo, akvárium či různá 

sportovní zařízení (tenis, bowling). Kromě samotného Landek parku je pro turisty atraktivní 

také rozhledna Landek a poměrně velké množství různých stezek v okolí Landeku. 

Dalšími významnými cíli v řešené lokalitě jsou například fotbalové hřiště, hotel Green 

nebo Potraviny U Jana. Danou oblastí prochází také různé turistické i cyklistické trasy. 

Za zmínku stojí rovněž obchodní centrum Outlet Arena Moravia, které se nachází jižně 

od Petřkovic, konkrétně mezi řekou Odrou a dálnicí D1. Tento obchodní dům má rovněž 

nemalý vliv na dopravní situaci v Ostravě – Petřkovicích. 

 

Obrázek 2 Významné body v řešeném území [vlastní tvorba; 1] 

1.4 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU 

Řešené území se skládá ze dvou stykových křižovatek, které jsou propojeny komunikací 

I/56 na ulici Hlučínská v Ostravě – Petřkovicích. Na silnici I/56 jsou pomocí těchto křižovatek 

napojeny dvě komunikace třetích tříd s označením III/01137 a III/46611. Křížení těchto 

komunikací je nezbytně nutné k tomu, aby byla oblast Petřkovic propojena se zbytkem města 

Ostravy. Obě křižovatky jsou aktuálně řízeny světelným signalizačním zařízením. 
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1. křižovatka – křížení silnic I/56 a III/01137 

Severněji položená křižovatka je složena ze tří ramen. Severním ramenem je silnice I/56. 

Toto rameno dále vede směrem na města Hlučín a Opavu. Na rameni se nacházejí dva jízdní 

pruhy, pro každý směr jeden. Jižním ramenem křižovatky je rovněž silnice I/56. Toto rameno 

směřuje do centra Ostravy či na Frýdek-Místek. Na jižním rameni se nacházejí tři jízdní pruhy. 

Kromě klasických dvou jízdních pruhů pro jízdu přímo v obou směrech je zde také zvlášť pruh 

pro levé odbočení na silnici III/01137 směrem na Hošťálkovice. Posledním, západním 

ramenem je již zmíněná silnice III/01137. Toto západní rameno křižovatky leží na ulici 

Petřkovická a směřuje na obce Lhotka a Hošťálkovice. Rameno rovněž sestává ze tří jízdních 

pruhů, jelikož zde mají obě odbočení svůj vlastní řadící pruh. 

Na jižním a západním rameni křižovatky se vyskytují také přechody pro chodce 

a autobusové zastávky. Na západním rameni je autobusová zastávka pouze ve směru 

na Hošťálkovice. Autobusy jedoucí tímto směrem tedy zastavují na této zastávce 

a při opačném směru jízdy zastavují na zastávce umístěné na jižním rameni křižovatky. 

V křižovatce se nenachází žádný dopravní ostrůvek. Na západní větvi je místo něj použit 

dopravní stín oddělující vozidla, která odbočují směrem na jih. 

V blízkosti křižovatky se nachází fotbalové hřiště, jehož příjezdová cesta je napojena 

na západní rameno křižovatky. Kromě fotbalového hřiště se na toto rameno napojuje také hotel 

Green nebo místní obslužná komunikace na ulici U Jana. Napravo od křižovatky se nachází 

komunikace III/46611 na ulici Hlučínská. Tuto silnici odděluje od křižovatky poměrně úzký pás 

zeleně s chodníkem a bezpečnostním zábradlím. Mezi komunikací na ulici Hlučínská a jižním 

ramenem křižovatky se vyskytuje již zmiňovaný obchod Potraviny U Jana. 

 

Obrázek 3 Stav 1. křižovatky se schématem uspořádání jízdních pruhů [vlastní tvorba; 4] 
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Obrázek 4 Fotografie stávajícího stavu 1. křižovatky č.1 [foto autor] 

 

Obrázek 5 Fotografie stávajícího stavu 1. křižovatky č.2 [foto autor] 
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2. křižovatka – křížení silnic I/56 a III/46611 

Jižně položená křižovatka je rovněž složená ze tří ramen. Severním a jižním ramenem 

křižovatky je opět silnice I/56. Východním ramenem je silnice III/46611 na ulici Hlučínská. 

Severní rameno obsahuje tři jízdní pruhy, kde pruh navíc slouží jako řadící pruh pro levé 

odbočení na ulici Hlučínskou. Jižní větev, která směřuje do centra Ostravy, je složena ze dvou 

jízdních pruhů pro jízdu přímo v obou směrech a jedním jízdním pruhem, který slouží 

pro plynulé zařazení vozidel odbočujících vlevo z ulice Hlučínské (vozidla jedoucí ze silnice 

III/46611 na silnici I/56 směrem do centra Ostravy). Mimoto se na jižním rameni křižovatky 

nachází také samostatný odbočovací pruh, tzv. bypass, který usnadňuje pravé odbočení 

na silnici III/46611 v ulici Hlučínská. Tento bypass je stavebně oddělen pomocí dopravního 

ostrůvku. Východní rameno křižovatky, jenž se nachází na silnici III/46611, je v prostoru 

křižovatky rozvětveno na celkem čtyři jízdní pruhy. Dva pruhy slouží pro odbočení na silnici 

I/56 – pro každé odbočení jeden pruh. Tyto pruhy jsou od sebe stavebně odděleny dalším 

ostrůvkem. Třetí jízdní pruh slouží pro vozidla odbočující vlevo z hlavní silnice a poslední pruh 

je bypass propojující jižní a západní ramena křižovatky. Počet jízdních pruhů na silnici 

III/46611 je v krátké vzdálenosti od křižovatky zredukován na dva jízdní pruhy a v tomto 

uspořádání pak silnice pokračuje dále směrem na Ludgeřovice. 

Západně od křižovatky se nachází stavební objekt, jehož vjezd je umístěn v prostoru 

křižovatky. Takto řešený samostatný sjezd přímo uprostřed stykové křižovatky může působit 

problémy z hlediska plynulosti a bezpečnosti provozu. Kromě tohoto objektu je celá západní 

strana křižovatky lemována chodníkem širokým přibližně 2 metry. Podél jižního a východního 

ramene křižovatky vede společná stezka pro chodce a cyklisty, která je od křižovatky oddělená 

pásem zeleně. Za touto stezkou se nachází poměrně hustý les. Mezi severním a východním 

ramenem křižovatky se nachází zeleň. 
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Obrázek 6 Stav 2. křižovatky se schématem uspořádání jízdních pruhů [vlastní tvorba; 4] 

 

Obrázek 7 Fotografie stávajícího stavu 2. křižovatky [foto autor] 
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1.5 PODKLADY Z MAGISTRÁTU MĚSTA OSTRAVY 

Kromě informací o řešené lokalitě, jenž jsou uvedeny výše, byly z Magistrátu města 

Ostravy získány také dopravně-inženýrské podklady. Jedná se především o hodnoty intenzit 

dopravy v zájmovém území. Tyto hodnoty město uvádí v ročence, kterou každoročně 

aktualizuje. V nejaktuálnějším vydání pro rok 2018, byly uvedeny hodnoty zobrazené 

na následujícím obrázku. 

 

Obrázek 8 Výřez zájmové oblasti z ročenky pro rok 2018 [5] 

Červenou barvou je v obrázku zvýrazněna zájmová oblast dvou stykových křižovatek. 

Důležité je zmínit fakt, že tyto hodnoty platí pro počet vozidel za 16 hodin (5:00 do 21:00) [5]. 

Bližší informace o tom, kdy a jakým způsobem byly tyto hodnoty zjištěny, nejsou známy. 

Obě silnice třetích tříd (III/01137 a III/46611) mají podobnou velikost intenzity dopravy, která 

přesahuje hranici 6000 vozidel. Silnice I/56 má dle očekávání nevyšší hodnoty. Lze také vidět, 

že většina vozidel na silnicích III/01137 a III/46611 míří zpravidla směrem do centra Ostravy. 

Tato skutečnost je zřejmá, jelikož hodnota tímto směrem je oproti hodnotě opačného směru 

vyšší o více než 10 000 vozidel. 

Ze získaných hodnot intenzit dopravy v řešené oblasti si lze udělat představu o tom, 

jak jsou jednotlivé silnice v zájmovém území frekventované. Zjištěné hodnoty ovšem nebudou 

pro tuto práci stěžejní, jelikož neposkytují bližší informace o skladbě dopravy či křižovatkových 

pohybech. Pro získání těchto informací bude zapotřebí provést a zpracovat dopravní průzkum, 

který se kromě velikosti intenzit dopravy zaměří také na výše zmíněné aspekty dopravy. 

Kromě intenzit dopravy byly od Magistrátu města Ostravy obdrženy také podklady 

v elektronické podobě, které byly velmi užitečné při tvorbě vlastního návrhu. 

Mezi elektronickými podklady bylo např. zaměření či ortofoto-mapa celé řešené oblasti. 
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2 DOPRAVNÍ PRŮZKUM 

Dopravní průzkum v řešené lokalitě proběhl ve čtvrtek 18.10.2018. Vzhledem k možným 

nepravidelnostem v dopravě v letních a zimních měsících je dle TP 189 doporučeno provádět 

průzkumy v jarních (duben, květen, červen) nebo podzimních (září, říjen) měsících [6]. 

Z tohoto důvodu byl termín průzkumu zvolen na měsíc říjen. Průzkum byl proveden za pomocí 

dvou kamer, které poskytla Fakulta dopravní na ČVUT. U každé křižovatky byla umístěna 

jedna kamera. Obě kamery byly uchyceny na sloup veřejného osvětlení ve výšce přibližně 

4 metrů tak, aby snímaly všechna ramena křižovatky. Aby byly v průzkumu zahrnuty všechny 

dopravní špičky i sedla, byla doba měření stanovena od 6:00 do 19:00. V průběhu dopravního 

průzkumu převládala zatažená obloha, která byla místy doprovázená přeháňkami, což mohlo 

mírně ovlivnit výsledky průzkumu. Kromě toho mohly být výsledky ovlivněny také z důvodu 

instalování SSZ na obou sledovaných křižovatkách. SSZ bylo totiž několikrát uvedeno 

do provozu a poté zase vypnuto, což bylo pro účastníky silničního provozu mnohdy hodně 

matoucí a docházelo tak k nebezpečným situacím v podobě nedání přednosti chodcům 

na přechodu pro chodce či nedáním si přednosti mezi vozidly samými. V průběhu dopravního 

průzkumu však naštěstí k žádné nehodě nedošlo. 

2.1 VYHODNOCENÍ 

Po získání videozáznamů z kamer bylo nutné provést jejich vyhodnocení. Vyhodnocení 

bylo provedeno ručně do předem připravených záznamových archů. Zaznamenával se počet 

a skladba vozidel včetně jejich směru jízdy po jednotlivých hodinách pro každé rameno 

křižovatky zvlášť. Vozidla byla rozdělována do následujících kategorií: osobní, nákladní, 

motocykly, autobusy, nákladní soupravy a jízdní kola. Výsledky průzkumu z obou křižovatek 

jsou zaznamenány v následující tabulce1. 

  

 
1 Číslování směrů je podle schémat uspořádání jízdních pruhů v kapitole 1.4 Popis stávajícího 

stavu. 
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1. KŘIŽOVATKA 

KŘÍŽENÍ SILNIC I/56 A III/01137 

2. KŘIŽOVATKA 

KŘÍŽENÍ SILNIC I/56 A III/46611 

CELKEM VOZIDEL V DANÉM SMĚRU 

Směr Počet vozidel Směr Počet vozidel 

1 134 2 7 590 

2 5 326 3 270 

5 5 864 4 331 

6 2 495 6 2 981 

7 2 509 7 2 747 

9 158 8 8 015 

∑ 16 486 ∑ 21 934 

MAXIMÁLNÍ INTENZITY 

Směr Hodina 
Počet 

vozidel 
Směr Hodina 

Počet 
vozidel 

1 15:00 – 16:00 18 2 6:00 – 7:00 902 

2 6:00 – 7:00 589 3 16:00 – 17:00 35 

5 15:00 – 16:00 699 4 15:00 – 16:00 54 

6 15:00 – 16:00 326 6 7:00 – 8:00 487 

7 7:00 – 8:00 367 7 14:00 – 15:00 300 

9 17:00 – 18:00 20 8 15:00 – 16:00 959 

NEJVYTÍŽENĚJŠÍ HODINY 

Hodina Počet vozidel Hodina Počet vozidel 

15:00 – 16:00 1 675 15:00 – 16:00 2 104 

Tabulka 1 Hodnoty naměřené z dopravního průzkumu  

Z přiložené tabulky je patrné, že jižněji situovaná křižovatka, ve které dochází ke křížení 

silnic I/56 a III/46611, je podstatně více frekventovanější než křižovatka severnější. Jedním 

z důvodů takto výrazného rozdílu jsou oblasti, do kterých jednotlivé silnice třetích tříd vedou. 

Zatímco silnice III/01137 vede pouze do dalších tří menších obcí, jimiž jsou Lhotka, 
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Hošťálkovice a Bobrovníky, silnice III/46611 je napojena na centrum Petřkovic, Landek park 

a na další silnice třetích tříd, které umožňují větší rozptyl po okolí (mj. také napojení na Polsko). 

V tabulce lze vidět, že největší intenzity v obou křižovatkách byly dle očekávání naměřeny 

na silnici I/56 a to vždy při průjezdu v přímém směru. 

Dále jsou v tabulce zaznamenány maximální intenzity v jednotlivých hodinách. V první 

křižovatce jednoznačně dominuje hodina od 15:00 do 16:00. V této hodině dosáhly svých 

maximálních intenzit tři z šesti směrů. Jednalo se především o směr z centra Ostravy (směry 

5 a 6). Tento jev lze odůvodnit tím, že se lidé vraceli ze zaměstnání a škol zpátky do místa 

svého bydliště. Naopak ráno jej opouštěli opačným směrem, a proto jsou směry 

2 a 7 nejvytíženější právě v ranních hodinách (od 6:00 do 8:00). Na druhé křižovatce tomu 

bylo podobně. Směry 2 a 6, směřující do centra Ostravy, byly nejvytíženější ráno. I na této 

křižovatce si lze všimnout dominantnosti hodiny od 15:00 do 16:00. Kromě této hodiny jsou 

v tabulce také další odpolední hodiny, což dokazuje to, že odpolední špička trvá zpravidla déle 

než špička ranní a její průběh je pozvolnější. Pro ranní špičku je naopak charakteristická větší 

strmost. 

Skladba dopravy na obou křižovatkách byla dle očekávání tvořena především osobními 

(nebo užitkovými) vozidly. Velké zastoupení zde měly také nákladní vozy, nákladní soupravy 

a autobusy. Oblast Petřkovic je obsluhována Ostravskou MHD, a proto je i počet autobusů 

poměrně vysoký. Kromě těchto druhů vozidel projížděly oběma křižovatkami také motocykly 

nebo jízdní kola. Detailnější záznam skladby dopravy je v Tabulce 2. 

1. KŘIŽOVATKA 

KŘÍŽENÍ SILNIC I/56 A III/01137 

2. KŘIŽOVATKA 

KŘÍŽENÍ SILNIC I/56 A III/46611 

SKLADBA DOPRAVY 

Typ vozidla Počet Typ vozidla Počet 

osobní / užitkové vozidlo [O] 14 986 osobní / užitkové vozidlo [O] 20 145 

nákladní vozidlo [N] 837 nákladní vozidlo [N] 860 

autobus [A] 230 autobus [A] 428 

nákladní souprava [K] 375 nákladní souprava [K] 430 

motocykl [M] 44 motocykl [M] 60 

jízdní kolo 14 jízdní kolo 11 

Tabulka 2 Skladba dopravy na stávajících křižovatkách v průběhu dopravního průzkumu 
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Doposud byly obě křižovatky vyhodnocovány zvlášť. Z těchto výsledků ovšem chybí 

informace o počtu vozidel, která přejížděla z jedné silnice třetí třídy na druhou. K získání této 

informace bylo nutné sledovat oba záznamy najednou a hledat shodu v odbočujících 

vozidlech. Výsledky z tohoto poměrně složitého vyhodnocení jsou v Tabulce 32. 

Z PETŘKOVICKÉ NA HLUČÍNSKOU 

III/01137 → III/46611 

Z HLUČÍNSKÉ NA PETŘKOVICKOU 

III/46611 → III/01137 

Čas Počet vozidel Čas Počet vozidel 

6:00 – 7:00 13 6:00 – 7:00 12 

7:00 – 8:00 15 7:00 – 8:00 10 

8:00 – 9:00 17 8:00 – 9:00 30 

9:00 – 10:00 13 9:00 – 10:00 22 

10:00 – 11:00 15 10:00 – 11:00 15 

11:00 – 12:00 9 11:00 – 12:00 11 

12:00 – 13:00 21 12:00 – 13:00 22 

13:00 – 14:00 12 13:00 – 14:00 17 

14:00 – 15:00 18 14:00 – 15:00 22 

15:00 – 16:00 22 15:00 – 16:00 50 

16:00 – 17:00 29 16:00 – 17:00 39 

17:00 – 18:00 31 17:00 – 18:00 23 

18:00 – 19:00 17 18:00 – 19:00 27 

∑ 232 ∑ 300 

Tabulka 3 Počet vozidel přejíždějících mezi silnicemi třetích tříd  

2.2 STANOVENÍ INTENZITY DOPRAVY 

Z naměřených hodnot z dopravního průzkumu je možné pomocí výpočtů stanovit další 

důležité dopravně-inženýrské údaje, kterými jsou např. roční průměr denních intenzit (RPDI), 

padesátirázová intenzita dopravy nebo intenzita špičkové hodiny. Tyto hodnoty jsou 

pak potřebné k dalšímu vyhodnocení stávajícího stavu obou sledovaných křižovatek. 

 
2 Béžovou barvou jsou zvýrazněny maximální hodnoty pro oba směry zvlášť. 
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Výpočet RPDI 

„Stanovení odhadu RPDI se provádí přepočtem z intenzity dopravy získané během 

průzkumu pomocí přepočtových koeficientů, které zohledňují denní, týdenní a roční variace 

intenzit dopravy. Přepočtové koeficienty jsou stanoveny podle druhu vozidla a charakteru 

provozu na komunikaci.“ [6] 

Pro každý druh vozidla se odhad hodnoty RPDI z výsledku průzkumu stanovuje zvlášť. 

Výsledná hodnota RPDI pro všechna vozidla celkem je poté dána součtem všech jednotlivých 

RPDI pro jednotlivé druhy vozidel. Vzorec pro výpočet RPDI pro druh vozidla x je: 

𝑅𝑃𝐷𝐼𝑥 = 𝐼𝑚 ∙ 𝑘𝑚,𝑑 ∙ 𝑘𝑑,𝑡 ∙ 𝑘𝑡,𝑅𝑃𝐷𝐼  [6] 

kde: 

▪ 𝐼𝑚 = intenzita dopravy daného druhu vozidla zjištěná v době průzkumu [voz/doba 

průzkumu] [6], 

▪ 𝑘𝑚,𝑑 = přepočtový koeficient intenzity dopravy za dobu průzkumu na denní intenzitu 

dopravy dne průzkumu (zohlednění denních variací intenzit dopravy) [-] [6], 

▪ 𝑘𝑑,𝑡 = přepočtový koeficient denní intenzity dopravy dne průzkumu na týdenní průměr 

denních intenzit dopravy (zohlednění týdenních variací intenzit dopravy) [-] [6], 

▪ 𝑘𝑡,𝑅𝑃𝐷𝐼 = přepočtový koeficient týdenního průměru denní intenzity dopravy na roční 

průměr denních intenzit dopravy (zohlednění ročních variací intenzit dopravy) [-] [6]. 

Výpočet padesátirázové intenzity dopravy 

Padesátirázová intenzita dopravy je taková hodnota hodinové intenzity dopravy, která 

je dosažena nebo překročena právě 50krát [7]. Jestliže máme k dispozici hodnotu RPDI, 

vypočítá se padesátirázová intenzita dopravy podle vzorce: 

𝐼50 = 𝑅𝑃𝐷𝐼 ∙ 𝑘𝑅𝑃𝐷𝐼,50  [6] 

kde: 

▪ 𝐼50 = padesátirázová intenzita dopravy [voz/h] [6], 

▪ 𝑅𝑃𝐷𝐼 = roční průměr denních intenzit dopravy [voz/den] [6], 

▪ 𝑘𝑅𝑃𝐷𝐼,50 = přepočtový koeficient ročního průměru denních intenzit dopravy 

na padesátirázovou intenzitu dopravy [-] [6]. 

Hodnota koeficientu 𝑘𝑅𝑃𝐷𝐼,50 je stanovena podle charakteru provozu na komunikaci [6]. 
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Výpočet intenzity špičkové hodiny 

„Intenzita dopravy špičkové hodiny se podle ČSN 73 6110 stanoví přepočtem podle 

denního rozdělení intenzit ve špičkové hodině běžného pracovního dne v jarních a podzimních 

měsících roku.“ [6] Vztah pro určení intenzity dopravy špičkové hodiny je: 

𝐼šℎ = 𝑅𝑃𝐷𝐼 ∙ 𝑘𝑅𝑃𝐷𝐼,šℎ  [6] 

kde: 

▪ 𝐼šℎ = intenzita dopravy špičkové hodiny v běžný pracovní den [voz/h] [6], 

▪ 𝑅𝑃𝐷𝐼 = roční průměr denních intenzit dopravy [voz/den] [6], 

▪ 𝑘𝑅𝑃𝐷𝐼,šℎ = přepočtový koeficient ročního průměru denních intenzit dopravy 

na špičkovou hodinovou intenzitu dopravy [-] [6]. 

Hodnota koeficientu 𝑘𝑅𝑃𝐷𝐼,šℎ je stanovena podle charakteru provozu na komunikaci [6]. 

Vlastní výpočet intenzit motorové dopravy 

Pro zjištění všech výše zmíněných údajů byl použit software Edip, který dokáže 

dle naměřených hodnot tyto údaje samostatně vypočítat podle TP 189. Veškeré údaje jsou 

v softwaru vyhodnoceny do jednoho protokolu. Všechny výpočty bylo nutné provést pro každý 

směr křižovatky zvlášť. Dohromady tedy bylo vypracováno 12 protokolů. Výsledky ze všech 

protokolů byly zaneseny do tabulky níže. 

1. KŘIŽOVATKA 

KŘÍŽENÍ SILNIC I/56 A III/01137 

2. KŘIŽOVATKA 

KŘÍŽENÍ SILNIC I/56 A III/46611 

STANOVENÍ INTENZIT MOTOROVÉ DOPRAVY 

Směr 
RPDI 

[voz/den] 

I50 

[voz/h] 

Išh 

[voz/h] 
Směr 

RPDI 

[voz/den] 

I50 

[voz/h] 

Išh 

[voz/h] 

1 140 14 - 2 7 969 821 - 

2 5 576 574 - 3 285 29 - 

5 6 156 634 - 4 373 44 42 

6 2 639 272 - 6 3 367 401 380 

7 2 812 335 318 7 2 911 300 - 

9 176 21 20 8 8 438 869 - 

Tabulka 4 Výsledné hodnoty intenzit motorové dopravy 
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Pro posouzení kapacity křižovatky pro průjezdní úseky silnic I. třídy v zastavěném území 

se používá hodnota padesátirázové intenzity silničního provozu [6]. Proto se u komunikace 

I/56 v tabulce nenachází žádná hodnota intenzity špičkové hodiny. Není totiž pro následující 

výpočty potřebná. 

Dle vypočtených hodnot RPDI byly sestaveny zátěžové diagramy intenzit, které jsou 

zobrazeny na následujícím obrázku. 

 

Obrázek 9 Zátěžové diagramy intenzit obou křižovatek [vlastní tvorba] 

Hodnoty vyjadřují 

průměrný počet 

vozidel v průběhu 

jednoho dne. 
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Jelikož na sebe obě křižovatky navazují a není mezi nimi žádné další odbočení, měly 

by se celkové hodnoty jižní větve u 1. křižovatky a severní větve u 2. křižovatky rovnat. 

Z přiloženého Obrázku 9 je ovšem patrné, že tomu tak není. Menší rozdíl hodnot byl zřejmý 

již z výsledků vyhodnocení průzkumu (viz Tabulka 1). Důvodem této odchylky je mírný časový 

posun u obou videí. První záznam je totiž oproti druhému posunut o přibližně dvě minuty. 

Dalším možným vlivem nepřesnosti může být drobná rozdílnost výpočtu RPDI. U výpočtu 

RPDI na komunikacích třetí třídy je totiž použit jiný přepočtový koeficient než u komunikací 

prvních tříd, což může způsobit jistou nepřesnost. Celkově vzato je ale tato odchylka v rámci 

celkového vyhodnocení stávajícího stavu obou křižovatek poměrně nízká, a proto ji můžeme 

zanedbat. 

Stanovení intenzity cyklistické dopravy 

Vzhledem k nízkým hodnotám počtu jízdních kol na obou křižovatkách v průběhu 

dopravního průzkumu nebylo nutné zvlášť stanovovat intenzitu cyklistické dopravy. Stačilo 

vycházet pouze z naměřených hodnot, které poměrně přesně vystihují situaci cyklistické 

dopravy ve sledované lokalitě. 

2.3 KAPACITNÍ POSOUZENÍ SLEDOVANÝCH KŘIŽOVATEK 

Pro úplné vyhodnocení dopravního průzkumu je zapotřebí posoudit také kapacity 

sledovaných křižovatek a vyhodnotit, zda je jejich aktuální řešení vyhovující či nikoliv. 

Posouzení kapacit obou křižovatek bylo opět provedeno v softwaru Edip. Stejně jako 

u stanovení intenzit motorové dopravy byly oba provedené výpočty zaneseny do dvou 

samostatných protokolů. Výpočet v softwaru Edip byl proveden podle pravidel TP 188 – 

Posuzování kapacity křižovatek a úseků pozemních komunikací. Popis postupu jednoho 

z výpočtů je shrnut v následující kapitole. Tento postup je demonstrován na jižněji situovanou 

křižovatku (křížení silnic I/56 a III/46611). Obdobný postup byl aplikován také na severnější 

křižovatku. Je nutné podotknout, že v průběhu průzkumu byly obě křižovatky neřízené, a proto 

jsou stejně tak posouzeny i jejich kapacity. 

Posouzení kapacity neřízené úrovňové křižovatky 

Nejdříve byla sestavena tabulka tzv. kritérií výkonností, ve které je každému paprsku 

dle kategorie komunikace přiřazena nejvyšší přípustná úroveň kvality dopravy (𝑈𝐾𝐷𝑙𝑖𝑚) 

a nejvyšší přípustná střední doba zdržení vozidel 𝑡𝑤,𝑙𝑖𝑚 dle stupně UKD požadovaného ČSN 

73 6102 [8]. 
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Paprsek Název komunikace Kategorie komunikace UKDlim [-] tw,lim [s] 

1 I/56 – sever silnice I. třídy C ≤ 30 s 

2 III/46611 silnice III. třídy E - 

3 I/56 – jih silnice I. třídy C ≤ 30 s 

Tabulka 5 Kritéria výkonnosti 

Do další tabulky byly uvedeny hodnoty padesátirázových intenzit dopravy vypočítaných 

v kapitole 2.2 Stanovení intenzity dopravy. Následně byl stanoven součet intenzity všech 

vjezdů do křižovatky (označen béžovou barvou). Číslování směrů je stejné jako v předešlých 

kapitolách. 

Paprsek Název komunikace Směr (vjezd–výjezd) I [pvoz/h] ∑ Iv [pvoz/h] 

1 I/56 – sever 

2 (1-3) 821 

850 

3 (1-2) 29 

2 III/46611 

4 (2-1) 44 

445 

6 (2-3) 401 

3 I/56 – jih 

7 (3-2) 300 

1169 

8 (3-1) 869 

Součet intenzity všech vjezdů do křižovatky 2464 

Tabulka 6 Intenzity dopravy 

Následující tabulka se týká geometrického uspořádání a provozních podmínek 

v křižovatce. Hodnota 𝑉85% značí rychlost, kterou nepřekračuje 85 % vozidel v dopravním 

proudu [8]. 
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Paprsek 
Název 
kom. 

Směr 
Značení 

přednosti 
v jízdě 

V85% 
[km/h] 

Počet 
řadících 
pruhů 

Číslo 
pruhu 

v rámci 
paprsku 

Délka 
pruhu 
nebo 

rozšíření 

1 
I/56 –  

sever 

2 (1-3) 
hlavní 

komunikace 
50 

1 2 - 

3 (1-2) 1 1 96 m 

2 III/46611 

4 (2-1) vedlejší 
komunikace 
s předností 

P4 

- 

1 2 - 

6 (2-3) 1 1 - 

3 I/56 – jih 
7 (3-2) 

hlavní 
komunikace 

50 
1 1 - 

8 (3-1) 1 1 - 

Tabulka 7 Geometrické uspořádání a provozní podmínky 

Výše zmíněné tabulky (Tabulky 5, 6 a 7) slouží především k přehlednému shrnutí 

stávajícího stavu. V následujících třech tabulkách se již vyskytují výsledky výpočtů, 

provedených na základě TP 188. První dvě tabulky (Tabulky 8 a 9) se týkají posouzení 

kapacity dopravních proudů, třetí tabulka (Tabulka 10) se týká posouzení kapacity 

pro společné pruhy smíšených proudů. 

Papr. 
Název 
kom. 

Směr I 

Kap. pruhů 
nadřazených 

proudů 1. 
stupně 

Základní kapacita pruhů 
podřazených proudů 

(= kapacita pruhů podřazených 
proudů 2. stupně) 

C  av IH  Cg av L95% p0,n 

1 
I/56 – 
sever 

2 (1-3) 821 1800 0,46 - - - - - 

3 (1-2) 29 - - 1169 498 0,06 1 0,94 

2 III/46611 
4 (2-1) 44 - - 1019 476 0,09 - - 

6 (2-3) 401 - - 1869 97 - - - 

3 I/56 – jih 

7 (3-2) 300 1800 0,17 - - - - - 

8 (3-1) 869 1800 0,48 - - - - - 

Tabulka 8 Posouzení kapacity – dopravní proudy 01 

V Tabulce 8 jsou zaneseny následující veličiny: I = padesátirázová intenzita dopravy 

[pvoz/h], C = kapacita [pvoz/h], av = stupeň vytížení, IH = rozhodující intenzita dopravy 
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nadřazených proudů [voz/h], Cg = základní úrovňová intenzita dopravy úseku komunikace 

[pvoz/h], L95% = délka fronty (95 % času během časového intervalu je fronta kratší, než udává 

hodnota L95%, ve zbývajících 5 % času se připouští fronta vozidel delší) [m], 

p0,n = pravděpodobnost nevzdutého stavu ve společném pruhu na hlavní komunikaci 

v případě, že je na hlavní komunikaci samostatný pruh pro odbočování vlevo [8]. Veličiny, 

u kterých není uvedena jednotka, jsou bezrozměrné. 

Paprsek 
Název 

komunikace 
Směr 

Kapacita pruhů podřazených proudů 3. stupně 

C [pvoz/h] av [-] 

2 III/46611 

4 (2-1) - - 

6 (2-3) 91 4,41 

Tabulka 9 Posouzení kapacity – dopravní proudy 02 

Tabulka 9 se týká pouze 2. paprsku, a proto byly řádky pro paprsky 1 a 3 v této tabulce 

vynechány. Podobně tomu tak je i v následující tabulce, ve které se nachází hodnoty pouze 

pro 3. paprsek, a tudíž jsou první 2 paprsky vynechány. 

Paprsek Název komunikace Směr av [-] ∑ I [pvoz/h] C [pvoz/h] 

3 I/56 – jih 

7 0,17 

1169 1800 

8 0,48 

Tabulka 10 Posouzení kapacity – společné pruhy smíšených proudů 

Výsledné posouzení úrovně kvality dopravy je shrnuto v následující tabulce (Tabulka 

11). V tabulce jsou zaneseny pouze takové směry, u kterých se předpokládá, že jsou nuceny 

dávat přednost směrům ostatním. Zbylé směry, jelikož mají přednost, není nutno posuzovat. 

Pap. 
Název 
kom. 

Směr I C Rez av tw UKD L95% tw,lim 

tw ≤ tw,lim 

Rez > 0 

1 
I/56 – 
sever 

3 29 498 469 0,06 8 A 1 ≤30s ANO 

2 III/46611 
4 44 476 432 0,09 8 A 2 - ANO 

6 401 91 -310 4,41 6183 F 953 - NE 

Tabulka 11 Posouzení ÚKD 
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V Tabulce 11 jsou následující veličiny: Rez = rezerva kapacity [pvoz/h], tw = střední doba 

zdržení [s], UKD = úroveň kvality dopravy, tw,lim = nejvyšší přípustná střední doba zdržení 

vozidel [s] [8]. Z tabulky je zřejmé, že směr 6, tedy levé odbočení ze silnice III/46611 na silnici 

I/56 směrem do centra Ostravy, není kapacitně dostačující. Lze tedy dojít k závěru, že kapacita 

neřízené úrovňové křižovatky nevyhovuje. 

Stejným postupem byla posouzena také kapacita severní křižovatky. Výsledky jejího 

posouzení jsou zobrazeny v Tabulce 12. 

Pap. 
Název 
kom. 

Směr I C Rez av tw UKD L95% tw,lim 

tw ≤ tw,lim 

Rez > 0 

2 I/56 – jih 6 272 828 556 0,33 6 A 9 ≤30s ANO 

3 III/01137 
7 335 398 363 0,48 10 A 16 - ANO 

9 21 105 84 0,20 43 D 4 - ANO 

Tabulka 12 Posouzení ÚKD – severní křižovatka 

Na rozdíl od silnice III/46611 byly oba směry na silnici III/01137 kapacitně dostačující. 

Důvodem je jednoznačně nižší hodnota intenzity vozidel. Proto lze považovat kapacitu severní 

křižovatky za vyhovující. 

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že dopravní situace ve sledované oblasti 

v Ostravě – Petřkovicích není optimální. Ze zpracovaných dat získaných z dopravního 

průzkumu bylo zjištěno, že křižovatka, ve které dochází ke křížení silnic I/56 a III/46611, 

kapacitně nevyhovuje a bylo by tedy vhodné, navrhnout jiné dopravní řešení, které by bylo 

schopné takto vysoké intenzity pojmout. Severněji položená křižovatka (I/56 x III/01137) sice 

dle výpočtů kapacitně vyhovuje, i na ní však doprava v ranní špičce kolabovala, což bylo patrné 

z videozáznamu. Dále je zřejmé, že jakmile dojde ke kolapsu dopravy na jižní křižovatce, musí 

být výrazně zpomalena také doprava na křižovatce severní. Nové alternativní řešení dopravní 

situace v této oblasti by mělo být navrženo tak, aby všechny výše zmíněné problémy 

eliminovalo, a zároveň co nejméně narušilo ráz obce a okolní krajiny. 
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3 VLASTNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE 

Získané hodnoty intenzit dopravy v řešené oblasti v kapitole 2.2 Stanovení intenzity 

dopravy posloužily jako výchozí podklad ke stanovení velikosti nové křižovatky, která bude 

dostatečně kapacitně vyhovující. Jeden z možných návrhů, který se nabízí, je přebudování 

obou křižovatek zvlášť na dvě křižovatky s většími kapacitami. Tato varianta ovšem příliš 

nerespektuje plynulost dopravy, jelikož jsou účastníci provozu nuceni v poměrně krátkém 

úseku dvakrát uzpůsobit rychlost jízdy při průjezdu oběma křižovatkami. Druhý návrh 

je spojení obou křižovatek do jedné okružní. Umístění takovéto křižovatky se nabízí v místě 

severní křižovatky, kde dochází ke křížení silnic I/56 a III/01137. Kromě toho 

se v bezprostřední blízkosti této křižovatky nachází také silnice III/46611, což by výrazně 

ulehčilo napojení všech větví do jedné okružní křižovatky. Tento návrh byl mimo jiné vznesen 

také na Magistrátu města Ostravy. Na základě těchto skutečností byl jako nejvhodnější řešení 

dopravní situace v řešené lokalitě vybrán návrh spojení obou křižovatek do jedné okružní. 

Vzhledem k vysokým intenzitám dopravy je ovšem nutné vybrat takový typ okružní křižovatky, 

který je schopen intenzity kapacitně pojmout. Nejvhodnější volbou takového typu křižovatky 

je turbo-okružní křižovatka. 

3.1 OBECNÝ POPIS OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY 

Okružní křižovatka je úrovňová křižovatka uspořádaná tak, že vozidla vjíždějící 

do křižovatky odbočují vždy vpravo a pohybují se po okružním pásu k požadovanému výjezdu, 

do které odbočují opět vpravo. Doprava na okružní křižovatce je organizována tak, aby vozidla 

na vjezdu musela dávat přednost vozidlům pohybujícím se na okružním pásu. V opačném 

případě může dojít k velkému poklesu kapacity křižovatky a lze také očekávat zvýšení 

nehodovosti [9]. 

Okružní křižovatky se dle stavebního uspořádání dělí na: 

▪ mini-okružní (MOK), 

▪ jednopruhové (JOK), 

▪ turbo-okružní (TOK) [9]. 

Vybrané termíny a jejich definice 

Dělící ostrůvek: Plocha, která je na všech stranách fyzicky (výjimečně opticky) 

ohraničená vůči přilehlým jízdním pruhům. Umisťuje se mezi protisměrnými jízdními 

pruhy/pásy v délce 5 až 25 m a tvoří zpomalovací prvek před vjezdem do křižovatky. Lze jej 

využívat také jako ochranný ostrůvek, pokud je používán pro přechod pro chodce nebo místo 

pro přecházení [9]. 
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Směrovací ostrůvek: Plocha, která je na všech stranách fyzicky (výjimečně opticky) 

ohraničená vůči přilehlým jízdním pruhům, zajišťující směrové vedení jízdních pruhů 

v křižovatce. Používá se např. na vjezdech a výjezdech u přechodu pro chodce a místa 

pro přecházení přes dva stejnosměrné jízdní pruhy, kde plní zároveň ochrannou funkci [9]. 

Fyzické oddělení jízdních pruhů: Zvýšený, pevně založený, liniový prvek, jenž 

se používá na TOK a jehož výška by neměla přesahovat 40 mm. Navrhuje se na vjezdech, 

okružním pásu a výjezdech. Jeho funkcí je předcházení průpletům vozidel a křížení drah 

vozidel jedoucích po okruhu s vozidly opouštějícími okružní pás. Kromě toho také snižuje 

obavy řidičů z vozidel v ostatních jízdních pruzích [9]. 

Okružní pás křižovatky: Jízdní pás v šířce zpevněné vozovky okolo středového 

ostrova. Jeho šířka závisí na vnějším průměru okružní křižovatky a je stanovena jako součet 

základní šířky jízdního pruhu a rozšíření jízdního pruhu v oblouku. V případě TOK se skládá 

z vnitřního a vnějšího jízdního pruhu [9]. 

Prstenec: Záměrně nerovná zpevněná část vnějšího okraje středového ostrova okružní 

křižovatky. Vyskytuje se zpravidla u JOK nebo TOK. Prstenec bývá navržen tak, aby mohl být 

běžně pojížděn největším možným projíždějícím vozidlem. Záměrná nerovnost povrchu 

prstence se navrhuje proto, aby bylo jeho pojíždění osobními vozidly pro řidiče nepříjemné [9]. 

Středový ostrov: Kruhová nebo kruhu blízká fyzická překážka, která slouží k usměrnění 

pohybu vozidel po okružním pásu křižovatky proti směru hodinových ručiček. Jeho součástí 

může být i prstenec, jímž se v některých případech lemuje okraj středového ostrova [9]. 

Vjezd: Jízdní pruh nebo pás křižující komunikace, z něhož se vjíždí na okružní pás 

křižovatky [9]. 

Výjezd: Jízdní pruh nebo pás křižující komunikace, ze kterého vozidla vyjíždějí 

z okružního pásu křižovatky [9]. 

Zpevněná srpovitá krajnice: Záměrně nerovný zpevněný okraj vjezdu, okružního pásu 

nebo výjezdu umístěný na pravé straně připojovacího oblouku následujícího vjezdu a výjezdu, 

jehož půdorys má tvar srpu. Jeho konstrukce bývá zpravidla stejná jako konstrukce u prstence. 

Stejně jako u prstence se povrch srpovité krajnice záměrně navrhuje nerovný tak, aby jeho 

pojíždění osobními vozidly bylo pro řidiče nepříjemné [9]. 

Vnější průměr TOK: Průměr takové kružnice, kterou je možné vepsat mezi vnitřní líc 

obrubníků nebo vnější okraje vodících proužků vnějšího jízdního pruhu okružního pásu 

křižovatky v místě translační osy [9]. 

Vnitřní průměr okružní křižovatky: Průměr středového ostrova (včetně případného 

prstence) okružní křižovatky [9]. 
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3.2 POPIS TURBO-OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY 

Turbo-okružní křižovatky jsou zvláštním typem okružních křižovatek se dvěma a více 

jízdními pruhy na okružním pásu, jejichž principem je rozřazení vozidel do jízdních pruhů 

pro požadovaný směr odbočení již před křižovatkou. Průjezd vozidel křižovatkou je plynule 

veden po spirálově uspořádaných jízdních pruzích okružního pásu, na kterých je pomocí 

fyzického oddělení jízdních pruhů zamezeno proplétání vozidel a konfliktům vozidel jedoucích 

po okružním pásu s vozidly opouštějícími okružní pás. Obvykle se navrhuje na stávajících 

nebo nově řešených křižovatkách za účelem zvýšení kvality dopravy [9]. 

 

Obrázek 10 Příklad TOK s popisem prvků [9] 

TOK se dle počtu paprsků a jízdních pruhů na jednotlivých paprscích a na okružním 

pásu dělí na následující typy: 

▪ třípaprskové TOK – typ propnuté koleno, 

▪ čtyřpaprskové TOK – základní TOK, typ vejce, typ koleno, 

▪ vícepaprskové TOK – atypická řešení [9]. 

Podle velikosti se výše uvedené typy TOK dále dělí na malé, malé standartní, standartní 

a velké. Kapacita TOK ovšem s jejím vnějším průměrem neroste [9]. 
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3.3 POPIS VLASTNÍHO NÁVRHU 

Vzhledem k poměrně vysokým intenzitám dopravy v řešené oblasti byla v místě stávající 

severní křižovatky navržena pětipaprsková turbo-okružní křižovatka. Jde o zcela atypické 

řešení, které vycházelo z podkladů obsažených v TP 135 – Projektování okružních křižovatek 

na silnicích a místních komunikacích. V místě křížení silnic I/56 a III/01137 se v těsné blízkosti 

nachází také silnice III/46611, která byla v návrhu rozdělena na dvě samostatné silnice. Tyto 

silnice tvoří 4. a 5. paprsek TOK. První dva paprsky jsou tvořeny silnicí I/56 a zbývající paprsek 

se nachází na silnici III/01137 situované směrem na západ. Popis vlastního návrhu TOK 

je rozdělen do několika následujících podkapitol. První podkapitola je věnována popisu 

samotné TOK. Každá další podkapitola se pak zaměřuje na popis jednoho z paprsků TOK 

včetně jeho řešení cyklistické dopravy a pěšího provozu. 

Pětipaprsková TOK 

Jelikož se jedná o atypické řešení, bylo poměrné složité takovou TOK sestrojit. Při jejím 

návrhu se kladl důraz především na dostatečnou šířku jízdních pruhů a na volbu co možná 

největších poloměrů oblouků. Tento důraz byl kladen proto, aby byl umožněn pohodlný průjezd 

křižovatkou veškerými vozidly. Šířky všech vnitřních jízdních pruhů byly navrhovány 

na 6,60 m. Vnější jízdní pruhy jsou široké 5,25 m. Takovéto hodnoty jízdních pruhů byly 

vybrány dle TP 135 [9]. Všechny jízdní pruhy jsou po obou stranách lemovány vodícími 

proužky dostatečně vzdálenými od pevných překážek. Celková šířka vodících proužků 

včetně bezpečnostních odstupů od fyzických hran činí 0,25 m. Výjimkou jsou vnější vodící 

proužky, jejichž šířka je společně s bezpečnostním odstupem 0,5 m. K oddělení jízdních pruhů 

na TOK, vjezdů a výjezdů slouží fyzické oddělení jízdních pruhů. Tento prvek je navržen 

v konstantní šířce 0,3 m a dosahuje do výšky maximálně 40 mm. Uprostřed TOK se nachází 

středový ostrov o ploše 771 m2, jehož povrch je tvořen zelení. Vzhledem k tomu, že je tvar 

TOK nepravidelný, je nepravidelný také tvar středového ostrova. Ten se skládá z několika 

oblouků o různých poloměrech tak, aby co nejlépe odpovídal trajektorii projíždějících vozidel. 

Ve východní části středového ostrova je navržena pojížděná srpovitá krajnice, která 

má umožňovat plynulý průjezd rozměrných vozidel. Kromě tohoto místa se srpovitá krajnice 

nachází ještě v dalších dvou částech TOK, konkrétně mezi jižními a severními paprsky. 

O nepravidelném tvaru TOK vypovídají také její rozměry. Vzdálenost severní a jižní hranice 

křižovatky činí téměř 51 m. Východní a západní hranice jsou od sebe vzdáleny přibližně 62 m. 

Tyto hodnoty dokazují vejcovitý tvar křižovatky. Situace navržené TOK je zachycena 

na Obrázku 11. Celá situace TOK a jejího okolí včetně všech délkových a obloukových kót 

se nachází v příloze 3.1. Celková situace. 
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Obrázek 11 Situace navržené TOK [vlastní tvorba] 

1. paprsek – silnice I/56 (severní směr) 

Tento paprsek sestává ze 4 jízdních pruhů. Dva pruhy jsou ve směru do křižovatky, 

druhé dva pak ve směru opačném, tedy ven z křižovatky. 4 jízdní pruhy zde byly navrženy 

z důvodu velkých intenzit dopravy na silnici I/56. Vozidla přijíždějící ke křižovatce se rozdělí 

dle směru jízdy do dvou pruhů, přičemž do centra Ostravy vedou oba dva, jelikož právě tímto 

směrem byly intenzity nejvyšší. Vnější pruh vede kromě do centra Ostravy také do Hošťálkovic. 

Vnitřní pruh slouží pro vozidla jedoucí do centra Ostravy, Landek parku nebo směrem 

na Ludgeřovice. Dva pruhy na výjezdu, jenž se ve vzdálenosti přibližně 75 m od křižovatky 

spojují v jeden, slouží k plynulému výjezdu z TOK a následnému zařazení vozidel do jednoho 

jízdního pruhu. Délka připojovacího pruhu je zvolena na základě terénních možností. Šířka 

vnějšího jízdního pruhu na vjezdu do křižovatky je 3,5 m, vnitřní jízdní pruh je široký 3,7 m. 

Šířky pruhů na výjezdu jsou velkorysejší vzhledem k větším obloukům, které jsou vozidla 

nuceny k odbočení z TOK udělat. Vnitřní jízdní pruh na výjezdu je široký 4,2 m, šířka vnějšího 

jízdního pruhu činí 4 m. Tyto šířky byly stanoveny na základě prověření situace vlečnými 
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křivkami. Šířky jízdních pruhů jsou dále upraveny tak, aby se napojovaly na stávající stav. Pěší 

provoz ani cyklistickou dopravu nebylo v případě tohoto paprsku nutno řešit. 

2. paprsek – silnice I/56 (jižní směr) 

Stejně jako u předešlého paprsku jsou i na tomto paprsku 4 jízdní pruhy (2+2). Oba jízdní 

pruhy na vjezdu opět slouží pro jízdu směrem na Hlučín, popř. Opavu. Vnější jízdní pruh kromě 

toho směřuje také na Ludgeřovice či Landek park. Z vnitřního jízdního pruhu se lze dostat 

naopak na Hošťálkovice. Vnitřní jízdní pruh může mimo jiné sloužit k celkovému otočení 

vozidla. Tento manévr je proveditelný také na vnitřním jízdním pruhu prvního paprsku. Šířky 

jízdních pruhů na výjezdu z TOK jsou cca 5,25 m a 4 m, přičemž širší z pruhů je vnější, užší 

je vnitřní. Pruhy na vjezdu do TOK jsou široké 3,7 m (vnitřní pruh) a 3,5 m (vnější pruh). 

Vzhledem k poměrně ostrému úhlu mezi tímto paprskem a paprskem směřujícím na Landek 

park, byla mezi těmito paprsky navržena zpevněná srpovitá krajnice, která umožňuje průjezd 

rozměrnějších vozidel (např. autobusů) daným směrem. Srpovitá krajnice může být většími 

vozidly využívána také k pohodlnějšímu vjezdu do TOK. 

Ve vzdálenosti přibližně 32 m od křižovatky se nachází dva ostrůvky o šířce 2,5 m, které 

slouží k bezpečnému přejití/přejetí silnice, jelikož skrze ně vede sdružený přechod pro chodce 

a přejezd pro cyklisty. Tento sdružený přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty je navržen 

v šířce 4 m. Volba dvou ostrůvků místo jednoho středového byla z důvodu zvýšení 

bezpečnosti. Chodec a vozidlo jedoucí po vnitřním jízdním pruhu totiž mohou být 

ve vzájemném zákrytu většího vozidla jedoucího po vnějším jízdním pruhu a tato skutečnost 

by mohla vést k dopravním nehodám způsobeným nedostatečným rozhledem. Tato situace 

je ovšem použitím dvou ostrůvků místo jednoho eliminována. Ostrůvek ve směru na Hlučín 

může sloužit také jako zpomalovací prvek pro vozidla přijíždějící ke křižovatce. 

V bezprostřední blízkosti ostrůvků jsou v obou směrech navrženy autobusové zastávky 

v délce 25 m. Obě zastávkové stanoviště se nachází v zastávkovém pruhu (neboli zálivu), 

jehož šířka činí 3 m. Mobiliář obou zastávek byl navržen dle prostorových možností. Skládá 

se z označníku, přístřešku, lavičky a odpadkového koše. Zastávka ve směru na Hlučín 

je doplněná ještě o parkoviště B+R, které může být ovšem využíváno i cestujícími v opačném 

směru. Kromě toho jsou obě zastávkové nástupiště vybaveny navigačními prvky 

pro OsSSPaO, jimiž jsou vizuálně kontrastní nehmatný pás a signální pás. 

Mezi autobusovými zastávkami je silnice čtyřpruhová. Všechny jízdní pruhy mají 

shodnou šířku 3,5 m. Ve vzdálenosti přibližně 18 m od ukončení autobusového zálivu směrem 

do centra Ostravy začíná postupné snížení jízdních pruhů na dva pruhy o šířce 3,5 m. 

Následně je šířka jízdních pruhů opět upravená tak, aby plynule navazovala na stávající stav. 

Vjezd ke stavebnímu objektu v místě zrušené stykové křižovatky byl odstraněn a bylo 
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navrženo jeho alternativní řešení v podobě chodníkového přejezdu, který se na silnici I/56 

napojuje v místě, kdy už je silnice I/56 dvoupruhová. 

Podél východní strany tohoto paprsku je navržena společná stezka pro chodce a cyklisty 

v šířce 3 m, která je od vozovky oddělena pásem zeleně. Stezka je vedena od TOK až do místa 

napojení na stávající stezku pro chodce a cyklisty. Kolem autobusové zastávky je šířka stezky 

snížena na 2,5 m, protože bylo nutné zachovat dostatečnou šířku nástupiště, která je navržena 

také na 2,5 m. Stezka je od nástupiště fyzicky oddělena zapuštěnou obrubou. Zbylé plochy 

sloužící pro pochyb chodců byly navrženy ve stávajících polohách. Kromě parkoviště B+R 

umístěného u autobusové zastávky je zde navrženo ještě jedno situované u obchodu 

s potravinami. 

Západní strana 2. paprsku je lemována chodníkem o šířce 2 m. Tento chodník 

se v oblasti rušené křižovatky napojuje na stávající chodník. V úseku od TOK po sdružený 

přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty je podél této strany silnice navržena společná stezka 

pro chodce a cyklisty. Ta je z důvodu nedostatku prostoru podél západní strany komunikace 

převedena pomocí sdruženého přechodu pro chodce a přejezdu pro cyklisty na její druhou 

stranu. 

 

Obrázek 12 Fotografie rušeného vjezdu ke stavebnímu objektu [10] 

3. paprsek – silnice III/01137 (západní směr) 

Paprsek ležící na silnici III/01137 je složen ze dvou jízdních pruhů (pro každý směr 

jeden) a z autobusové zastávky, jejíž pruh (záliv) začíná bezprostředně při výjezdu z TOK. 

Šířka pruhu na výjezdu z TOK je stejně jako u autobusového zálivu navržena 3 m. Šířka 

jízdního pruhu na vjezdu do TOK činí 3,25 m. Ostrůvek, oddělující jízdní pruhy, je široký 2,5 m. 

Skrze tento ostrůvek je veden sdružený přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty v šířce 4 m. 
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Za ostrůvkem jsou oba jízdní pruhy rozšířeny na komfortních 4,6 m. Tato šířka je ovšem pouze 

v oblasti autobusové zastávky. S koncem autobusového zálivu se začne šířka obou jízdních 

pruhů snižovat tak, aby bylo opět umožněno co nejplynulejší napojení na stávající stav. 

Přibližně 3 m od sdruženého přechodu pro chodce a přejezdu pro cyklisty začíná 

autobusová zastávka, která je dlouhá 18 m. Mobiliář této zastávky je obdobný jako u výše 

zmíněných zastávek. Skládá se z označníku, přístřešku, dvou laviček, odpadkového koše 

a parkoviště B+R. Kromě toho je tato zastávka dále doplněna o prvky pro OsSSPaO v podobě 

nehmatného kontrastního pásu a signálního pásu. 

Za autobusovou zastávkou dochází ke křížení silnice III/01137 s jinou místní obslužnou 

komunikací, jejíž šířka je 6 m. Tato komunikace se dále větví. První její větev se napojuje 

na stávající stav směrem na sever. Druhá z větví pokračuje směrem za autobusovou zastávku 

v šířce 3,5 m. Větev je poté rozšířena na 6 m z důvodu návrhu nového parkoviště. Nové 

parkoviště má kapacitu 12 stání (včetně 1 vyhrazeného stání). Rozměry parkovacích stání 

byly navrženy dle ČSN 73 6110. Šířka stání je navržena 2,5 m, šířka krajního stání je rozšířena 

o 0,25 m. Vyhrazené stání je široké 3,5 m. Délka všech stání činí 5 m [11]. Za parkovištěm 

je vozovka zúžena opět na šířku 3,5 m. Dále vede silnice směrem na sever podél 1. paprsku 

TOK, kde se posléze napojuje na stávající stav. Tato silnice je od severního paprsku TOK 

oddělena pásem zeleně. 

Podél jižní strany 3. paprsku se nachází fotbalové hřiště, na které byl navržen nový vjezd 

o šířce 5,5 m. Ve vzdálenosti 5 m od nového vjezdu směrem k TOK je nově navržena také 

cyklostezka, která zajišťuje plynulý přejezd cyklistů z vozovky na společnou stezku pro chodce 

a cyklisty tak, aby došlo k zamezení vjezdu cyklistů do TOK. Šířka této cyklostezky činí 1,5 m. 

Společná stezka pro chodce a cyklisty je dále vedena podél TOK směrem na jižní paprsek. 

Podél severní strany 3. paprsku TOK se nachází nový chodník široký 2 m. V této šířce chodník 

pokračuje až k místu křížení komunikace III/01137 s místní obslužnou komunikací. Další nový 

chodník je navržen podél parkoviště u hotelu Green. Tento chodník ruší nevhodně řešený, 

stávající, provizorní výjezd z hotelového parkoviště. Oba dva nové chodníky jsou propojeny 

místem pro přecházení, jenž bylo nutné odsadit od hlavní silnice tak, aby byla dodržena jeho 

maximální možná délka 6,5 m. K zamezení pohybu chodců po vozovce před místem 

přecházení je na obou nárožích křižovatky navrženo bezpečnostní zábradlí. Kromě chodníků 

se na severní straně 3. paprsku nachází v oblasti sdruženého přechodu pro chodce a přejezdu 

pro cyklisty také společná stezka pro chodce a cyklisty, která dále pokračuje směrem na sever, 

kde po přibližně 15 m končí. Stezka je zakončena místem pro přecházení, které spojuje stezku 

se stávajícím chodníkem. 
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Obrázek 13 Snímek nevhodného řešení výjezdu z hotelového parkoviště [foto autor] 

4. paprsek – silnice III/46611 (severní směr) 

Všechny výše zmíněné paprsky TOK byly nově navrženy ve stávajících polohách. 

Nejradikálnější změna byla provedena na silnici III/46611, která se v místě TOK rozděluje 

na dva samostatné paprsky. Prvním z nich je paprsek mířící severním směrem, konkrétně 

do Ludgeřovic. Druhý z paprsků míří směrem na jih a je pak dále popsán v následující 

podkapitole. 

Tento paprsek se v místě napojení na TOK skládá ze tří jízdních pruhů. Jeden z pruhů, 

jenž je široký 4,5 m, je určen pro vozidla vyjíždějící z TOK. Zbylé dva pruhy jsou umístěny 

na vjezdu do křižovatky a jejich šířky činí 4,8 m (vnější pruh) a 4,6 m (vnitřní pruh). Velká šířka 

jízdních pruhů je způsobena úhlem, pod kterým se tento paprsek do TOK napojuje. Silnice 

III/46611, jenž v původním stavu vede v tomto místě téměř rovnoběžně se silnicí I/56, bylo 

zapotřebí co nejvíce vybočit tak, aby bylo napojení do TOK co možná nejkolmější. Pro tento 

účel byla využita louka vyskytující se východně od silnice III/46611. Aby se předešlo zásahu 

do soukromých pozemků, bylo nejprve nutné vytyčit jejich hranice. Řešená louka se nachází 

na státním pozemku, což umožnilo její využití. Detailní zákres pozemků se nachází v příloze 

2. Katastrální situační výkres. 
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Dva jízdní pruhy na vjezdu do TOK jsou zde navrženy z důvodů vysokých intenzit. Jeden 

z pruhů je určen pro rychlé pravé odbočení směrem na Hlučín/Opavu, druhý z pruhů pak dále 

umožňuje jízdu do všech směrů TOK. Vnější jízdní pruh je vzhledem k velmi ostrému úhlu 

mezi tímto a sousedním paprskem doplněn o zpevněnou srpovitou krajnici pro snazší 

odbočovací manévr rozměrných vozidel. Počet jízdních pruhů se s rostoucí vzdáleností 

od TOK postupně snižuje na dva jízdní pruhy o šířce 4 m. K paprsku se mimo jiné připojuje 

jiná místní obslužná komunikace nebo také jeden vjezd na soukromý pozemek. 

Cyklistická doprava je včetně komunikace pro pěší vedena podél východní strany 

paprsku po společné stezce pro chodce a cyklisty, jejíž základní šířka činí 4 m. Aby nedošlo 

k zásahu do soukromého pozemku, bylo nutné tuto šířku v jednom místě plynule snížit na 2 m. 

V místě křížení tohoto paprsku s jinou místní obslužnou komunikací je navrženo místo 

pro přecházení v šířce 4 m. Přibližně 13 m za místem pro přecházení společná stezka 

pro chodce a cyklisty končí a přechází v chodník. V tomto místě jsou cyklisti jedoucí směrem 

na Ludgeřovice svedeni do vyhrazeného jízdního pruhu pro cyklisty umístěného ve vozovce. 

Cyklisté jedoucí opačným směrem (k TOK) mají také svůj vyhrazený jízdní pruh na druhé 

straně vozovky. Jejich svedení na společnou stezku pro chodce a cyklisty je uskutečněno 

pomocí vyhrazeného odbočovacího pruhu pro cyklisty, jenž je navržen v šířce 1,5 m. Tento 

pruh je z bezpečnostních důvodů doplněn balisetami. Takovéto řešení cyklistické dopravy bylo 

inspirováno z návrhu řešení uvedeného v TP 179 Návrh komunikací pro cyklisty [12]. Svedení 

cyklistů do dvou vyhrazených jízdních pruhů bylo provedeno z důvodu napojení na stávající 

stav, kde se tyto pruhy nachází. Šířka obou vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty 

je navržena 1,5 m. Jízdní pruhy pro vozidla jsou široké 3 m. 

Ve stávajícím stavu se na silnici III/46611 nachází autobusové zastávky v obou směrech. 

Ty jsou v novém návrhu zrušeny a nahrazeny zastávkami umístěnými na 2. paprsku TOK, 

v jehož popisu se nachází také popis těchto zastávek. Kromě zrušených zastávek je na tomto 

paprsku zrušen také chodník po jeho západní straně. Tento chodník je pak znovu obnoven 

ve vzdálenosti cca 190 m od TOK. Napojení na chodník je provedeno pomocí přechodu 

pro chodce vedoucího z chodníku umístěného na druhé straně silnice. Situace tohoto řešení 

je patrná z přílohy 3.1 Celková situace (výřez C). Maximální možná délka přechodu pro chodce 

6,5 m se nevztahuje na místo, kde jsou na komunikaci kromě jízdních pruhů pro motorová 

vozidla také vyhrazené pruhy pro cyklisty [12]. 

4. paprsek TOK se na mnoha místech kříží s Ludgeřovickým potokem, tekoucím 

po východní straně silnice III/46611. Zatrubnění Ludgeřovického potoku není předmětem této 

bakalářské práce. 
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Obrázek 14 Fotografie rušené zastávky na silnici III/46611 [foto autor] 

5. paprsek – silnice III/46611 (jihovýchodní směr) 

Posledním, pátým paprskem TOK, je paprsek mířící jihovýchodním směrem. Tento 

paprsek se opět snaží kopírovat hrany stávajícího stavu. Paprsek je u napojení na TOK složen 

ze dvou jízdních pruhů a jednoho vyhrazeného jízdního pruhu určeného pro zásobování 

místního obchodu s potravinami. Tento pruh začíná bezprostředně při výjezdu z TOK, stejně 

jako je tomu i u 3. paprsku. Navržená šířka všech jízdních pruhů činí 3 m. Jízdní pruhy 

rozdílných směrů jsou od sebe odděleny ostrůvkem širokým 2,5 m, přes který je veden 

sdružený přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty široký 4 m. 

V bezprostřední blízkosti za sdruženým přechodem pro chodce a přejezdem pro cyklisty 

se nachází vyhrazený prostor pro zásobování dlouhý 10 m. Tento prostor může být dále 

využíván popelářskými vozy pro odvoz tříděného odpadu, jehož kontejnery jsou umístěny 

vedle obchodu s potravinami. Kromě prostoru pro zásobování se ve vyhrazeném jízdním 

pruhu nachází také vjezd na pozemek. Za tímto vjezdem je záliv postupně ukončen a napojen 

na jízdní pruh komunikace. 

Silnice dále pokračuje jako dvoupruhová s šířkou jízdních pruhů 3,5 m. Ve vzdálenosti 

přibližně 135 m od TOK se nachází křížení nově navržené silnice s dvěma dalšími místními 
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komunikacemi. Obě místní komunikace jsou v blízkosti křižovatky napojeny na stávající stav. 

Za touto křižovatkou je na 5. paprsku TOK navrženo obratiště, které má sloužit především 

k obratu vozidel zásobování či popelářských služeb. Šířka jízdního pruhu obratiště je navržena 

na 6,25 m. Tato zvolená šířka byla prověřena vlečnými křivkami. Za obratištěm, v místě rušené 

křižovatky silnic I/56 a III/46611, je navrženo osetí plochy travním semenem a výsadba nových 

stromů. 

Cyklistická doprava a trasy pro chodce se na 5. paprsku nachází pouze v blízkosti 

samotné TOK. Sdružený přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty slouží k propojení společné 

stezky pro chodce a cyklisty vyskytující se na obou stranách silnice. Podél západní strany 

silnice je u místa pro zásobování navržen chodník pro lepší manipulaci s nákladem. Společná 

stezka pro chodce a cyklisty vedoucí z 2. paprsku TOK je doplněna o kontejnery s tříděným 

odpadem, jenž byly zmíněny výše. Tyto kontejnery se zde nacházely již ve stávajícím stavu, 

a proto zde byly ponechány. Na druhé straně silnice, ležící na 5. paprsku, je společná stezka 

pro chodce a cyklisty vedená podél TOK směrem na 4. paprsek. Kromě stezky se zde nachází 

také schodiště propojující stezku a stávající chodník situovaný východním směrem. Schodiště 

je po obou stranách opatřeno bezpečnostním zábradlím. Pro osoby se sníženou schopností 

pohybu je navrženo také bezbariérové propojení chodníku se stezkou, jenž je umístěno 

přibližně 25 m od schodiště. 

 

Obrázek 15 Snímek zachycující stávající řešení zásobování obchodu [foto autor] 
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Svislé a vodorovné dopravní značení 

V rámci celkového návrhu dopravní situace v řešené oblasti byl vypracován také návrh 

řešení dopravního značení. Vzhledem k tomu, že se jedná o razantní změnu dopravní situace 

v celé řešené lokalitě, byl situační výkres stávajícího dopravního značení vynechán. Návrh 

nového značení, jenž zahrnuje VDZ i SDZ, se nachází v příloze 3.3 Situace dopravního 

značení. Kromě obvyklých značek se v situaci vyskytují i takové značky, které jsou 

charakteristické pouze pro nově navrženou TOK. Za zmínku stojí hlavně směrové tabule, které 

slouží k přehlednému uspořádání jízdních pruhů na TOK. Ty byly navrženy tak, 

aby co nejsnadněji dokázaly řidičům popsat princip fungování křižovatky a pomohly jim 

s orientací jednotlivých jízdních pruhů. Na každém paprsku se nachází minimálně dvě 

směrové tabule. První z nich je umístěna v dostatečném předstihu před TOK, druhá 

se nachází těsně před ní. Tyto tabule budou pro lepší viditelnost umístěny nad vozovkou. 

Kromě směrových tabulí jsou všechny jízdní pruhy na příjezdu k TOK doplněny o patřičné VDZ 

v podobě směrových šipek. 

3.4 KAPACITNÍ POSOUZENÍ NAVRHOVANÉ TOK 

Po vyhotovení návrhu nové TOK v Ostravě – Petřkovicích bylo nutné zjistit, zda tento 

návrh odpovídá velikostem intenzit dopravy v řešené oblasti a zda je schopen tyto intenzity 

bez větších problémů pojmout. Kapacitní posouzení nově navrhované TOK bylo stejně jako 

u posouzení stávajících křižovatek provedeno v softwaru Edip. Výsledek kapacitního 

posouzení je zobrazen v následujících dvou tabulkách. Číslování paprsků se v tabulkách 

a při popisu TOK liší. Hodnoty intenzit byly stanoveny na základě zjištěných intenzit v kapitole 

2.2 Stanovení intenzity dopravy. 

Pa. 
Název 
kom. 

Io Iv Cv Rez av tw UKD L95% tw,lim 
tw ≤ tw,lim 

Rez > 0 

1 
I/56 – 
sever 

696 588 1164 576 0,51 6 A 18 30 ANO 

2 III/01137 985 356 648 292 0,55 12 B 21 - ANO 

3 I/56 – jih 71 1169 2253 1084 0,52 3 A 19 30 ANO 

4 
III/46611 

– 
jihových. 

1191 41 534 493 0,08 7 A 1 - ANO 

5 
III/46611 
– sever 

916 470 856 386 0,55 9 A 22 - ANO 

Tabulka 13 Posouzení kapacity vjezdů 
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Neznámými veličinami v Tabulce 13 jsou: Io = intenzita dopravy na okruhu v místě vjezdu 

[pvoz/h], Iv = intenzita dopravy na vjezdu [pvoz/h], Cv = kapacita vjezdu [pvoz/h] [8]. Zbylé 

veličiny již byly stanoveny v kapitole 2.3 Kapacitní posouzení sledovaných křižovatek. 

Paprsek Název komunikace Ie Ce Rez av av,lim av ≤ av,lim 

1 I/56 – sever 690 1800 1110 0,38 0,90 ANO 

2 III/01137 299 1299 1000 0,23 0,90 ANO 

3 I/56 – jih 1270 1800 530 0,71 0,90 ANO 

4 III/46611 – jihovýchod 49 1299 1250 0,04 0,90 ANO 

5 III/46611 – sever 316 1299 983 0,24 0,90 ANO 

Tabulka 14 Posouzení kapacity výjezdů 

Neznámými veličinami v Tabulce 14 jsou: Ie = intenzita dopravy na výjezdu z okružní 

křižovatky [pvoz/h], Ce = kapacita výjezdu [pvoz/h], av,lim = nejvyšší přípustná hodnota stupně 

vytížení [-] [8]. 

V přiložených tabulkách lze vidět, že na všech paprscích TOK byly splněny všechny 

podmínky na vjezdech i výjezdech, a proto lze tedy dojít k závěru, že je nově navržená TOK 

kapacitně vyhovující. 
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ZÁVĚR 

Oblast dvou stykových úrovňových křižovatek, jenž je situována v Ostravě – 

Petřkovicích, byla v této práci podrobena poměrně detailní analýze, která měla za úkol 

zhodnotit stávající stav, velikost intenzit dopravy, a nakonec přivést nový návrh řešení 

zkoumané oblasti z hlediska dopravní infrastruktury. Jelikož je práce na úrovni studie, 

nenachází se v ní podrobné zpracování výškového řešení oblasti, či řešení inženýrských sítí. 

Tyto problematiky by se mohly dále zpracovat v diplomové práci nebo dalších stupních 

projektové dokumentace. 

Prvním bodem zájmu v této práci byl popis stávajícího stavu řešené lokality. Kromě 

geografické polohy obce a zkoumané oblasti zde bylo zaměřeno také na dopravní situaci, 

a to jak z hlediska motorové, tak i nemotorové dopravy. Důležitým faktorem bylo zjištění tras 

linek MHD, které jsou zde provozovány. Dále byly zjištěny významné cíle v oblasti, 

které mohou evokovat vyšší dopravní zátěž. Zde byl vypíchnut zejména Landek Park, který 

se nachází na východě Petřkovic, nedaleko řešené oblasti. Tento zábavní park bezesporu 

přiláká řady turistů a má tak poměrně významnou roli v celkové dopravní zátěži obce 

Petřkovice. Do popisu stávajícího stavu řešené lokality byl zahrnut také popis stavebního 

uspořádání obou sledovaných křižovatek, který byl zaměřen především na uspořádání jízdních 

pruhů na jednotlivých ramenech obou křižovatek. Zmíněno zde bylo také nepříliš vhodné 

umístění stavebního objektu v blízkosti jižní křižovatky (křížení silnic I/56 a III/46611), jehož 

vjezd je veden přímo do středu křižovatky a může tak působit potíže z hlediska bezpečnosti 

a plynulosti dopravy. Na všechny tyto zmíněné aspekty bylo nutné brát zřetel při vytváření 

nového návrhu dopravní situace v řešené oblasti. Poslední součástí popisu stávajícího stavu 

byla analýza dopravně-inženýrských podkladů, jenž byly poskytnuty Magistrátem města 

Ostravy. Ten poskytl mimo jiné i elektronické podklady, které výrazně pomohly při tvorbě 

nového dopravního řešení zájmové oblasti. 

Významnou roli při návrhu nové dopravní situace hrály velikosti intenzit dopravy. 

Hodnoty intenzit dopravy byly zjištěny na základě průzkumu, jenž byl proveden na podzim roku 

2018. Kromě velikosti intenzit dopravy byly zjištěny také křižovatkové pohyby a skladba 

dopravního proudu. K dispozici byly také hodnoty, které poskytlo město Ostrava, a které nabízí 

globální informaci o velikostech intenzit v celém městě. Z hodnot, které byly naměřeny 

při dopravním průzkumu, byly pomocí výpočtů provedených v softwaru Edip zjištěny důležité 

veličiny, jimiž jsou RPDI, padesátirázová intenzita dopravy a intenzita špičkové hodiny. Tyto 

údaje dále posloužily k posouzení kapacit stávajících křižovatek. Posouzení kapacit bylo opět 

provedeno pomocí softwaru Edip. Z výsledků posouzení bylo zjištěno, že jižní křižovatka 

(křížení silnic I/56 a III/46611) kapacitně nevyhovuje a je tedy nutné navrhnout dopravní 

opatření, které by dokázalo tento nedostatek eliminovat. Severní křižovatka (křížení silnic I/56 
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a III/01137) je dle výpočtu kapacitně dostačující, ovšem i zde bylo při dopravním průzkumu 

patrné, že velikostem intenzit dopravy, především v ranní špičce, kapacitně nevyhovuje. 

Zjištěné hodnoty intenzit dopravy také výrazně ovlivnily nový návrh dopravní situace, jelikož 

bylo nutné navrhnout takové řešení, které by tyto hodnoty dokázalo dostatečně pojmout. 

Důležitou informací je ovšem skutečnost, že jsou nyní obě křižovatky řízeny SSZ, čemuž 

tak v průběhu dopravního průzkumu nebylo. Kapacitní posouzení bylo provedeno rovněž 

pro světelně neřízené křižovatky. Je tedy možné, že jsou již díky SSZ obě křižovatky 

dle výpočtu vyhovující. 

Vzhledem k tomu, že jsou v řešené lokalitě poměrně velké intenzity dopravy, byla 

v oblasti severní křižovatky navržena turbo-okružní křižovatka sestávající z pěti paprsků. Takto 

vysoký počet paprsků byl navržen z důvodu nutnosti rozdělení silnice III/46611 v oblasti TOK 

na dvě samostatné silnice. V novém návrhu je celá jižní křižovatka zrušena a silnice III/46611 

se na silnici I/56 napojuje právě pomocí TOK. Zbylé tři paprsky jsou stejně jako u stávajícího 

stavu severní křižovatky tvořeny silnicí I/56 (ze severní a jižní strany) a silnicí III/01137, jenž 

směřuje do obce Hošťálkovice. Do návrhu byly rovněž zakomponovány autobusové zastávky. 

V současném stavu se v řešené lokalitě nachází celkem pět zastávek. Tento počet byl 

v návrhu zredukován na tři. Dvě zastávky na silnici III/46611 byly odstraněny, jelikož 

by  v novém návrhu postrádaly smysl. Tyto zastávky jsou nahrazeny zastávkami na silnici I/56, 

které byly navrženy v takové délce, aby se zde vešly i dva autobusy najednou. Vzhledem 

k počtu spojů je totiž velmi pravděpodobné, že tato situace může nastat. V oblasti rušené jižní 

křižovatky je navržena výsadba nových stromů včetně zeleně a nový vjezd k přilehlému 

stavebnímu objektu. Návrh rovněž počítá s nutností dostatečného místa pro zásobování 

zdejšího obchodu s potravinami. Pro toto zásobování byl vyhrazen záliv o délce 10 m, jenž 

je situován východně od budovy obchodu. Záliv bude mimo jiné sloužit také pro popelářská 

vozidla, jelikož jsou vedle obchodu umístěny kontejnery na tříděný odpad. Doprava v klidu 

je v situaci řešená parkovištěm umístěným na místní obslužné komunikaci v ulici U Jana. 

Parkoviště poskytuje 12 parkovacích stání včetně jednoho vyhrazeného. Do dopravy v klidu 

lze zahrnout také dvě parkoviště typu B+R umístěné v blízkosti zastávek. Kromě silnic 

pro motorová vozidla byly v celkovém návrhu řešeny také komunikace pro pěší a cyklisty, které 

by měly vyhovovat jak z hlediska kapacity, tak směrovosti. 

Návrh nové TOK byl podroben kapacitnímu posouzení, aby bylo dokázáno, že vyhovuje 

zdejším intenzitám dopravy. Toto posouzení bylo opět provedeno v softwaru Edip. Z výsledku 

posouzení bylo zjištěno, že nově navržená TOK kapacitně vyhovuje, a to poměrně s velkými 

rezervami. Návrh byl dále prověřen rozhledovými poměry a obalovými křivkami. Tato prověření 

jsou uvedena v jednotlivých přílohách. Poslední přílohou, jenž je obsažena v této práci, jsou 

dva vzorové příčné řezy, ve kterých je schematicky znázorněna také konstrukce vozovky. 
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Přesná skladba konstrukce vozovky, autobusových zálivů či chodníků není z důvodu úrovně 

práce řešena. Konkrétní konstrukce komunikací by mohly být navrženy v dalších stupních 

projektové dokumentace nebo diplomové práci. Místa vzorových příčných řezů byla libovolně 

vybrána tak, aby zahrnovala co nejzajímavější oblasti poskytující široké spektrum informací. 

Veškeré výkresové přílohy byly vypracovány v programu AutoCAD od společnosti 

Autodesk. Prověření návrhu obalovými křivkami bylo provedeno pomocí softwaru AutoTURN, 

jenž je od stejné společnosti. Pro výpočet intenzit dopravy a kapacitního prověření byl použit 

software Edip. Celá práce byla vytvořena v souladu s platnými normami a technickými 

podmínkami. 

Cílem této práce bylo navrhnout nové řešení, které by mělo zlepšit dopravní situaci v celé 

řešené oblasti. Kromě dostatečné kapacity nově navržené TOK byl kladen důraz také 

na bezpečnost, přehlednost a plynulost dopravy v celém zájmovém území. Myslím si, že bylo 

v této práci stanoveného cíle dosaženo a pevně věřím, že tato bakalářská práce bude 

dostatečným přínosem pro město Ostravu, jelikož nabízí možné alternativní řešení 

problematiky dopravní situace v Ostravě – Petřkovicích. 
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