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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

n./L.  nad Labem 

n./V.  nad Vltavou 

ŽST  železniční stanice 

DÚK  Doprava Ústeckého kraje 

DSÚK  Dopravní společnost Ústeckého kraje 

MHD  městská hromadná doprava 

VHD   veřejná hromadná doprava 

DI-S  plochy dopravní infrastruktury silniční 

OV  plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura 

BM  plochy bydlení v bytových domech 

ZO  plochy zeleně ochranné a izolační 

OV-KM plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední 

ÚKD  úroveň kvality dopravy 

SDZ  svislé dopravní značení 

VDZ  vodorovné dopravní značení 

RPDI  roční průměr denních intenzit [voz./den] 

Im  intenzita dopravního proudu za dobu průzkumu [voz./doba průzkumu] 

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

intenzitu dopravy dne průzkumu [-] 

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

průměr denních intenzit dopravy [-] 

kt,RPDI přepočtový koeficient týdenního průměru denní intenzity dopravy na 

roční průměr denních intenzit dopravy [-] 

pi
d podíl hodinové intenzity dopravy za dobu průzkumu na denní intenzitě 

dopravy [%] 
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pi
t podíl denní intenzity dopravy v den průzkumu na týdenním průměru 

denních intenzit dopravy [%] 

pi
r podíl denní intenzity dopravy měsíce na ročním průměru denních intenzit 

[%] 

IŠH  intenzita špičkové hodiny [voz./h] 

kRPDI,ŠH  koeficient ročního průměru denních intenzit [-] 

pi  procentuální zastoupení vozidel skupiny i [%] 

ni  počet vozidel daného druhu [-] 

nc  celkový počet vozidel [-] 

IVi  výhledová intenzity dopravy určité skupiny vozidel [voz./h] 

IOi  výchozí intenzita dopravy určité skupiny vozidel [voz./h] 

kpi  koeficient prognózy dopravy pro určitou skupinu vozidel [-] 

ŘSD  Ředitelství silnic a dálnic 

PDPS  Projektová dokumentace pro provádění stavby 

OK  okružní křižovatka 

JOK  jednopruhová okružní křižovatka 

TP  technické podmínky 

ČSN  české technické normy 

MK  místní komunikace 

DLA  dálkový a linkový autobus 

KA  kloubový autobus 

R  relativní nehodovost [%] 

No  počet nehod ve sledovaném období [-] 

t  počet let [-] 

SSZ  světelné signalizační zařízení 

ČÚZK  Český úřad zeměměřický a katastrální   
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Obrázek 1 - vedení I/30 v Ústeckém kraji (mapový podklad: mapy.cz) 

1. ÚVOD 

Městská část Ústí nad Labem – Bukov, kterou prochází silnice první třídy I/30, je pro 

dopravní infrastrukturu krajského města důležitou částí. V tomto místě dochází ke 

spojení několika dopravních proudů o vysokých intenzitách, křížení spojů městské 

a dálkové hromadné dopravy. 

Největším zdrojem intenzity dopravy je silnice I/30. Tato komunikace první třídy začíná 

na kruhovém objezdu u sjezdu z dálnice D8 v Lovosicích, kde se jako jedno rameno 

odpojuje ze silnice I/15. Odsud vede podél řeky Labe, pokračuje centrem krajského 

města Ústí nad Labem a končí jako jedno z ramen ve stykové křižovatce na I/13 v obci 

Chlumec (viz obrázek 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druhým významným zdrojem intenzity dopravy je místní komunikace Masarykova 

vedoucí směrem z centra města. Jejím hlavním účelem je napojení dopravy směřující z 

centra do okrajových částí města. Tento dopravní proud se rozděluje do ulic Všebořická, 

Božtěšická a jeho malá část do ulice Skorotická. Tato místní komunikace napojuje 

přilehlé dopravní cíle občanské vybavenosti (sportovní areál, kancelářské prostory) na 

větší dopravní síť. [1] 
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Spojení všech dopravních proudů je provedeno jako soustava čtyř stykových křižovatek 

ucelených do tvaru okružní křižovatky a pro velkou část řidičů je tato organizace 

křižovatky matoucí.  

Cílem této bakalářské práce je analýza prostorových možností, aktuálního uspořádání 

křížení, dopravních intenzit a skoronehod. Na základě této analýzy bude navrženo 

řešení zohledňující vysoké intenzity dopravy, eliminující časté skoronehody, kongesce 

dopravy a zohledňující vysoké intenzity dopravy. 

2. POPIS ŘEŠENÉ OBLASTI  

Řešené křížení pozemních komunikací se nachází v širším centru města Ústí nad Labem, 

v městské části Bukov. Křížení je situováno v otevřeném prostoru, nedochází zde ke 

zhoršení rozhledových poměrů.  

2.1. Ústí nad Labem a městská část Bukov 

Krajské město Ústí nad Labem se nachází v severních Čechách v Ústeckém kraji (viz 

obrázek 2) a je položeno 218 m. n. m. Bydlí zde přibližně 92 716 obyvatel  

(stav k 1. 1. 2020) a jeho katastrální výměra činí 93.97 km2. [2] [3] 

Ústí nad Labem je součástí Ústecko-Chomutovské aglomerace, která je s přibližně 500 

tisíci obyvateli 4. největší v České republice. [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Městská část Bukov se nachází směrem na severozápad od centra města a s katastrální 

výměrou 1.75 km2 je druhou nejmenší městskou částí obvodu Ústí nad Labem – město. 

Právě zde se nachází řešené úrovňové křížení. [6] 

Obrázek 2 - poloha Ústí nad Labem [5] 
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2.2. Dopravní infrastruktura 

Město je napojeno na mezinárodní evropskou silniční síť, také je součástí železničního 

koridoru a Labské vodní cesty. Nachází se zde několik logistických parků, čtyři železniční 

stanice a tři lodní doky. V současné době dochází k budování letiště, to ale nemá sloužit 

ke komerční přepravě cestujících a nákladu.  

2.2.1. Silniční doprava 

Směrem na západ od města vede dálnice D8, která posledním dostavěným úsekem 

(Řehlovice–Lovosice) v roce 2016 vytvořila přímé spojení Praha–Drážďany a třemi 

sjezdy napojuje Ústí nad Labem. Dokončení tohoto úseku velmi pomohlo tranzitní 

dopravě směřující z Prahy do Německa. Ta dříve projížděla centrem Lovosic, po I/30  

 a přes centrum města Ústí nad Labem (viz obrázek 1) se dostala zpět na dálnici D8.    

Napojení do mezinárodní evropské silniční sítě začíná na území okresu Ústí nad Labem 

za sjezdem z dálnice D8 č. 69 – Trmice na silnici druhé třídy II/613. Pokračuje celou její 

délkou k napojení do I/30. Centrem města a podél řeky Labe prochází jako I/30 a ze 

stykové křižovatky ulic Hrnčířská–Přístavní pokračuje ke konci okresu Ústí nad Labem 

jako I/62. [7] 

2.2.2. Železniční doprava 

Železniční doprava v kombinaci s těžbou uhlí na severu Čech významně pomohla k 

industrializaci a vývoji města v polovině 19. století. Tento status městu zůstal a je i v 

dnešní době významným železničním uzlem. 

Městem prochází pět železničních tratí, všechny jsou dvoukolejné a elektrifikované: [8] 

▪ č. 072: Lysá n./L. – Všetaty – Mělník – Štětí – Litoměřice (město) – Ústí n./L. 

(Střekov) – Ústí n./L. (západ) 

▪ č. 073: Ústí n./L. (Střekov) – Děčín (východ) 

▪ č. 090: Ústí n./L. (hlavní nádraží) – Lovosice – Roudnice n./L. – Kralupy n./V. – 

Praha  

▪ č. 130: Děčín (hlavní nádraží) – Ústí n./L. (hlavní nádraží) – Ústí n./L. (západ) – 

Trmice – Teplice v Čechách – Bílina – Most – Chomutov (město) – Chomutov – 

Kadaň (Prunéřov) 

▪ č. 131: Ústí n./L. (hlavní nádraží) – Ústí n./L. (západ) – Úpořiny – Bílina  
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Všechny čtyři železniční stanice ve městě jsou navzájem průjezdné. Cestujícím primárně 

slouží ŽST Ústí n./L. – Hlavní nádraží a Ústí n./L. – západ, jelikož jsou umístěny nejblíže 

občanské vybavenosti a obsluhuje je nejvíc spojů (jak na úrovni krajské, národní  

i mezinárodní).  

2.2.3. Veřejná hromadná doprava 

Koncem 19. století byla ve městě zahájena tramvajová doprava. Nehledě na rozsáhlou 

kolejovou síť se město ve druhé polovině 20. století rozhodlo k jejímu útlumu. Toto 

rozhodnutí bylo podloženo několika faktory, například nutnými investicemi do stávající 

kolejové infrastruktury nebo prostorovým uspořádáním ulic města, které stěží 

umožňovalo kombinaci kolejové a nekolejové dopravy. [9] 

Poptávku po přepravě měla převzít síť autobusů, jejíž pravidelný provoz začal v 

listopadu 1929. Autobusové linky kromě centra města obsluhovaly také přilehlé části 

(Jílové, Adolfov). V roce 1969 město došlo k závěru upřednostnění rozvoje autobusové 

dopravy nad návrhem budování sítě trolejbusů. V dalším roce nastalo úplné ukončení 

provozu tramvají, všechnu přepravní poptávku převzaly autobusy.  

Četná autobusová spojení způsobovala v centru dopravní kolapsy. Město v roce 1984 

přistoupilo k návrhu budování trolejbusové sítě. První úsek Holoměř–Stříbrníky byl 

uveden do provozu v roce 1988. Do roku 2007 přibylo celkem 10 úseků, síť trolejbusů 

tak pokrývá všechny části města. [10] 

V dnešní době provoz městských linek zabezpečuje Dopravní podnik města Ústí nad 

Labem, a.s. Centrum města je obsluhováno primárně trolejbusy, autobusy jsou použity 

pro delší trasy a těžce přístupné oblasti. Dopravní podnik používá rozdělení 

obsluhovaných území do tarifních zón. Od června 2019 je možno ve všech spojích platit 

jízdné bezkontaktní platební kartou. [11] 

Městské linky jsou doplňovány o linky Dopravní společnosti Ústeckého kraje. DSÚK je 

součástí integrovaného dopravního systému Dopravy Ústeckého kraje, který sdružuje 

železniční, autobusové a lodní linky na území Ústeckého kraje. DÚK používá  

zónově relační tarif, to znamená, že území kraje je rozděleno na větší počet malých 

tarifních zón, jízdné mezi dvěma zónami je pevně stanoveno a odpovídá tarifu podle 

nejkratší cesty (jízdné v rámci jedné zóny je fixní). [12] 
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2.3. Dopravní vztahy s okolím 

Úrovňové křížení v městské části Bukov je důležitým dopravním prvkem. Spojuje tři 

dopravní proudy o vysokých intenzitách a řeší jejich vzájemné propojení. 

Největším zdrojem intenzit je ulice Všebořická, která je součástí I/30 vedoucí ze 

severozápadu. Ta přivádí dopravní proudy směřující do centra města z blízkých 

zastavěných oblastí a přilehlých dopravních cílů (červené body na obrázku 3), mezi které 

můžeme zařadit nákupní zóny, sportoviště a školy. Část tohoto dopravního proudu 

směřuje ze sjezdu č. 74 dálnice D8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3 - dopravní vztahy s okolím (mapový podklad: ags.cuzk.cz) 

Druhým významným zdrojem intenzit je ulice Masarykova vedoucí z centra města. 

Přivádí dopravní proud, který se v křižovatce rozděluje primárně do ulic Všebořická 

a Božtěšická. Z hodinového rozložení intenzit můžeme vidět, že hodnoty dosahují svých 

maxim odpoledne, konkrétně mezi 14. a 17. hodinou (viz graf 1). Ve Všebořicích se 

nachází rozsáhlé plochy nízkopodlažní i vysokopodlažní zástavby, zvýšené intenzity 

mohou reprezentovat návrat obyvatel do jejich bydlišť. 

Posledním zdrojem intenzit je dopravní proud na rameni z ulice Božtěšická, jedná se 

 o silnici první třídy z centra Ústí nad Labem. Tento dopravní proud je z větší části 

projíždějící tranzit z Božtěšic nebo Strážek směřující buď do centra města, anebo mimo 

město, dále do Teplic nebo na dálniční napojení s Německem či Prahou.  

  

https://ags.cuzk.cz/
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Obrázek 4 - dopravní proud Masarykova – nadjezd (mapový podklad: ags.cuzk.cz) 
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Graf 1 - intenzity dopravního proudu z ulice Masarykova [22] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doposud nezmíněný dopravní proud Masarykova–Masarykova (směrem ze 

severozápadu) křížení míjí nadjezdem (viz obrázek 4). Jedná se o přímé napojení bez 

možnosti odbočení. To způsobuje potíže při průjezdu Masarykova–Božtěšická, vozidla 

musí projíždět ul. Skorotická a zde se napojit do křížení. Jednotky hasičů vyjíždějící ze 

základny ve Všebořicích tento problém řeší příjezdem z ul. Všebořická, což způsobuje 

zdržení (delší trasa, průjezd vytíženým úsekem).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ags.cuzk.cz/
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Obrázek 5 - výřez z územního plánu města Ústí nad Labem [13] 

3. MOŽNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU 

Pro případné úpravy prostředí v prostoru poblíž křížení je třeba znát prostorové 

možnosti. Všechny potřebné informace poskytne Územní plán města Ústí nad Labem 

platný od 31. 12. 2011. Výřez z hlavního výkresu je možno vidět na obrázku 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plochy dopravní infrastruktury silniční (DI-S, světle růžová barva) jsou z jihovýchodu 

obklopeny plochami občanského vybavení (OV, tmavě oranžová barva). Na levé straně 

po směru do křížení se nachází kancelářské budovy, zastávka MHD Bukov a v dolní části 

prostory pomníku Julia Fučíka. Na pravé straně, dále od křížení, se nachází domov pro 

seniory. Prostřední část, délkou přibližně ekvivalentní ploše bydlení v bytových domech 

(BM, červená), je ve vlastnickém právu statutárního města Ústí nad Labem. Část v přímé 

blízkosti křížení je ve vlastnickém právu České republiky. Příslušnost nakládat s těmito 

plochami má ministerstvo spravedlnosti, které zde plánuje postavit justiční palác. 

Část mezi koncem nadjezdu Masarykova a samotným křížením, střed kruhu a menší 

části v blízkosti vyplňují plochy zeleně ochranné a izolační (ZO, světle zelená barva). 

Zbylé plochy v blízkosti dopravní infrastruktury, plochy občanského  

vybavení – komerční zařízení malá a střední (OV-KM, tmavě žlutá) slouží jako 

kancelářské nebo komerční prostory. 
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Plochy OV-KM umožňují přípustná nezbytná použití pro účely dopravní a technické 

infrastruktury. V případě severozápadní části by oblasti blízko silniční  

dopravní infrastruktury přicházely v úvahu jako zastávky VHD a doplňkové  

prostory pro pěší. Umožnilo by to přemístit zastávku Bukov rondel mimo jízdní pruh a 

zvýšilo přehlednost. U severovýchodních ploch OV-KM je použití možné pouze při 

zachování prostor pro pěší mezi komunikací a současnou budovou. 

Přípustný účel použití dovolují také plochy OV z jihovýchodu. V případě těchto ploch je 

jiné použití téměř nemožné. Na levé straně bude docházet ke kolizi se stávajícím 

objektem a na pravé straně s plochami, které náleží okolním prostorům i samotnému 

justičnímu paláci. 

Plochy zeleně ochranné a izolační dovolují podmíněně přípustnou nezbytnou dopravní 

a technickou infrastrukturu. V případě Bukova je možné zvážit použití pouze   

kruhové části a ploch přilehlých k OV-KM. Plocha ZO na jihozápadě tvoří násep z 

nadjezdu Masarykova. Při jejím použití je nutné vzít v úvahu násep a prostory pro pěší. 

Všechny plochy v blízkosti křížení dovolují přípustnou, případně podmíněně přípustnou 

nezbytnou dopravní a technickou infrastrukturu, není nutná změna územního plánu. 
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Obrázek 6 - riziková místa v křížení (mapový podklad: ags.cuzk.cz) 

4. VYŠETŘENÍ NEHODOVOSTI ÚSEKU 

V následující podkapitole jsou analyzována čtyři místa, která mohou představovat 

určité bezpečnostní riziko. V podkapitole 4.2. jsou tato riziková místa doplněna ještě o 

páté místo a je provedena analýza nehodovosti. Tato analýza tvoří další podklad studie 

křížení. 

4.1. Bezpečnostní rizika 

Největším bezpečnostním rizikem je situování a provedení křížení pozemních 

komunikací. Neznalý řidič, který soustavou stykových křižovatek projíždí poprvé, může 

nabývat pocitu, že se nachází na kruhovém objezdu, kde má dle § 22 odst. 5 zákona 

č. 361/2000 Sb., přednost před vozidly vjíždějícími na kruhový objezd. Řidič nevěnuje 

plnou pozornost dopravnímu značení a křížením projíždí s mylnou psychologickou 

předností. [14] 

Na obrázku 6 je možno vidět vyznačení pohledů na čtyři riziková místa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ags.cuzk.cz/geoprohlizec/
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Obrázek 7 - první rizikové místo (vlastní fotografie) 

Obrázek 8 - druhé rizikové místo (vlastní fotografie) 

První z nich (viz obrázek 7) má velmi ostrý úhel napojení. Řidič se musí otáčet a prohlížet 

zadními okny vozidla. Dopravní značení je provedeno dvojicí SDZ P 4 a VDZ V 6a 

„Dej přednost v jízdě“. Značení je dostatečné, pro řidiče zřetelné a splňuje podmínky 

 TP 65. [15] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druhé místo (viz obrázek 8) také nesplňuje úhel napojení. Pro řidiče je ale méně náročné. 

Vozidla, kterým má dát přednost vidí při příjezdu přímo před sebou, až poté se stáčí a 

dává jim přednost. Dopravní značení je provedeno stejným způsobem jako v 

předchozím případě. SDZ P 4 „Dej přednost v jízdě“ na pravé straně je doplněna 

o podklad z retroreflexního materiálu.  
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Obrázek 9 - třetí rizikové místo (vlastní fotografie) 

Třetí rizikové místo (viz obrázek 9) tvoří umístění dvou zastávek VHD v jízdním pruhu, 

který prochází křížením. Vozidla VHD stojící v zastávce zpomalují dopravní proud nebo 

řidiče donutí k zastavení či rychlé změně jízdního pruhu, což může zapříčinit vznik 

skoronehod nebo nehod. Řidič na přítomnost zastávky není nijak upozorněn kromě 

použitého VDZ V 11a „Zastávka autobusu nebo trolejbusu“, které nemá sloužit k těmto 

účelům. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čtvrtým rizikovým místem (viz obrázek 10) je napojení dopravního proudu 

Masarykova–Masarykova. Prvním nebezpečím je ostrý úhel napojení, ten je zde zčásti 

vykompenzován dopravním zařízením – odrazovým zrcadlem. 

Druhým nebezpečím tohoto místa je navazující autobusový záliv. Vodorovné dopravní 

značení přerušované vodicí čáry VDZ V 4 vede k napojení, ovšem řidič v tuto chvíli 

zároveň sleduje přijíždějící vozidla v odrazovém zrcadle, pohyb chodců v okolí přechodu 

pro chodce a může intuitivně pokračovat dále do autobusového zálivu. Ten by v tomto 

případě zastupoval funkci připojovacího pruhu. 

Na připojení z vedlejší komunikace zde upozorňuje SDZ P 4 „Dej přednost v jízdě“ s 

dodatkovou tabulkou E 2b „Tvar křižovatky“. Zde by přicházelo v úvahu doplnění 

vodorovného dopravního značení o VDZ V 6a „Dej přednost v jízdě“, nebo jeho 

alternativu VDZ V 6b „Příčná souvislá čára s nápisem STOP“. Pomohlo by to k optickému 

navedení řidičů k napojení. Před samotným křížením je umístěno VDZ V 7 a SDZ IP 6 (s 

podkladem z retroreflexního materiálu) „Přechod pro chodce“. [15] 

 



 

19 

 

Obrázek 10 - čtvrté rizikové místo (vlastní fotografie) 

Obrázek 11 - vymezení území analýzy nehodovosti (zdroj: nehody.cdv.cz a mapy.cz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Analýza nehodovosti 

Podkladem k analýze nehodovosti jsou data z Centra dopravního výzkumu. Vymezené 

období pro rozbor dat je 10 let (1. 1. 2010 až 31. 12. 2019). Území analýzy (viz obrázek 

11) bylo zvoleno tak, aby pokrývalo všechny vjezdy a riziková místa vyjmenovaná v 

podkapitole 4.1. Na nadjezdu se stala jedna nehoda (pouze s hmotnou škodou, zaviněna 

závadou komunikace), ta bude odečtena z dat (jedná se o část, která není řešena v rámci 

této práce).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nehody.cdv.cz/statistics.php
https://mapy.cz/zakladni?x=14.4110000&y=50.0853000&z=11
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Ve vymezeném území se stalo celkem 132 nehod a žádná osoba nebyla usmrcena. V 

tabulce 1 můžeme vidět, že několika příčinám, například přejíždění mezi pruhy nebo 

neuposlechnutí dopravního značení, lze předcházet úpravou organizace provozu nebo 

důraznějším upozorněním řidičů. 

Tabulka 1 - rozpis nehod podle hlavní příčiny [16] 

Hlavní příčina Počet nehod Lehce/těžce zraněné osoby 

Řidič se plně nevěnoval řízení vozidla 36 3/1 

Nedodržení bezpečné vzdálenosti za 

vozidlem 
32 3/0 

Přejíždění mezi jízdními pruhy 21 1/0 

Nepřizpůsobení rychlosti stavu 

vozovky 
12 3/1 

Proti příkazu dopravní značky P4 9 3/0 

Nezaviněná řidičem 5 2/0 

Nesprávné otáčení nebo couvání 4 0/0 

Nezvládnutí řízení vozidla 4 3/0 

Chodci na vyznačeném přechodu 3 2/1 

Proti příkazu dopravní značky P6 1 0/0 

Jízda jednosměrnou ulicí, silnicí 1 0/0 

Předjíždění vpravo 1 1/1 

Nepřizpůsobení rychlosti dopravně 

technickému stavu vozovky 
1 0/0 

Při předjíždění došlo k ohrožení 

předjížděného vozidla 
1 0/0 

Nepřizpůsobení rychlosti intenzitě 

(hustotě) provozu 
1 1/0 

Celkem 132 22/4 

 

V následujících pěti podkapitolách jsou provedeny podrobné rozbory jednotlivých 

rizikových a nehodových míst. Každé místo vytyčuje polygon, který byl zvolen 

individuálně podle místních poměrů tak, aby zahrnoval dané jízdní pruhy nebo klíčová 

místa. 
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Obrázek 12 - první nehodové místo (zdroj: nehody.cdv.cz a mapy.cz) 

4.2.1. Rozbor nehodovosti prvního místa 

První nehodové místo se nachází na I/30 ve směru od Všebořické, v křížení dvou ramen 

stykové křižovatky. Přesnou pozici, včetně nehodových událostí, lze vidět na obrázku 12 

(pozice včetně pohledu na obrázku 6 a 7).  

Ve zmíněném období 10 let, od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2019, se zde stalo 28 nehod. V 27 

případech šlo o srážku s jedoucím nekolejovým vozidlem, jednou došlo ke srážce s 

pevnou překážkou (např. sloup veřejného osvětlení).  

Celkem 15 nehod bylo zaviněno řidiči, kteří se plně nevěnovali řízení (dvě lehce zraněné 

osoby), 8 nehod vzniklo nedodržením bezpečné vzdálenosti za vozidlem, dvě nehody se 

staly při přejíždění mezi jízdními pruhy, dvě nehody byly proti příkazu SDZ  

P 4 „Dej přednost v jízdě!“ (jedna lehce zraněná osoba) a jedna nehoda vznikla jízdou 

proti příkazu SDZ P 6 „Stůj, dej přednost v jízdě!“ (poslední zmíněná nehoda je nejspíše 

zaznamenána chybně, SDZ P 6 zde umístěna nebyla). [17] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2. Rozbor nehodovosti druhého místa 

Druhé nehodové místo navazuje na to první, leží o několik metrů dál (viz obrázek 6 a 8). 

V tomto případě se jedná o křížení I/30 a MK Masarykova (ve směru z centra města). 

 

https://nehody.cdv.cz/statistics.php
https://mapy.cz/zakladni?x=14.4110000&y=50.0853000&z=11
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Obrázek 13 - druhé nehodové místo (zdroj: nehody.cdv.cz a mapy.cz) 

V tomto vytyčeném polygonu (viz obrázek 13) se stalo celkem devět nehod. Z toho čtyři 

nehody jsou evidovány jako srážka s pevnou překážkou (2 lehce zraněné osoby), čtyři 

jako srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem (1 lehce zraněná osoba) a jedna jako jiný 

druh nehody (motocykl, deštivé povětrnostní podmínky, řidič lehce zraněn). Hlavními 

příčinami nehod bylo ve třech případech nezvládnutí řízení vozidla a nedodržení 

bezpečné vzdálenosti za vozidlem, ve dvou případech jízda proti příkazu SDZ P 4 „Dej 

přednost v jízdě!“ a jedenkrát se řidič plně nevěnoval řízení. [18] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3. Rozbor nehodovosti třetího místa 

Třetí nehodové místo se nachází na I/30 v jízdním pruhu ve směru od Božtěšické 

(viz obrázek 6 a 9).  

Vytyčený polygon (viz obrázek 14) pokrývá místo v přímé blízkosti zastávky. V tomto 

území se stalo celkem 13 nehod a všechny se obešly bez zranění. V 10 případech se 

jednalo o srážku s jedoucím nekolejovým vozidlem, ve dvou případech o srážku s 

pevnou překážkou a v jednom případě o srážku s vozidlem zaparkovaným nebo 

odstaveným. 

Přejíždění mezi jízdními pruhy bylo hlavní příčinou nehody v sedmi případech, 

nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky ve čtyřech případech, nesprávné otáčení a 

nedodržení bezpečné vzdálenosti v jednom případě.  

https://nehody.cdv.cz/statistics.php
https://mapy.cz/zakladni?x=14.4110000&y=50.0853000&z=11
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Obrázek 14 - třetí nehodové místo (zdroj: nehody.cdv.cz a mapy.cz) 

Ve třech případech došlo ke srážce v zastávce autobusu a trolejbusu bez nástupního 

ostrůvku, z toho jedenkrát šlo o srážku autobusu a osobního automobilu (autobus byl v 

době nehody zaparkovaný v zastávce, řidič osobního automobilu nepřizpůsobil rychlost 

stavu vozovky). [19] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4. Rozbor nehodovosti čtvrtého místa 

Čtvrté nehodové místo se nachází na MK Masarykova, rizikem je spojení dopravního 

proudu z nadjezdu, od křížení a navazující autobusový záliv (viz obrázky 6 a 7). 

V polygonu ohraničujícím území (viz obrázek 15) rozboru nehodovosti se stalo celkem 

18 nehod. Ve 13 případech došlo ke srážce s jedoucím nekolejovým vozidlem (1 těžké a 

2 lehká zranění), ve třech případech s pevnou překážkou (1 těžké a 3 lehká zranění), 

jedenkrát došlo ke srážce s chodcem (1 lehké zranění) a dále se stala jedna 

nespecifikovaná nehoda (srážka jedoucího trolejbusu s jiným neznámým účastníkem 

provozu, 1 lehké zranění).  

Podrobný rozpis nehod podle hlavní příčiny je uveden v tabulce 2. 

 

 

 

https://nehody.cdv.cz/statistics.php
https://mapy.cz/zakladni?x=14.4110000&y=50.0853000&z=11
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Obrázek 15 - čtvrté nehodové místo (zdroj: nehody.cdv.cz a mapy.cz) 

Tabulka 2 - rozpis nehod čtvrtého místa podle hlavní příčiny [20] 

Hlavní příčina Počet nehod Lehce/těžce zraněné osoby 

Při přejíždění mezi jízdními pruhy 5 0/0 

Nedodržení bezpečné vzdálenosti 

za vozidlem 
3 0/0 

Nepřizpůsobení rychlosti stavu 

vozovky 
3 1/3 

Řidič se plně nevěnoval řízení 

vozidla 
2 0/0 

Chodci na vyznačeném přechodu 1 1/0 

Nezaviněná řidičem 1 1/0 

Nepřizpůsobení rychlosti intenzitě 

(hustotě) provozu 
1 1/0 

Předjíždění vpravo 1 1/1 

Nesprávné otáčení nebo couvání 1 0/0 

Celkem 18 5/4 

V případě první nehody s těžkými zraněnými (červená tečka) se jednalo o srážku s 

pevnou překážkou, řidič nepřizpůsobil rychlost stavu vozovky z nadjezdu.  

K druhé nehodě s těžkými zraněními došlo srážkou osobního automobilu, cyklisty 

a trolejbusu. Příčinou bylo předjíždění vpravo řidičem osobního automobilu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nehody.cdv.cz/statistics.php
https://mapy.cz/zakladni?x=14.4110000&y=50.0853000&z=11
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Obrázek 16 - páté nehodové místo (zdroj: nehody.cdv.cz a mapy.cz) 

4.2.5. Rozbor nehodovosti pátého místa 

Páté nehodové místo se nachází před třetím nehodovým místem, na I/30 ve směru od 

Božtěšické. Nenachází se zde žádné rizikové aspekty, rozhledové poměry jsou dobré a 

dopravní značení je zde provedeno totožně jako u prvního nehodového místa (viz 

podkapitola 4.2.1., obrázek 7). 

Přesnou pozici polygonu ohraničujícího řešené území lze vidět můžeme vidět na 

obrázku 16. Stalo se zde 21 nehod. Ve 20 případech se jednalo o srážku s jedoucím 

nekolejovým vozidlem (2 lehce zraněné osoby), v jednom případě šlo o srážku s pevnou 

překážkou. 

Celkem 10 nehod zavinili řidiči, kteří se plně nevěnovali řízení, v pěti případech šlo o 

nedodržení bezpečné vzdálenosti. U tří případů byla hlavní příčina jízda proti příkazu 

SDZ P 4, ve dvou případech bylo hlavní příčinou nehody nepřizpůsobení rychlosti stavu 

vozovky a jedenkrát bylo na vině nepřizpůsobení rychlosti technickému stavu vozovky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstupem z této kapitoly je pět míst, ve kterých se stalo celkem 89 nehod (to tvoří 

přibližně 67 % nehod v celém křížení ve zmíněném období). V těchto místech budou 

navržena opatření, zajišťující vyšší bezpečnost. 

  

https://nehody.cdv.cz/statistics.php
https://mapy.cz/zakladni?x=14.4110000&y=50.0853000&z=11
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Obrázek 17 - výřez z videozáznamu dopravního průzkumu [22] 

5. INTENZITA DOPRAVY V KŘÍŽENÍ 

5.1. Stanovení intenzit dopravy 

Dle TP 189, podkapitoly 3.1 je pro stanovení intenzit dopravy nutno použít výsledky z 

dopravního průzkumu. Pro účely této bakalářské práce jsou k dispozici výsledky z 

dopravního průzkumu provedeného ve dnech 18. a 20. 9. 2019. Průzkum provedla 

laboratoř MobiLab v rámci požadavku ŘSD na posouzení ÚKD při inženýrských pracích. 

Jedná se o kombinovaný dopravní průzkum, v uvedených dnech byl vždy pořízen jeden 

videozáznam (viz obrázek 17), ze kterého poté bylo ručně provedeno vyhodnocení. [22] 

 

 

 

 

 

 

 

Technické podmínky pro stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích 

používají specifické termíny z důvodu úplné konkrétnosti a správnosti postupu. Pro 

účely této práce jsou níže uvedeny některé důležité pojmy z technických podmínek.  

(1) Pracovní den – dny pondělí až pátek, pokud na ně nepřipadá státní svátek (v 

ČR, případně i v okolních státech).  

(2) Běžný pracovní den – úterý, středa nebo čtvrtek, pokud jsou pracovními dny 

a pokud jim předchází i po nich následuje pracovní den.  

(3) Běžný pátek – pátek, který je pracovním dnem, pokud i čtvrtek je pracovním 

dnem.  

(5) Běžný týden – týden, ve kterém jsou všechny dny pondělí až pátek 

pracovními dny a nenastává významná událost ovlivňující intenzitu dopravy. 

(TP 189, III. vydání) 

Týden, kdy byly oba průzkumy provedeny, lze považovat za běžný. Středu 18. 9. 2019 

lze považovat za běžný pracovní den a pátek 20. 9. 2019 za běžný pátek. Data splňují 

požadavky III. vydání TP 189 a jsou tedy způsobilá pro účely této bakalářské práce. [23] 
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5.2. Vyhodnocení dat 

Pro účely této bakalářské práce byly použity intenzity ze středy 18. 9. 2019 v celém 

měřeném období (6:00–19:00). V tabulce 3 můžeme vidět, že z pohledu vysokých 

intenzit jsou významné tři dopravní proudy. V návrhové fázi musí být těmto proudům 

věnována dostatečná pozornost. 

Tabulka 3 - intenzity dopravních proudů [22] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Použité intenzity jsou rozděleny do kategorií „osobní“ a „pomalé“. Pro výpočty v rámci 

TP 189 s nimi bude počítáno jako s celkem. 

5.2.1. Stanovení ročního průměru denních intenzit RPDI 

Stanovení odhadu hodnoty RPDI z výsledků krátkodobého průzkumu bude provedeno 

pro celkovou intenzitu dopravního proudu pomocí následujícího vztahu: 

RPDI = Im * km,d * kd,t * kt,RPDI    (1) 

kde Im je intenzita dopravy dopravního proudu v době průzkumu  

  [voz./doba průzkumu], 

km,d je přepočtový koeficient intenzity dopravy za dobu průzkumu na denní 

intenzitu dopravy dne průzkumu [-], 

kd,t je přepočtový koeficient denní intenzity dopravy dne průzkumu na 

týdenní průměr denních intenzit dopravy [-], 

kt,RPDI je přepočtový koeficient týdenního průměru denní intenzity dopravy na 

roční průměr denních intenzit dopravy [-]. 

Zdroj Cíl Osobní* % Pomalé* % Suma (Im)* 

Masarykova Božtěšická 2594 99 27 1 2621 

Masarykova Skorotická 654 97 18 3 672 

Masarykova Všebořická 4713 85 828 15 5541 

Všebořická Božtěšická 4036 94 240 6 4276 

Všebořická Skorotická 193 67 94 33 287 

Všebořická Masarykova 3698 88 519 12 4217 

Božtěšická Skorotická 450 99 5 1 455 

Božtěšická Masarykova 4565 96 177 4 4742 

Božtěšická Všebořická 1609 93 126 7 1735 

Skorotická Božtěšická 629 97 17 3 646 

Skorotická Masarykova 900 91 88 9 988 

Skorotická Všebořická 402 84 74 16 476 

*[vozidla/doba průzkumu] 
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Obrázek 18 – hodnoty koeficientů pi
d [%] [23] 

Stanovení přepočtového koeficientu km,d 

Hodnota přepočtového koeficientu km,d se vypočte jako:  

km,d = 
100%

∑ p
i
d       (2) 

kde ∑ p
i
d [%] je součet podílů hodinových intenzit dopravy za dobu průzkumu na denní 

intenzitě dopravy. 

Hodnoty pi
d byly odečteny z tabulky v příloze 1.6 „Denní variace intenzit dopravy v běžný 

pracovní den, vozidla celkem“ TP 189. Jednotlivé hodnoty závisí na ročním období a 

charakteru provozu. Pro podzimní období, charakter provozu I (silnice první třídy bez 

statutu mezinárodní silnice) a M (místní komunikace) byly zvoleny následující hodnoty 

(viz obrázek 18). 

 

 

 

 

 

Stanovení přepočtového koeficientu kd,t 

Přepočtový koeficient denní intenzity dopravy dne průzkumu na týdenní průměr 

denních intenzit dopravy kd,t [-] se určí totožně jako v případě (2), místo podílu 

hodinových intenzit dne průzkumu pi
d se počítá s podílem denní intenzity dopravy v den 

průzkumu na týdenním průměru denních intenzit dopravy pi
t [%]. 

kd, t = 
100%

p
i
t       (3) 

Hodnoty koeficientu pi
t byly odečteny z tabulky umístěné v příloze 2.6 „Týdenní variace 

intenzit dopravy, vozidla celkem“ TP 189. Jednotlivé hodnoty závisí na období, dnu v 

týdnu a charakteru provozu. V závislosti na těchto parametrech byly odečteny hodnoty 

pi
t = 108,1 % (období podzimu, den středa, charakter provozu I) a pi

t = 112,9 % (totožné 

období i den, charakter provozu M) (viz obrázek 19).  
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Obrázek 19 – hodnoty podílu pi
t [%] [23] 

Obrázek 20 - hodnoty podílu pi
r [%] [23] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovení přepočtového koeficientu kt,RPDI 

Hodnota koeficientu kt,RPDI [-] se vypočte analogicky jako v případě (2). Pouze se změní 

součet podílů hodinových intenzit dopravy pi
d na podíl denní intenzity dopravy měsíce 

na ročním průměru denních intenzit pi
r [%]. 

kt,RPDI = 
100%

p
i
r       (4)  

Podíl pi
r
 je stanoven v závislosti na charakteru provozu a měsíci v roce, jeho odečtení 

probíhá z tabulky umístěné v příloze 3.6 „Roční variace intenzit dopravy, vozidla 

celkem“ TP 189. Pro měsíc září a silnici první třídy je hodnota pi
t
 = 107,1 %. Pro místní 

komunikaci je hodnota pi
t = 103,7 % (viz obrázek 20). 
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5.2.2. Výpočet intenzity špičkové hodiny IŠH 

Intenzitu dopravy špičkové hodiny IŠH [voz./h] stanovíme přepočtem z ročního průměru 

denních intenzit. Jedná se o součin RPDI a přepočtového koeficientu ročního průměru 

denních intenzit dopravy na špičkovou hodinovou intenzitu dopravy kRPDI,ŠH. Tento 

koeficient je stanoven podle charakteru provozu na komunikaci a v tomto  

případě platí kRPDI,ŠH = 0.103 [-]. 

IŠH = RPDI * kRPDI,ŠH     (5) 

5.3. Prognóza dopravních intenzit 

Pro stanovení výhledových intenzit budou použity hodnoty intenzit špičkové hodiny IŠH 

z podkapitoly 5.2. a metoda jednotného součinitele vývoje popsaná v TP 225. 

Technické podmínky pro prognózu intenzit automobilové dopravy pracují s rozdělením 

vozidel do tří skupin. Intenzita špičkové hodiny, určená v podkapitole 5.2.2., je 

vypočítána pro dopravní proud jako celek (bez rozdělení druhů vozidel). Pro účely 

výpočtů dle TP 225 bude vypočtená intenzita špičkové hodiny dodatečně rozdělena 

procentuálním poměrem z výchozích dat (viz tabulka 3). Procentuální zastoupení 

skupiny „osobní“ odpovídá skupině A („osobní vozidla“), skupina „pomalé“ bude pro 

výpočty přiřazena skupině B („lehká nákladní vozidla“). [24] 

Výchozím rokem je rok 2019, jako výhledový rok byl stanoven rok 2050. 

5.3.1. Procentuální rozdělení dopravního proudu 

Procentuální rozdělení bude provedeno pomocí vztahu:  

p
i
 = 

ni 

nc

 * 100      (6) 

kde pi  je procentuální zastoupení vozidel skupiny i [%], 

 ni je počet vozidel daného druhu [-], 

 nc je celkový počet vozidel [-]. 

5.3.2. Výpočet výhledových intenzit 

Stanovení koeficientů vývoje dopravy 

Prvním krokem stanovení výhledových intenzit je určení koeficientu vývoje dopravy pro 

výchozí a výhledový rok. Tento koeficient závisí na kraji, kategorii silnice, vzdálenosti od 

krajského města, kategorii vozidel a časovém horizontu. Je uveden v příloze 3 

„Koeficienty vývoje mezioblastních vztahů“ TP 225. 
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Obrázek 21 - koeficienty vývoje dopravy pro osobní vozidla [24] 

Obrázek 22 - koeficienty vývoje dopravy pro lehká nákladní vozidla [24] 

Pro skupinu A – osobní vozidla, Ústecký kraj, kategorii silnic první a třetí (alternativa za 

MK) třídy jsou hodnoty následující (viz obrázek 21): 

 

 

 

 

 

 

 

Ústí nad Labem je krajské město, hodnoty jsou tedy zvoleny z příslušného sloupce. 

Koeficient vývoje intenzity dopravy pro mezilehlé roky, v tomto případě rok 2019, se 

určí lineární interpolací. 

V případě skupiny B – lehkých nákladních vozidel, byl postup určení koeficientů totožný 

(viz obrázek 22): 

 

 

 

 

 

 

 

Druhým krokem je výpočet, ten se provede samostatně pro obě skupiny vozidel podle 

vzorce: 

IVi = IOi * kPi      (7) 

kde IVi je výhledová intenzita dopravy pro určitou skupinu vozidel [voz./h], 

 IOi je výchozí intenzita dopravy pro určitou skupinu vozidel [voz./h], 

 kpi je koeficient prognózy dopravy pro určitou skupinu vozidel [-]. 
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Koeficient prognózy dopravy kpi se určí jako poměr koeficientů vývoje dopravy pro 

výhledový a výchozí rok dané skupiny vozidel. 

5.4. Shrnutí postupu výpočtu 

Vzorový výpočet bude proveden pro dopravní proud Masarykova–Všebořická. Vstupní 

hodnotou výpočtu je intenzita dopravního proudu za dobu průzkumu (viz. tabulka 4). 

Tabulka 4 - intenzita dopravního proudu Masarykova - Všebořická [22] 

 

Prvním výpočtem je stanovení přepočtového koeficientu km,d dle (2): 

km,d  =  
100 %

84.54 %
 = 1.18 

Druhým výpočtem je stanovení přepočtového koeficientu kd,t dle (3): 

kd, t = 
100 %

112.9 %
= 0.89 

Třetím výpočtem je stanovení přepočtového koeficientu kt,RPDI dle (4): 

kt,RPDI = 
100%

103.7 %
= 0.96 

Pro výpočet RPDI dle (1) provedeme součin intenzity a všech koeficientů: 

RPDI = 5541 * 1.18 * 0.89 * 0.96 =  5586 voz./den 

Intenzita špičkové hodiny IŠH bude vypočtena dle vztahu (5): 

IŠH = 5586 * 0.103 = 575 voz./h 

Tento dopravní proud je v základních datech z 85 % skupinou A a z 15 % skupinou B: 

IOA
 = 575 * 85 % = 489 voz./h  IOB

 = 575 * 15 % = 86 voz./h 

Výpočet výhledových intenzit bude určen podle vztahu (7): 

IVA
 = 489 * 

1.20

1.03
 = 570  voz./h  IVB

 = 86 * 
1.47

1.06
 = 119  voz./h 

Intenzity jsou vždy zaokrouhleny na celá čísla, přepočtové koeficienty vždy na dvě 

desetinná místa. Všechny výpočty jsou umístěny v příloze 2.1. a 2.2. (strany 5 až 31 v 

knize příloh). 

Zdroj Cíl  Osobní* % Pomalé* % Suma (Im)* 

Masarykova Všebořická  4713 85 828 15 5541 

 *[vozidla/doba průzkumu] 
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5.5. Výhledové intenzity dopravy 

Výstupem z výpočtu jsou výhledové intenzity dopravy v křížení v roce 2050. Tyto 

hodnoty (viz tabulka 5) budou použity jako jeden ze vstupních parametrů kapacitního 

posouzení úprav. 

Tabulka 5 - výhledové intenzity dopravy (rok 2050) [voz./h] 

6. MOŽNOSTI VARIANTNÍCH ÚPRAV 

V předchozích kapitolách došlo k analýze potřebných a dostupných podkladů. Současně 

byla identifikována místa, která byla označena za riziková (počtem nehod, provedením 

apod.) a u kterých je třeba najít jiné řešení. 

Tato kapitola se bude zabývat výstupem z výše zmíněných podkladů, shrne aktuální 

řešení, řešení plánované dle ŘSD a přinese možné návrhy. Zároveň bude zohledňovat 

prostorové možnosti a intenzity dopravních proudů. 

6.1. Současné řešení 

Jak bylo zmíněno již dříve, aktuální provedení je situováno jako zdánlivá okružní 

křižovatka. Směr jízdy a stavební úpravy jsou totožné, avšak přednost v jízdě tuto 

organizaci mění na soustavu čtyř stykových křižovatek (viz příloha 4.0.). 

Toto provedení je zde ze 70. let 20. století, jednalo se o první křižovatku okružního typu 

(situováním) v České republice. Kompletní obnova vrchního krytu vozovky zde byla 

provedena naposledy v létě 2016. Svislé dopravní značení bylo v té době částečně 

obnoveno v nutném rozsahu. Podrobné detaily svislého i vodorovného dopravního 

značení je možno vidět v příloze 3.0. – Výkres aktuálního řešení (situace a příčné řezy). 

[26] 

č. proudu průjezdní body osobní pomalé suma 

1 Masarykova Božtěšická 313 4 317 

2 Masarykova Skorotická 79 3 82 

3 Masarykova Všebořická 570 119 689 

4 Všebořická Božtěšická 496 37 533 

5 Všebořická Skorotická 23 14 37 

6 Všebořická Masarykova 458 75 533 

7 Božtěšická Skorotická 56 0 56 

8 Božtěšická Masarykova 563 28 591 

9 Božtěšická Všebořická 199 18 217 

10 Skorotická Božtěšická 76 3 79 

11 Skorotická Masarykova 110 12 122 

12 Skorotická Všebořická 48 11 59 
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6.1.1. Kapacitní posouzení 

Pro kapacitní posouzení aktuálního řešení bylo křížení rozděleno do čtyř stykových 

křižovatek a každá z nich byla posouzena samostatně. Výpočty byly provedeny pomocí 

webového portálu společnosti Tralys, v tomto případě byla použita aplikace „Kapacita 

neřízené úrovňové křižovatky – TP 188“. 

Při použití výhledových intenzit dopravy došlo ve třech případech k nevyhovění 

kapacity vjezdu (z Božtěšické, z Masarykovy a u Všebořické ulice), v případě Skorotické 

ulice byla úroveň kvality dopravy vjezdu na stupni „E“, což je pro kategorii místní 

komunikace dostačující. Kompletní výpočtové protokoly jsou umístěny v příloze 4.0. 

(strany 32 až 48 v knize příloh).  

6.1.2. Variantní řešení ŘSD 

ŘSD z pozice objednatele nechalo v roce 2009 zpracovat projektovou dokumentaci pro 

provádění stavby (viz obrázek 23). Z důvodu pozastavení/zdržení některých procesů 

došlo v roce 2019 k zadání aktualizace dokumentace stupně PDPS. Zároveň došlo k 

požádání o prodloužení stavebního povolení, o které bude společně s aktualizovanou 

dokumentací PDPS znovu zažádáno. 

Objednatel počítá s vyhlášením výběrového řízení a zahájením výstavby v roce 2022, k 

uvedení do provozu by mělo dojít o rok později. [25] 

Společnost Valbek, spol. s r.o., z pozice zpracovatele zadávací dokumentace stavby ve 

svém řešení změnila dopravní režim křížení na okružní křižovatku spirálovitou. 

Dojde k nakolmení vjezdů z ulic Masarykova a Všebořická, na všech vjezdech bude 

doplněno SDZ P4 „Dej přednost v jízdě!“ + C1 „Kruhový objezd“ a Z3 „Vodící tabule“. 

Návrh také počítá s vybudováním tří nových portálů (před vjezdem z Masarykovy, dva 

nad prstencem) a také s doplněním tří kusů SDZ IS 7a „Směrová návěst před odbočením“ 

před odbočením směrem Severní Terasa (ulice Božtěšická), směrem Všebořická a 

směrem Masarykova. Zastávka Bukov rondel, která byla dříve umístěna v jízdním pruhu, 

zůstává na stejném místě. Návrh ovšem nepočítá s tímto prostorem jako s jízdním 

pruhem, ale pouze se zastávkou. Oddělení je provedeno posunutím hrany křižovatky z 

ulice Skorotická více do středu okruhu a příslušným vodorovným dopravním značením. 

Změna režimu křižovatky a první zmíněná úprava povede k eliminaci psychologické 

přednosti (zmíněno u prvního a druhého nehodového místa, podkapitoly 4.2.1. a 4.2.2.). 

Umístění zastávky Bukov rondel mimo jízdní pruh snižuje nebezpečí tohoto místa 

(zmíněno jako třetí nehodové místo, viz kapitola 4.2.3.).  
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Obrázek 23 - situace dopravního značení, variantní řešení ŘSD (zpracovatel Valbek, spol. s r.o.) [26] 

Norma pro projektování místních komunikací, dle odstavce 10.1.3.3., nedovoluje návrh 

přechodů pro chodce přes dva jízdní pruhy, proto s nimi návrh nepočítá. Místa, kde byly 

přechody pro chodce dříve mají pouze sníženou chodníkovou hranu (ze 150 mm na 20 

mm) a budou doplněna varovným pásem. Na pohyb chodců v těchto místech řidiče 

upozorňuje svislé dopravní značení A22 „Jiné nebezpečí“ + E9 „Druh vozidla“. [15] [32] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Koncept jednopruhové okružní křižovatky 

První uvažovanou variantou této práce byla jednopruhová okružní křižovatka. Tento 

koncept řeší všechna nehodová místa, zároveň je ekonomicky nejméně nákladnou 

variantou a je plně v souladu s TP. Počítal pouze s úpravou současného řešení doplněním 

svislého, vodorovného dopravního značení a použitím plastových silničních obrub v 

místech, kde by jinak musela být vybudována nová hrana. 

Všechny navržené úpravy je možno vidět na obrázku 24 (šedou barvou je současné VDZ, 

modrou nově navržené). 
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Obrázek 24 - koncept jednopruhové okružní křižovatky (mapový podklad: ags.cuzk.cz) 

Seznam navržených úprav:  

▪ Doplněním SDZ P4 „Dej přednost v jízdě!“ + C1 „Kruhový objezd“ na všechny čtyři 

vjezdy, k tomu navazující vodorovné dopravní značení včetně V 5 „Příčná čára 

souvislá“ před každý vjezd a V 9a „Směrové šipky“. 

▪ Nahrazení SDZ P4 za P6 „Stůj, dej přednost v jízdě!“ u napojení nadjezdu 

Masarykova, doplněno o V 6b „Příčná souvislá čára s nápisem STOP“. 

▪ Použití plastových obrub:  

o po vnějším obvodu původního pásu s nejmenším průměrem za účelem 

znepřístupnění jízdního pruhu by došlo k použití pouze vnějšího pruhu; 

o u nástupní hrany zastávky VHD Bukov rondel, která byla posunuta více do 

středu okruhu a od jízdního pruhu oddělena dopravním stínem V 13a;  

o k oddělení dopravních proudů Masarykova–Božtěšická, 

Všebořická-Masarykova a Božtěšická–Skorotická, pro lepší orientování 

řidičů a zamezení náhlých přejezdů mezi pruhy. [15] 
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6.2.1. Kapacitní posouzení 

Kapacitní posouzení výše zmíněného konceptu bylo provedeno opět pomocí webového 

portálu společnosti Tralys. Jelikož se jedná o jednopruhovou okružní křižovatku, byla 

použita aplikace „Kapacita okružní křižovatky – TP 234“. 

Vstupními parametry pro kapacitní posouzení OK jsou geometrické prvky křižovatky 

(poloměry vjezdů a výjezdů, vzdálenost křížových bodů každého ramene) a intenzity 

dopravy (výhledové). Vjezdy konceptu JOK kapacitně nevyhověly. Tento koncept tedy 

nebyl dále rozpracován a byl výchozím bodem návrhu spirálovité okružní křižovatky. 

Výpočtové protokoly jsou umístěny v příloze 4.1. (strany 49 až 51 v knize příloh). 

6.3. Návrh spirálovité okružní křižovatky 

Návrh spirálovité okružní křižovatky částečně vychází z aktuálního řešení a výše 

zmíněného konceptu. Zachovává spojovací větve křižovatky, tzv. bypassy,  

Masarykova–Božtěšická a Všebořická–Masarykova, ty nyní odděluje dopravní ostrůvek, 

který je proveden z dlažebních kostek vyvýšených o 20 až 30 milimetrů pro případné 

pojíždění vozidly. Kloubovým autobusům a trolejbusům tento prvek slouží podobně 

jako srpovitá krajnice. [27] 

Vjezdy z ulic Masarykova a Všebořická byly více nakolmeny z důvodu většího důrazu na 

zpomalení vozidel. V současném řešení jsou to vjezdy, které do křížení najíždí bez 

zastavení (nedávají přednost jinému dopravnímu proudu). Touto úpravou dojde k 

eliminaci psychologické přednosti. [27] 

Ve třech případech (z ulic Masarykova, Všebořická, Skorotická) se jedná o vjezd typu 3. 

Vjezd z ulice Božtěšická je z kapacitních důvodů proveden jako typ 1 (viz obrázek 25).  

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 25 - typy vjezdů do spirálovité okružní křižovatky (zdroj: tralys.cz) 

http://app.tralys.cz/
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Šířka jízdních pruhů se pohybuje v rozmezí 4.25 – 5.0 metrů v závislosti na místě. 

Výchozí šířka vjezdu je 3.5 metru, výjezdu 4.0 metru. Šířkové uspořádání a geometrické 

prvky byly upraveny podle vlečných křivek směrodatného vozidla (autobus DLA 12 – 

délka 12 metrů). Pouze v případě trasy 1 byl použit kloubový autobus KA (představující 

kloubový trolejbus délky 17.99 metrů). Jedná se o jedinou trolejbusovou trasu 

projíždějící křižovatkou. [27] [28] 

Oddělení autobusové zastávky Bukov rondel od jízdního pruhu je provedeno pomocí 

dopravního stínu V 13a, zamezí se tak vjezdu jiných vozidel do zastávky. Nová nástupní 

hrana má délku 37 metrů, umožňuje tedy zastavení dvou nejdelších vozidel za sebou s 

rezervou jednoho metru. [29]  

Svislé a vodorovné dopravní značení bylo provedeno dle TP 65, TP 100 a TP 133. Ke 

zvýšení orientace řidičů před vjezdem slouží tři značky IS 9b „Návěst před křižovatkou“. 

Ze směru Všebořická a Božtěšická jsou tyto značky umístěny na stávajícím portále, v 

případě ulice Masarykova se počítá s vybudováním nového portálu (Portál Masarykova 

I.). Výjezd směrem do ulice Všebořická je signalizován dvojicí značek IS 7a „Směrová 

návěst pro odbočení“ umístěných na stávajícím portále (Portál Masarykova II.). V 

případě výjezdů Božtěšická a Masarykova nebylo možné kvůli rozhledovým poměrům 

použít značky IS 7a umístěné na stojce, protože by bránily ve výhledu vjezdovému 

paprsku. Svislé dopravní značení je na zbývajících výjezdech provedeno jako v případě 

výjezdu do ulice Skorotická – IS 3c „Směrová tabule (s jedním cílem)“, IS 4c „Směrová 

tabule (s jedním místním cílem)“ a IS 4d „Směrová tabule (se dvěma místními cíli)“. [15] 

[30] [31] 

Výkres situace a příčných řezů tohoto návrhu jsou umístěny v příloze 3.1., funkční 

rozdělení ploch v příloze 3.2., vlečné a obalové křivky v příloze 3.3. 

6.3.1. Kapacitní posouzení 

Stejně jako v případě konceptu i posouzení návrhu spirálovité okružní křižovatky bylo 

provedeno pomocí webového portálu společnosti Tralys, za použití aplikace pro 

posuzování kapacity okružních křižovatek.  

Do vstupních parametrů, kromě těch již zmíněných u konceptu, přibyl parametr typu 

vjezdu. Typy vjezdů se u spirálovitých okružních křižovatek rozlišují podle počtu vjezdů 

každého paprsku a počtu pruhů na obvodu (obrázek 25). Všechny vjezdy i výjezdy 

splnily požadavek úrovně kvality dopravy. Výpočtové protokoly jsou umístěny v příloze 

4.2. (strany 52 až 54 v knize příloh).  
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Obrázek 26 – schéma os větví stykových křižovatek (mapový podklad: ags.cuzk.cz)  

6.4. Další prošetřené možnosti 

V rámci prošetření všech možností jsou v následujících podkapitolách rozpracovány dva 

koncepty. První koncept řeší problematiku vytvořením dvou stykových křižovatek, ten 

druhý vytvořením křižovatky průsečné. 

6.4.1. Koncept stykových křižovatek 

Tento koncept počítal s vytvořením dvou stykových křižovatek tak, aby došlo k napojení 

všech čtyř ramen. Jejich polohy byly v přímé blízkosti hran parcely justičního paláce 

a blízkého obchodního domu. První z nich by měla ramena ve směru  

Masarykova–Božtěšická–Všebořická (dolní křižovatka), ta druhá by v těsné blízkosti 

navazovala rameny Božtěšická–Skorotická (horní křižovatka). Situování stykových 

křižovatek můžeme vidět na obrázku 26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z důvodu polohy, resp. vzájemného umístění křižovatek tento koncept nelze realizovat.  
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Prvním důvodem je mezikřižovatková vzdálenost a z ní vycházející plynulost provozu. 

Norma pro projektování křižovatek na pozemních komunikacích (ČSN 73 6102), části 

odstavce 4.4.5 vzájemnou vzdálenost určují následovně: 

4.4.5.2  Nejmenší vzájemné vzdálenosti křižovatek na silnicích a 

dálnicích určuje ČSN 73 6101 a na místních komunikacích ČSN 73 6110. 

4.4.5.3  Vzájemná vzdálenost křižovatek se měří: 

– na silnicích bez přídatných pruhů a na místních komunikacích mezi 

osami křižujících se komunikací;        

– na dálnicích a silnicích s přídatnými pruhy ve směru staničení od 

konce připojovacích pruhů první křižovatky k začátku odbočovacích 

pruhů následující křižovatky. 

4.4.5.4  Vzdálenost mezi křižovatkami má umožnit: 

– řazení do odbočovacích pruhů (odbočení vlevo a vpravo) a do 

průběžných jízdních pruhů pro přímý směr; 

– stání délky front vozidel zdržených vjezdem do křižovatky; 

– umístění dopravního značení podle TP 65 a TP 169. (ČSN 73 6102) 

Norma ČSN 73 6110 (Projektování pozemních komunikací), konkrétně tabulka  

2 - Charakteristika místních komunikací funkčních skupin A až C, pro případ MK funkční 

skupiny B definuje minimální vzdálenost 150 metrů. Dodatek g tuto hodnotu snižuje na 

70 metrů za podmínky dobré organizace dopravy. S přihlédnutím na reorganizaci 

dopravních proudů (viz příloha 4.3.) a silné křižovatkové pohyby (viz příloha 1.0. 

a konec přílohy 2.2.) by nebylo možné splnění všech podmínek bodu 4.4.5.4. [32] [33] 

Druhým důvodem je bezpečnost provozu.  

Prvním negativním aspektem je úhel napojení, který by dle normy pro projektování 

křižovatek na pozemních komunikacích měl být v intervalu od 75 do 105 stupňů. V 

případě nového vedení pozemní komunikace Skorotická v těsné blízkosti budovy je 

tento požadavek splněn. Napojení ovšem vzniká ve směrovém oblouku, což značně 

ohrožuje bezpečnost provozu. [33] 

Druhým negativním aspektem bezpečnosti je umístění této křižovatky ve vrcholovém 

oblouku. Podle normy pro projektování křižovatek na pozemních komunikacích  

(ČSN 73 6102), konkrétně kapitoly 4.4.4.3 je nevhodné umístění křižovatky ve vypuklém 

zaoblení. V nezbytném případě dovoluje umístění před vrcholovým zaoblením, z 

hlediska bezpečnosti dopravy ale dovoluje pouze odbočení vpravo z vedlejší i hlavní. 

Tím by došlo k přesměrování proudu Skorotická–Božtěšická do dolní křižovatky 

a nemožnost odbočení směrů Masarykova–Skorotická a Všebořická–Skorotická. [33] 
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Obrázek 27 – schéma os větví průsečné křižovatky, včetně bypassů  (mapový podklad: ags.cuzk.cz) 

6.4.2. Koncept průsečné křižovatky 

Druhým prošetřeným konceptem je průsečná křižovatka, její situování je možno vidět 

na obrázku 27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento koncept počítá s vedením hlavní silnice rameny Všebořická–Božtěšická, jako 

vedlejší se do křižovatky napojují Masarykova a Skorotická. Z důvodu velkých 

křižovatkových pohybů (viz tabulka 5) by bylo nutné vytvoření přímého bypassu 

Všebořická–Masarykova. Jedná se o dopravní proud s intenzitou 533 vozidel za hodinu 

a jeho možnost vedení mimo křižovatku by značně ulehčilo plynulosti provozu v 

křižovatce. Druhým možným bypassem by byl dopravní proud Masarykova–Božtěšická 

(výhledová intenzita 317 vozidel za hodinu). Při vytvoření těchto dvou bypassů by došlo 

ke snížení pohybů v křižovatce z 3315 vozidel za hodinu, na 2782 vozidel za hodinu 

(resp. 2465 vozidel za hodinu).  

Norma pro projektování křižovatek na pozemních komunikacích, konkrétně tabulka A.1 

uvádí přibližné maximální kapacity úrovňových křižovatek (obrázek 28). [33] 

 

 

https://ags.cuzk.cz/geoprohlizec/


 

42 

 

Obrázek 28 - orientační maximální kapacity různých typů křižovatek (tabulka A.1) [33] 

Obrázek 29 - pentlogram výhledových intenzit (zdroj grafického provedení: tralys.cz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

S přihlédnutím k intenzitám křižovatkových pohybů, orientačním maximálním 

kapacitám křižovatek a dvěma silným levým odbočením (viz obrázek 29) se možnost 

neřízené křižovatky vylučuje. Tento koncept by musel počítat se světelně řízenou 

křižovatkou.  
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TP 81, navrhování světelných signalizačních zařízení pro řízení provozu na pozemních 

komunikacích, definuje 4 základní kritéria pro návrh SSZ. Prvním z nich je kritérium 

bezpečnosti provozu, to zohledňuje účelnost návrhu v rámci zatíženosti a nehodovosti 

křižovatky. Druhé a třetí z nich zohledňuje intenzitu provozu z hlediska vozidel 

a chodců, čtvrté řeší plynulost jízdy vozidel MHD. [34]  

Neúčelnost návrhu, dle TP 81 a hlediska bezpečnosti, určuje hodnota relativní 

křižovatkové nehodovosti R, nižší než 4 % v uplynulých třech letech. 

Relativní nehodovost R - počet nehod vztažený na určitý dopravní výkon v daném 

místě nebo úseku za určité časové období. (ČSN 73 6100) 

Její hodnotu spočítáme pomocí vztahu 8. Vstupními parametry jsou roční průměr 

denních intenzit provozu RPDI [voz./den], počet nehod ve sledovaném období No 

(nehodová místa I., II., III. a V.) a sledované období t [rok]. Jako denní intenzitu provozu 

použijeme součet jednotlivých RPDI (viz příloha 2.1.). [34] [35] [36]  

R = 
NO

365 * RPDI * t
* 10

6
     (8) 

Výsledky jsou umístěny v tabulce 6.  

Tabulka 6 – hodnoty relativní nehodovosti 

Relativní nehodovost 

rok 2017 2018 2019 

No 9 15 6 

RPDI [voz./den] 27144 

t 1 1 1 

R [%] 0.91 1.51 0.61 

 

Z hlediska kritéria intenzity vozidel se hovoří o účelnosti v případě, pokud hodnoty 

intenzity silničního provozu přesahují hodnoty dle tabulky A.1. V případě použití 

bypassů jsou celkové pohyby v křižovatce 2782 nebo 2465 vozidel za hodinu. [34] 

Zároveň v rámci této bakalářské práce nelze posoudit kritérium intenzity provozu 

chodců a plynulost jízdy vozidel MHD (ani jedno by nevycházelo z relevantních a nijak 

neovlivněných průzkumů/hodnot). Z hlediska kritéria bezpečnosti dopravy (relativní 

nehodovosti) a intenzity vozidel je tento návrh neúčelný, proto se bakalářská práce 

dalším rozpracováním této varianty nezabývá. [34]  
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7. ZÁVĚR 

Předmětem této bakalářské práce bylo zanalyzovat všechny dostupné podklady 

aktuálního řešení křižovatky na silnici I/30 v městské části Ústí nad Labem – Bukov a 

navrhnout odpovídající úpravy. Současné řešení je nevhodné z hlediska bezpečnosti a s 

narůstající dopravní intenzitou je kapacitně nevyhovující.  

V úvodní části této práce je popsána problematika aktuálního řešení, dopravní 

infrastruktura a dopravní vztahy s okolím městské části Bukov a celého města. Na tuto 

část navazovala fáze podrobné analýzy všech podkladů. Prvním ze vstupních podkladů 

byl územní plán a jeho možnosti. Aktuální verze z roku 2011 umožňovala využití většiny 

ploch, takže navržená řešení nebyla prostorově limitována a nevyžadovala jeho změnu. 

Druhým podkladem byla bezpečnostní rizika a nehodovost křížení. Společně s daty z 

webové aplikace Centra dopravního výzkumu byla provedena podrobná analýza 

současného svislého a vodorovného dopravního značení. Závěrem této části bylo 

vyhovující dopravní značení, ovšem pět míst bylo identifikováno jako nevyhovujících a 

závěr této části sloužil jako vstup pro návrhovou fázi. Posledním, třetím vstupem byly 

intenzity dopravních proudů z podzimu 2019. Z těchto dat byla postupně vypočtena 

hodnota ročního průměru denních intenzit, intenzita špičkové hodiny a výhledové 

intenzity dopravy v roce 2050. Výstupem této posloupnosti komplexních výpočtů byla 

výhledová intenzita dopravy, která v další části sloužila pro kapacitní posouzení jak 

současného stavu, tak navržených řešení. 

Návrhová část této bakalářské práce představila celkem tři koncepty a jeden návrh. 

Prvním ze tří konceptů byla jednopruhová okružní křižovatka. Tento prošetřený koncept 

potvrdil, že ekonomicky nenáročná varianta počítající pouze s částečnou úpravou 

dopravního značení a doplněním několika prvků není dostatečná. Žádný z 

jednopruhových vjezdů nevyhověl kapacitně, proto koncept jednopruhové okružní 

křižovatky nebyl podrobněji rozpracován. Přesto byl dále použit jako východisko 

jediného návrhu této práce. Spirálovitá okružní křižovatka, která byla navrhnuta v 

podkapitole 6.3., řeší bezpečnostní rizika a nehodová místa z kapitoly 4. Současně 

splňuje prostorové i kapacitní požadavky. Poslední dvě možnosti, dvě stykové a jedna 

křižovatka průsečná, byly opět představeny pouze v podobě konceptu. U první 

jmenované, soustavě dvou stykových křižovatek, nebylo možné vyhovět požadavkům 

norem. V druhém případě, průsečné křižovatky, nebylo možné získat dostatek podkladů 

pro její podrobnější rozpracování. Právě tento koncept by po nasbírání dostatečných 

podkladů mohl být alternativou návrhu spirálovité okružní křižovatky. 

https://nehody.cdv.cz/
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Cílem této práce byla analýza aktuálního uspořádání křižovatky, dopravních intenzit 

a skoronehod. Výstupem z této analýzy by měl být návrh eliminující časté skoronehody, 

kongesce dopravy a zohledňující vysoké intenzity. Po provedení všech těchto kroků je 

výstupem práce jeden návrh, který splňuje požadavky předchozích analýz a vychází z 

aktuálně platných norem a technických podmínek.  

Grafická část práce byla vypracována v softwaru AutoCAD, grafický podklad pro tuto 

část tvořila ortofotomapa a hrany současného řešení z portálu ČÚZK. Kapacitní 

posouzení všech konceptů, návrhu i současného řešení bylo provedeno pomocí 

webového portálu společnosti Tralys (ověření výstupů pomocí programů KAPOKR 

a KAPNEKR), stejně tak jako vykreslení pentlogramů. 

Psaní této práce pro mě bylo velkou lekcí jak z hlediska hledání podkladů, tvorby 

a diskutování všech postupů s mým vedoucím nebo dalšími lidmi z oboru, tak z hlediska 

samotného řešení problémů a rizik, které nastaly v průběhu. Především v textové části 

práce mi pomohly vědomosti a znalosti nabité ze školního prostředí, v grafické části 

jsem využil svoje zkušenosti, ale také odpozorované postupy z profesního prostředí. 
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