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ANOTACE 

 ŠENKOVÁ, Eva. Porovnání různých typů sčítacích zařízení. Ostrava, 2015. 

Bakalářská práce. VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra 

dopravního stavitelství. Vedoucí doc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D. 

 Bakalářská práce se zabývá porovnáním dvou sčítacích zařízení pro měření 

základních charakteristik dopravního proudu v silničním provozu. Porovnány jsou sčítací 

zařízení Viacount II a sčítací karty NU-METRICS NC-200. Obě zařízení pracují na jiném 

principu a mají odlišnou instalaci. 

 První část bakalářské práce seznamuje čtenáře s problematikou dopravních 

průzkumů a popisem samotných sčítacích zařízení včetně příslušných software. V další části 

práce jsou popsány a rozpracovány konkrétní měřené úseky včetně výsledků a také vlastní 

stanovení přepočtových koeficientů a tabulky elektronických délek. Závěr je věnován 

zhodnocení a porovnání obou zařízení a mému vlastnímu doporučení. 
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ANNOTATION 

 ŠENKOVÁ, Eva. Comparison of different kinds of adding devices. Ostrava, 2015. 

Bachelor thesis. VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, 

Department of Transport Constructions. Supervisor doc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D. 

 This thesis deals with comparison of two different adding devices for measuring 

basic characteristics of traffic. Adding device Viacount II and  NU-METRICS NC-200 were 

compared. Those devices work on different principles and have different installation.  

 First part of the thesis introduces traffic surveys, and describes adding devices 

including their software. Next part includes description of particular measured areas 

including results, and also my own establishment of measuring coefficient and tables of 

electronic length/duration. The last part of this thesis focuses on evaluation and comparison 

of both devices and my own recomendation.  
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SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ 

Odj.  Odjíždějící vozidla 

Přij.  Přijíždějící vozidla 

 

 

SEZNAM ZKRATEK 

RAM    Operační paměť počítače 

Nábřeží SPB   Nábřeží Svazu Protifašistických Bojovníků 
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1 ÚVOD 

Tématem této bakalářské práce je porovnání různých typů sčítacích zařízení. 

K porovnání využiji dvě sčítací zařízení – Viacount II a sčítací karty NU-METRICS NC-

200. Obě tyto zařízení jsou určeny pro záznam statistik dopravního proudu (intenzita, 

složení, rychlost).   

První část této práce se zabývá problematikou dopravním průzkumů. Jedním 

z nejjednodušších průzkumů je vlastní pozorování. Vlastní pozorování je jednoduché na 

přípravu, ale pro detailnější průzkumy je nevhodný. Tímto způsobem průzkumu nelze získat 

například hodnoty rychlosti projíždějících vozidel. Pokud je pro průzkum důležité 

zkombinovat měření intenzit i rychlosti, musí se použít sčítací zařízení. Sčítací zařízení je 

přístroj, který zaznamenává počet a druh projíždějícího vozidla a také jeho rychlost. 

Pokud chceme provádět jakýkoliv dopravní průzkum, musíme znát účel zjišťované 

charakteristiky a metodu průzkumu. Ve své práci provádím dopravní průzkumy pomocí 

sčítacích zařízení, ale i vlastním pozorováním, pro zkontrolování správnosti výsledných 

hodnot, které dostanu z přístrojů. Zaměřila jsem se pouze na průzkum silniční dopravy s více 

charakteristikami (průzkum intenzit, rychlosti, směru a druhu dopravních prostředků). 

Ve druhé části stručně popisuji obě sčítací zařízení, včetně příslušných programů, 

díky kterým mohu s daty dále pracovat v počítači.  

 Třetí část je věnována popisu specifických lokalit využitých v mém měření, kde 

popisuji jednotlivé lokality hlavně z hlediska lokalizace. 

 Ve čtvrté části se věnuji mému vlastnímu měření rychlostí, intenzit a složení 

dopravního proudu v příslušných lokalitách a chybám, které při měření nastaly.  

  V následující části se věnuji elektronickým délkám vozidel, s nimiž pracuje zařízení 

Viacount II a následnému určování přepočtových koeficientů znázorňující vztah mezi 

skutečnou délkou projíždějících vozidel a délkou zaznamenanou sčítacím zařízením.  

 Poslední část je věnována porovnání sčítacích zařízení, následnému zhodnocení 

chybovosti a mému vlastnímu doporučení.  
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2 DOPRAVNÍ PRŮZKUMY 

Dopravní průzkum můžeme definovat jako souhrn činností, kterými zjišťujeme 

informace o silniční, železniční nebo o jiném druhu dopravy a o dopravních zařízeních. 

 

Cílem dopravních průzkumů a opatření na základě provedených průzkumů bývá: 

- Lepší využití dopravního prostoru 

- Zlepšení plynulosti a bezpečnosti dopravy 

- Rozvoj dopravního systému 

- Modernizace stávajících sítí jednotlivých druhů doprav 

- Řešení organizačních, provozních a ekonomických problémů 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1 Průzkumy dopravy [11] 
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Základní rozdělení dopravních průzkumů podle [11]: 

- Podle pravidelnosti jejich provádění (Generální, Ověřovací a Účelový 

dopravní průzkum) 

- Podle druhu sledované dopravy (Automobilová, Hromadná osobní, 

Cyklistická, Pěší, Parkování a odstavování vozidel) 

- Podle zjišťovaných charakteristik 

- Průzkum intenzity 

- Směrový průzkum (na křižovatce, na ploše města) 

- Průzkum rychlosti (na trasách a úsecích, na křižovatce, okamžité, 

jízdní a cestovní) 

- Speciální průzkum (měření časových mezer mezi vozidly, 

saturovaný tok, zdržení atd.) 

- Podle počtu a místa sčítacích stanovišť (bodový, trasový atd.) 

- Podle způsobu provádění (vlastní pozorování, ústní dotaz, anketa atd.) 

- Podle rozsahu zjišťování údajů  

 

Dopravní průzkumy, jak jsem uvedla výše, se rozdělují do mnoha skupin. Ve své 

bakalářské práci se ale zaměřím pouze na průzkum silniční dopravy s více charakteristikami. 

Jde tedy o průzkum intenzit, rychlosti, směru a druhu dopravních prostředků. 
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3 POPIS SČÍTACÍCH ZAŘÍZENÍ 

3.1 Popis zařízení Viacount II 

 Viacount II je přístroj, který se používá ke sčítání dopravních prostředků v dopravě. 

Tento přístroj není určen jen ke sčítání, ale také k měření rychlosti, odstupů mezi vozidly a 

k určení skladby dopravního proudu (v obou směrech). Následující popis dle [2]. 

 Tento přístroj se skládá z 24,165 GHz Dopplerova radaru, integrované datové paměti 

RAM, ze sériového RS 232 výstupu a z olověno-gelové baterie 12V/18 Ah. 

 

 Na boční straně radarového detektoru se nachází vypínač, který slouží k zapnutí a 

vypnutí zařízení. Současně se na této straně nachází zelená a žlutá dioda pod zásuvkou 

DSUB pro sériový kabel. Tyto diody se po zapnutí zařízení současně na krátký okamžik 

rozsvítí. Zelená dioda indikuje detekci pohybu a dioda žlutá indikuje proces ukládání dat 

měření do paměti detektoru. 

Obrázek 2 Sčítací zařízení Viacount II a jeho příslušenství [9] 
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 Zařízení je zkonstruováno pro měření rychlosti vozidel jedoucích v jednom jízdním 

pruhu v jednom směru jízdy nebo v obou směrech jízdy současně. 

 

 Viacount II zaznamenává u každého vozidla jeho rychlost, časovou prodlevu mezi 

dvěma vozidly a údaj úměrný délce vozidla. Údaj o datu (dd.mm.rr) a čase (hh:mm:ss) 

měření je přirazen v bloku naměřených dat a uložen v paměti detektoru. 

 Vyhledávání dat a nastavení parametrů přístroje se dělá pomocí programu 

“Terminál“, který je součástí operačního systému Windows. V režimu měření pracuje 

Viacount nezávisle na dalších přístrojích či programech. Pro své měření nahrazuji program 

“Terminál“ softwarem ViaTerm.  

 

3.1.1 Popis Dopplerova jevu – princip radaru 

 Hlavní složkou Viacountu II je Dopplerův radar. Tento radar pracuje na frekvenci 

24,165 GHz a je hlavní podstatou funkčnosti celého zařízení. Vysoká frekvence radaru 

umožňuje práci bez jakéhokoliv vnějšího rušení (bezdrátové sítě, televizní signál apod.). 

 Princip Dopplerova radaru je založen na Dopplerově jevu. Dopplerův jev můžeme 

běžně pozorovat v každodenním životě. Jako příklad použijeme vozidlo hasičů se zapnutou 

sirénou. Pokud se k nám vozidlo blíží velkou rychlostí, vnímáme zvuk o vyšší frekvenci 

(tedy vnímáme vyšší tón) než když nás vozidlo míjí. Jakmile se ale začne vozidlo vzdalovat, 

Obrázek 3 Boční pohled na zařízení Viacount II [2] 
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slyšíme zvuk o nižší frekvenci (hlubší tón) viz Obrázek 3. Tento jev neplatí jen pro zvuk 

(mechanické vlnění), ale také pro elektromagnetické vlnění. Tento efekt je způsoben změnou 

frekvence zvukového vlnění. 

 

Obrázek 4 Princip Dopplerova jevu [8] 

  

Dopplerův radar je založen na podobném principu. Rozdílem je, že nevyužívá zvukový 

signál, ale vytváří vysokofrekvenční (24,165 GHz) elektromagnetické impulsy. Tyto 

impulsy se šíří přímočaře přibližně rychlostí světla z antény (vysílače) určeným směrem, kde 

do měřeného objektu narazí a následně se od něj odrazí. Tímto je Dopplerův radar schopen 

zaznamenat pohybující se objekty s různou rychlostí a délkou.  

3.1.2 Instalace zařízení Viacount II 

 Detektor radaru Viacount musíme nasměrovat tak, aby prostor, v němž mají být 

měřena vozidla, zůstal volný. Zařízení bychom proto neměli umisťovat za sloupy, stromy, 

zaparkované auta a za podobnými překážkami.  

 Detektor radaru měří pohyb vozidel. Pokud zařízení umístíme do blízkosti míst, kde 

se vyskytují různé dopravní stavby (zastávky, parkoviště apod.) mohou nastat chyby 

v měření počtu vozidel. 

 Zařízení nesmíme umístit do blízkosti zatáček. Umisťujeme jej do přímých úseků 

komunikací, jinak by byly výsledné rychlosti příliš nízké.  
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 Přednastavené limity délek pro určité typy vozidel (osobní auta, dodávkové vozy, 

nákladní vozy, …) platí při zpracování dat, jen pokud měříme na silnicích se standardní 

šířkou 3,5 m. Pokud měříme na silnici s jinou šířkou pruhu, musíme nastavit limity délek 

vozidel při zpracování dat podle hodnot, které jsme zjistili v terénu před měřením. 

3.1.3 Umístění zařízení v poloze „boční“ 

 Pokud instalujeme zařízení do boční polohy, musíme dbát na jeho uchycení v přesné 

výšce.  To znamená, že nejnižší roh skříně musí být uchycen 0,5 – 1 m nad úrovní vozovky. 

Detektor radaru, který je umístěn na „nose skříně“, musí být ve vertikální poloze.  

 Viacount  musí být umístěn paralelně s vozovkou (viz Obrázek 4). „Nos skříně“ je 

umístěn k přijíždějícím vozidlům v úhlu 45°. Doporučená vzdálenost k jízdnímu pruhu je 

0,5 m až 3 m.  

 

 

 Před vlastním měřením musíme nastavit „Correction factor“ (faktor korekce). 

Zařízení Viacount, které je umístěné v poloze boční má hodnota faktoru korekce 1.4142. 

 

3.1.4 Umístění zařízení v poloze „boční – horní“ 

 Jestliže instalujeme zařízení do „boční – horní“ polohy, musíme zařízení také pevně 

uchytit do určité výšky a to tak, aby spodní hrana Viacountu byla ve výšce 2,25 až 3,25 m 

nad úrovní vozovky.  

Obrázek 5 Boční a boční - horní poloha [2] 
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 Detektor radaru nastavíme na polohu 20° tak, aby vozidla neprojížděla pod paprskem 

radaru. Vzdálenost k jízdním pruhům je závislá na výšce uchopení radaru a naopak, viz 

Následující tabulka: 

 

Tabulka 1 Závislost výšky na vzdálenosti k jízdnímu pruhu [2] 

Vzdálenost k jízdnímu pruhu 1 1,5 2 2,5 3 metrů 

Výška uchycení 2,25 2,5 2,75 3 3,25 metrů 

 

 Viacount umisťujeme paralelně k jízdnímu pruhu, stejně jako u boční polohy. 

Parametr zařízení Viacount, který je umístěn v poloze boční – horní „Correction factor“ 

(faktor korekce) musí být nastaven na hodnotu 1,4407 před vlastním měřením.  

  

3.1.5 Měření v obou směrech jízdy a radarový stín 

 Viacount je schopen měřit v obou směrech jízdy současně. Paprsek radaru o vysílací 

frekvenci 24,165 GHz se chová jako světelný paprsek, který vychází z jednoho bodu. 

Vysílací anténa formuje paprsek do kuželového tvaru. 

 Objekt, který měříme, musí být v přímém dosahu senzoru radaru. Měříme-li oba 

směry současně a vozidla se potkávají nebo vzájemně míjejí, tak toto pravidlo neplatí. 

 
 

 
Obrázek 6 Osobní automobil ve vzdálenějším jízdním pruhu v radarovém stínu [2] 
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 Paprsek radaru, který je zobrazen výše na Obrázku 5, se odráží od povrchu 

nákladního vozidla a i přes něj zaznamená osobní vozidlo ve druhém jízdním pruhu.  

 Přímý dosah vozidel v obou sledovaných jízdních pruzích by mělo zajistit umístění 

zařízení do určité výšky s nakloněným senzorem radaru. Problémem je, že signál 

„Dopplerova“ radaru umožňuje přesné a jasné vyhodnocení údajů pouze dominantního 

vozidla. Dominantním vozidlem je vozidlo, které je nejblíže radaru. 

 Pokud provádíme měření v jednom směru jízdy přes dva jízdní pruhy nebo 

obousměrné měření přes dva jízdní pruhy vede to k chybám.  Chyby nalezneme 

v naměřených údajích o délce a počtu vozidel, pokud projedou dvě vozidla současně. 

 Tato statická chyba vzrůstá s rostoucí hustotou provozu a v extrémních případech 

může dojít k úplné ztrátě údajů o vozidlech ze vzdáleného jízdního pruhu. 

 

3.2 Popis sčítací karty NU-METRICS NC-200 

 

 Sčítací karty NU-METRICS NC-200 jsou přenosná zařízení pro dopravní analýzy. 

Slouží pro zjišťování rychlosti vozidel na pozemních komunikacích, měření intenzit a 

složení dopravního proudu. Následující popis dle [9], [12]. 

 
 

 

Obrázek 7 Sčítací karta s krytem [9] 
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 Zařízení má snadnou a rychlou instalaci a rychlé odstranění. Sčítací karta se instaluje 

přímo na vozovku do středu sledovaného jízdního pruhu, ale musí se přikrýt speciálním 

gumovým krytem, který se do vozovky uchytí několika šrouby. 

 

Obrázek 8  Sčítací karta NU-METRICS NC-200 a jeho příslušenství [9] 

 

 

 

3.2.1 Využití sčítacích karet  

 

 Sčítací karta NU-METRICS NC-200 má plno možností využití. Využívá se pro 

dopravní studie, dočasné studie pro silniční plánování, stavební zóny. Dále se tyto karty 

mohou využít pro parkovací stání, garáže a nákupní centra, abychom zjistili kolik 

parkovacích míst je na daném území. Sčítací karty najdou své uplatnění i na policejním 

oddělení (zjišťování rychlosti vozidel), nebo na hraničních přejezdech či na vojenských 

základnách.  
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3.2.2 Vlastnosti  

 

 Hlavní předností tohoto přístroje je, že je přenosný, takže ho můžeme dát prakticky 

kamkoliv. Instalace sčítací karty a její odstranění je velmi rychlé. Jelikož je tento přístroj 

nenápadný, má přesnější informace než u přístrojů, které řidič postřehne. Sčítací karta NC-

200 po detekci počtů, rychlosti a typu vozidel využívá technologii VMI (Vehicle Magnetic 

Imaging). Pro nastavení parametrů měřícího zařízení, export naměřených dat a jejich 

vyhodnocení se využívá software HDM (Higway Data Management). Tato karta umožňuje 

rozdělení vozidel do 15 rychlostních skupin a do 13 klasifikačních skupin. NC-200 umožní 

detekovat vozidlo, které jede rychlostí od 13 do 193 km/h.  

 

Obrázek 9 Gumový kryt - horní pohled (vlevo) a spodní pohled (vpravo) 

 

 Samostatné měřící zařízení je umístěno v pevném hliníkovém obalu, jehož rozměry 

jsou 181 x 118 x 12,7 mm a hmotnost je 0.59 kg. Zařízení může pracovat v teplotním 

intervalu od -20°C do +60°C. Přístroj je schopen zapsat informace o cca 300 000 vozidlech, 

díky své paměti, která má kapacitu 3 MB. Jeho baterie je lithiová, dobíjecí a měla by vydržet 

přibližně 21 dní měření. 
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4  POPIS LOKALIT VYUŽITÝCH V MÉM MĚŘENÍ  

4.1 Rozdělení pozemních komunikací 

 Pozemní komunikace v České republice se podle Zákona o pozemních 

komunikacích (13/1997 Sb.) dělí na čtyři základní kategorie: dálnice, silnice, místní 

komunikace a účelové komunikace. 

 Ve svých měřeních jsem využívala jen místní komunikace.  

4.2 Rozdělení místních komunikací 

 Místní komunikace je veřejně přístupná pozemní komunikace, která slouží převážně 

dopravě na území obce. Místní komunikace může být vystavěna jako rychlostní místní 

komunikace, která je určena pro rychlou dopravu a přístupná pouze silničním motorovým 

vozidlům, jejichž nejvyšší povolená rychlost není nižší, než stanoví zvláštní předpis (zákon 

č. 361/2000 Sb.). Rychlostní místní komunikace má obdobné stavebně technické vybavení 

jako dálnice. Následující rozdělení dle [10]. 

  

 Místní komunikace se rozdělují podle dopravního významu, určení a stavebně 

technického vybavení do těchto tříd:  

 místní komunikace I. třídy, kterou je zejména rychlostní místní komunikace, 

 místní komunikace II. třídy, kterou je dopravně významná sběrná komunikace s 

omezením přímého připojení sousedních nemovitostí, 

 místní komunikace III. třídy, kterou je obslužná komunikace, 

 místní komunikace IV. třídy, kterou je komunikace nepřístupná provozu silničních 

motorových vozidel nebo na které je umožněn smíšený provoz. 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Pozemn%C3%AD_komunikace
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kon_o_pozemn%C3%ADch_komunikac%C3%ADch
http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kon_o_pozemn%C3%ADch_komunikac%C3%ADch
http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C3%A1lnice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Silnice
http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADstn%C3%AD_komunikace
http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADstn%C3%AD_komunikace
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9A%C4%8Delov%C3%A1_komunikace
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 Podle své urbanisticko-dopravní funkce se místní komunikace dělí na funkční 

skupiny: 

A – rychlostní, s funkcí dopravní 

B – sběrné, s funkcí dopravně-obslužnou 

C – obslužné, s funkcí obslužnou 

D – komunikace se smíšeným provozem a komunikace s vyloučením motorového provozu 

 

4.3 Vybrané lokality pro měření 

 Lokality, na kterých jsem měřila, byly vybírány velmi pečlivě. Byly vybírány dle 

konzultací s mým vedoucím bakalářské práce a také dle konzultací v rámci projektu SGS. 

Dále se lokality vybíraly podle možnosti praktického měření (vhodný úsek, dostatečný 

výhled, možnost uchycení zařízení apod.). 

 

4.3.1 Ulice Pančava ve Zlíně 

První měřenou lokalitou byla ulice Pančava ve Zlíně. Tato komunikace je sběrná, 

směrově nerozdělená. Na této komunikaci jsem sčítala vozidla jedoucí směrem na centrum 

a vozidla jedoucí směrem na ulici Vizovickou. 

        Obrázek 10 Umístění zařízení na ulici Pančava [7] 
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 V tomto měření byly použity jen přístroje Viacount II a jejich umístění je znázorněno 

na obrázku níže. 

 

 
Obrázek 11 Fotografie z měření na ulici Pančava 

 

4.3.2 Ulice Průběžná v Ostravě-Porubě 

 Tato lokalita se nachází v blízkosti Stavební fakulty Vysoké školy Báňské – 

Technické univerzity v Ostravě. Jedná se o komunikaci sběrnou, která není směrově 

rozdělena. Tato komunikace má pouze středovou čáru oddělující jednotlivé směry jízdy. Na 

obrázku jsem znázornila bod, kde bylo zařízení umístěno.  

 

 

Obrázek 12 Umístění zařízení na ulici Průběžná [7] 
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 V tomto měření jsem použila sčítací karty NU-METRICS NC-200 a zařízení 

Viacount II. Ze svého stanoviště jsem měřila intenzity v dopravním proudu ve směru na ulici 

Martinovská a v druhém dopravním proudu ve směru na ulici 17. listopadu.  

 

Obrázek 13 Fotografie z měření na ulici Průběžná 

  

Na obrázku výše můžeme vidět obrázek z měření. Červenými šipkami jsou označeny 

sčítací karty NU-METRICS NC-200 a modrými šipkami přístroje Viacount II. Na obrázku 

je patrné, že jsem musela přístroje Viacount II podložit, aby byly schopny zaznamenat 

projíždějící automobily.  
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4.3.3 Ulice Hlavní třída v Ostravě-Porubě 

Měřená lokalita se nachází v blízkosti Vysoké školy Báňské – Technické univerzity 

v Ostravě. Zařízení jsem umístila před dvoupruhový kruhový objezd a sčítala jsem vozidla 

jedoucí ze směru ulice Francouzské na tento kruhový objezd.  

Jedná se o sběrnou komunikaci, která má dva jízdní pruhy, které vedou na kruhový 

objezd. Na obrázku níže jsou znázorněny body, kde byla zařízení umístěna.  

 

 

Obrázek 15 Umístění zařízení na ulici Hlavní třída 

Obrázek 14 Umístění zařízení na ulici Hlavní třída [7] 
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4.3.4 Ulice 17. listopadu v Ostravě- Porubě  

 

 Tato komunikace je sběrná, směrově rozdělená s tramvajovou tratí uprostřed 

vozovky. V tomto měření byl použit jen přístroj Viacount II. Na obrázku níže jsou 

znázorněny body, kde jsem zařízení umístila.  

 
Obrázek 17 Fotografie z měření č. 3 na ulici 17. listopadu 

Obrázek 16 Umístění zařízení na ulici 17. listopadu [7] 
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4.4 Celá křižovatka na ulici 17. listopadu v Ostravě-Porubě 

 

Toto měření probíhalo na ulici 17. listopadu v Ostravě- Porubě. Tato komunikace je 

sběrná, směrově rozdělená s tramvajovou tratí uprostřed vozovky. 

Tento průzkum byl prováděn ve spolupráci s Ostravskými komunikacemi (OK), díky 

kterým jsem měla k dispozici i data z jiných sčítacích přístrojů. Pro mou práci byly prioritní 

data z Viacountu II (č. 2) a data z 5 sčítacích karet, které „OK“ nainstalovaly na vozovku. 

Dále mi poskytli data (z doby prováděného průzkumu) z indukčních smyček, které jsou 

zabudovány v určitých částech komunikace a data ze sčítacího přístroje Icoms Detection.   

 

Obrázek 19 Fotografie instalace sčítací karty  

Obrázek 18 Umístění měřené křižovatky [7] 
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5 POPIS SOFTWARE  

5.1  Popis software ViaGraph 

Program ViaGraph slouží ke zpracování, vyhodnocení a vizualizaci naměřených dat, 

které získáme ze zařízení Viacount II. Další popis dle [3]. 

Nejprve si tento program nainstalujeme dle podrobného průvodce. Po spuštění 

programu jsme vyzvání k výběru, zda chceme otevřít již existující soubor naměřených dat 

uložených v počítači nebo jestli chceme přečíst data z připojeného přístroje Viacount II.   

 

Pokud potřebujeme nejprve stáhnout naměřená data z přístroje, vybereme možnost 

„Připojení k přístroji“ z dialogového okna výše (viz kap. 5.2). Po dokončení procesu 

stahování se nám opět zobrazí první dialogové okno (Obrázek 20). Dále vybereme možnost 

„Otevřít soubor“. Nalezneme složku, kde jsme data uložili a dvojklikem soubor otevřeme.  

Obrázek 20 Okno při spuštění 
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  Po načtení souboru se dostaneme do okna ViaGraphu, kde s daty můžeme pracovat. 

Po otevření se nám automaticky zobrazí začátek a konec měření i s datem a časovým údajem.  

Program ViaGraph dle údajů o délkách vozidel zpracovaného souboru s daty měření 

automaticky nastaví skupiny vozidel. 

S výjimkou „Uložit“ v oddíle „Uživatelem definovaná skupina vozidel“ lze nastavení 

parametrů v hlavním dialogovém okně změnit. Parametry si můžeme volit, čímž se okamžitě 

zobrazí výsledek a ten si můžeme ihned kontrolovat. Pro software není výpočet a samostatné 

zpracování dat časově náročný, proto lze snadno testovat vlivy jednotlivých parametrů na 

změnu výsledku. Změnou parametrů dosáhneme potřebných výstupů podle toho, co uživateli 

nejvíce vyhovuje. Veškeré provedené změny jsou automaticky ukládány a projeví se při 

dalším spuštění programu.  

 

Obrázek 21 Hlavní dialogové okno ViaGraph 
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 Po spuštění programu ViaGraph a načtení potřebných dat se v polích „Začátek“ a 

„Konec“ zobrazí časy a datum ze souboru naměřených dat. Tyto časy můžeme podle potřeby 

měnit tím, že vepíšeme skutečný čas měření do políček příslušného formátu (dd-mm-

rr,hh:mm). Zaškrtnutí tlačítka „Denní hodnocení“ vytvoří pro každý den zvlášť jedno 

hodnotící schéma. 

 

Další parametr, který si můžeme zvolit je „Vyhodnocovaný směr“. Tam si kliknutím 

myši zvolíme, jestli chceme vyhodnocovat oba směry současně nebo každý směr zvlášť. 

Pole „Lokalita měření“ je určeno pro zadávání textu pro popis místa měření, jako je 

město, obec, názvy silnic atd. Po vyplnění tohoto pole se nám popis místa zobrazí ve všech 

tabulkách, pracovních listech a grafech. Oddělené řádky ve spodní části „příjezd“ a „odjezd“ 

slouží k odlišení vyhodnocovaného směru jízdy nebo k poznámce. V řádku pro „příjezd“ 

můžeme například doplnit „směr Ostrava“ a do řádku „odjezd“ doplníme „směr Bohumín“.  

 

Dalším oknem jsou „Skupiny rychlostí“. Rychlosti si můžeme zvolit z předem 

definovaného seznamu rychlostních tříd v horním rozbalovacím seznamu. Můžeme si také 

zadat vlastní nový seznam anebo změnit již definovaný seznam.  

Obrázek 22 Výřez z hlavního dialogového okna - Začátek a konec měření 

Obrázek 23 Výřez z hlavního dialogového okna - lokalita měření 
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Dále si můžeme zvolit „Minimální časovou prodlevu k detekci kolony vozidel“. 

Zvolíme si vlastní čas pro detekci kolon v sekundách.  

                                 Obrázek 24 Výřez z hlavního dialogového okna – Skupiny rychlostí 

  

Ve středním sloupci hlavního dialogového okna nalezneme okno „Skupiny vozidel“. 

Toto okno definuje skupiny vozidel podle jejich délky. Software ViaGraph nastaví délky 

skupin vozidel automaticky podle údajů o délkách vozidel z datového souboru měření. Ve 

sloupci „Jméno“ si mohu změnit názvy skupin vozidel (osobní automobil, dodávka atd.). 

Pokud nechci určitou skupinu vozidel zahrnout do vyhodnocení, odstraním „fajfku“ 

z políčka před příslušnou skupinou. „Minimální délku nákladních vozidel“ si mohu nastavit 

tak, aby byla tato vozidla považována za nákladní vozidla a tím by byla zahrnuta do výpočtu 

podílů nákladních vozidel na celkovém počtu zaznamenaných vozidel. 

Obrázek 25 Výřez z hlavního dialogového okna – Skupiny vozidel 
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V konfiguračním menu v nabídce na horní liště si můžeme nastavit 3 parametry. 

Prvním parametrem, který si můžeme definovat je „Skupina vozidel v metrech“, kde 

definujeme třídy vozidel pomocí délky vozidla v metrech. Druhý parametr „Minimální a 

maximální délka vozidla pro vyhodnocení“ se používá pro odfiltrování objektů detekce nad 

a pod definované omezení délky pro vyhodnocení. To znamená, že to slouží k vyloučení 

příliš krátkých (chodci) či příliš dlouhých (několik souprav těsně za sebou) objektů ze 

souboru měření. Posledním parametrem „ Časové úseky v rámci dne“ si můžeme zvolit 

časové intervaly v rámci dne, které chceme zpracovávat. Velký pozor musíme dát nato, že 

veškeré změny, které provedeme v nastavení programu, zůstanou uloženy a projeví se i při 

dalším spuštění programu.  

 

Obrázek 26 Výřez z hlavního dialogového okna – Konfigurace 

 

Dalším ovládacím polem je „Uživatelem definovaná skupina vozidel“. Parametry, 

které si zde nastavíme lze uložit trvale a to tak, že do pole „User defined“ (Definované 

uživatelem) vepíšu název nové skupiny a stisknu tlačítko „Uložit“. Pokud chci pracovat 

s dříve uloženými parametry, použiju pole „Zvolte skupiny vozidel“, kde zatrhnu položku 

„Definované uživatelem“ a stisknu tlačítko „Zvolte skupiny“ a tím proběhne aktivace dříve 

uloženého nastavení skupiny vozidel.    

Obrázek 27 Výřez z hlavního dialogového okna – Uživatelem definovaná skupina vozidel 
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5.2 Popis software ViaTerm  

Počítačový software ViaTerm slouží k vzájemné komunikaci se zařízeními Viasis a 

Viacount II se sériovým připojením (lze využít redukce, abychom se mohli připojit pomocí 

portu USB). ViaTerm je používán pro nastavování parametrů zařízení a hlavně pro přenos 

dat měření ze zařízení. Dříve se k tomuto využíval Microsoft Windows HyperTerminal, ale 

program ViaTerm jej nahradil.  

Nejprve si připojíme přístroj Viacount II k počítači a spustíme program „ViaGraph. 

V prvním dialogovém okně si zvolíme „Připojení k přístroji“ a tím se nám otevře dialogové 

okno software ViaTerm. V hlavním dialogovém okně musíme pomocí tlačítka „Scan 

devices“ propojit program s přístrojem Viacount II. Program se automaticky spojí se 

zařízením a objeví se dialogové okno s údaji o typu zařízení a s hlavní nabídkou. 

 

První funkcí tohoto programu je stáhnutí dat z přístroje Viacount II do počítače a to 

tak, že v hlavním dialogovém okně klikneme na tlačítko „Read data“. Data se načtou a 

zobrazí se nám okno pro uložení dat do počítače.  Data se uloží jako data s příponou „asc“. 

S tímto souborem můžeme pracovat dále v software ViaGraph (viz kap. 5.1) 

Obrázek 28 Dialogové okno programu ViaTerm 



26 

 

Druhou funkcí toho programu je nastavení parametrů pro následující měření. 

V hlavní nabídce máme 3 možnosti výběru – Přenos dat, Testovací funkce a Parametry. 

 První nabídkou je „Přenos dat“. K této nabídce se dostaneme zmáčknutím tlačítka 

„Shift“ a příslušného čísla, v tomto případě je to číslo 1 (viz Obr. 28). Zobrazí se nám počet 

vozidel a možnost zahájení přenosu dat ve formátu ASCII. Zpátky do hlavní nabídky se 

dostaneme zmáčknutím tlačítka „Shift“ a „Esc“ 

Další nabídkou jsou „Testovací funkce“, které nalezneme pod číslem 2. Tam 

nalezneme funkce On-line datový výstup, Protokol událostí, Baterie, Paměť a volbu Zpět.  

Pokud zvolíme On-line datový výstup, zobrazí se nám, v jakém pořadí jsou data při výstupu 

(Rychlost, délka, časová prodleva mezi vozidly, datum a čas). Touto možností je přístroj 

schopen reagovat online. To znamená, že pokud chceme použít přenosný počítač a propojit 

ho s přístrojem přímo v místě, kde chceme uskutečnit měření, tak nám to umožní sledovat 

záznam dat v přímém přenosu. Data se nám na obrazovce zobrazí v ASCII formátu (Obrázek 

29). Tato funkce nám umožní ověřit funkčnost zařízení, nebo nastavit důležité parametry pro 

měření (datum, poloha, faktor korekce atd.) 

 

V „Protokolu událostí“ nalezneme všechny naměřená data a možnost smazat celý 

jejich obsah. V nabídce „Baterie“ a „Paměť“ aktuální nabití baterie a možnost provedení 

testu paměti. 

Poslední nabídkou jsou „Parametry“, ve kterých nalezneme možnosti dalšího nastavení 

Viacountu II před zahájením měření. Nalezneme tam systémový čas, systémový datum, 

začátek měření, zaznamenávaný směr jízdy (přímý, protisměrný, oba směry), faktor korekce 

(boční, boční – horní, horní) a úhel dosahu radaru 

Obrázek 29 Příklad výsledku měření v ASCII formátu [9] 
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5.3 Popis software Highway Data Management 

Highway Data Management (HDM) je specializovaný software, který slouží 

k nastavování parametrů sčítací karty NU-METRICS NC-200, které jsou potřebné 

k provedení dopravního průzkumu. Tento software slouží také ke stažení dat z karet do 

počítače a jejich vyhodnocení. Výstupem těchto dat jsou přehledné tabulky a grafy.  

Při spuštění programu HDM se zobrazí hlavní dialogové okno (Obrázek 30). Pokud 

chceme nastavit sčítací karty pro následující měření, zvolíme záložku „Histar“, ve kterém 

zvolíme „Program“.  

 
Obrázek 30 Hlavní dialogové okno programu Highway Data Management 

  

Po kliknutí myši na tlačítko „Program“ se zobrazí další dialogové okno, které slouží 

k nastavení důležitých parametrů (Obr. 29). Nastavit si zde můžeme datum začátku a konce 

měření a čas zahájení měření. Dále si můžeme nastavit počet dní, kdy bude měření probíhat 

(maximálně 7 dní). Důležitým parametrem je i „Roadway Location Information“, ve kterém 

si nastavíme údaje o místě, kde bude měření probíhat. Uvádíme zde stát, město, ulici a směr. 

Jakmile máme všechny parametry nastaveny, klikneme na tlačítko „Program“ v tomto 

dialogovém okně (Obr. 31) a zvolíme si v ní přístroj NC200. 
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Po tomto kroku nám vyjede okno s přehledem námi nastavených parametrů a 

s tlačítkem „Program“.  Připojíme si sčítací kartu k počítači a tímto tlačítkem „Program“ do 

ní nahrajeme data, která jsme nastavili a která se nám zobrazily v přehledu. Takto 

„naprogramovaná“ karta se může bez dalších nastavení nainstalovat na vozovku.  

   

   

Pokud nechceme vytvořit nové nastavení pro kartu, můžeme využít již existující 

studii a tu si následně upravit podle našich potřeb (např. změnit nastavení délkových skupin 

vozidel). Tuto funkci nalezneme při kliknutí na záložku „Histar“ a zvolíme „Read“. 

 Další funkcí tohoto programu je načtení dat z již uskutečněného měření. Funkci 

nalezneme v hlavním dialogovém okně v záložce „File“ a zvolíme „Open“. Otevře se nám 

okno, ve kterém si najdeme uložená data v počítači. Po načtení těchto dat se otevře 

dialogové okno, ve kterém na levé straně nalezneme nahraný soubor v záložce „Catalog“.   

Pokud na něj dvakrát klikneme pravým tlačítkem myši, zobrazí se nám v pravé 

straně všechna měření, která soubor obsahuje. Najdeme si soubor (měření), se kterým 

chceme pracovat a opět dvakrát klikneme myší. Tímto se zobrazí pouze data ze souboru, se 

kterým chceme pracovat. Zobrazí se všechny údaje, které byly dříve „naprogramovány“ do 

karty.  

Obrázek 31 Dialogové okno pro naprogramování karty 
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Výstupem těchto dat jsou zprávy, tabulky a grafy. Program vytváří zprávy i grafy 

podle specifických parametrů, které si sami můžeme zvolit. Mezi typy zpráv patří 

například vyhodnocení čas/třída vozidel, čas/rychlost, souhrnná zpráva atd. (viz Obr. 30).  

Mezi typy grafů patří například rychlost/celkové množství vozidel, procentuální 

graf typů vozidel, které úsek projely atd.  

 

 

 

 

 

 

Obrázek 32 Dialogové okno - Načtená data 

Obrázek 33 Typy vyhodnocených zpráv a ukázka výstupu zprávy 
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Obrázek 34 Typy grafů a ukázka výstupu grafu 

Obrázek 35 Ukázka grafu - Procentuální zastoupení vozidel 
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6 PROVEDENÁ MĚŘENÍ 

6.1 Měření na ulici Pančava ve Zlíně 

Mé první a zkušební měření probíhalo pouze s dvěma Viacounty na ulici Pančava ve 

Zlíně. Měření probíhalo 24. 7. 2014 v čase od 11:39 – 11:45. Toto měření probíhalo tak 

krátkou dobu z důvodu zjištění, jak zařízení v terénu funguje. Obě zařízení jsou umístěny 

v poloze horní – boční. Viacount II (č. 1) je umístěn ve výšce 1,20m nad vozovkou a ve 

vzdálenosti 1,60m od okraje vozovky. Viacount II (č. 2) je umístěn ve výšce 1,30m ve 

vzdálenosti 1,90m od okraje vozovky. Oba Viacounty měřily obousměrně přes dva jízdní 

pruhy. Průběh měření byl natáčen kamerou, aby se dal vyhodnotit rozdíl mezi sečtenými 

automobily na kameře a naměřenými hodnotami obou Viacountů.  

 

Obrázek 36 Příčný řez měřeného stanoviště na ulici Pančava 

 

 

Při vyhodnocováni jsem zpracovala tabulku, kolik automobilů (přidělených do 

skupin osobní automobil, cyklista, lehký automobil, střední automobil, nákladní automobil, 

autobus, trolejbus) projelo měřeným úsekem. Z ručního měření a kamerového záznamu jsem 

vypočetla, že směrem na centrum jelo 11 automobilů a na ulici Vizovickou jelo 30 

automobilů, takže celkový počet automobilů projíždějících přes náš měřený úsek je 41. 

Viacount II (č. 1) zaznamenal 9 projíždějících aut směrem na centrum a 26 směrem na 

Vizovickou. Takže celkový počet zaznamenaných aut je 35. Viacount II (č. 2) zaznamenal 
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10 projíždějících aut směrem na centrum, 25 směrem na Vizovickoum, tedy celkem 35 

automobilů. Z průzkumu je patrné, že přístroje nezaznamenaly všechna vozidla. 

 

 

Zjištěné chyby: 

- Kvůli projíždějícímu trolejbusu v jednom směru, nezaznamenal přístroj 

Viacount II vozidla jedoucí v druhém směru – byly v rádiovém stínu 

 

 

Obrázek 37 Znázornění umístění zařízení s vykresleným dosahem signálu [7] 

 

Tabulka 2 Vyhodnocení měření na ulici Pančava ve Zlíně 



33 

 

6.2 Měření na ulici Průběžná v Ostravě- Porubě 

Měření probíhalo dne 25. 9. 2014 od 15:30 do 15.45. V tomto patnácti minutovém 

průzkumu jsem porovnávala zařízení Viacount II a sčítací karty NU-METRICS NC-200. 

Zařízení Viacount II (č. 1) bylo umístěno ve výšce 0,6m nad vozovkou a vzdálenosti 2,30m 

od okraje vozovky. Zařízení Viacount II (č. 2) bylo umístěno ve výšce 0,3m nad vozovkou 

a vzdálenosti 1m od okraje vozovky. Obě zařízení byly umístěny v poloze horní – boční. 

Zařízení Viacount II (č. 1) spolu se sčítací kartou NU-METRICS NC-200 (č. 1) 

zaznamenávaly vozidla jedoucí směrem na ulici Martinovskou. Zařízení Viacount II (č. 2) 

spolu se sčítací kartou NU-METRICS NC-200 (č. 2) zaznamenávaly vozidla jedoucí směrem 

na ulici 17. listopadu.   

Obrázek 38 Příčný řez měřeného stanoviště na ulici Průběžná 

 

Z ručního měření a kamerového záznamu jsem vypočetla, že směrem na ulici 

Martinovskou jelo 54 automobilů (z toho 46 osobních, 3 lehké, 4 autobusy a 1 kamion). 

Zařízení Viacount II (č. 1) zaznamenal 54 vozidel jedoucím směrem na ulici Martinovskou 

(z toho 46 osobních, 3 lehké, 4 autobusy a 1 kamion). Sčítací karta NU-METRICS NC-200 

zaznamenala také 54 jedoucích vozidel směrem na ulici Martinovskou. Z toho vyplývá, že 

pří sčítaní vozidel jedoucích na ulici Martinovskou, nenastala žádná chyba.  

Při sčítání vozidel jedoucích na ulici 17. listopadu ručním měřením a kamerovým 

záznamem jsem vypočetla 64 automobilů (z toho 57 osobních, 2 lehké, 3 autobusy, 2 

kamiony). Zařízení Viacount II (č. 2) zaznamenal 62 vozidel jedoucím tímto směrem (z toho 

55 osobních, 2 lehké, 3 autobusy a 2 kamiony). Sčítací karta NU-METRICS NC-200 
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zaznamenala 60 vozidel (z toho 53 osobních, 2 lehké, 3 autobusy a 2 kamiony). Z těchto 

hodnot je patrné, že při sčítání vozidel nastalo pár chyb.  

 

Měření 25. 9. 2015 Zařízení Počet zaznamenaných vozidel 

Směr Martinovská 

Kamera 54 

Viacount II (č. 1) 54 

NU-METRICS NC-200 (č. 1) 54 

Směr 17.listpadu 

Kamera 64 

Viacount II (č. 2) 62 

NU-METRICS NC-200 (č. 2) 60 

 

Zjištěné chyby: 

- Vozidlo v těsné blízkosti před sčítacími zařízeními začalo předjíždět a tím 

způsobilo nezaznamenání 

- Vozidlo se úmyslně vyhlo sčítací kartě NU-METRICS NC-200  

- Vozido přejelo hranou pneumatiky po sčítačí kartě a jelikož kartu přejelo jen 

malou částí pneumatiky, tak došlo k nezaznamenání 

 

Tabulka 3 Vyhodnocení měření na ulici Průběžná 

Obrázek 39 Znázornění umístění Viacountu  s vykresleným dosahem signálu a umístění sčítacích karet NU-

METRICS NC-200 [7] 
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6.3 Měření na ulici Hlavní třída v Ostravě-Porubě 

Měření se konalo 6. 9. 2014 od 12:00 do 12:30 na ulici Hlavní třída v Ostravě-Porubě. 

V tomto měření jsem využila zařízení Viacount II a sčítací karty NU-METRICS NC-200. 

Zařízení Viacount II (č. 2) bylo umístěno v poloze boční ve výšce 1 m nad vozovkou a 

vzdálenosti 1 m od okraje vozovky a měřil vnější i vnitřní jízdní pruh stejného směru před 

vjezdem na okružní křižovatku. 

 

  Umístění obou přístrojů bylo podobné jako u měření na ulici Průběžné. Vicount II 

(č. 2) mířil přímo na sčítací karty stejně jako u předchozího měření.  Při vyhodnocování 

tohoto měření, jsem tedy dosahovala velmi podobných hodnot. Nastaly i stejné chyby 

v měření – jak u Viacountu II tak u sčítacích karet. 

 

Zjištěné chyby: 

- Vozido přejelo hranou pneumatiky po sčítačí kartě a jelikož kartu přejelo jen 

malou částí pneumatiky, tak došlo k nezaznamenání 

- Kvůli větším vozidlům jedoucím ve vnějším pruhu, nezaznamenal přístroj 

Viacount II vozidla jedoucí ve vnitřním pruhu – byly v rádiovém stínu 

- Přejíždění vozidel z vnějšího pruhu do vnitřního pruhu – nezaznamenání 

vozidla ani na jedné sčítací  

Obrázek 40 Příčný řez měřeného stanoviště na ulici 17. listopadu 
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6.4 Měření na ulici 17. listopadu v Ostravě-Porubě 

Další měření se konalo 17. 3. 2015 na ulici 17. listopadu v Ostravě-Porubě. Měření 

probíhalo na 3 místech křižovatky vždy po patnácti minutách. Pro toto měření jsem použila 

pouze zařízení Viacount II v poloze boční. Zařízení bylo ve všech třech měřením umístěno 

ve výšce 0,5 m nad vozovkou a vzdálenosti 1 m od okraje vozovky. 

 První měření probíhalo od 14.15 do 14.30. Zařízení Viacount II (č. 2) jsem umístila 

na ulici 17. listopadu a sčítala jsem vozidla jedoucí z křižovatky směrem na ulici Vřesinskou. 

Při vyhodnocování jsem porovnávala kamerový záznam a data ze zařízení, abych zjistila, 

jaké chyby se zde vyskytly. Z kamerového záznamu jsem vypočetla, že daným úsekem 

projelo 216 vozidel (z toho 4 tramvaje). Zařízení Viacount II zaznamenal pouze 207 vozidel.  

Chybnost na tomto úseku je tedy 4,16%.  

 

 

Zjištěné chyby: 

- Viacount II vzal 3 jedoucí osobní automobily v těsné blízkosti jako jedno 

dlouhé vozidlo 

- Jedoucí tramvaj – pokud se ve stejném okamžiku v radaru ocitne vozidlo a za 

ním tramvaj, Viacount II zaznamená pouze větší vozidlo (tedy tram) a menší 

zanedbá 

 

Obrázek 41 Příčný řez měřeného stanoviště na ulici 17. listopadu (Měření 1) 
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Druhé měření probíhalo od 14.45 do 15.00. Zařízení sčítalo vozidla jedoucí 

z křižovatky směrem na ulici Opavská. Při vyhodnocování jsem zjistila, že daným úsekem 

projelo 203 vozidel a zařízení Viacount zaznamenal vozidel 206. Viacount II z těchto 206 

vozidel vzal 9 automobilů navíc, 3 automobily nevzal vůbec a 4 automobily vzal dohromady 

jako 2 velké vozidla.  

 

Zjištěné chyby: 

- Pokud nastane kolona a vozidlo zastaví přímo v paprsku radaru, zařízení toto 

vozidlo zaznamená 2x (při přijíždění a při rozjíždění)  

- Kvůli vozidlu rozjíždějícímu se v koloně, nebyla zaznamenána celá 

elektronická délka projíždějící tramvaje 

 

Poslední měření probíhalo od 15.15 do 15.30. Zařízení sčítalo vozidla jedoucí 

směrem z ulice Vřesinská přímým směrem na ulici 17. listopadu, odbočující vpravo na ulici 

Nábřeží SPB a vozidla odbočující vlevo na ulici K Myslivně. Daným úsekem projelo 208 

vozidel a Viacount II zaznamenal 204 vozidel. Z těchto 204 vozidel zaznamenal Viacount II 

2 osobní automobily navíc, 4 automobily nezval vůbec a 2 vozidla zaznamenal jako 4 

hodnoty (když vozidla stála v koloně tak rozpůlil jejich elektronickou délku na dvě části).  

Obrázek 42 Příčný řez měřeného stanoviště na ulici 17. listopadu (Měření 2) 
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Zjištěné chyby: 

- Pokud nastane kolona a vozidlo zastaví přímo v paprsku radaru, zařízení toto 

vozidlo zaznamená 2x (při přijíždění a při rozjíždění)  

- V tomto úseku byl problém v tom, že vozidla předjížděla stojící automobily 

v koloně přes tramvajový pás a tím docházelo k malým chybám v měření.  

V prvním případě Viacount předjíždějící vozidlo zaznamenal, v druhém 

případě vozidlo nezaznamenal z důvodu, že v koloně stálo vozidlo vyšší než 

předjíždějící vozidlo. V třetím případě vzal Viacount stojící vozidlo a 

předjíždějící vozidlo dohromady s větší elektronickou délkou.   

 

 

Obrázek 44 Znázornění umístění Viacountu s vykresleným dosahem signálu [7] 

Obrázek 43 Příčný řez měřeného stanoviště na ulici 17. listopadu (Měření 3) 
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Tabulka 4 Vyhodnocení měření na ulici 17. listopadu 

 
 

 

6.5 Měření celé křižovatky na ulici 17. listopadu v Ostravě-

Porubě 

Měření probíhalo dne 24. 3. 2015 od 14:00 do 16.00. V tomto průzkumu, jak už jsem 

psala výše, jsem prioritně porovnávala zařízení Viacount II a sčítací karty NU-METRICS 

NC-200.  

 Zařízení Viacount II (č. 2) jsem umístila ve výšce 0,5 m nad vozovkou a vzdálenosti 

1 m od okraje vozovky na ulici 17. listopadu a sčítala jsem vozidla jedoucí z křižovatky 

směrem na ulici Vřesinskou. Zařízení Viacount II (č. 1) jsem nepoužila z důvodu, že na 

samotném měření nešlo zapnout. Pravděpodobně to bylo z důvodu systémové chyby, která 

znemožnila plné nabití přístroje před měřením, a tím pádem toto zařízení nebylo možno při 

sčítání využít.  

V tomto průzkumu jsem využila 5 sčítacích karet NU-METRICS NC-200.                 

Karta (č. 1) zaznamenávala vozidla, která odbočovala z ulice 17. listopadu doprava na ulici 

K Myslivně. Karta (č. 2) zaznamenávala vozidla jedoucí přímým směrem z ulice 17. 

listopadu na ulici Vřesinskou. Karta (č. 3) zaznamenávala vozidla jedoucí na ulici 

K Myslivně z ulice Nábřeží SPB přímo a vozidla jedoucí ze směru ulice Vřesinská 

odbočující na tuto ulici vlevo. Karta (č. 4) zaznamenávala všechna vozidla jedoucí 

z křižovatky na ulici Nábřeží SPB. Poslední karta (č. 5) zaznamenávala všechna vozidla 

jedoucí z křižovatky směrem na ulici Vřesinská.  
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 Pro mou práci byl nejdůležitější úsek, ve kterém se nacházelo sčítací zařízení 

Viacount II a sčítací karta (č. 5). Při vyhodnocování tohoto průzkumu jsem využila 

kamerový záznam, aby vyhodnocená data byla nejpřesnější. Ze záznamu jsem vypočetla, že 

během časového intervalu 14:00-16:00 projelo celkem 1645 vozidel. Tyto vozidla jsem 

rozřadila do skupiny podle typu vozidla (viz Tabulka 5). V první skupině „Jízdní kolo, 

motocykl“ jsem zaznamenala 11 vozidel. Osobních automobilů projelo 1466 a dodávkových 

vozů 87. Počet vozidel ve skupině „Nákladní vozidla, autobus“ je 51 a ve skupině „Nákladní 

vozidlo s přívěsem“ je 30.  

 Po vyhodnocení dat z kamerového záznamu, jsem vyhodnotila data zaznamenaná 

přístrojem Viacount II. Při vyhodnocování jsem narazila na několik problémů. Největším 

problémem byly kolony, které se nejvíce tvořily v dopravní špičce od 14:30 do 15:40. 

V tomto intervalu nastával největší počet chyb v zaznamenávání dat. Viacount II vozidla 

stojící v koloně buďto nezaznamenal, zaznamenal 2x (při zastavování a rozjíždění) nebo 

zaznamenal dvě vozidla stojící velmi blízko sebe jako jedno. Druhým problémem bylo, že 

vozidla jedoucí na benzinu předjížděla vozidla zprava. Tímto počinem došlo 

k  nezaznamenání vozidla, nebo zaznamenání jedoucího vozidla a vozidla jedoucího na 

benzinu jako 1 vozidlo s velkou elektronickou délkou. Třetím problémem byly projíždějící 

Obrázek 45 Umístění všech zařízení [7] 
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tramvaje. Díky nim nebylo zaznamenáno 18 vozidel. Celková chybovost Viacountu II byla 

v tomto průzkumu 5,22%. 

 Při vyhodnocování jsem nenarazila na chyby jen u přístroje Vicount II, ale také u 

sčítací karty NU-METRICS NC-200 (č. 5). Sčítací karta není schopna zaznamenat vozidla 

jedoucí menší rychlostí než 13 km/h. Sčítací karta tyto vozidla zaznamená, ale jen jako 

nulové hodnoty, u kterých je napsáno „Less then Minimum Length“ („menší než minimální 

délka), což znamená, že kvůli velmi nízké rychlosti nebyl přístroj schopen zaznamenat délku 

vozidla. Z tohoto důvodu docházelo při kolonách v dopravní špičce k velkému 

nezaznamenání vozidel.  

Celkový počet nezaznamenaných vozidel (vozidel s nulovou hodnotou) je 274 

hodnot. Celkový počet zaznamenaných dat je 1387 (viz Tabulka 5) a celkový počet 

zaznamenaných dat i s nulovou hodnotou je 1661. Z toho je patrné, že kdyby přístroj 

zaznamenával data s nižší rychlosti než je 13 km/h, tak by se skutečného počtu vozidel blížil 

více, než přístroj Viacount II. Celkový podíl skupin vozidel, které sčítací karty zaznamenaly, 

jsou znázorněny v grafu č. 1, ve kterém je patrné i procentuální zastoupení nulových hodnot 

k celkovému počtu zaznamenaných vozidel.  

  

Tabulka 5 Vyhodnocení měření - přístroje Viacount II a NU-METRICS NC-200 (č. 5) 

Skupiny vozidel 
Kamerový 

záznam 
Viacount II NU-METRICS NC-200 

Jízdní kolo, motocykl 11 10 0 

Osobní automobily 1466 1384 1206 

Dodávkový vůz 87 86 98 

Nákladní vozidla, autobus 51 49 47 

Nákladní vozidlo s přívěsem 30 30 36 

Celkový počet vozidel 1645 1559 1387 

Chybovost 0% 5,22% 15,68% 
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Dále jsem vyhodnotila počet vozidel, které zaznamenaly ostatní sčítací karty NU-

METRICS NC-200 na jiných částech měřené křižovatky. Sčítací karta (č. 1) 

zaznamenávající odbočující vozidla z ulice 17. listopadu doprava na ulici K Myslivně 

zaznamenala celkem 27 vozidel. Z těchto 27 vozidel patří 24 vozidel do skupiny „Osobní 

automobily“ a 3 vozidla do „Dodávkový vůz“. Průměrná rychlost zde byla 28 km/h a 

průměrná délka vozidla 4,36 m.  

Sčítací karta (č. 2) zaznamenala 1174 jedoucích vozidel přímým směrem z ulice 17. 

listopadu na ulici Vřesinskou. Z tohoto celkového počtu bylo 1048 osobních aut, 67 

dodávkových vozů, 28 vozidel patřící do skupiny „Nákladní vozidla, autobus“ a 31 

nákladních vozidel s přívěsem. Průměrná rychlost zde byla 32 km/h a průměrná délka 

vozidla 4,94 m.  

  Sčítací karta (č. 3) zaznamenala 167 osobních vozidel, 9 dodávkových vozů, 9 

vozidel patřící do skupiny „Nákladní vozidla, autobus“ a 11 nákladních vozidel s přívěsem. 

Celkový počet zaznamenaných vozidel je 196. Na tomto úseku (viz Obrázek 45) se tvořily 

kolony, takže karta zaznamenala 4 nulové hodnoty. 

 Sčítací karta (č. 4) zaznamenávala všechna vozidla jedoucí z křižovatky na ulici 

Nábřeží SPB.   Karta zaznamenala celkem 250 vozidel a 2 nulové hodnoty. Z těchto 250 

vozidel bylo 212 osobních aut, 16 dodávkových vozů, 8 vozidel patřící do skupiny „Nákladní 

vozidla, autobus“ a 14 nákladních vozidel s přívěsem.  

 Dále jsem zpracovala data ze zařízení Icoms Detections a z indukčních smyček.  

 

1218; 73%

98; 6%

47; 3%

37; 2%

274; 16%

Vyhodnocení četnosti vozidel

Osobní automobily

Dodávkvý vůz

Nákladní vozidla, autobus

Nákladní vozidlo s přívěsem

Nulové hodnoty s rychlosti <
13KM/H

Graf 1 Vyhodnocení četnosti vozidel podle skupin - data  zaznamenána zařízením NU-METRICS NC-200 
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Indukční smyčka 

Indukční smyčky jsou citlivým a spolehlivým zařízením k detekci přítomnosti 

vozidel. Indukční smyčky jsou umístěny pod povrchem vozovky, nejčastěji do předem 

vyřezané spáry v jízdním pruhu. K zaznamenání vozidla dochází přejetím vozidla, případně 

jiného kovového předmětu (jízdní kolo, motocykl), přes smyčku. Velikost, poloha a tvar 

smyčky v jízdním pruhu jsou závislé na sledovaném dopravním ukazateli a způsobu řízení 

dopravy na křižovatce.  

Zařízení Icoms Detections 

Přenosné dopravní detektory, které slouží ke sčítání, klasifikace a měření rychlosti 

vozidel. Je to spolehlivá a levná technologie pro sběr údajů o projíždějícím vozidle (čas 

detekce, směr, rychlost a délka).  

Zařízení Icoms Detections (č. 1) sčítající vozidla jedoucí směrem na ulici Opavská 

zaznamenal 1337 vozidel. Průměrná rychlost vozidel zde byla 32 km/h a průměrná délka 

vozidel 6,73 m.  

Zařízení Icoms Detections (č. 2) sčítalo vozidla jedoucí z křižovatky na ulici 

K Myslivně. Zařízení zaznamenalo celkem 230 vozidel s průměrnou rychlostí 43 km/h a 

průměrnou délkou 4,8 m. 

 Indukční smyčky snímají všechna vozidla přijíždějící ke křižovatce. Celkový počet 

vozidel, které indukční smyčky zaznamenaly v jednotlivých směrech, jsou znázorněny níže.   

 
Graf 2 Vyhodnocení četnosti vozidel - data zaznamenána indukčními smyčkami 
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7 VZTAH MEZI SKUTEČNOU DÉLKOU VOZIDLA A 

DÉLKOU ZAZNAMENANOU SČÍTACÍM ZAŘÍZENÍM 

VIACOUNT II 

7.1 Základní hodnoty dané výrobcem 

 

V hlavním dialogovém okně programu ViaGraph nalezneme možnost nastavení 

„Skupiny vozidel“ (viz Obrázek 25). Z kapitoly 5.1 víme, že tato sekce obsahuje horní 

délkové limity projíždějících a odjíždějících vozidel (dle směru jízdy) a možnost nastavit si 

„Maximální délku nákladních vozidel“. Tyto hodnoty jsou v podstatě „délkové jednotky“, 

se kterými pracuje zařízení Viacount II i program ViaGraph. ViaGraph tyto délkové 

jednotky využívá pro následující vyhodnocení (např. pro sekvenční vyhodnocení, 

vyhodnocení četností atd.) Jednoduše řečeno jsou tyto délkové jednotky důležité pro správné 

vyhodnocení délek vozidla, které zaznamená přístroj a správné zařazení těchto vozidel do 

správné kategorie (např. osobní automobily, jízdní soupravy atd.). 

Hodnoty (délkové jednotky) jsou závislé na poloze měření. Změnou polohy se totiž mění 

také úhel vysílání a zaznamenávání elektromagnetických impulsů (viz kap. 3.3.1), proto je 

důležité pro dosažení nejvyšší přesnosti měnit tyto délkové jednotky v závislosti na poloze 

měření. 

7.2 Fyzická délka vozidel 

V této kapitole uvádím rozdíl mezi fyzickou délkou vozidla, kterou si přednastavil 

výrobce Viacountu II pro další vyhodnocování a mými vlastními fyzickými délkami vozidel, 

které jsem odvodila z vlastního pozorování a ze studování skutečných délek vozidel (dle 

výrobců automobilů) podle kategorií.  
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Tabulka 6 Fyzické délky vozidel 

Druh vozidla 
Délkové rozpětí 

stanovené výrobcem (m) 
Délkové rozpětí na základě 

mého pozorování (m) 

Jízdní kolo, motocykl < 2,5 m < 2,3 m 

Osobní automobily < 5,2 m < 5,1 m 

Dodávkový vůz < 9 m < 7,5 m 

Nákladní vozidla, autobus < 12 m < 11,9 m 

Nákladní vozidlo s přívěsem > 12 m > 11,9 m 

 

7.3 Jednotkové délkové limity 

Ve svých měřeních jsem zařízení umístila pouze do polohy „boční“, protože na 

měřených úsecích nebyla možnost uchycení přístroje do výšky (poloha „boční – horní“). 

Z toho důvodu budu přepočítávat hodnoty pouze z polohy „boční“. 

Přístroj Viacount II jsem měla nejčastěji umístěný v instalační vzdálenosti 1 m od 

okraje vozovky. Následující přepočet vlastních délkových limit proto vysvětlím na této 

instalační vzdálenosti. 

 

Tabulka 7 Hodnoty elektronických délek stanovené výrobcem pro polohu "boční" v instalační vzdálenosti od 

kraje vozovky 1 m 

Název skupiny Přijíždějící vozidla Odjíždějící vozidla 

Jízdní kolo, motocykl < 322 < 400 

Osobní automobily < 600 < 750 

Dodávkový vůz < 750 < 920 

Nákladní vozidla, autobus < 1080 < 1220 

Nákladní vozidlo s přívěsem > 1080 > 1220 
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V tabulce výše (Tabulka 6) jsou znázorněny horní délkové limity dané výrobcem. 

Z těchto hodnot je patrné, že se nejedná o klasické metrické jednotky, ale o délkové jednotky, 

se kterými Viacount II pracuje. Tyto hodnoty ale nejsou pro vyhodnocení mého měření 

ideální, proto jsem v následující tabulce znázornila mé vlastní délkové limity (Tabulka 7), 

které jsem odvodila z hodnot zjištěných  z mých provedených měřeních.  

 

Tabulka 8 Vlastní hodnoty elektronických délek pro polohu "boční" v instalační vzdálenosti od kraje vozovky 1 m 

Název skupiny Přijíždějící vozidla Odjíždějící vozidla 

Jízdní kolo, motocykl < 217 < 260 

Osobní automobily < 462 < 543 

Dodávkový vůz < 665 < 826 

Nákladní vozidla, autobus < 1050 < 1182 

Nákladní vozidlo s přívěsem > 1050 < 1182 

 

Při stanovení vlastních hodnot elektronických délek jsem musela dávat pozor na 

chyby, které se v měření vyskytly, abych nestanovila špatné horní limity délek, díky 

kterým by docházelo ke špatnému zařazování vozidel do příslušných skupin.  

Jakmile jsem si stanovila vlastní elektronické délky pro polohu „boční“ v instalační 

vzdálenosti 1 m, nebyl problém stanovit elektronické délky pro ostatní instalační 

vzdálenosti. Využila jsem k tomu přesnou jednotkovou délkovou hodnotu, o kterou se 

zvyšovala elektronická délka vozidla s rostoucí instalační vzdáleností (hodnota odvozena 

z tabulky v Příloze 1). 

 Pro přímý směr jízdy jsou přepočtové jednotkové délkové hodnoty následující: 

- Jízdní kolo a motocykl - elektronická délka se zvětšuje o 32 jednotkových 

délek při každém navýšení instalační vzdálenosti o 0,5 m 

- Osobní vozidlo, dodávkový vůz – zvětšení o 50 jednotkových délek po 0,5 m 

- Nákladní vozidlo, autobus, nákladní vozidlo s přívěsem – zvětšení o 80 

jednotkových délek po 0,5 m 
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Pro protisměr jsou přepočtové jednotkové délkové hodnoty následující: 

- Jízdní kolo, motocykl, osobní vozidlo - elektronická délka se zvětšuje o 50 

jednotkových délek při každém navýšení instalační vzdálenosti o 0,5 m  

- Nákladní vozidlo, autobus, nákladní vozidlo s přívěsem – zvětšení o 70 

jednotkových délek po 0,5 m 

 

Tabulka 9 Vlastní hodnoty elektronických délek, poloha "boční" 

  
Jízdní kolo, 
motocykl 

Osobní 
automobily 

Dodávkový 
vůz 

Nákladní 
vozidla, 
autobus 

Nákladní 
vozidlo s 
přívěsem 

Fyzická délka  < 2,3 < 5,1 < 7,5 < 11,9 > 11,9 

Instalační 
vzdálenost 

Umístění radaru v poloze "boční", přímý směr jízdy 

0,5 m < 185 < 412 < 615 < 970 > 970 

1 m < 217 < 462 < 665 < 1050 > 1050 

1,5 m < 249 < 512 < 715 < 1130 > 1130 

2 m < 281 < 562 < 765 < 1210 > 1210 

2,5 m < 313 < 612 < 815 < 1290 > 1290 

3 m < 345 < 662 < 865 < 1370 > 1370 

  Umístění radaru v poloze "boční", protisměr 

0,5 m < 210 < 493 < 756 < 1112 > 1112 

1 m < 260 < 543 < 826 < 1182 > 1182 

1,5 m < 310 < 593 < 896 < 1252 > 1252 

2 m < 360 < 643 < 966 < 1322 > 1322 

2,5 m < 410 < 693 < 1036 < 1392 > 1392 

3 m < 460 < 743 < 1106 < 1462 > 1462 
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7.4 Vztah mezi skutečnou délkou vozidla a radarem 

zaznamenanou délkou (elektronickou délkou) 

Vztah mezi skutečnou délkou vozidla a radarem zaznamenanou délkou určují 

přepočtové koeficienty. Tyto koeficienty jsem vypočetla pro své vlastní hodnoty 

elektronických délek (z tabulky 8) a pro elektronické délky dané výrobcem (z tabulky 

v Příloze 1). 

Pro ukázku výpočtu použiju hodnoty stanovené výrobcem pro instalační vzdálenost 

0,5 m. Fyzická délka vozidla a horní limity elektronických délek pro přijíždějící vozidla 

„Přij. “a odjíždějící vozidla „Odj. jsou dány výrobcem v manuálu. Z těchto hodnot jsem 

vypočetla přepočtové koeficienty (viz Tabulka 9).  

 

Tabulka 10 Určení přepočtových koeficientů pro polohu "boční" v instalační vzdálenosti 0,5 m 

Instalační vzdálenost 0,5 m  
Jízdní kolo, 
motocykl 

Osobní 
automobily 

Dodávkový vůz 
Nákladní 
vozidla, 
autobus 

Nákladní 
vozidlo s 
přívěsem 

Fyzická délka (m)     < 2,5 m < 5,2 m < 9 m < 12 m > 12 m 

Horní limit elektronické délky "Přij." < 290 < 550 < 700 < 1000 > 1000 

Horní limit elektronické délky "Odj." < 350 < 700 < 850 < 1150 > 1150 

Přepočtové koeficienty "Přij." 0,862 0,945 1,286 1,200 1,200 

Přepočtové koeficienty "Odj." 0,714 0,743 1,059 1,043 1,043 

 

7.4.1 Příklad výpočtu přepočtového koeficientu  

1) Pro přijíždějící osobní automobily 

- fyzická délka je < 5,2 m 

- horní limit elektronické délky „Přij.“ je < 550 

Přepočtový koeficient „Přij.“ = fyzická délka vozidla [cm] / elektronická délka „Přij.“ 

𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 =  
520

550
= 0,945 𝑐𝑚 
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Vypočtený koeficient 0,945 cm znázorňuje jednotkovou délku, kterou používá 

zařízení Viacount II a program ViaGraph. Z toho vyplývá, že pro přijíždějící vozidla 

kategorie „Osobní automobily“ je délková jednotka zařízení 0,945 cm. 

 

2) Pro odjíždějící osobní automobily 

- fyzická délka je < 5,2 m 

- horní limit elektronické délky „Odj.“ je < 700 

Přepočtový koeficient „Přij.“ = fyzická délka vozidla [cm] / elektronická délka „Přij.“ 

𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 =  
520

700
= 0,743 𝑐𝑚 

Vypočtený koeficient 0,743 cm znázorňuje jednotkovou délku, kterou používá 

zařízení Viacount II a program ViaGraph. Z toho vyplývá, že pro odjíždějící vozidla 

kategorie „Osobní automobily“ je délková jednotka zařízení 0,743 cm. 

 

7.4.2 Ukázka výpočtů skutečné délky z elektronických délek 

pomocí přepočtových koeficientů 

Pro tento příklad jsem využila 11 osobních aut – Škoda Octavia, které mi 

zaznamenal Viacount II v měření s instalační vzdáleností 1 m. Skutečná délka vozidla je 

450,7 cm. Viacount těchto 11 vozidel zaznamenal s následujícími elektronickými délkami 

(493, 427, 461, 461, 437, 437, 501, 518, 417, 373, 423). Průměrem těchto hodnot je 

elektronická délka vozidla 407,9, kterou využiji pro následující výpočty, které se provádějí 

podle vzorce níže. 

 

𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑜𝑛𝑖𝑐𝑘á 𝑑é𝑙𝑘𝑎 ∙ 𝑝ř𝑒𝑝𝑜č𝑡𝑜𝑣ý 𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 = 𝑠𝑘𝑢𝑡𝑒č𝑛á 𝑑é𝑙𝑘𝑎 𝑣𝑜𝑧𝑖𝑑𝑙𝑎 [𝑐𝑚]   
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Tabulka 11 Vlastní hodnoty elektronických délek a přepočtové koeficienty pro instalační vzdálenost 1 m 

Instalační vzdálenost 1 m  
Jízdní kolo, 
motocykl 

Osobní 
automobily 

Dodávkový vůz 
Nákladní vozidla, 

autobus 
Nákladní vozidlo s 

přívěsem 

Fyzická délka (m) < 2,3 < 5,1 < 7,5 < 11,9 < 11,9 

Jednotky "Přij." < 217 < 462 < 665 < 1050 < 1050 

Jednotky "Odj." < 260 < 543 < 826 < 1182 < 1182 

Přepočtová hodnota "Přij" 1,060 1,104 1,128 1,133 1,133 

Přepočtová hodnota "Odj" 0,909 0,931 0,906 1,006 1,006 

 

 

1) Elektronické délky dané výrobcem 

 - přepočtový koeficient pro osobní automobily v instalační vzdálenosti 1 m je 0,866 

407,9 ∙ 0,866 = 353,5 𝑐𝑚 

 

2) Vlastní hodnoty elektronických délek (viz Tabulka 10) 

- přepočtový koeficient pro osobní automobily v instalační vzdálenosti 1 m je 1,104 

407,9 ∙ 1,104 = 450,3 𝑐𝑚 

 

Z vypočtených hodnot je patrné, že se skutečné délce více přibližuji, pokud použiji 

vlastní hodnoty elektronických délek, než při použití hodnot stanovených výrobcem. 

Přepočtové koeficienty ostatních instalačních vzdáleností nalezneme v přílohách.  

 

7.4.3 Ukázka využití elektronických délek při zjišťování 

skupiny vozidel softwarem ViaGraph  

K této ukázce jsem využila 15 minutový záznam měření, které se konalo 24. 3. 

2015 na ulici 17. listopadu. V software ViaGraph jsem si vybrala toto měření v časovém 

intervalu od 14.00 – 14.15 a změnila jsem přednastavené horní limity elektronických délek 

na limity dané výrobcem (viz Příloha 1 – instalační vzdálenost 1 m). Dalším krokem bylo 
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vyhodnocení tohoto úseku měření v pravé dolní části dialogového okna (viz Obrázek 21) 

jsem zvolila „Vyhodnocení četností – Vozidlo (koláčový graf),“ (viz Příloha 8).  

V dalším kroku jsem opět změnila horní limity elektronických délek, ale už podle 

svých vlastních hodnot (viz Příloha 1 – instalační vzdálenost 1 m). Dalším krokem bylo 

také vyhodnocení toho úseku funkcí „Vyhodnocení četností – Vozidlo (koláčový 

graf),“(viz Příloha 9). 

Díky kamerovému záznamu jsem vypočetla skutečný počet vozidel jednotlivých 

skupin, které projely daným úsekem v 15 minutovém intervalu (viz Tabulka 11). 

Je patrné, že vyhodnocení podle hodnot daných výrobcem je méně přesné než mé 

vlastní hodnoty. Největší problém je vidět u skupiny „Jízdní kolo, motocykl“. Tato 

nepřesnost nastala díky vysokému hornímu limitu elektronické délky dané výrobcem. 

Z toho vyplývá, že většinu menších osobních vozidel zařadil Viacount II do skupiny 

„jízdní kolo, motocykl“ a ne do skupiny „osobní automobily“.  

 

Tabulka 12 Vyhodnocení skupin vozidel v měřeném intervalu 

Skupiny vozidel 
Počet vozidel 

(vyhodnocení podle 
koeficientů od výrobce) 

Počet vozidel 
(vyhodnocení podle 

vlastních koeficientů) 

Skutečný počet vozidel 
dle kamerového 

záznamu 

Jízdní kolo, motocykl 48 (21,05%) 4 (1,75%) 1 (0,439%) 

Osobní automobily 157 (68,86%) 191 (83,77%) 197 (86,4%) 

Dodávkový vůz 5 (2,19%) 12 (5,26%) 15 (6,579) 

Nákladní vozidla, autobus 11 (4,82%) 14 (6,14%) 11 (4,82%) 

Nákladní vozidlo s přívěsem 7 (3,07%) 7 (3,07%) 4 (1,75%) 

 

Při zjišťování koeficientů, vlastních fyzických délek a při vyhodnocení tohoto průzkumu 

jsem přišla ještě na jeden menší nedostatek. Skutečná délka největších osobních automobilů 

je přibližně stejně velká jako nejmenší délka dodávkových vozů. Jelikož elektronická délka 

vozidel závisí i na rychlosti, Viacount II zaznamená takovou elektronickou délku rychleji 

jedoucích dodávkových vozů, která se při vyhodnocování skupiny vozidel zařadí do skupiny 

„osobní automobily“. Tento problém nastává obdobně u skupiny „osobní automobily“. 

Viacount II zaznamená elektronickou délku pomaleji jedoucích vozidel jako elektronickou 

délku pro skupinu „Dodávkový vůz“. Je potřeba dávat na tento problém při vyhodnocování 

pozor, aby nedošlo k nesmyslným hodnotám počtu vozidel v těchto příslušných skupinách.   
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8 ZÁVĚR 

Má práce se zabývala dopravními průzkumy silniční dopravy s více 

charakteristikami. Jednalo se o průzkum intenzit, rychlosti, směru a druhu dopravních 

prostředků. Tyto průzkumy jsem prováděla přístroji Viacount II a sčítacími kartami NU-

METRICS NC-200 a hodnoty jsem ověřovala ručním sčítáním a videozáznamem.  

Přístroj Viacount II a sčítací kartu NU-METRICS NC-200 jsem důkladně popsala. 

Popsala jsem princip, na kterém oba přístroje fungují, jejich vlastnosti, příklady využití a 

jejich odlišnou instalaci.  

 Dalším krokem v mé práci bylo popsat lokality, na kterých jsem provedla měření. 

Všechny komunikace, na kterých jsem měření prováděla, byly místního významu.  

 V další části jsem vytvořila podrobné manuály k programům ViaTerm, ViaGraph a 

Highway Data Management. Důkladně jsem popsala prostředí programů a vytvořila jsem 

podrobný návod jak s programy pracovat.  

 V další části své práce jsem se zabývala porovnáním skutečné délky vozidla a 

radarem (přístroje Viacount II) zaznamenanou délkou. Z vlastního pozorování jsem si 

zvolila vlastní limity skutečných délek a vlastní horní limity elektronických délek. Dále jsem 

popsala vztah mezi skutečnou délkou vozidla a radarem zaznamenanou délkou 

(elektronickou délkou) a vztah jsem znázornila na příkladu.  

Dále jsem vyhodnotila všechny provedené průzkumy. Všechna měření jsem 

ověřovala ručním sčítáním nebo videozáznamem. Na základě všech provedených měření 

jsem zjistila chyby, které jsou odlišné u obou přístrojů. 

Největším problémem při měření přístrojem Viacount II je, že může dojít k zastínění 

vysílaného paprsku. K tomu dochází, pokud v bližším jízdním pruhu projíždí větší vozidlo 

nízkou rychlostí. Přes toto vozidlo se nedostane paprsek do vzdálenějšího jízdního pruhu a 

vozidlo, které tam v tuto dobu projíždí, není zaznamenáno. Další častou chybou bylo 

například to, že vozidla jedoucí ve velmi těsné blízkosti přístroj zaznamená pouze jako 1 

vozidlo, ale s velkou elektronickou délkou. Nejčastější chyby se ale vyskytovaly při 

kolonách. Pokud nastane kolona a vozidlo zastaví přímo v paprsku radaru, zařízení toto 

vozidlo zaznamená 2x (při přijíždění a při rozjíždění). Z těchto dvou chyb vyplývá, že při 

kolonách přístroj velmi často zaznamenává 1 vozidlo jako 2 hodnoty s malou elektronickou 

délkou, nebo 2 vozidla jako 1, s velkou elektronickou délkou. 
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Karta NU-METRICS má vysokou přesnost při sčítání intenzit dopravy, ale její 

nepřesnost nastává, pokud vozidlo nepřejede přímo nad kartou. Tento problém zapříčiňují 

dvě situace. První situace nastává při předjíždění vozidel, kdy karta nezaznamená vozidlo, 

které předjíždí. Druhá situace nastává, přejede-li vozidlo kartu jen pneumatikou. Dalším 

problémem jsou kolony. Pokud dojde k tvorbě kolon a vozidlo zůstane stát nad kartou, dojde 

k nepřesnému změření vozidla. Nepřesnost vznikne především u změření rychlosti a délky 

vozidla, jelikož se tyto věci určují z doby pobytu vozidla nad kartou. Nepřesnost tedy 

vznikne z důvodu minimální rychlosti, kterou je schopna karta zaznamenat, takže vozidla 

jedoucí v koloně rychlostí menší než 13 km/h karta nezaznamená.  

Ve svých měřeních jsem používala i metodu ručního sčítání. Největším problémem 

této metody je lidský faktor, jelikož s přibývající délkou měření ubývá pozornost osoby, 

která měření provádí, nebo pokud osoba není schopna správně rozpoznat a zařadit jedoucí 

vozidlo do správné skupiny. Další nepřesnost vzniká, pokud se zvýší intenzita vozidel, 

jelikož osoba, která sčítá vozidla do polních formulářů, není schopna zaznamenat všechna 

vozidla, která kolem projedou.  

Z vyhodnocených průzkumu je patrné, že přesnějším sčítacím zařízením je sčítací 

karta NU-METRICS NC-200. Její jedinou podstatnou chybou je to, že není schopna sčítat 

vozidla jedoucí rychlostí menší než 13 km/h. Z toho vyplývá, že je zcela nevhodné umístit 

ji tam, kde mohou vznikat kolony.  

Viacount II je taky celkem přesným sčítacím zařízením, ale nevýhodou oproti 

sčítacím kartám je, že Viacount nesnímá skutečné délky vozidla, ale pouze délky 

elektronické (které se musí pro vyhodnocení průzkumu dále zpracovávat pomocí 

přepočtových koeficientů). Díky tomu dochází k odchylce v celkovém počtu vozidel a 

následovnému špatnému zařazení vozidel do příslušných skupin. 

Při celkovém zhodnocení obou přístrojů, jsem došla k závěru, že nejvýhodnější by 

bylo využít při měření více druhů sčítacích zařízení. Myslím si, že nejpřesnější by bylo 

využít sčítací karty spolu s ručním sčítáním. Tím by se zajistila přesná hodnota celkového 

počtu projetých vozidel spolu s hodnotami rychlostí a délek vozidel.  
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