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Anotace 

 

LIŠKA, Ondřej. Křižovatka Hlučínská - Ratibořská v Opavě.  Bakalářská práce. 

VŠB - TU Ostrava, Fakulta stavební, Katedra dopravního inženýrství 227, 2017, 72 s. 

Vedoucí bakalářské práce doc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D. 

 

Předmětem bakalářské práce „Křižovatka Hlučínská - Ratibořská v Opavě" je 

analyzovat bezpečnost silničního provozu stávající křižovatky silnic I. třídy v Opavě - místní 

části Kateřinky a vhodnost současného uspořádání a dále posoudit možnost vybudování 

okružní, případně světelně řízené křižovatky s ohledem na bezpečnost a plynulost dopravy. 

 První část bakalářské práce se zabývá stávajícím stavem stykové křižovatky silnic I/46 

(ul. Ratibořská) a I/56 (ul. Hlučínská), provedeným dopravním průzkumem, z něhož byly 

získány údaje o skladbě a směrovém vedení dopravních proudů včetně intenzity dopravy a 

analýzou dopravní nehodovosti a konfliktních situací. 

 Druhá část je věnována návrhům na zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy. Jejím 

obsahem je posouzení možnosti vybudování okružní křižovatky a světelně řízené křižovatky 

místo stávající stykové křižovatky a kapacitní posouzení obou návrhů. 

 V poslední části jsou vytvořeny simulační modely křižovatky v programu PTV 

VISSIM a závěrečné zhodnocení nově navržených variant. 

 

Anotation 

 

LIŠKA, Ondřej. Intersection Hlučínská - Ratibořská in Opava. Bachelor Thesis. 

VŠB - TU Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of transport engineering 227, 

2017, 72 p. Thesis supervisior doc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D. 

 

 

The subject of bachelor thesis „Crossroad Hlučínská – Ratibořská in Opava" is to 

analyze the safety of the current crossroad on the 1st class road in Opava – local part of 

Kateřinka and the suitability of the current arrangement and to evaluate the possibility of 

building a traffic roundabout or eventually building a light controlled crossroad with respect 

to the safety and smoothness of traffic. 



The first part of bachelor thesis is about the current state of contact crossroad of roads 

l/46 (Ratibořská street) and l/56 (Hlučínská street), during the traffic investigation, from 

which I acquired data about the build and directional guidance of traffic flow, including 

intensity of traffic and analysis of the rate of traffic accidents and conflict situations.  

Second part is dedicated to suggestions of increasing fluency and saffety of traffic. It‘s 

content is assessment of building a roundabout or a traffic lights cross instead of the current 

contact crossroad and capacity assessment of both ideas.  

In the last part, there are created simulation models of crossroad in the software PTV 

VISSIM and the final evaluation of the new designed variants.  
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1. Úvod 

 Cílem této bakalářské práce je analyzovat bezpečnost silničního provozu na křižovatce 

Hlučínská - Ratibořská v Opavě - Kateřinkách s ohledem na její současné uspořádání  

a zároveň posoudit možnost vybudování okružní a světelně řízené křižovatky  

s ohledem na bezpečnost a plynulost dopravy.  

2. Stávající stav 

2.1 Poloha lokality 

Řešená křižovatka Hlučínská - Ratibořská se nachází v zastavěné severovýchodní části 

města Opavy, na katastrálním území Kateřinky u Opavy. 

 Opava leží v severovýchodní části České republiky, pár kilometrů od hranic s Polskem 

(obr. 1), na území nejmenším z historických zemí Koruny české ve Slezsku. Město vzniklo na 

území Opavské pahorkatiny podél břehů řeky Opavy, podle které bylo pojmenováno. 

Jihozápadně na Opavu navazují výběžky Nízkého Jeseníku, východně od města se pak 

rozprostírá Poopavská nížina.   

 V současnosti je Opava statutární město v Moravskoslezském kraji a tvoří jeho 

západní centrum. Město se nachází přibližně 30 km od Ostravy, největšího města regionu.   

 

 

Obr. 1 Mapa širších vztahů [14] 

 K zajímavostem řešené lokality křižovatky Ratibořská - Hlučínská patří Kaple sv. 

Kříže (Švédská kaple), která se nachází v blízkosti této křižovatky. Jedná se o jednu  
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z nejstarších budov města Opavy, která je zařazena na seznam národních kulturních památek. 

Severozápadní strana ulice Ratibořská zahrnuje hřbitov Opava - Kateřinky. 

2.2 Popis křižovatky 

 Jedná se o stykovou křižovatku silnic I. třídy a to silnice I/46 (ulice Ratibořská)  

a silnice I/56 (ulice Hlučínská), umístěnou v intravilánu města Opavy v místní části  

Kateřinky (obr. 2). 

Správcem výše uvedených silnic I. třídy je Ředitelství silnic a dálnic České Republiky. 

 

 

Obr. 2 Křižovatka Hlučínská - Ratibořská [14] 

 

 Silnice I. třídy č. 46 je významná česká silnice, jenž propojuje Jihomoravský, 

Olomoucký a Moravskoslezský kraj a pokračuje dále do Polska, délky cca 98,4 km. 

 Silnice I. třídy č. 56 dnes vede z Opavy a směrem k Ostravě prochází třemi městy -

Kravaře, Dolní Benešov a Hlučín. V Ostravě - městské části Hrabová silnice I/56 začíná jako 

dálnice D56 a vede dále k Frýdku-Místku, kde končí a dále pokračuje jako silnice I/56  

k Frýdlantu nad Ostravicí a přes Ostravici na jih do Beskyd až téměř ke slovenským hranicím 

u Bumbálky. Jelikož silnice spojuje velká města rozsáhlé ostravské aglomerace, ať už 

vzájemně mezi sebou, tak i s rekreačním územím v Beskydech, musela být silnice na několika 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Silnice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jihomoravsk%C3%BD_kraj
https://cs.wikipedia.org/wiki/Olomouck%C3%BD_kraj
https://cs.wikipedia.org/wiki/Moravskoslezsk%C3%BD_kraj
https://cs.wikipedia.org/wiki/Polsko
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místech kvůli zvýšené dopravní zátěži rozšiřována. Zatímco někde se jedná jen  

o čtyřproudovou komunikaci městského typu, jinde už byla postavena silnice pro motorová 

vozidla. Délka silnice I/56 je cca 79,8 km. 

 Na ulici Ratibořská směrem na centrum Opavy se také nachází zastávka autobusu  

a trolejbusu. Jedná se o zastávku v zálivu s délkou nástupní hrany 25 m. zastavují zde tři 

autobusové spoje a dva trolejbusové spoje. Autobusový spoj číslo 202 jede pouze jednou za 

den a má trasu Opava, GLOBUS - Kateřiny točna. Další spoj číslo 205 jede každou hodinu na 

trase Kateřinky točna - Opava, Jaktař. Poslední autobusový spoj číslo 219 je nejvíce vytížený, 

jede několikrát do hodiny a má trasu Opava, Malé Hoštice - Otice, Kaple. 

 Trolejbusový spoj číslo 207 jede pouze třikrát denně na trase Opava, Kylešovice, 

Bílovecká - Kateřinky točna. Druhý trolejbusový spoj 208 jede každou hodinu až třikrát  

na trase Opava, Englišova - Kateřinky točna. 

 Na ulici Hlučínská se nachází před křižovatkou v obou směrech jízdní pruhy pro 

cyklisty. Pruhy jsou v šířce 1,5 m a cyklista je pomocí vodorovného značení upozorněn,  

aby přejel do pruhu pro motorová vozidla a přitom dbal na přednost v jízdě. Jízdní pruhy jsou 

ve vzdálenosti 100 m od osy křižovatky, proto nejsou ve výkresové dokumentaci zohledněny 

a nejsou předmětem práce. 

 Řešení odvodňovacího potrubí, návrh osvětlení a inženýrských sítí nebylo náplní 

práce, tím pádem nebyly brány v potaz. 

3. Dopravní průzkum 

 Pro kapacitní posouzení stávající stykové křižovatky a návrh okružní, případně 

světelné křižovatky je nutno znát složení a intenzitu současného dopravního proudu. Tyto 

informace lze získat dlouhodobým sčítáním dopravy pomocí automatických detektorů, 

případně ručním sledováním dopravy v pravidelných pětiletých cyklech. 

 Dopravní průzkum za účelem získání informací o intenzitě dopravy a skladbě 

dopravních proudů a směrování vozidel jsem provedl sám přímo na místě samém. Průzkum  

se uskutečnil dne 24. 11. 2016 v běžný pracovní den (čtvrtek) v ranních hodinách od 7:00  

do 9:00 a týž den i v odpoledních hodinách od 15:00 do 17:00 hod. Časový úsek byl zvolen  

z důvodu největšího počtu vozidel projíždějících křižovatkou, tj. za dobu dopravní špičky. 

Povětrnostní podmínky byly nepříznivé, oblačno až zataženo, místy přeháňky, teplota okolo  

2 °C. 
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 Dopravní průzkum jsem provedl s pomocí videokamery a počítáním projíždějících 

vozidel přímo křižovatkou s určením typu vozidla. Počet vozidel jsem zaznamenával  

do sčítacích archů pomocí čárkové metody. Vozidla jsem rozlišoval na motocykly, osobní 

vozidla (včetně nákladních vozidel do 3,5 t celkové hmotnosti), nákladní vozidla a autobusy 

(nákladní vozidla nad 3,5 t celkové hmotnosti mimo nákladních souprav a autobusy mimo 

kloubové autobusy), nákladní soupravy a kloubové autobusy. Do výpočtů jsem zařadil tři 

hlavní kategorie. První kategorie jsou osobní vozidla, druhá kategorie jsou nákladní vozidla a 

autobusy a třetí kategorie jsou nákladní soupravy a kloubové autobusy. Do měření nejsou 

započítány motorky a cyklisté, jelikož v daný čas měření projíždělo zanedbatelné množství. 

Měření jsem zaznamenával v 15-ti minutových intervalech. Kontrolní sčítání jsem provedl 

doma za pomoci pořízené videonahrávky.  

 Přehled vzorového protokolu sčítání dopravy je v příloze č. 7. 

3.1 Označení ramen 

Rameno A - silnice I/46 ul. Ratibořská (směr Opava centrum) 

Rameno B - silnice I/46 ul. Ratibořská (směr Ratiboř) 

Rameno C - silnice I/56  ul. Hlučínská (směr Hlučín) 

 

 

Obr. 3 Označení jednotlivých ramen křižovatky 
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Rameno A  

Silnice I/46 ul. Ratibořská (směr Opava centrum) je část hlavní komunikace 

s celkovou šířkou 14 m. Skládá se ze čtyřproudové komunikace, je označená vodorovným i 

svislým dopravním značením a také zahrnuje záliv pro městkou hromadnou dopravu.  

Vodorovné značení obsahuje vodicí čáry V4, V4a, dále podélnou čáru přerušovanou  

V2b, podélnou čáru souvislou V1a, příčnou čáru souvislou V5, šikmou rovnoběžnou čáru  

V13, směrové šipky V9a, zastávku autobusu nebo trolejbusu V11a.  

Svislé dopravní značení zahrnuje značení "Hlavní pozemní komunikace" P2 

s dodatkovou tabulí "Tvar křižovatky" E2b. Na straně zálivu je značení "Zastávka autobusu" 

IJ4c a "Zastávka trolejbusu" IJ4e. 

Na jižní straně vede chodník šířky 2,5 m, na severní straně vede chodník nepravidelné 

šířky, avšak ne menší než 2 m. 

 

 

Obr. 4 Rameno A - Silnice I/46 ul. Ratibořská (směr Opava centrum) 
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Rameno B 

Silnice I/46 ul. Ratibořská (směr Ratiboř) je vedlejší komunikace s celkovou šířkou  

10 m. Skládá se ze tříproudové komunikace a je označená vodorovným i svislým dopravním 

značením. 

Vodorovné značení obsahuje vodicí čáry V4, dále podélnou čáru přerušovanou V2b, 

podélnou čáru souvislou V1a, směrové šipky V9a, přechod pro chodce V7a. 

Svislé dopravní značení zahrnuje značení "Dej přednost v jízdě!" P4, "Přechod pro 

chodce"  IP6, "Cyklisté" A19 a "Řadicí pruhy" IP19.  

Na obou stranách vede chodník šířky ne menší než 2 m. 

 

 

Obr. 5 Rameno B - Silnice I/46 ul. Ratibořská (směr Ratiboř) 
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Rameno C 

Silnice I/56  ul. Hlučínská (směr Hlučín) je část hlavní komunikace s celkovou šířkou 

14 m. Skládá se ze tříproudové komunikace, je označená vodorovným i svislým dopravním 

značením. Také zahrnuje záliv pro městkou hromadnou dopravu, jenž není zohledněn  

ve výpočtech či výkresové dokumentaci, jelikož se nachází 85 m od osy stykové křižovatky. 

Vodorovné značení obsahuje vodicí čáry V4, dále podélnou čáru přerušovanou  

V2b, podélnou čáru souvislou V1a, šikmou rovnoběžnou čáru V13, směrové šipky V9a, 

přechod pro chodce V7a. 

Svislé dopravní značení zahrnuje značení "Hlavní pozemní komunikace" P2, "Přechod 

pro chodce" IP6, "Řadicí pruhy" IP19, "Vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty" IP20a, 

"Přikázaný směr objíždění vpravo" C4a. 

Na jižní straně vede chodník šířky 2,5 m, na severní straně vede chodník nepravidelné 

šířky, avšak ne menší než 2 m. Přechod pro chodce je rozdělen dělícím ostrůvkem šířky 3 m. 

 

 

Obr. 6 Rameno C - silnice I/56  ul. Hlučínská (směr Hlučín) 
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3.2 Intenzity vozidel 

Vozidla jsem počítal pro šest směrů A-F, přičemž ramenu A náleží rovný směr A  

a odbočení vlevo B. Rameno B obsahuje odbočení vpravo C a odbočení vlevo D. Rameno C 

je rovný směr E a odbočení vpravo F. 

 

 
 

Obr. 7 Znázornění směrů A-F 

 

 Jak již bylo zmíněno, ranní měření probíhalo v intervalu od 7:00 do 9:00, kdy byla 

předpokládána dopravní špička na křižovatce. Při ranním měření byla zjištěna ranní špičková 

hodina (tab. 1) mezi 7:45 - 8:45 hodinami, přičemž obsahovala průjezd 1722 voz/h. 

 

 

Tab. 1 Intenzity vozidel za ranní hodinu 
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 Odpolední měření probíhalo od 15:00 do 17:00 a byla zde napočítána celková 

špičková hodina, jenž má průjezd 2165 voz/h v čase od 15:15 do 16:15. 

 

 

Tab. 2 Intenzity vozidel za odpolední hodinu 

 

Nejvíce vozidel jede z ramena A do ramena C a to ve směru A a ve směru E. Jedná se 

o směry na hlavní komunikaci v rovném pruhu. 

 

 

Tab. 3 Intenzity vozidel v daném směru ve špičkové hodině 

 

Z výchozích hodnot současného stavu jsem vytvořil pro názornost pentlogram  

(obr. 8). Tento diagram je složený z pentlí. Každá pentle znázorňuje svou tloušťkou počet 

vozidel projíždějících v daném směru ve špičkovou hodinu. 

 

Obr. 8 Pentlogram výchozích intenzit pro špičkovou hodinu [voz/h] 
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4. Nehodovost na křižovatce 

4.1 Analýza nehodovosti 

Informace o nehodovosti na zájmové křižovatce jsem získal pomocí internetového 

serveru www.jdvm.cz [10], kde lze najít statistické vyhodnocení nehod v předmětné lokalitě 

(obr. 9), případně přímo na požadované trase. 

 Jako dopravní nehodu na pozemní komunikaci označujeme takovou událost, při níž 

dojde k usmrcení nebo zranění osoby, případně dojde k újmě na majetku vozidla nebo věci. 

 Veškeré dopravní nehody, které jsou nahlášeny Policii České republiky, jsou na výše 

uvedeném serveru zobrazeny na mapě míst dopravních nehod a to pomocí bodů s GPS 

souřadnicemi. Tyto souřadnice se mohou ve skutečnosti lišit i o několik desítek metrů  

a z tohoto důvodu jsou zde vyznačeny i dopravní nehody, jejichž souřadnicové body se 

nacházely v okruhu cca 100 m kolem křižovatky. Server JDVM [10] umožňuje zobrazení 

podrobnějšího popisu nehody po zadání čísla data nehody. 

 

 

Obr. 9 Mapa míst dopravních nehod 

Všeobecný  
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Statistické vyhodnocení nehodovosti v silničním provozu na křižovatce ulic 

Ratibořská - Hlučínská v Opavě v období od 1.1.2007 do 31.1.2017. Údaje byly převzaty z 

výše uvedeného internetového serveru JDVM. [10] 

 

 

Tab. 4 Všeobecný přehled o nehodách v dané lokalitě 

 

 

Tab. 5 Statistika nehod podle hlavních příčin nehody 

 

Vyhodnocením všech popisů nehod v okolí křižovatky (tab. 5) bylo zjištěno, že v 

období od 1.1.2007 do 31.1.2017 se zde stalo celkem 21 dopravních nehod, u nichž 

převažovaly lehce zraněné osoby.  

Největší počet nehod bylo při nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem, při které 

byly lehce zraněné čtyři osoby. Ve třech případech nedal odbočující řidič vlevo přednost 

protijedoucímu vozidlu. Ve dvou případech šlo o srážku vozidla s pevnou překážkou 

(odrazník, patník, sloupek, dopravní značky apod.), kterou způsobili řidiči nezvládnutím 

řízení vozidla. V jednom případě došlo k těžkému zranění osoby. Mezi další příčiny těchto 

nehod patří nedání přednosti, ignorování značky "Dej přednost v jízdě!" P4, nedodržení 

bezpečné vzdálenosti, vjetí do protisměru nebo nesprávné otáčení. 
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4.2 Videoanalýza konfliktních situací 

Videoanalýza konfliktních situací byla zpracována dle videonahrávky pořízené během 

dopravního průzkumu dne 24.11.2016 v běžný pracovní den. Analýzu jsem provedl za účelem 

zjištění konfliktních situací na křižovatce, které mohou vést ke vzniku dopravní nehody.  Při 

zpracování jsem postupoval dle dokumentu Konfliktní situace v silniční dopravě. [11] 

Kamera (obr. 10) byla umístěna ve výšce 2,5 m a vzdálenosti 25 m od osy komunikace. 

Výhled byl relativně dobrý, přičemž šlo vidět na střed křižovatky a na ulici Hlučínskou. 

 

 

Obr. 10 Umístění videokamery pro sledování konfliktních situací 

 

 Na sledované křižovatce u vedlejší komunikace dochází k situacím, kdy řidiči 

z vedlejší komunikace odbočující vpravo nerespektují vodorovné dopravní značení a přejíždí 

dopravní stíny u zálivu pro městskou hromadnou dopravu. Při odbočování vlevo z vedlejší 

komunikace na hlavní komunikaci dochází k přejetí dopravního stínu, kvůli zkrácení dráhy a 

rychlejšímu zařazení do pruhu na hlavní komunikaci. Při obou odbočeních z vedlejší 

komunikace na hlavní, dochází k najíždění řidičů do středu komunikace a následného 

ohrožení vozidel jedoucích po hlavní komunikaci, jelikož je intenzita vozidel na hlavní 

komunikaci několikanásobně vyšší než na vedlejší komunikaci. Řidiči vozidel z vedlejší 

komunikace nemají šanci vyjet a čekají, až je pustí řidiči z hlavní komunikace. 

 Na hlavní komunikaci ze směru ulice Hlučínská dochází v pravém odbočovacím pruhu 

k nerespektování vodorovného dopravního značení a řidiči místo odbočení vpravo, projíždí 
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křižovatkou rovně. V jednom případě se stalo, že při pravém odbočení nákladní soupravy 

z ulice Hlučínská na ulici Ratibořskou došlo k přejetí obrubníku z důvodu ostrého úhlu ramen 

křižovatky. Tento problém byl vyřešen přidáním zpevněné srpovité krajnice, podrobnější 

informace v kapitole 9.2 Ověření průjezdnosti. 

 Chodci nejsou v analýze zařazeni, jelikož jejich intenzita byla skoro nulová, a 

nedocházelo k žádné konfliktní situaci, protože daná křižovatka má dva přechody pro chodce. 

 Konfliktní situace jsem pro názornost zakreslil do schématu (obr. 11), přičemž červené 

tečky nám značí konfliktní body. Během měření se nestaly žádné druhy dopravních nehod, šlo 

pouze o přestupky a hlavní příčinou bylo nerespektování vodorovného dopravního značení. 

 

 

Obr. 11 Schéma konfliktních situací 

 

Na závěr jsem vypočetl koeficient relativní konfliktnosti (1), který nám ukazuje počet 

konfliktních situací na sto vozidel. Kde kR je ukazatel relativní konfliktnosti 

[KS/100vozidel], Pks je počet konfliktních situací za hodinu [KS/h
-1

] a I je hodinová 

intenzita v přepočtených vozidlech [pvoz/h]. 

 

kR = 
Pks

I
 * 100                     (1) 

 

Po dosazení je hodnota ukazatele relativní konfliktnosti kR = 0,45 KS/100vozidel 
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5. Posouzení kapacity stykové křižovatky - současný stav 

K vypočítání skladby dopravního proudu potřebujeme znát počet přepočtených 

vozidel za hodinu. Tyto hodnoty získáme vynásobením naměřených intenzit s přepočtovými 

koeficienty. Tyto koeficienty (tab. 6) pro neřízenou stykovou křižovatku nalezneme v TP 188 

- Posuzování kapacity neřízených úrovňových křižovatek. [1] 

 

 

Tab. 6 Doporučené přepočtové koeficienty skladby dopravního proudu [1] 

 

 Pro znázornění přikládám výpočet ve směru A, což je náš hlavní směr, který obsahuje 

největší intenzitu vozidel za hodinu. Zbývající směry B až F dopočítáme analogicky. 

Výsledky všech výpočtů jsou znázorněny níže (tab. 7). Jízdní kola a motocykly nejsou  

ve výpočtu zohledněny, jelikož v daný čas měření projíždělo zanedbatelné množství skrze 

křižovatku. 

 

 A - 15:15 – 15:30  

o Osobní vozidla - 265 voz/h * 1 = 265 pvoz/h 

o Nákladní vozidla, autobusy - 11 voz/h * 1,5 = 16,5 pvoz/h 

o Nákladní soupravy, kloubové autobusy - 3 voz/h *2 = 6 pvoz/h 

celkem 287,5 pvoz/h 

 

 A - 15:30 – 15:45  

o Osobní vozidla - 263 voz/h * 1 = 263 pvoz/h 

o Nákladní vozidla, autobusy - 10 voz/h * 1,5 = 15 pvoz/h 

o Nákladní soupravy, kloubové autobusy - 1 voz/h * 2 = 2 pvoz/h 

celkem 280 pvoz/h 
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 A - 15:45 – 16:00  

o Osobní vozidla - 233 voz/h  * 1 = 233 pvoz/h 

o Nákladní vozidla, autobusy - 13 voz/h * 1,5 = 19,5 pvoz/h 

o Nákladní soupravy, kloubové autobusy - 0 voz/h  *2 = 0 pvoz/h 

celkem 252,5  pvoz/h 

 

 A - 16:00 – 16:15  

o Osobní vozidla - 259 voz/h * 1 = 259 pvoz/h 

o Nákladní vozidla, autobusy - 11 voz/h * 1,5 = 16,5 pvoz/h 

o Nákladní soupravy, kloubové autobusy - 1 voz/h * 2 = 2  pvoz/h 

celkem 277,5  pvoz/h 

 

 Dle výpočtu směru A jsem došel k závěru, že směrem A projede 1098 přepočtených 

vozidel za hodinu, přičemž vozidel projede pouze 1080 za hodinu. 

 

 

Tab. 7 Přepočtená vozidla špičkové hodiny 

 

5.1 Výpočet kapacity neřízené úrovňové stykové křižovatky  

Celkově ve špičkové hodině ve všech směrech stykové křižovatky A-F projelo  

2165 vozidel za hodinu. Po přepočítání danými koeficienty (tab. 6), získáme celkem 2197 

přepočtených vozidel za hodinu. 
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Obr. 12 Jednotková vozidla pro současný stav 

 

5.2 Stupeň nadřazenosti 

U neřízené stykové křižovatky máme celkem 6 dopravních proudů s označením - 2, 3, 

4, 6, 7, 8. Jednotlivé proudy označujeme dle vzorového obrázku (obr. 13) v TP 188 - 

Posuzování kapacity neřízených úrovňových křižovatek. [1] 

 

 

Obr. 13 Sjednocené číslování dopravních proudů ve stykové neřízené křižovatce [1] 

 

1. stupeň - dopravní proudy 2, 3, 8 - ramena E, F, A 

2. stupeň - dopravní proudy 6, 7 - ramena C, B 

3. stupeň - dopravní proud 4 - rameno D 
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5.3 Rozhodující intenzity nadřazených proudů 

Pro výpočet rozhodující intenzity nadřazených proudů pro stykovou křižovatku je 

použita tabulka (tab. 8) z TP 188 - Posuzování kapacity neřízených úrovňových křižovatek. [1] 

 

 

Tab. 8 Součet intenzit nadřazených dopravních proudů na stykové křižovatce [1] 

 

Dopravní proudy 1. stupně neposuzujeme, nedávají přednost žádným vozidlům 

 

Dopravní proudy 2. stupně dávají přednost dopravním proudům 1. stupně. 

 IH7 = I2 + I3 = 742 + 40 = 782 pvoz/h 

 IH6 = I2 + 0,5 * I3 = 742 + 0,5 * 40 = 762 pvoz/h 

 

Dopravní proudy 3. stupně dávají přednost dopravním proudům 1. a 2. stupně. 

 IH4 = I2 + 0,5 * I3 + I8 + I7 = 742 + 0,5 * 40 + 1098 + 127 = 1987 pvoz/h 

 

5.4 Hodnoty kritických odstupů v85% = 50km/h 

Rychlost na hlavní komunikaci stykové křižovatky je 50 km/h. Pro výpočet hodnoty 

kritických odstupů je použita tabulka (tab. 9) z TP 188 - Posuzování kapacity neřízených 

úrovňových křižovatek. [1] 
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Tab. 9 Střední hodnoty kritických časových odstupů [1] 

 

tg7 = 3,4 + 0,021 * v85% = 3,4 + 0,021 * 50 = 4,45 = 4,50 s 

tg6 = 2,8 + 0,038 * v85% = 2,8 + 0,038 * 50 = 4,70 s 

tg4 = 5,2 + 0,022 * v85% = 5,2 + 0,022 * 50 = 6,30 s 

 

5.5 Hodnoty následných odstupů - pro P4 -  ,,Dej přednost v jízdě!‘‘ 

Na vedlejší pozemní komunikaci je umístěná značka “Dej přednosti v jízdě!“ P4. Pro 

výpočet hodnoty následných odstupů a přiřazení k jednotlivým dopravním proudům jsou 

použity hodnoty z tabulky (tab. 10) dle TP 188 - Posuzování kapacity neřízených úrovňových 

křižovatek. [1] 

 

 

Tab. 10 Návrh středních hodnot následného časového odstupu [1] 

 

tf7  = 2,60 s 

tf6  = 3,10 s 

tf4  = 3,50 s 
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5.6 Základní kapacita dopravních proudů 

Pro výpočet základní kapacity dopravních proudů je použit vzorec (2) dle TP 188 - 

Posuzování kapacity neřízených úrovňových křižovatek. [1] 

Gn= 
3600

tf
∗  e−

Ih

3600
(tg−

tf

2
)
         (2) 

kde:        

Gn - základní kapacita jízdního pruhu n-tého proudu [pvoz/h]    

 IH - rozhodující intenzita nadřazených proudů [pvoz/h]    

 tg - kritický časový odstup [s]        

 tf  - následný časový odstup [s]   

  

G7= 
3600

2,6
∗  e−

782

3600
(4,5−

2,6

2
)
= 690, 95 = 691 pvoz/h 

G6= 
3600

3,1
∗  e−

762

3600
(4,7−

3,1

2
)
= 596,17 = 596 pvoz/h 

G4 = 
3600

3,5
∗  e−

1987

3600
(6,3−

3,5

2
)
= 83,48 = 83 pvoz/h 

 

5.7 Kapacita jízdního pruhu n-tého proudu prvního stupně 

Rovná se kapacitě volně se pohybujících dopravních proudů 

C2 = C3 = C8 = 1800 pvoz/h 

 

5.8 Kapacita jízdního pruhu n-tého proudu druhého stupně 

C6 = G6 = 596 pvoz/h 

C7 = G7 = 691 pvoz/h 

 

5.9 Kapacita jízdního pruhu n-tého proudu třetího stupně 

Kapacitu jízdního pruhu n-tého proudu třetího stupně stanovíme dle vzorce (3) v TP 

188 - Posuzování kapacity neřízených úrovňových křižovatek. [1] 

p0,n = max  
1 − av = 1 −  

I7

C7

0
          (3) 

  



32 

 

kde:  

n - dopravní proud 7 [-]         

av - stupeň vytížení pro n-tý proud [-]       

In - intenzita dopravy dopravního proudu n [pvoz/h]     

Cn - kapacita jízdního pruhu n-tého proudu [pvoz/h]  

 

C4 = p0,7 * G4                 (4) 

kde: 

C4 - kapacita jízdního pruhu proudu 4 [pvoz/h]       

p0,7 - pravděpodobnost nevzdutého stavu nadřazeného proudu 7   

G4 - základní kapacita jízdního pruhu proudu 4 [pvoz/h]  

 

p0,7 = max  
1 − av = 1 −  

I7

C7

0
  = max  

1 −  
127

691

0
  = 0,816 

C4 = 0,816 * 83 = 67,83 = 68 pvoz/h 

 

5.10 Rezerva kapacity 

Rezerva kapacity jízdního pruhu, by měla být větší než intenzita jízdního pruhu. 

Stanoví se jako rozdíl skutečné kapacity Cn a intenzity In dle vzorce (5) v TP 188 - 

Posuzování kapacity neřízených úrovňových křižovatek. [1] 

 Rez = Cn – In [pvoz/h]           (5) 

kde:  

Rez - rezerva kapacity [pvoz/h]         

Cn - kapacita jízdního pruhu [pvoz/h]        

In - intenzita dopravy dopravního proudu n [pvoz/h] 

 

Rez2 = C2 - I2 = 1800 - 742 = 1058 pvoz/h 

Rez3 = C3 - I3 = 1800 - 40 = 1760 pvoz/h 

Rez8 = C8 - I8 = 1800 - 1098 = 702 pvoz/h 

Rez6 = C6 - I6 = 596 - 168 = 428 pvoz/h 

Rez7 = C7 - I7 = 691 - 127 = 564 pvoz/h 

Rez4 = C4 - I4 = 68 - 23 = 45pvoz/h 
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5.11 Rezerva kapacity v % 

 Rez2 =   1 −
I2

C2
 ∗ 100 =  1 −

742

1800
 ∗ 100 = 58,78 %  

 Rez3 =   1 −
I3

C3
 ∗ 100 =  1 −

40

1800
 ∗ 100 = 97,78 %  

 Rez8 =   1 −
I8

C8
 ∗ 100 =  1 −

1098

1800
 ∗ 100 = 39,00 %  

 Rez6 =   1 −
I6

C6
 ∗ 100 =  1 −

168

596
 ∗ 100 = 71,81 %  

 Rez7 =   1 −
I7

C7
 ∗ 100 =  1 −

127

691
 ∗ 100 = 81,62 %  

 Rez4 =   1 −
I4

C4
 ∗ 100 =  1 −

23

68
 ∗ 100 = 66,17 %  

 

5.12 Stanovení střední doby zdržení 

Pro stanovení střední doby zdržení je potřeba znát rezervu kapacity. Výsledné hodnoty 

tw jsem vyčetl z grafu (obr. 14) pro určení střední doby zdržení. 

 

 

Obr. 14 Graf určení střední doby zdržení [1] 

tw2 = 1 s 

tw3 = 1 s 

tw8 = 5 s 

tw6 = 9 s 

tw7 = 8 s 
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tw4 = 60 s 

…=> Úkd2,3,8,6,7 = A - doba zdržení velmi malá 

…=> Úkd4 = E - nestabilní stav  

 

Dle ČSN 73 6102 – Projektování křižovatek na pozemních komunikacích [2] je 

požadováno na silnicích I. třídy mít stupeň kvality dopravy C. U jízdního pruhu 4, který je 

levým odbočením z vedlejší komunikace na hlavní komunikaci vyšel stupeň kvality dopravy 

E, což je nestabilní stav. Řidiči v pruhu 4 mají střední dobu zdržení 60s a křižovatka 

nesplňuje stupeň kvality, tím pádem stávající stav nevyhoví podle ČSN 73 6102 – 

Projektování křižovatek na pozemních komunikacích. [2] 

 

5.13 Stanovení délky fronty 

Délku fronty určíme dle grafu (obr. 15). Musíme znát stupeň vytížení av a hodnoty  

kapacity Cn. 

 

 

Obr. 15 Graf určení délky fronty [1] 
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Stupeň vytížení je dán vzorcem (6) dle TP 188 - Posuzování kapacity neřízených 

úrovňových křižovatek. [1] 

 

av= 
𝐼𝑛

𝐶𝑛
 [-]              (6) 

 

kde:  

av - stupeň vytížení [-]         

 In - návrhová intenzita dopravního proudu n [pvoz/h]   

 Cn - kapacita pruhu dopravního proudu n [pvoz/h]  

 

 av2 =  
I2

C2
=  

742

1800
= 0,412   N95% => 11 m 

 av3 =  
I3

C3
=  

40

1800
= 0,022   N95% => 1 m 

 av8 =  
I8

C8
=  

1098

1800
= 0,610   N95% => 24 m 

 av6 =  
I6

C6
=  

168

596
= 0,282   N95% => 9 m 

 av7 =  
I7

C7
=  

127

691
= 0,184   N95% => 6 m 

 av4 =  
I4

C4
=  

23

68
= 0,338N95% => 10 m 
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6. Posouzení kapacity stykové křižovatky -  výhledový stav 

 Pro výhledový stav jsou použity koeficienty (tab. 11) vývoje intenzit dopravy pro 

všechna vozidla - SV pro výhledový rok 2037 pro komunikaci typu I. třídy. Koeficienty lze 

nalézt v TP 225 - Prognóza intenzit automobilové dopravy (II. vydání). [3] 

 

 

Tab. 11 Koeficienty vývoje intenzit dopravy pro všechna vozidla - SV [3] 

 

Pro znázornění jsem níže (obr. 16) uvedl pentlogram výhledových intenzit pro rok 

2037. 

 

Obr. 16 Pentlogram výhledových intenzit pro špičkovou hodinu [pvoz/h] 

 

 Výpočet pro výhledový stav je totožný s výpočtem pro stávající stav, s tím rozdílem, 

že jsou přepočítány intenzity vozidel dle koeficientů.  
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Obr. 17 Přepočtená vozidla pro výhledový stav 

 

6.1 Stupeň nadřazenosti 

1. stupeň - dopravní proudy 2, 3, 8 - ramena E, F, A 

2. stupeň - dopravní proudy 6, 7 - ramena C, B 

3. stupeň - dopravní proud 4 - rameno D 

 

6.2 Rozhodující intenzity nadřazených proudů 

1. stupeň - neposuzujeme, nedávají přednost žádným vozidlům 

2. stupeň - IH7 = I2 + I3 = 1143 + 62 = 1205 pvoz/h 

    - IH6 = I2 + 0,5 * I3 = 1143 + 0,5 * 62 = 1174 pvoz/h 

3. stupeň - IH4 = I2 + 0,5 * I3 + I8 + I7 = 1143 + 0,5 * 62 + 1691+ 196 = 3061 pvoz/h 

 

6.3 Hodnoty kritických odstupů v85% = 50 km/h 

tg7 = 3,4 + 0,021 * v85% = 3,4 + 0,021 * 50 = 4,45 = 4,50 

tg6 = 2,8 + 0,038 * v85% = 2,8 + 0,038 * 50 = 4,70 

tg4 = 5,2 + 0,022 * v85% = 5,2 + 0,022 * 50 = 6,30 
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6.4 Hodnoty následných odstupů - pro P4 -  ,,Dej přednost v jízdě!‘‘ 

tf7  =2,60 s 

tf6  =3,10 s 

tf4  =3,50 s 

 

6.5 Základní kapacita dopravních proudů 

G7= 
3600

2,6
∗  e−

1205

3600
(4,5−

2,6

2
)
= 474,41 = 474 pvoz/h 

G6= 
3600

3,1
∗  e−

1174

3600
(4,7−

3,1

2
)
= 415,73 = 416 pvoz/h 

G4 = 
3600

3,5
∗  e−

3061

3600
(6,3−

3,5

2
)
= 21,49 = 21 pvoz/h 

 

6.6 Kapacita jízdního pruhu n-tého proudu prvního stupně 

C2 = C3 = C8 = 1800 pvoz/h 

 

6.7 Kapacita jízdního pruhu n-tého proudu druhého stupně 

C6 = G6 = 416 pvoz/h 

C7 = G7 = 474 pvoz/h 

 

6.8 Kapacita jízdního pruhu n-tého proudu třetího stupně 

C4 = p0,7 * G4 

p0,7 = max  
1 − av = 1 −  

I7

C7

0
  = max  

1 −  
196

474

0
  = 0,586 

C4 = 0,586 * 21 = 12,31 = 12 pvoz/h 

 

6.9 Rezerva kapacity 

Rez2 = C2 - I2 = 1800 - 1143 = 657 pvoz/h 

Rez3 = C3 - I3 = 1800 - 62 = 1738 pvoz/h 

Rez8 = C8 - I8 = 1800 - 1691 = 109 pvoz/h 

Rez6 = C6 - I6 = 416 - 259 = 157 pvoz/h 
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Rez7 = C7 - I7 = 474 - 196 = 278 pvoz/h 

Rez4 = C4 - I4 = 12 - 35 = -23 pvoz/h 

 

6.10 Rezerva kapacity v % 

 Rez2 =   1 −
I2

C2
 ∗ 100 =  1 −

1143

1800
 ∗ 100 = 36,50 %  

 Rez3 =   1 −
I3

C3
 ∗ 100 =  1 −

62

1800
 ∗ 100 = 96,56 %  

 Rez8 =   1 −
I8

C8
 ∗ 100 =  1 −

1691

1800
 ∗ 100 = 6,06 %  

 Rez6 =   1 −
I6

C6
 ∗ 100 =  1 −

259

416
 ∗ 100 = 37,74 %  

 Rez7 =   1 −
I7

C7
 ∗ 100 =  1 −

196

474
 ∗ 100 = 58,65 %  

 Rez4    =  nemusí se počítat, jelikož rezerva kapacity je záporná 

 

6.11 Stanovení střední doby zdržení 

tw2 = 1 s 

tw3 = 45 s 

tw8 = 1 s 

tw6 = 15 s 

tw7 = 18 s 

tw4 = 99 s 

…=> Úkd2,8 = A - doba zdržení velmi malá 

…=> Úkd3  = E - nestabilní stav 

…=> Úkd4  = F - překročená kapacita 

…=> Úkd6,7 = B - doba zdržení malá 

 

6.12 Stanovení délky fronty 

 av2 =  
I2

C2
=  

1143

1800
= 0,635  N95% => 27 𝑚 

 av3 =  
I3

C3
=  

62

1800
= 0,034   N95% => 2 𝑚 

 av8 =  
I8

C8
=  

1691

1800
= 0,939   N95% => 120 𝑚 
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 av6 =  
I6

C6
=  

259

416
= 0,623  N95% => 24 m 

 av7 =  
I7

C7
=  

196

474
= 0,414   N95% => 12 m 

 av4 =  
I4

C4
=  

35

12
= 2,916   N95% =>  délku fronty nelze z tabulek určit 

 

Protože u dopravního proudu 4 je větší intenzita vozidel než kapacita pruhu, výpočtem 

jsem došel k závěru, že rezerva kapacity pro dopravní proud 4 je záporná. Také nelze určit 

rezervu kapacity v %. Dle ČSN 73 6102 – Projektování křižovatek na pozemních 

komunikacích [2] je požadováno na silnicích I. třídy mít stupeň kvality dopravy C. Úroveň 

kvality dopravy u dopravního proudu 4 je na nejvyšším stupni F, což znamená, že je 

překročena kapacita křižovatky a fronta vozidel stále narůstá bez ohledu na dobu čekání. 

Křižovatka se stává přetíženou v delším časovém intervalu a kvůli tomuto závěru nevyhoví 

kapacitně za dalších dvacet let. 

 

7. Varianta 1 - Světelně řízená křižovatka (výhledový stav) 

Jako první varianta řešení je osazení světelného signalizačního zařízení na stávající 

stykovou křižovatku. Navrhuji tříbarevnou soustavu s kruhovými signály, obsahující žluté 

světlo ve tvaru chodce. Opakovací návěstidlo je uloženo na výložníku délky 6m jak na hlavní, 

tak i vedlejší komunikaci. Při návrhu jsem se řídil ČSN 73 6021 - Světelná signalizační 

zařízení. Umístění a použití návěstidel. [4] 

 U případné nefunkčnosti SSZ se použije nového svislého dopravního značení "Hlavní 

pozemní komunikace" P2 a "Dej přednost v jízdě" P4, které bylo posunuto na příslušné 

stožáry SSZ. 

 Při návrhu navrhuji co nejmenší zásah do stávajícího stavu z důvodů co nejnižších 

ekonomických nákladů. Kvůli vlečným křivkám nákladních souprav (NS 16,5m), jsou nucené 

úpravy, tj. posunutí nástupní hrany zálivu autobusů a trolejbusů, zkrácení dopravního stínu a 

navrhnutí zpevněné srpovité krajnice. Podrobnější informace v kapitole níže (9.2 Ověření 

průjezdnosti). 
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7.1 Označení ramen 

Rameno A - silnice I/46 ul. Ratibořská (směr Opava centrum) 

Rameno B - silnice I/46 ul. Ratibořská (směr Ratiboř) 

Rameno C - silnice I/56  ul. Hlučínská (směr Hlučín) 

 

 

Obr. 18 Označení jednotlivých ramen křižovatky 

 

Rameno A 

Vedle stávající stopčáry V5 pro odbočení na vedlejší komunikaci je navrženo 

prodloužení čáry i pro směr na hlavní komunikaci. Od stopčáry se ve vzdálenosti 4 m 

vyskytuje návěstidlo pro vozidla osazeno na výložníku délky 6 m. Stožár SSZ je v minimální 

vzdálenosti 0,9 m od okraje komunikace. Na stožáru je osazeno svislé dopravní značení 

"Hlavní pozemní komunikace" P2. 

 

Rameno B 

Stávající přechod pro chodce je předělán na nový, jenž obsahuje vodící linii pro zrakově 

slabší. Na pravém okraji je nově zkonstruována zpevněná srpovitá krajnice a signální pás 

s rampou pro chodce. Stopčára V5 pro odbočení vpravo je ve vzdálenosti 4 m od osy 

návěstidla pro vozidla. Stopčára V5 pro odbočení vlevo je posunuta ve vzdálenosti 3,5 m od 

stopčáry pro odbočení vpravo kvůli průjezdnosti nákladních souprav. Výložník je délky 6 m. 

Na obou okrajích komunikace se ve vzdálenosti 0,9 m vyskytuje stožár SSZ. Svislé dopravní 

značení je rovněž posunuto na stožár SSZ a obsahuje "Dej přednost v jízdě" P4 a "Přechod 
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pro chodce" IP6. Řadič světelného signalizačního zařízení je umístěn na travnaté ploše, kvůli 

dobré dostupnosti při revizi, popř. opravě SSZ. 

 

Rameno C 

Na stávající přechod pro chodce je osazeno návěstidlo jak pro vozidla, tak pro chodce na 

výložníku délky 6 m. Stožár SSZ je vzdálený 0,9 m od okraje komunikace a je vybaven 

svislým dopravním značením "Hlavní pozemní komunikace" P2 a "Přechod pro chodce" IP6. 

Na ostrůvku u přechodu pro chodce je stožár SSZ s návěstidly pro chodce. Ve vzdálenosti 4 m 

od výložníku je stopčára V5. Kvůli vlečným křivkám je zkrácen dopravní stín V13. 

 

7.2 Signální plán 

Návrh signálního plánu je dle TP 81 - Navrhování světelných signalizačních zařízení 

pro řízení provozu na pozemních komunikacích. [5] 

 Signální plán je rozdělen do dvou fází. V první fázi jsou puštěna vozidla na hlavní 

komunikaci, odbočení vpravo z hlavní komunikace na vedlejší komunikaci a odbočení vlevo 

z hlavní komunikace na vedlejší komunikaci. Ve druhé fázi jsou puštěna vozidla z vedlejší 

komunikace na hlavní komunikaci tj. odbočení vlevo i vpravo. 

 Chodci jsou v první fázi puštění na rameni B silnice I/46 ul. Ratibořská (směr Ratiboř) 

a ve druhé fázi na rameni C silnice I/56  ul. Hlučínská (směr Hlučín).  

 

7.3 Kapacita 

Navržená světelně řízená křižovatka je kapacitně posouzena pro výhledový rok 2037 

dle TP 235 - Posuzování kapacity světelně řízených křižovatek. [6] 

Při výpočtu metody saturovaného toku vyšel optimální cyklus tc,opt v nereálném 

časovém úseku (< 120 s), proto křižovatka pro výhledový rok 2037 nevyhoví. Křižovatka je 

překročená z kapacitního hlediska, proto navrhuji křižovatku posoudit na výhledový rok 2022. 

 

 

Obr. 19 Intenzity vozidel v daném směru ve špičkové hodině pro rok 2022 
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U posouzení kapacity na rok 2022 (obr. 19), což je za pět let, je ÚKD na hlavní 

komunikaci ve směru A (obr. 7) rovně na stupni C - kvalita dopravy uspokojivá, střední doba 

zdržení do 50 s. Směr B při odbočení vlevo je na stupni ÚKD B - kvalita dopravy dobrá, 

střední doba zdržení do 35 s. Ostatní směry jsou na stupni A - kvalita dopravy velmi dobrá při 

střední době zdržení do 20 s. 

 

 

Tab. 12 Limitní hodnoty střední doby zdržení na vjezdu do světelně řízené křižovatky [6] 

 

Dle ČSN 73 6102 - Projektování křižovatek na pozemních komunikacích [2] se pro 

křižovatku na silnici I. třídy požaduje nejhůře stupeň kvality dopravy C. Křižovatka tedy 

vyhoví na posuzovaný rok 2022. Všechny výpočty jak pro výhledový rok 2037, tak pro 

výhledový rok 2022 jsou uvedeny v příloze č. 4. 
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8. Varianta 2 - Okružní křižovatka (výhledový stav) 

Druhou variantou je vybudování okružní křižovatky. Navrhuji jednopruhovou 

tříramennou okružní křižovatku. Pro minimální stavební úpravy je střed okružní křižovatky 

umístěn do středu stávající stykové křižovatky. Při návrhu jsem postupoval dle ČSN 73 6102 - 

Projektování křižovatek na pozemních komunikacích [2] a TP 135 - Projektování okružních 

křižovatek na silnicích a místních komunikacích. [7] 

 

8.1 Základní údaje 

Vnější průměr okružní křižovatky je 23 m, což je nejmenší možný průměr okružní 

křižovatky podle TP 135 - Projektování okružních křižovatek na silnicích a místních 

komunikacích. [7] Vnitřní průměr je 8,5 m, přičemž průměr středového ostrůvku je 7 m a 

šířka prstence je 1,5 m. Celková šířka okružního pásu je 6 m, šířka zpevněné srpovité krajnice 

je 2 m a návrhová rychlost je 30 km/h. 

 

Rameno A 

Označení ramen je totožné se stávajícím stavem stykové křižovatky (obr. 3). 

Jelikož se jedná o jednopruhovou okružní křižovatku, je napojení vjezdu a výjezdu na 

dva stávající pruhy, přičemž dva další pruhy nám zůstávají nevyužity. Nevyužité pruhy byly 

označeny vodorovným dopravním značením a akustickou brzdou proti přejetí. Záliv městské 

hromadné dopravy byl posunut, při zachování stejné délky nástupní hrany jak u stávajícího 

stavu.  

Poloměr vjezdového i výjezdové oblouku je 15 m, přičemž šířka vjezdového pásu je  

4 m a šířka výjezdového pásu je 4,6 m. Ostrůvek je osazen svislým dopravním značením 

"Přikázaný směr objíždění vpravo" C4a a má plochu 13,5 m
2
. 

 

Rameno B 

Výjezdový oblouk má poloměr 20 m při šířce jízdního pásu 4,9 m. Vjezdový oblouk 

má poloměr 15 m a šířku pásu 4,4 m. Ostrůvek je rovněž osazen svislým dopravním značením 

"Přikázaný směr objíždění vpravo" C4a a má plochu 9,5 m
2
. 

Kvůli částečnému zásahu komunikace do polohopisu chodníku a přechodu pro chodce 

je přesunut přechod pro chodce o 19 m oproti stávajícímu. Přechod pro chodce má šířku 4 m, 

délku 7 m. Dle ČSN 73 6110 - Projektování místních komunikací [8] je možno mít při 
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rekonstrukcích přechod pro chodce délky 7 m. Na chodníku jsou navrženy bezbariérové 

úpravy, signální pás, varovný pás a rampa délky 1,5 m ve sklonu nepřesahujícím 1:12. Tyto 

úpravy jsou provedeny z betonové zámkové dlažby s hmatovou úpravou. 

 

Rameno C 

Poloměr vjezdového i výjezdové oblouku je stejný s hodnotou 15 m. Jízdní pásy  

u vjezdu a výjezdu mají šířku 4,1 m. Ostrůvek je osazen svislým dopravním značením 

"Přikázaný směr objíždění vpravo" C4a s celkovou plochou 7 m
2
. 

 Jízdní pruhy jsou napojeny na stávající stav, přičemž zbylé dva pruhy jsou označeny 

vodorovným dopravním značením s akustickou brzdou. Přechod pro chodce zůstal původní. 

Napojení na stávající chodník je pomocí vodícího pásu přechodu protaženého ke stávajícímu 

obrubníku. Po obou stranách se nachází betonové zábrany v šířce 0,6 m. Betonové zábrany 

stojí na vodorovném dopravním značení, jsou opatřeny žluto-černým nátěrem a slouží ke 

zvýšené bezpečnosti chodců. 

 

8.2 Středový ostrůvek 

Středový ostrůvek má průměr 7 m, je zvýšený, ohraničený silničním obrubníkem  

a plocha uvnitř je zatravněna. 

 

8.3 Prstenec 

Prstenec je v šířce 1,5 m a je navržen jako pojížděný, hlavně pro rozměrnější vozidla. 

Povrch prstence je nerovný, kvůli řidičům, kteří si případně chtějí zkrátit průjezd na 

kruhovém objezdu. Vnější okraj prstence je zvýšený o 0,03 m. Konstrukce prstence je 

provedena ze žulových kamenů. 

 

8.4 Zpevněná srpovitá krajnice 

V nejširším bodě má šířku 2 m a zasahuje do polohopisu chodníku. Při vytvoření 

zpevněné srpovité krajnice bylo dbáno na chodce a je jim umožněn průchozí prostor na 

stávajícím chodníku. Krajnice je stejně jako prstenec z nerovného povrchu, okraj je zvýšen  

o 0,03 m a konstrukce je ze žulového kamene.  
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8.5 Okružní pás 

Jednopruhový okružní pás má šířku 6 m po celém obvodu okružní křižovatky. Je 

tvořen asfaltovým krytem. 

 

8.6 Kapacita 

Navržená okružní křižovatka je posouzena na výhledové intenzity dopravy pro rok 

2037. Stávající intenzita vozidel je opět přenásobena danými koeficienty (tab. 11) pro 

výhledový rok a postup výpočtů je dle TP 234 - Posuzování kapacity okružních křižovatek. [9]  

 

 

Tab. 13 Výsledné hodnoty kapacitního výpočtu pro výchozí rok 

 

 Navržená okružní křižovatka nevyhoví kapacitním požadavkům. Stupeň ÚKD je u 

dvou ramen na hodnotě F, což znamená podle TP 234 - Posuzování kapacity okružních 

křižovatek [9], že je překročená kapacita okružní křižovatky. ČSN 73 6102 - Projektování 

křižovatek na pozemních komunikacích [2] povoluje na silnicích I. třídy nejhůře stupeň C, což 

nebylo splněno, proto okružní křižovatka nevyhovuje. Vliv chodců nebyl započítán, jelikož 

nebylo možné určit jejich intenzitu ze stávajícího stavu. Veškeré výpočty jsou uvedeny 

v příloze č. 5. 
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9. Závěr 

9.1 PTV VISSIM 

Pro simulační model dopravní situace na řešené křižovatce jsem použil software PTV 

VISSIM 9. V tomto programu jsem namodeloval vizualizaci stávajícího stavu  

(obr. 20) pro výchozí i výhledové intenzity za 20 let, světelně řízenou křižovatku pro 

výhledové intenzity za 5 let a okružní křižovatku pro výhledové intenzity za 20let.  

 

 
Obr. 20 Model stávajícího stavu pro výchozí intenzity 

 

Jako podklad pro křižovatku jsem použil vypracovanou výkresovou dokumentaci 

v programu AutoCAD 16, dwg výkresy jsem převedl na obrazové soubory jpg a vložil jako 

Backround. Jízdní pruhy jsem vytvořil pomocí Links a Connectors. Intenzitu dopravy jsem 

nastavil pomocí Vehicle Inputs, složení dopravního proudu dle Vehicle Composition. Trasy 

směrování Vehicle Routes a přednost v jízdě Priority Rules. 

Při tvorbě simulačního modelu jsem postupoval dle návodů na serveru 

www.youtube.com [12]. Obrázky vizualizací jsou uvedeny v příloze č. 6. 

 

9.2 Ověření průjezdnosti 

Ověření průjezdnosti jsem provedl pomocí vlečných křivek v programu AutoTURN 

Pro 10, jak pro výhledové intenzity u světelné řízené křižovatky, tak u okružní křižovatky. 

Jako návrhové vozidlo je použita nákladní souprava celkové délky 16,5 m, která se jevila jako 

kritická pro řešenou křižovatku. Průjezdná rychlost je 10 km/h. 
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 Vlečné křivky SSZ 

 U varianty SSZ bylo nutno posunout na ulici Ratibořská záliv pro městskou 

hromadnou dopravu z důvodu přejíždění dopravního stínu u pravého odbočování z vedlejší 

komunikace na hlavní. Posunutí zálivu je o 15 m oproti stávajícímu stavu, nástupní hrana 

zůstala ve stejné délce 25 m.  

 Na ulici Hlučínská byl zmenšený dopravní stín trojúhelníkového tvaru, který tvořil 

vodící linii při pravém odbočení na ulici Ratibořská. Druhý dopravní stín ležící u ostrůvku je 

zkrácen o 13 m, jelikož zadní náprava nákladní soupravy přejížděla přes vodorovné dopravní 

značení. 

 

 Vlečné křivky OK 

U varianty okružní křižovatky bylo taktéž nutno posunout záliv městské hromadné 

dopravy o 15 m oproti stávajícímu stavu zálivu. Ze směru ulice Hlučínské na ulici 

Ratibořskou při pravém odbočení byla zřízena zpevněná srpovitá krajnice. Krajnice má 

v nejširším bodě šířku 2 m, je vyvýšena o 0,03 m a je vybudována ze žulového kamene. 

Všechny výše uvedené změny jsou provedeny ve výkresové dokumentaci.  

 

9.3 Vyhodnocení variant 

Jelikož navržená okružní křižovatka pro rok 2037 nevyhoví kapacitním požadavkům, 

tak samo světelně řízená křižovatka pro rok 2037, je jediným vhodným řešením světelně 

řízená křižovatka pro rok 2022. Samozřejmě kdyby okružní křižovatka vyhověla kapacitním 

požadavkům, je lepším řešením než světelně řízená křižovatka. Okružní křižovatka odstraňuje 

nebezpečné křižné kolizní body, řidič má možnost otočení do protisměru a je zde jasná úprava 

přednosti v jízdě. U světelně řízené křižovatky je problémem velká spotřeba elektrické 

energie, nutnost údržby a riziko poruchy.  

 

9.4 Obchvat města Opavy 

Ředitelství silnic a dálnic České republiky v závěru roku 2015 vyhlásilo výběrové 

řízení na zhotovitele východní části severního obchvatu Opavy (obr. 21). Tento obchvat se 

nachází severně od řešené křižovatky Ratibořská - Hlučínská a vyřeší tak kapacitní problém 

v hlavním směru komunikace a tím pomůže vyřešit i odbočovací problém z vedlejší 
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komunikace na hlavní komunikaci. Cestu zrychlí i řidičům jedoucím z Krnova a Bruntálu 

směrem na Hlučín a dále do Ostravy. Smlouvy se stavební firmou byly již podepsány a stavba 

započala na začátku roku 2016. Navrhovaný obchvat také přispěje ke zvýšení bezpečnosti 

všech účastníků provozu. Obchvat by měl být hotov na přelomu let 2019 a 2020, proto je 

návrh světelně řízené křižovatky do roku 2022. Obchvat má být dlouhý 1,75 km. 

 

 

Obr. 21 Mapa Opavy s vyznačeným obchvatem a křižovatkou [13] 

 

Veškeré informace ohledně obchvatu byly čerpány ze serveru Ředitelství silnic a dálnic 

České republiky. [13] 
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Příloha č. 1 – Dopravní průzkum 

 

 
Tabulka - Hodnoty intenzit dopravy z dopravního průzkumu s vyznačenou špičkovou hodinou 
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Příloha č. 2 – Světelně řízená křižovatka – výpočet mezičasů 

 

 Pro výpočet mezičasů potřebujeme znát vyklizovací a najížděcí dráhy, které jsem určil 

ze schémat trajektorie pohybu vozidel u jednotlivých směrů křižovatky, podle výkresové 

dokumentace SSZ. Jednotlivé směry sestavíme do tabulky, jelikož při výpočtech je použit 

program Microsoft Excel. Při výpočtech jsem postupoval dle TP 81 - Navrhování světelných 

signalizačních zařízení pro řízení provozu na pozemních komunikacích [5]. 

 

 

Tabulka - Vyklizovací a najížděcí rychlosti [5] 

 

Stanovení mezičasu tm  

 tm = tv – tn + tb                (7) 

kde:  

 tv = 
𝐿𝑣+ 𝐿𝑣𝑜𝑧

𝑉𝑣
 - vyklizovací doba [s]   

 tn =  
𝐿𝑛

𝑣𝑛
  - najíždějící doba [s]         

tb - bezpečnostní doba [s]  

 

Dle TP 81 - Navrhování světelných signalizačních zařízení pro řízení provozu na 

pozemních komunikacích [5] je bezpečnostní doba pro motorová vozidla 2 s a pro chodce 0 s, 

délka vyklizujícího vozidla je 5 m. Výsledné mezičasy zaokrouhlujeme na celé sekundy  

do 0,3 s dolů a od 0,3 s nahoru. Pomocí nich sestavíme univerzální tabulky mezičasů. 
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Tabulka - Určení mezičasů 
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Tabulka - Univerzální tabulka mezičasů pro přechod z fáze 1 na fázi 2 

 

 

Tabulka - Univerzální tabulka mezičasů pro přechod z fáze 2 na fázi 1 

 

Z tabulek vybereme největší hodnotu mezičasu (označeno žlutě) pro dva kolizní 

pohyby. 
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Příloha č. 3 – Světelně řízená křižovatka – metoda saturovaného toku 

 

Saturovaný tok vjezdu 

Saturovaný tok řadícího pruhu jsem určil pomocí TP 235 - Posuzování kapacity 

světelně řízených křižovatek. [6] 

 Si = Szákl * kskl * kobl             (8) 

kde:  

 Si - je saturovaný tok řadicího pruhu [pvoz/h]     

 Szákl - základní saturovaný tok [pvoz/h]      

 kskl - koeficient sklonu [-]        

 kobl - koeficienty oblouku [-]        

  

Stanovení délky cyklu   

Pro stanovení délky cyklu jsem postupoval dle TP 81 - Navrhování světelných 

signalizačních zařízení pro řízení provozu  na pozemních komunikacích [5]. U určení stupně 

saturace vybereme pro každou fázi maximální hodnotu. 

 Y =  max𝑦𝑛
𝑖=1              (9) 

kde:  

Y - celkový stupeň saturace [-]        

 i - pořadové číslo i-té fáze v cyklu             

n - počet fází v jednom cyklu  

 

Celkový ztrátový čas za cyklus je součtem ztrátového času v každé fázi, přičemž 

ztrátový čas po každou fázi je roven mezičasu. 

 tc,opt = 
1,5∗𝐿

1−𝑌
            (10) 

kde:  

 tc,opt - optimální cyklus [s]        

 L - celkový ztrátový čas na cyklu [s]        

Y - celkový stupeň saturace[s]  

   

Reálnou délku cyklu tc navrhneme v intervalu 0,75*tc,opt˂ tc ˂ 1,5*tc,opt, kdy maximální 

hodnota dle TP 81 - Navrhování světelných signalizačních zařízení pro řízení provozu na 
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pozemních komunikacích [5] nesmí přesáhnout 120 s. Poté vypočteme délku zelených časů a 

sestavíme signální plán.     

 Z = 
𝑚𝑎𝑦  𝑦∗(𝑡𝑐−𝐿)

𝑌
             (11) 

kde: 

 z  - délka zelené [s]          

y - stupeň saturace [-]          

Y - celkový stupeň saturace [-]         

tc - délka cyklu [s]           

L - celkové ztrátový čas za cyklus [s]  

 

 

 

 

Tabulka - Výpočtové tabulky minimální délky zelené pro výhledový rok 2037 
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Při výpočtu metody saturovaného toku vyšel optimální cyklus tc,opt v nereálném 

časovém úseku a křižovatka kapacitně pro výhledový rok 2037 nevyhoví. Nový návrh 

křižovatky je pro výhledový rok 2022. 

 

 

 

 

 

Tabulka - Výpočtové tabulky minimální délky zelené pro nový výhledový rok 2022 
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Tabulka - Schematický signální plán pro výhledový rok 2022 

 

 

Tabulka -  Číselný výpis signálního plánu pro výhledový rok 2022 

 

Příloha č. 4 – Světelně řízená křižovatka – kapacita výhledového roku 2022 

 

 Při posuzování a výpočtu kapacity světelně řízené křižovatky jsem postupoval dle TP 

235 Posuzování kapacity světelně řízených křižovatek [6] a pro výpočty jsem využil program 

Microsoft Excel. 

 

 

Tabulka - Intenzity vozidel v daném směru ve špičkové hodině pro výhledový rok 2022 
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Kapacita běžného vjezdu 

 Cv = Sv * 
𝑧´

𝑡𝑐
            (12) 

kde:  

 Cv - kapacita běžného vjezdu [s]       

 Sv - saturovaný tok vjezdu [pvoz/h]        

z´ - délka efektivní zelené [s]         

tc - délka cyklu [s]  

 

Kapacita na stopčáře se vypočítá podle stejného vzorce (12) jako kapacita běžného 

vjezdu.  

 

 

Kapacita levého odbočení ovlivněného protisměrem 

 CL = CL1 + CL2 + CL3           (13) 

kde: 

 CL - kapacita levého odbočení ovlivněného protisměrem [pvoz/h]    

CL1 - dílčí kapacita levého odbočení v době zelené protisměru [pvoz/h]   

 CL2 - dílčí kapacita levého odbočení po skončení vlastní zelené při změně fází [pvoz/h] 

 CL3 - dílčí kapacita levého odbočení neovlivněného protisměrem [pvoz/h]  

 

Dílčí kapacita levého odbočení v době zelené protisměru  

 CL1 = 
 1400−1,2∗𝐼𝑝  ∗(𝑧𝑝 ∗𝑆𝑝−𝐼𝑝 ∗𝑡𝑐)

𝑡𝑐∗(𝑆𝑝−𝐼𝑝 )
         (14) 

kde: 

 CL1 - dílčí kapacita levého odbočení v době zelené protisměru [pvoz/h]  

 Ip - návrhová intenzita dopravy v protisměru [pvoz/h]     

 Sp - saturovaný tok protisměru [pvoz/h]      

 tc - délka cyklu [s]           

zp - délka zeleného signálu v protisměru [s]  
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Dílčí kapacita levého odbočení po skončení vlastní zelené při změněn fází 

  

 CL2 = 
𝑁𝐴∗3600

𝑡𝑐
            (15) 

kde:  

CL2 - kapacita levého odbočení po skončení vlastní zelené při změně fází [pvoz/h] 

NA - počet míst k najetí do křižovatky a zastavení vozidla při dávání přednosti 

protijedoucím vozidlům automobily odbočujícími vlevo [pvoz/h]    

tc - délka cyklu [s]  

 

Rezerva kapacity vjezdu  

 Rez = (1 - 
𝐼𝑣

𝐶𝑣
 ) * 100           (16) 

kde: 

 Rez - rezerva kapacity vjezdu [%]       

 Cv - kapacita vjezdu [pvoz/h]         

Iv - návrhová intenzita dopravy na vjezdu [pvoz/h]  

 

Střední doba zdržení na vjezdu 

 tw = 0,45 *  
(𝑡𝑐−𝑧´)

2∗𝐶𝑣

𝐶𝑣∗𝑡𝑐−𝐼𝑣∗𝑧´
+

𝐼𝑣∗3600

𝐶𝑣
2−𝐼𝑣∗𝐶𝑣

          (17) 

kde:  

 tw - střední doba zdržení na vjezdu do světelně řízené křižovatky [s]  

 tc - délka cyklu [s]          

z´ - délka efektivní zelené [s]         

Cv - kapacita vjezdu [pvoz/h]         

Iv - návrhová intenzita dopravy na vjezdu [pvoz/h]  

 

Tabulka - Výsledky výpočtů pro výhledový rok 2022 
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Příloha č. 5 – Okružní křižovatka – výhledový stav pro rok 2037 

 

U posouzení kapacity vjezdu je nutno provést výpočet intenzity dopravy na 

jednotlivých okružních pásech a zjistit vzdálenosti mezi kolizními body. Postupoval jsem dle  

TP 234 - Posuzování kapacity okružních křižovatek [9]: 

 

Intenzita dopravy na okruhu 

IkA = 35 pvoz/h 

IkB = 1275 pvoz/h 

IkC = 200 pvoz/h  

 

Posouzení kapacity vjezdu  

 Ci = 3600 *  1 −
𝛥∗𝐼𝑘

𝑛𝑘∗3600
 
𝑛𝑘

* 
𝑛𝑖 ,𝑘𝑜𝑒𝑓

𝑡𝑓
 * 𝑒−

𝐼𝑘
3600

∗(𝑡𝑔− 
𝑡𝑓

2
 −𝛥)

      (18)    

kde: 

 Ci - kapacity vjezdu [pvoz/h]        

Ik - intenzita dopravy na okruhu [pvoz/h]         

nk - počet jízdních pruhů na okruhu [-]          

ni,koef - koeficient zohledňující počet jízdních pruhů na vjezdu [-]   

  ni,koef = 1,00 pro jednopruhové vjezdy     

 tg - kritický časový odstup [s]       

 tf - následný časový odstup [s]        

 Δ - minimální časový odstup mezi vozidly jedoucími na okruhu za sebou [s]  

 

Ca = 3600 *  1 −
2,1∗35

1∗3600
 

1

* 
1

2,66
 * 𝑒−

2435

3600
∗(4,21− 

2,66

2
 −2,1)

 = 1315 pvoz/h  

Cb = 3600 *  1 −
2,1∗1275

1∗3600
 

1

* 
1

2,66
 * 𝑒−

1275

3600
∗(4,46− 

2,66

2
 −2,1)

 = 241 pvoz/h 

Cc = 3600 *  1 −
2,1∗200

1∗3600
 

1

* 
1

2,66
 * 𝑒−

200

3600
∗(4,5− 

2,66

2
 −2,1)

 = 1127 pvoz/h 
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Kritický a následný minimální časový odstup se vypočítá pro navrhovaný typ 

jednopruhové okružní křižovatky. Hodnota kritického časového odstupu se vypočítá dle 

vztahu:  

 

b ˂ 11,00 m    tg = 4,5 s                   (19)      

11,00 ≤ b ≤ 20,00 m   tg = 5,6 – 0,1 * b [s]       

b ˃ 20,00 m    tg = 3,6 s  

 

tga→ ba = 13,95 m → tga = 5,6 – 0,1 * ba = 5,6 – 0,1 * 13,95 = 4,21 s 

tgb → bb = 11,43 m → tgb = 5,6 – 0,1 * bb = 5,6 – 0,1 * 11,43 = 4,46 s 

tgc → bc = 8,36 m → tgc = 5,6 – 0,1 * bc = 5,6 – 0,1 * 8,36 = 4,50 s 

 

Hodnota následného časového odstupu, která je závislá na poloměru vjezdu Ri pro 

navrhovanou OK je 8,00 m  ≤ Ri  ≤ 16,00 m. 

  

 Ri ˂ 8,00 m   tf = 3,1 s        (20)     

 8,00 m  ≤Ri ≤ 16,00 m  tf = 3,6 – 0,0625 * Ri [s]    

 Ri ˃ 16,00 m    tf = 2,6 s   

 

tfa → Ra = 15 m → tfa = 3,6 – 0,0625 * Ra = 3,6 – 0,0625 * 15 = 2,66 s 

tfb → Rb = 15 m → tfb = 3,6 – 0,0625 * Rb = 3,6 – 0,0625 * 15 = 2,66 s 

tfc → Rc = 15 m → tfc = 3,6 – 0,0625 * Rc = 3,6 – 0,0625 * 15 = 2,66 s 

 

Hodnota minimálního časového odstup mezi vozidly jedoucími na okruhu za sebou na 

jednopruhové okružní křižovatce je konstantní 2,1s.  

 

Rezerva kapacity 

 Rez = Ci – Ii            (21) 

kde: 

 Rez - rezerva kapacity [pvoz/h]       

 Ci - kapacita vjezdu [pvoz/h]         

Ii - intenzita dopravy na vjezdu [pvoz/h]  

 

Rez,A = CA – IA = 1315 – 35 = 1280 pvoz/h 
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Rez,B = CB – IB = 241 – 1275 = -1034 pvoz/h 

Rez,C = CC – IC = 1127 – 200 = 927 pvoz/h 

 

Kapacita ramene B vyšla záporně, okružní křižovatka nevyhoví. Intenzita dopravy na 

vjezdu u ramene B je větší než kapacita vjezdu okružní křižovatky. 

 

Doba zdržení  

tw(A) = ˂ 10 s → ÚKD(A) = A 

tw(B) = nelze určit > 45s → ÚKD(B) = F 

tw(C) = < 10 s → ÚKD(C) = A 

 

ÚKD na rameni B je na stupni F. Jedná se o překročenou kapacitu vjezdu. Dále nelze 

určit délku fronty vjezdu, jelikož stupeň vytížení av vyjde vyšší než 0,9, tím pádem dle TP 234 

- Posuzování kapacity okružních křižovatek [9] vjezd kapacitně nevyhovuje.  

 

Posouzení kapacity výjezdu 

 Ce = 
3600∗ 𝑛𝑒 ,𝑘𝑜𝑒𝑓

𝑡𝑓
           (22) 

kde:  

 Ce - kapacita výjezdu [voz/h]        

 ne,koef - koeficient zohledňující počet pruhů na výjezdu [-]    

  ne,koef = 1,00 pro jednopruhové výjezdy     

 tf - následný časový odstup vozidel na výjezdu z okružní křižovatky [s]  

 

 CA = CB = CC = 
3600∗ 1

3
 = 1200 pvoz/h  

 

Hodnota následného časového odstupu, která je závislá na poloměru výjezdu Re pro 

navrhovanou OK je 15,00 m ≤ Re ≤ 30,00 m. 

 

Re ˂ 15,00 m   tf = 3,0 s           (23) 

15,00 m ≤ Re ≤ 30,00 m tf = 3,6 – 0,04 * Re [s]     

 Re ˃ 30,00 m    tf = 2,4 s  

 

 tf = Re = 15 m → tf = 3,6 – 0,04 * Re = 3,6 – 0,04 * 15 = 3 s  
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Stupeň vytížení  

 av= 
𝐼𝑒

𝐶𝑒
             (24) 

kde:  

 av -  stupeň vytížení [-]        

 Ie - intenzita vozidel na výjezdu [voz/h]       

 Ce - kapacita výjezdu [voz/h]  

 

avA= 
𝐼𝐵 ,𝑣𝑝𝑟𝑎𝑣𝑜  + 𝐼𝐶,𝑟𝑜𝑣𝑛 ě

1200
 = 

257+1275

1200
 = 1,28 

avB= 
𝐼𝐶 ,𝑣𝑝𝑟𝑎𝑣𝑜  + 𝐼𝐴 ,𝑣𝑙𝑒𝑣𝑜

1200
 = 

63+200

1200
 = 0,22                    

avC= 
𝐼𝐴 ,𝑟𝑜𝑣𝑛 ě + 𝐼𝐵 ,𝑣𝑙𝑒𝑣𝑜

1200
 = 

1733+35

1200
 = 1,47   

 

Stupeň vytížení je větší než 0,9 a výjezd ramen A a C dle TP 234 - Posuzování 

kapacity okružních křižovatek [9] kapacitně nevyhovuje. Celkový návrh jednopruhové 

okružní křižovatky pro výhledový rok 2037 nevyhovuje. 
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Příloha č. 6 – PTV VISSIM 

  

 Výstupy z programu PTV VISSIM pro současný stav výchozích a výhledových 

intenzit, pro SSZ a OK jsou dány výhledové intenzity. 

 

 

Obrázek - Ukázka ze simulace pro současný stav (výchozí intenzity) 

 

 

Obrázek - Ukázka ze simulace pro současný stav (výhledové intenzity) 
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Obrázek - Ukázka ze simulace pro SSZ (výhledové intenzity) 

 

 

Obrázek - Ukázka ze simulace pro OK (výhledové intenzity) 
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Příloha č. 7 – Vzorový sčítací arch 

 

 Tento sčítací arch slouží pro směry B a C, při odpoledním měření dopravních intenzit. 

 

 

Obrázek - Ukázka sčítacího archu 

 


