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Zásady pro vypracoviání :

Cíl práce: , i

V práci budou provedeny poťebné dopravní pťuzkumy dopravních proudů na stykové Kižovatce
Polanecká - ,ýjern na mimoúrovňovou okružní Kižovatku v Ostravě-Svinově. Dále bude provedena

analýza dopravní nehodovosti, která bude doplněna analýzou konfliktních situací s vyržitím metodiky dle
tzv. Folprechtovy video analý zy .

Cílemje provést variantní návrh úprav organizace aír'zeni na této křižovatce za účelem zqýšení bezpečnosti
a plynulosti provozu (tj. návrh stavebních úprav, okružní křižovatky, íízené Kižovatky atp.). Návrhy budou
podloženy potřebnými kapacitními výpočty a výkresovou dokumentaci a bude provedeno ověření
prujezdnosti vleěn;ými Kivkami. Vybraná varianta bude prezentována v programu PTV VISSIM.

Osnova:
1. Úvod
2. Popis dané křižovatky, provedení dopravních pruzkumů
3. Analýza dopravní nehodovosti a konfliktních situací
4. Variantní návrhy úprav na Kižovatce, vč. kapacitních výpočtů, výkresové dokumentace a ověření
prujezdnosti vlečnými Kivkami
5. Zhodnocení návrhů a v}běr nejvhodnějšího návrhu
6. Závét
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