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Anotace: 

 KRÁLOVÁ, Alena. Dopravní zklidnění ulice Dolní Novosadská (silnice II/435) v 

Olomouci: bakalářská práce. VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 

Katedra dopravního stavitelství, 2015, 57s. Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Ivana 

Mahdalová, Ph.D. 

 Předmětem mé bakalářské práce je zklidnění ulice Dolní Novosadská v Olomouci  

z ohledu na bezpečnost cyklistické a pěší dopravy. Součástí práce je vyhodnocení a 

stavebně-technického stavu ulice Dolní Novosadská a k ní přilehlé křižovatky. Zjištění 

intenzit cyklistické a automobilové dopravy v dané lokalitě pomocí dopravního 

průzkumu a posouzení její kapacity. Následně výpočet výhledových kapacit pro rok 

2035 a navržení úprav křižovatky z ohledu na bezpečné vedení cyklistické a pěší 

dopravy. V práci je také proveden návrh vedení cyklistické dopravy v hlavním 

dopravním prostoru, a také v přidruženém jako dělená a nedělená stezka pro cyklisty a 

chodce. Cílem práce je navrhnout takové řešení, které by vyhovovalo bezpečnosti a 

plynulosti provozu na ulici Dolní Novosadská a na přilehlé křižovatce. 

 

Klíčová slova: Zklidnění dopravy, nehodovost, dopravní průzkum, cyklistická 

doprava, okružní křižovatka. 

Annotation: 

 KRÁLOVÁ, Alena. Traffic calming Street Lower Novosadská (road II / 435) in 

Olomouc thesis. VSB - Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering 

Department of Transport, 2015, 57s. Supervisor: doc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D. 

The subject of my thesis is to calm down the streets of Lower Novosadská in Olomouc, 

regardless of the safety bicycle and pedestrian traffic. Part of this work is to evaluace 

a structural and technical condition street Lower Novosadská adjacent thereto 

intersection. Finding the bicycle and automobile traffic in the area through traffic survey 

and assess its capacity. Subsequently, the calculation of prospective capacity for 2035 

and propose modifications to the intersection of the matter on the safe management of 

bicycle and pedestrian traffic. The work is also carried out management's proposal 



 

  

bicycle transport in the main traffic area, and also in the associated as divided and 

undivided trail for cyclists and pedestrians. The aim is to design a solution that fits the 

safety and flow of traffic on the street Lower Novosadská and adjacent to the 

intersection. 

 

Keywords: Calming traffic accidents, traffic surveys, cycling, Roundabout. 
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Úvod : 

  Olomouc je statutární a univerzitní město v České republice, 

centrum Olomouckého kraje, metropole Hané a historická metropole celé Moravy. Ve 

městě o rozloze 10 336 ha žije zhruba 100 tisíc obyvatel. Olomouc je podle počtu 

obyvatel šesté největší město České republiky. Užší aglomerace Olomouce dosahuje 

110 tisíc obyvatel, velký územní celek olomoucké aglomerace má 480 tisíc obyvatel. 

Olomouc je známá svými historickými památkami, její historické jádro je městskou 

památkovou rezervací, která je po pražské druhá nejvýznamnější v Česku. [1] 

  Díky neustálému nárůstu osobní, nákladní a tranzitní dopravy v ČR dochází 

k navyšování intenzit provozu na našich komunikacích. Ve většině případů pak dochází 

k přeplnění kapacit našich komunikací. Tato situace se dá řešit zklidňováním dopravy, 

úpravami křižovatek, obchvaty měst z nejvytíženějšími komunikacemi a dalšími 

způsoby. 

  Z rozboru dosavadního vývoje automobilizace je zřejmé, že po prudkém 

období růstu dochází v posledních letech k jeho zmírnění. Je však třeba počítat s tím, že 

růstový trend bude pokračovat, byť s menší dynamikou. Lze předpokládat, že hodnoty 

stupně automobilizace (tj. počet obyvatel na 1 automobil) budou směrovat k úrovni 1 : 

1,8, přičemž současný stupeň automobilizace v Olomouckém kraji dosahuje cca 1 : 2,5. 

To představuje zvýšení počtu osobních automobilů o 50 %. [2] 

  Předmětem mé bakalářské práce je zklidnění ulice Dolní Novosadská v 

Olomouci z ohledu na bezpečnost cyklistické a pěší dopravy. Jedná se o průjezdný úsek 

silnice II/435 s dopravním zatížením v úrovni 7 000 vozidel/24 hodin s velkou fluktuací 

vozidel parkujících u drobných provozoven. Mým úkolem je navrhnout efektivní řešení 

opatření vedoucích ke zvýšení bezpečnosti úrovně pozemní komunikace pro všechny 

jejich uživatele. 

  Práce by měla zahrnovat provedení dopravních průzkumů, rozbory 

nehodovosti. V návrhové části bude řešeno a posouzeno variantní řešení vedení 

cyklistické dopravy jak v hlavním dopravním prostoru tak i v přidruženém dopravním 

prostoru. Speciální pozornost je nutné věnovat křižovatce II/435 a II/570 a možnostem 

bezpečného převedení cyklistů a chodců přes tuto křižovatku.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Statut%C3%A1rn%C3%AD_m%C4%9Bsto
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Olomouck%C3%BD_kraj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Metropole
http://cs.wikipedia.org/wiki/Han%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Morava
http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_m%C4%9Bst_v_%C4%8Cesku_podle_po%C4%8Dtu_obyvatel
http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_m%C4%9Bst_v_%C4%8Cesku_podle_po%C4%8Dtu_obyvatel
http://cs.wikipedia.org/wiki/Aglomerace
http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bstsk%C3%A1_pam%C3%A1tkov%C3%A1_rezervace
http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bstsk%C3%A1_pam%C3%A1tkov%C3%A1_rezervace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pra%C5%BEsk%C3%A1_pam%C3%A1tkov%C3%A1_rezervace
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1 Zklidňování dopravy 

1.1 Obecné důvody zklidňování 

  Nejdůležitějšími místy v našich obcích a městech jsou ulice, náměstí a veřejná 

prostranství, kde se každý den odehrává spoustu společenského dění.  Tyto prostory 

nejsou určené jen k samostatné dopravě, ale slouží k rozmanitým projevům života a 

proto musí splňovat spoustu požadavků a funkcí. Z tohoto důvodu musíme hledat 

optimální možnosti jak využít daný prostor co nejefektivněji jak urbanisticky tak 

projektově. 

  Při zklidňování dopravy se snažíme o co nejlepší sladění funkce pozemní 

komunikace nebo místí komunikace s charakterem prostoru, jímž komunikace prochází. 

Abychom daný prostor přizpůsobily všem účastníkům provozu, jako jsou obyvatelé  

žijící v daném území, návštěvníci obchodů a dalších, viz Obr.1. 

 

 

Obr. 1. Různorodost zájmů uživatelů uličního prostoru a z toho plynoucí konflikty [3] 
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 Pod pojmem zklidňování dopravy rozumíme soubor opatření a nástrojů, sloužících ke 

zvýšení užitné hodnoty komunikace, zlepšení životního prostředí a bezpečnosti zejména 

chodců a cyklistů na úkor dosud nadřazeného postavení automobilové dopravy. Jako 

synonymum zklidňování dopravy by zřejmě bylo možné použít i výrazu humanizace 

dopravy. Hlavní snahou a úkolem zklidňování dopravy je sladit charakter uličního 

prostoru s funkcemi příslušné komunikace, která jím prochází. [3] 

 

 

1.2 Prvky dopravního zklidňování a jejich jednotlivé dělení 

  Prvky pro zklidnění místních komunikací můžeme dělit podle účelu a umístění 

zklidnění: 

 Prvky ke snížení rychlosti 

 Prvky pro snížení intenzit dopravního proudu 

 Prvky na křižovatkách  

 Prvky zklidňování průtahů 

 Prvky na ochranu ostatních účastníků silničního provozu 

 

Každý z těchto prvků lze rozdělit na tři základní prvky a to podle způsobu 

působení na účastníky dopravního provozu: 

 Psychologické prvky  

 Fyzické prvky  

 Fyzicko – psychologické prvky 

1.2.1 Prvky podle účelu a umístění 

Prvky ke snížení rychlosti  

Snižování rychlosti se zajišťuje především svislými dopravními značkami 

omezujícími rychlost. Pro zdůraznění používáme dalších prvků zejména proto, 

abychom dosáhli většího respektování. Všechny tyto prvky působí na řidiče jak 

psychologicky, tak fyzicky. 

Prvky pro snížení intenzit dopravního proudu  
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Snížení intenzity můžeme dosáhnout buď poklesem nabídky nebo poptávky po dané 

komunikaci. 

 

Snížením nabídky lze dosáhnout zmenšením kapacity komunikace především úbytkem 

počtu jízdních pruhů a jejich zúžením, ale také záměrným přerušováním pohybu. 

Poptávku snížíme třemi různými způsoby. První z nich je nabídka kvalitnější trasy, 

další z možností je preference MHD a v posledním případě zakázání vjezdu určitých 

typů vozidel. 

Tyto opatření vedou ke zvyšování hladiny hluku, vibrací i prašnosti v daném 

území a to přispívá ke zhoršování životního prostředí. Důvodem je neustále uvádění 

vozidla z klidu do pohybu a zpět. 

Při pohledu na zklidňovanou komunikaci a její okolí je vhodnější stejnoměrný 

pohyb dopravního proudu. Z tohoto důvodu se užívají převážně prvky zamezující 

předjíždění a zajištující stálý a plynulý pohyb dopravního proudu. S minimálním 

omezováním přepravní rychlosti a počtem zastavování. Nejpoužívanější prvky jsou 

opakované střední dělící ostrůvky (slouží i pro ochranu chodců) nebo úprava příčného 

uspořádání komunikace (vytvoření pruhů pro cyklisty, k parkování atd.) 

 

Prvky na křižovatkách 

Prvky užívané ke snížení rychlosti v mezikřižovatkových úsecích se v určitých 

případech se opakují i na křižovatkách aby došlo ke zvyšování bezpečnosti. 

Nejvhodnější a nejčastěji používané prvky na zklidnění křižovatek: 

 Stavební úpravy zpomalující vjezd do křižovatek: 

- Malé okružní křižovatky, převážně z jednopruhového vjezdu 

- Miniokružní křižovatky 

- Zúžení vjezdů do neřízených křižovatek například vložením ostrůvků 

- Zvýšení celé plochy křižovatky do úrovně přilehlých chodníků 

- Záměrné vynechání značek upravujících přednost v jízdě, to znamená 

uplatnění pouze přednosti „zprava“. Nevhodné v případě křížení dvou 
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komunikací, z nichž jedna působí psychologicky nadřazeně. V tomto 

případě psychologickou přednost upravit vhodnými stavebními úpravami. 

 Úprava signálního plánu, světelně řízené křižovatky preferující chodce 

 Návaznost světelného řízení křižovatek v celé trase: 

- Koordinace do nízké koordinační rychlosti 

- Záměrná nenávaznost zelených signálů 

 

Prvky pro zklidňování průtahů 

Průtahy silnic obcemi jsou součásti silniční sítě a dopravní význam přesahuje 

rámec územního celku. Pokud průtah plní svou funkci není potřeba uplatňovat 

dopravní zklidňování. Pokud však území, jímž prochází průtah neplní jen funkci 

dopravní, ale nalézají se tam i doplňující funkce jako škola, úřady a další, je nutné 

vytvořit zklidnění pro bezpečnější pohyb chodců, cyklistů atd. 

Průtahy obcí jsou komunikacemi, kde se koncentrují dopravní a dopravně-

bezpečnostní problémy. Principem při utváření průtahů je optimalizace jízdní rychlosti 

a spolu s ním snížení bariérového efektu komunikace z ohledem na bezpečnost. 

Opatření  stavebně-technické i estetické dělíme podle místa použití: 

- opatření před vjezdem do obce 

- opatření na vjezdu do obce 

- opatření v průběhu průtahu obcí 

První dvě opatření nazýváme opatřeními adaptačními a slouží k psychickému přeladění 

řidiče a adaptaci na jiný režim. 

 

Opatření před vjezdem 

Nejdůležitějším prvkem je regulace rychlosti. Jak už dostatečnou viditelností 

značky „Obec“ nebo předběžným snížením rychlosti na 70 km/hod. Vhodné a často 

používané je též zúžení jízdních pruhů před vjezdem do obce. 

 



5 

 

Opatření na vjezdu do obce 

Uspořádání na vjezdu na tak zvané bráně do obce musí být takové, aby 

nepřenášelo vysoké rychlosti z extravilánu do intravilánu. 

Nejčastější používané prvky na vjezdu jsou: 

- směrové vychylování jízdního pruhu, střední dělící ostrůvky 

- aplikace malých okružních křižovatek 

- fyzické a optické zužování komunikace (fyzicky zmenšení šířky jízdního pruhu, 

vysazené chodníkové plochy, ostrůvky atd., opticky vodorovným značením, zelením 

a dalšími) 

- podpora účinků předcházejících prvků, například změnou povrchu 

 

Opatření v průběhu průtahu 

Opatření ovlivňující jízdní režim, musí splňovat uživatelské požadavky 

k určitým faktorům jako netřeba optická šířka komunikace, členitost rozmanitost 

komunikace. Dalšími jsou třeba příčné uspořádání, směrové vedení a rozhledové 

poměry, konfliktní body. V neposlední řadě také oživenost přidruženého prostoru 

(lidé, zeleň)a hlavně vybavenost a stav komunikace. 

 

 

Prvky na ochranu ostatních účastníků provozu  

K ochraně všech účastníků provozu používáme jak psychologických, tak 

fyzických prvků. Základními prvky jsou bezpečnostní odstupy, ty už bývají 

připočítané do návrhu jak chodníku, tak třeba cyklostezek. Další ochranou jsou 

bezpečnostní odstupy udávané například zelení mezi komunikací a chodníkem. 

Zábradlí u zvýšených chodníků a lávek by mělo zabraňovat pádům osob. Pro ochranu 

cyklistů se používá odlišná barva jízdního pruhu než je pruh pro motorová vozidla. 

K zabránění škodlivým vlivům z motoristické dopravy (hluku, vibracím, emisím) 
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působícím na obyvatele i motoristy se používá vyloučení zbytné dopravy a omezením 

těžké dopravy. Ochranu zvyšuje i pravidelná kontrola technického stavu vozidel. 

 

1.2.2 Prvky podle působení na účastníky provozu 

Psychologické prvky 

Psychologické prvky často užíváme jako „předběžná opatření“ nebo také jako 

„předběžné značení“. Mají řidiče upozorňovat na následující změnu provozních 

podmínek na dané komunikaci. Jejich účinnost je většinou podmíněna povrchem a 

stavem komunikace, jeho viditelností a osvětlení. 

Psychologické prvky používáme jak jednorázově, tak opakovaně. Jednorázový 

psychologický prvek se například dává na začátek obce, obytné zóny, před přechody 

pro chodce. Opakováním některých prvků se snažíme donutit neukázněné řidiče 

dodržovat rychlostní limity nastavené pro danou komunikaci. Další možností jsou 

opakované prvky s rostoucí razancí (například: informativní dopravní značení - 

přechod pro chodce, za ní následuje dopravní značka doplněna o vzdálenost, a 

nakonec samostatné označení těsně u přechodu. 

Tyto prvky lze dělit podle způsobu provedení: 

 Samostatné psychologické prvky  

 Psychologické prvky suplující fyzické prvky  

Za samostatné psychologické prvky považujeme svislé a vodorovné značení 

doplněné o zdůrazňující prvky. Jedná se tudíž jak o svislé a vodorovné značení, tak i o 

opakování svislé dopravní značky nakreslením na vozovku. Další možností je 

zdůraznění svislých dopravních značek různými způsoby. Jako jsou například 

prosvětlení značek, zvýrazněním fluorescenčními reflexními fóliemi umístěnými 

v poli či reflexní značky zdůrazněné LED diodami (střídavým blikáním).  

  Psychologický prvek suplující fyzický prvek může být jak akustická, tak i 

optická úprava povrchu vozovky. Abychom vytvořily dojem místa, kde je potřeba 

zvýšené pozornosti řidičů používáme změnu povrchu vozovky jak před přechody pro 

chodce, tak i při vjezdech do obytných zón. Pomocí optického zúžení, optické brzdy 

nebo opticko–akustické brzdy jsme schopni řidiče donutit snížit rychlost. Optického 
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zúžení dosáhneme například pomocí zeleně, vodorovného dopravního značení (např. 

rozšířeným vodícím proužkem). Jako optické brzdy je možno použít příčných pruhů na 

vozovce. Opticko–akustické brzdy jsou tvořeny ze zvučícího materiálu jako je třeba 

Spotflex. 

 Fyzické prvky 

  Fyzické prvky slouží ke snižování rychlosti, intenzit a zlepšování kvality 

dopravy. To přispívá ke snadnějšímu parkování a větší bezpečnosti chodců. Nejčastěji 

se používají zúžení vozovky, šikana nebo kombinace více fyzických prvků. 

  Zúžení vozovky se používá buď lokálně (bodově), jenž zajišťuje snížení 

rychlosti před kritickými místy. Nebo také opakované zúžení, které zajišťuje snížení 

rychlosti v celém úseku zklidňované komunikace. Způsobů provádění je hned několik, 

provádí se jako boční zúžení vysazováním převážně chodníkových ploch do vozovky, 

ať už jednostranně nebo oboustranně. Nebo také středním dělícím ostrůvkem či pásem, 

který může být zvýšený, anebo vyklenutý pomocí dlažby. A v neposlední řade zúžení 

typu „brána“ (tenhle typ se používá nejčastěji při vjezdu do obytné zóny či obce). 

  Šikana se užívá na komunikacích, kde jsou rovné a dlouhé úseky komunikací, 

které psychologicky vyzívají k vyšším rychlostem. Spočívá v úpravě trasy a nutí řidiče 

k opakované změně směru jízdy s malými poloměry. Šikana se používá buď jednotlivě, 

nebo opakovaně. Jednotlivá šikana se používá na okraji obce a opakovaná po celé délce 

zklidňovaného úseku. Provedení šikany může být dlouhé nebo také krátké. Dlouhá 

umožňuje průjezd úsekem rychlostí 40-60 km/hod u krátké maximálně do 30km/hod, 

přesnější hodnoty si můžeme zjistit ve vzorových listech. 

  Zpomalovací prahy, stejně jako předchozí prvky, slouží ke snižování rychlosti. 

Nejčastější provedení je ve formě vložení zvýšené překážky do vozovky. Provedení 

může být jako úzký příčný práh, široký příčný práh většinou provedení u přechodu, 

zpomalovací polštáře anebo zvýšené plochy. Materiály z nich se tyto prvky provádí 

mohou být různé, nejčastěji je provádíme z dlažebních kostek, z živice, montovaných 

dílců, případně z betonu. 

 

U kapitoly 2. a podkapitol byly použity a částečně upraveny tyto zdroje [3], [4], [5]. 
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2 Popis lokality zadaného úseku 

  Sledovaný úsek, a k němu přilehlá křižovatka, se nachází v městské části Nové 

Sady. Nové Sady jsou městská čtvrť a katastrální území na jihu statutárního 

města Olomouce s cca 14 tisíci obyvateli, je tedy druhou největší městskou čtvrtí. 

Nachází se zde městská čistírna odpadních vod. Rozloha této čtvrti je 2,24 km
2
. Pro 

zajímavost v roce 1883 zde byla zřízena železniční trať Olomouc – Nezamyslice – trať 

301. [6 - upraveno] 

 

 

Obr.2. Poloha sledované komunikace [8] 

2.1 .Stavebně technický stav 

  Naše zájmová lokalita se nachází v zastavěném území (intravilánu). Jedná se o 

rovný úsek ulice Dolní Novosadská (II/435) a k ní přilehlou úrovňovou, neřízenou 

křižovatku (tvořenou protnutím II/435 a II/570).  Délka rovného úseku je 905 m a úhel 

je 85°. 

  Přednost v jízdě je na přilehlé křižovatce určena dopravním značením. Na ulici 

Dolní Novosadská (II/435) je přednost určena svislým dopravním značením P2 „Hlavní 

pozemní komunikace” a E2b „Dodatková tabulka určující skutečný tvar křižovatky”. Na 

ní napojující se komunikace II/570 je označena svislým dopravnám značením P4  „Dej 

přednost v jízdě”. I tato svislá značka je doplněna o E2b „Dodatková tabulka”. 

Vodorovné dopravní značení vyskytující se v křižovatce a v nejbližším okolí: na hlavní 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Katastr%C3%A1ln%C3%AD_%C3%BAzem%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Statut%C3%A1rn%C3%AD_m%C4%9Bsto
http://cs.wikipedia.org/wiki/Statut%C3%A1rn%C3%AD_m%C4%9Bsto
http://cs.wikipedia.org/wiki/Olomouc
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komunikaci ve směru z města V5 „Příčná čára souvislá”, V1a „Podélná čára souvislá “, 

V2b „Podélná čára přerušovaná”, V4 „Vodící čára”, V9a „Směrové šipky”, V9b „ 

Předběžné šipky“ , V13a „Šikmé čáry rovnoběžné” 

  Komunikace jsou řešeny jako dvoupruhové směrově nerozdělené s šířkou 

jízdních pruhů proměnlivých od 3,5 m do 4,0 m. Hlavní komunikace směrem z města je 

doplněna o odbočovací pruh vlevo o šířce 3,9 m a v délce přilehlé zástavby vedou 

oboustranné parkovací pruhy o proměnlivé šířce  2,25 m do 2,9 m. Šířka pruhu pro 

chodce v přidruženém dopravním prostoru je proměnlivá 1,5 m až 1,9 m. Maximální 

povolená rychlost na komunikaci je 50 km/hod. 

  Povrch komunikace je asfaltový, v některých částech z lehce obroušeným 

svrchním krytem a vybledlým vodorovným značením. 

  V naší zájmové oblasti je také vedena pravidelná autobusová doprava, linka 

číslo 14, kterou jezdí vozidla Solaris Urbino 12. Na ulici Dolní Novosadská se nachází 

tři autobusové zastávky, ty jsou vyznačené pouze svislým dopravním značením. U 

zastávky Dolní Novosadská U kostela je přechod pro chodce chráněný ochranným 

ostrůvkem a vysazenou chodníkovou plochou. Jízdní pruh je zúžen na 3,75m a šířka 

přechodu je 4,0 m. 

  Situační výkres současného stavu č. 001. Fotodokumentace křižovatky a ulice 

Dolní Novosadská je v příloze č.1. Výpis svislého a vodorovného značení je v příloze č. 

7. 

2.2 Problémy na zadaném úseku 

  Nejčastějšími problémy na přímém úseku jsou překračování maximální 

povolené rychlosti a nedodržování bezpečných odstupů jak mezi sebou, tak i od 

parkujících vozidel. Dalším velkým problémem jsou nedostatečná délka odbočovacího 

pruhu vlevo a doba čekání. 

  Též při vjezdu z vedlejší komunikace na hlavní jak směrem do centra tak 

směrem na Kožušany-Tážaly nastává z důvodu vysoké intenzity na hlavní komunikaci 

ke zdržení plynulosti provozu. 
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3 Dopravní průzkum  

  Na komunikaci v místě křižovatky jsem provedla dopravně-inženýrský 

průzkum sčítací metodou. Hodnoty byly zaznamenávány v terénu do předem 

připravených archů (viz příloha č. 2). Důvodem průzkumu bylo zjištění současných 

ranních a odpoledních intenzit dopravního provozu na všech ramenech křižovatky. 

  Dopravní průzkum na cyklistickou dopravu pro potvrzení vysokých intenzit 

bude i s výpočty uveden v příloze č. 3. Denní intenzity cyklistické dopravy ve 

zjednodušené formě budou v kapitole 4.3. Intenzity cyklistické dopravy. K výpočtu 

denních intenzit cyklistické dopravy budou použity hodnoty zjištěné při provedeném 

průzkumu ve dnech 16. 10. 2014 a 23. 10. 2014. Průzkum je prováděn z důvodu řešení 

vedení cyklistické dopravy v hlavním nebo přidruženém dopravním prostoru. 

3.1  Značení dopravních proudů 

Označení dopravních proudů jsem provedla dle sjednoceného číslování 

dopravních proudů na neřízené stykové křižovatce. A to pomocí příslušných TP 188 

Posuzování kapacity neřízených úrovňových křižovatek [8]. Rameno A vede přes ulici 

Dolní Novosadská směrem do města, rameno B vede směrem na Kožušany-Tážaly a 

rameno C vede do Holice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Obr.3.Označení směrů dopravních proudů [7]   
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3.2  Provedení průzkumu 

  Provedení průzkumu jsem prováděla ručně ve dvou běžných pracovních dnech 

v 15-ti minutových intervalech v terénu. Sledovala jsem jednotlivé intenzity dopravních 

proudů a druhy jednotlivých vozidel (viz tabulka č.1.), které jsem zaznamenala do 

předem připravených sčítacích archů. Průzkum probíhal ve čtvrtek 16. října 2014 od 

14:00 do 16:00 a ve čtvrtek 23. října 2014 od 6:00 do 8:00. 

Tabulka č.1. Druhy vozidel [8] 

  

3.2.1 Zjištěné hodnoty za dobu průzkumu  

  Sečtením jednotlivých dopravních proudů a druhů vozidel ze sčítacích archů 

jsem získala raní a odpolední hodnoty intenzit. Z hodnotami uvedenými v tabulce č. 2 

(časové rozmezí 6:00-8:00 dne 23.10.2014) a tabulce č. 3 (časové rozmezí 14:00-16:00 

dne 16. 10. 2014) budu nadále pracovat při určení ročního průměru denních intenzit. 

Tabulka č.2. Intenzita vozidel za dobu průzkumu Im, 23. 10. 2014 od 6:00 do 8:00 

Tabulka č.3. Intenzita vozidel za dobu průzkumu Im, 16.10.2014 od 14:00 do 16:00 

 

Označení

C

M

O Osobní automobily

N Nákladní automobily

A

Druh vozidla

Kolo

Motocykly

Autobusy

Jednostopá nemotorová vozidla 

Jednostopá motorová vozidla, bez přívěsu i s přívěsem 

S přívěsem i bez přívěsu, dodávkové automobily 

Lehké, střední, těžké nákladní automobyly, traktory + nákladní automobyly s návěsy a přívěsy

Kloubové autobusy a autobusy s více jak 9 místy

Popis

O M C N A 

7 546 0 3 25 0 574

8 390 4 10 35 7 446

2 578 1 9 30 9 627

3 367 0 1 55 1 424

4 108 0 0 59 1 168

6 273 1 2 33 0 309

1020

1051

477

Ramena

2548

Celkem 

A

B

C

Č. dopr. 

Proudu  

Intenzita dopravy za dobu průzkumu  [ voz / 2h]

O M C N A 

7 632 8 4 24 0 668

8 560 5 14 45 7 631

2 501 3 13 31 6 554

3 207 0 1 66 0 274

4 297 5 15 52 1 370

6 520 0 0 17 2 539
909

Ramena Celkem 

A

3036
B

C

1299

828

Č. dopr. 

Proudu  

Intenzita dopravy za dobu průzkumu  [ voz / 2h]
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3.2.2 Stanovení ročního průměru denních intenzit 

  Pro stanovení ročního průměru denních intenzit jsem použila TP 189 Stanovení 

intenzit dopravy na pozemních komunikacích (II.vydání). [9] Podle tohoto dokumentu 

jsem ze zjištěných intenzit vypočítala pomocí přepočtových koeficientů intenzitu denní, 

týdenní a roční variace intenzit dopravy. Tyto výpočty zohledňují příslušný druh 

vozidel a charakter daného provozu. 

  Komunikaci jsem zatřídila, podle tabulky č. 4, do skupiny II. to znamená 

Silnice II.a III. třídy. 

Tabulka č.4. Charakter provozu [9]  

 

 Pomocí hodnot krátkodobého průzkumu stanovím odhad hodnoty RPDI pro každý 

druh vozidla x, a to dle následujícího vzorce : [9] 

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

 

kde: 

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

průzkumu] 

km,d přepočtový koeficient intenzity dopravy v době průzkumu na denní intenzitu 

dopravy dne průzkumu [-] 

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

průměr denních intenzit dopravy [-] 

Skupina komunikací -

charakter provozu Kategorie a třída komunikace 

D Dálnice 

R Silnice I.třídy-rychlostní silnice 

E Silnice I.třídy se statutem mezinárodní silnice "E"

I Silnice I.třídy bez statutu mezinárodní komunikace 

II Silnice II.a III.třídy 

M Místní komunikace, účelové komunikace 

Z Kaomunikace napojující parkoviště a obchodní zařízení 
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kt,RPDI přepočtový koeficient týdenního průměru denních intenzit dopravy na roční 

průměr denních intenzit dopravy [-] 

 

Výpočet denních intenzit – ranní a odpolední 

 Výpočet denních intenzit pro jednotlivé druhy vozidel se provádí dle vzorce : [9] 

Id = Im × km,d          (2) 

kde: 

Id denní intenzita dopravy v den průzkumu [voz/den] 

Im intenzita dopravy zjištěná v době průzkumu [voz/doba průzkumu] 

km,d přepočtový koeficient intenzity dopravy v době průzkumu na denní intenzitu 

dopravy dne průzkumu (zohlednění denních variací dopravy) [-] 

 Ke zjištění přepočtového koeficientu km,d , pro libovolně zvolenou dobu průzkumu, 

použijeme vzorec: [9] 

km,d = 100 % / ∑p
d

i          (3) 

 

kde: 

∑p
d

i  součet podílů hodinových intenzit za dobu průzkumu na denní intenzitě 

dopravy [%] 

 Hodnoty ∑p
d

i  nalezneme v tabulkách v TP 189. 

 Zjištěné hodnoty ∑p
d

i a následně vypočítané hodnoty km,d jsem zobrazila 

v následujících tabulkách č. 5 pro ranní a č. 6 pro odpolední. Tabulky č. 7 a č. 8 

zobrazují denní intenzity Id  jednotlivých druhů vozidel a dopravních proudů v ranních a 

odpoledních hodinách. 
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   Tabulka č.5. Hodnoty součinitelů ∑p
d

i a km,d (6:00-8:00)  

   

              Tabulka č. 6  Hodnoty součinitelů ∑p
d

i a km,d (14:00-16:00)  

 

 

 

 

Tabulka č. 7 Denní intenzita dopravy Id  (vypočtené z ranního průzkumu 6:00-8:00) 

 

 

 

 

 

 

6:00-8:00 ∑pd
i 11,85 8,59 10,85 13,97

8,44 11,64 9,22 7,16

A

Hodnoty součinitelů ∑pd
i
  a km,d

km,d

Charakter provozu II 

Čas 

průzkumu 

Období 

podzimní
O M N

14:00-16:00 ∑pd
i 16,35 18,69 13,14 14,50

6,12 5,35 7,61 6,90

Charakter provozu II Hodnoty součinitelů ∑pd
i a km,d

Čas 

průzkumu 

Období 

podzimní
O M N A

km,d

O M N A 

7 4608 0 231 0 4839

8 3292 47 323 50 3711

2 4878 12 277 64 5231

3 3097 0 507 7 3612

4 912 0 544 7 1463

6 2304 12 304 0 2620

Ramena

Č. dopr. 

Proudu  

Denní intenzita dopravy Id [voz /den]

Celkem 

A
8550

21475
B

8843

C
4083
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Tabulka č. 8 Denní intenzita dopravy Id  (vypočtené z odpoledního  průzkumu 14:00-

16:00) 

 

 

Výpočet na týdenní průměr denních intenzit dopravy (ranní a odpolední) 

 Výpočet na týdenní průměr denních intenzit dopravy provedeme dle vzorce: [9] 

It = Id × km,t          (4) 

 

kde: 

It týdenní průměr denních intenzit [voz/den] 

Id denní intenzita dopravy dne průzkumu [voz/den] 

km,t přepočtový koeficient intenzity dopravy v době průzkumu na týdenní průměr 

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

 Ke zjištění přepočtového koeficientu km,t  použijeme vzorec: [9] 

km,t = 100% /p
t
i  (5) 

 

kde: 

p
t
i  podíl denních intenzit dopravy v den průzkumu i k týdennímu průměru 

denních intenzit dopravy [%] 

 Hodnoty p
t
i nalezneme v tabulkách v TP 189. 

O M N A 

7 3868 43 183 0 4093

8 3427 27 342 48 3845

2 3066 16 236 41 3359

3 1267 0 502 0 1769

4 1818 27 396 7 2247

6 3182 0 129 14 3326

A
7938

18639
B

5129

C
5573

Ramena

Č. dopr. 

Proudu  

Denní intenzita dopravy Id [voz /den]

Celkem 
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 Zjištěné hodnoty p
t
i a následně vypočítané hodnoty km,d jsem zobrazila v následující 

tabulce č. 9 pro zvolený den průzkumu. Tabulky č. 10 a č. 11 zobrazují týdenní 

průměry denních intenzit It jednotlivých druhů vozidel a dopravních proudů v ranních 

a odpoledních hodinách. 

   Tabulka č. 9 Hodnoty součinitelů p
t
i
 
 a km,t 

 

 

Tabulka č. 10 Hodnoty týdenních průměrů denních intenzit It  (pro  ranní průzkum) 

 

 

 

Tabulka č. 11 Hodnoty týdenních průměrů denních intenzit It  (pro  odpolední průzkum) 

 

 

103,70 93,90 128,40 118,80

0,96 1,06 0,78 0,84

Čtvrtek

Charakter provozu II Hodnoty součinitelů pt
i
  a km,t

Období 

podzimní
O M N A

km,t

pt
i

O M N A 

7 4424 0 180 0 4604

8 3160 49 252 42 3503

2 4683 12 216 54 4965

3 2974 0 396 6 3375

4 875 0 424 6 1305

6 2212 12 237 0 2462

Ramena

Č. dopr. 

Proudu  

 It [voz /den]

Celkem 

A
8107

20214
B

8341

C
3767

O M N A 

7 3713 45 142 0 3901

8 3290 28 267 41 3626

2 2943 17 184 35 3179

3 1216 0 392 0 1608

4 1745 28 309 6 2088

6 3055 0 101 12 3168

Ramena

Č. dopr. 

Proudu  

 It [voz /den]

Celkem 

A
7527

17570
B

4787

C
5255
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Výpočet ročního průměru denních intenzit 

 Výpočet ročního průměru denních intenzit dopravy provedeme dle vzorce: [9] 

RPDI = It × km,RPDI         (6) 

kde: 

RPDI odhadovaný roční průměr denních intenzit [voz/den] 

It týdenní průměr denních intenzit  [voz/den] 

km,RPDI  přepočtový koeficient týdenního průměru denní intenzity dopravy v týdnu 

průzkumu na roční průměr denních intenzit [-] 

 Ke zjištění přepočtového koeficientu  km,RPDI  použijeme vzorec: [9] 

km,RPDI = 100% / p
r
i        (7) 

 

kde: 

p
t
i podílů denní intenzity dopravy měsíce i v roce k ročnímu průměru denních 

intenzit dopravy [%] 

 Hodnoty p
t
i nalezneme v tabulkách v TP 189. 

 Zjištěné hodnoty p
t
i a následně vypočítané hodnoty km,RPDI jsem zobrazila v následující 

tabulce č. 12 pro zvolený měsíc průzkumu. Tabulky č. 13 a č. 14 zobrazují 

odhadovaný roční průměr denních intenzit  IRPDI  pro ranní a odpolední průzkum. 
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  Tabulka č. 12 Hodnoty součinitelů p
r
i
 
 a km,RPDI 

 

Tabulka č. 13 Odhadované hodnoty ročních průměrů denních intenzit IRPDI  (pro  ranní 

průzkum 23. 10. 2014 6:00-8:00) 

 

 

 

Tabulka č. 14 Odhadované hodnoty ročních průměrů denních intenzit IRPDI (pro  ranní 

průzkum 16. 10. 2014 14:00-16:00 ) 

 

 Výsledný roční průměr denních intenzit jsem zvolila jako aritmetický průměr 

z ranního a odpoledního průzkumu z důvodu, že tyto průzkumy probíhaly ve dvou různých 

dnech a to 16. 10. 2014 a 23. 10 . 2014. Výsledná hodnota dohadovaného ročního průměru 

denních intenzit zjištovaná v křižovatce je 18 869 vozidel/den pro rok 2014. 

99,80 56,00 106,00 106,40

1,00 1,79 0,94 0,94

Charakter provozu II Hodnoty součinitelů pr
i
  a km,RPDI

Období 

podzimní
Říjen O M N A

pr
i

km,RPDI

O M N A 

7 4424 0 169 0 4593

8 3160 88 237 40 3524

2 4683 22 203 51 4959

3 2974 0 372 6 3351

4 875 0 399 6 1280

6 2212 22 223 0 2457

A
8117

20164
B

8310

C
3737

Ramena

Č. dopr. 

Proudu  

 IRPDI [voz /den]

Celkem 

O M N A 

7 3713 81 134 0 3928

8 3290 51 251 38 3630

2 2943 30 173 33 3180

3 1216 0 368 0 1584

4 1745 51 290 5 2091

6 3055 0 95 11 3161
5252

Ramena

Č. dopr. 

Proudu  

 IRPDI [voz /den]

Celkem 

A
7558

17574
B

4764

C
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3.2.3 Stanovení hodinové intenzity  

Hodinovou intenzitu zjištuji z důvodu posuzování kapacity křižovatky v 

zadaném  úseku. Pro průjezdní úseky silnic II. a III. tříd v zastavěném území je 

definována „jako intenzita špičkové hodiny stanovené přepočtem podle denního 

rozdělení intenzit dopravy”. [9] 

 

Intenzita dopravy špičkové hodiny 

 Pro svou práci jsem použila výpočet z údajů získaných v době dopravního průzkumu 

v běžný pracovní den a to pomocí vzorce :[9] 

Išp = max {Ih}          (8) 

kde: 

Išp intenzita špičkové hodiny v běžný pracovní den [voz/den] 

Ih hodinové intenzity v době průzkumu [voz/den] 

  Stanovení hodinové intenzity jsem provedla pomocí porovnávání hodinových 

intenzit dopravy v 15-ti minutových odstupech. Srovnání jednotlivých hodin a určení 

jak ranní, tak odpolední špičky je v příloze číslo 4. Z následovného porovnání hodnot 

jsem dospěla k tomu, že špičková hodina nastává v době od 14:15 do 15:15 a intenzita 

v tuto dobu je 1 562 voz/hod. V tabulce č. 15 jsou znázorněny intenzity jednotlivých 

dopravních proudů a druhů dopravy ve špičkové hodině. 

Tabulka č. 15. Intenzita špičkové hodiny jednotlivých dopravních proudů (14:15-15:15) 

 

 

O M C N A 

7 330 3 1 16 0 350

8 284 3 10 29 0 326

2 240 1 8 14 3 266

3 96 0 1 24 0 121

4 143 4 4 29 1 181

6 307 0 0 10 1 318
499

Ramena

Č. dopr. 

Proudu  

Intenzita špičkové hodiny Išh [voz/hod]

Celkem 

A
676

1562
B

387

C
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  Pro jednodušší zobrazení intenzity špičkové hodiny jsem je znázornila do 

pentlogramu (obr.4.), který zobrazuje jednotlivé směry dopravních proudů. 

 

Obr.4. Pentlogram intenzity špičkové hodiny (14:15-15:15) 

3.2.4 Přesnost odhadu intenzity dopravy 

Abychom dosáhli skutečné hodnoty RPDI museli bychom provést nepřetržitý 

celoroční průzkum a to není možné. U krátkodobých průzkumů se odhad intenzit 

provádí pomocí výpočtu. A proto dochází k chybám z důvodu proměnlivosti intenzit 

dopravy. 

Velikost odchylky proto zjistíme výpočtem pomocí vztahu: [9] 

δ = 0,95 × (
𝐼𝑚

𝑅𝑃𝐷𝐼
× 100)

−0,60

        (9) 

kde : 

δ odchylka odhadu ročního průměru denních intenzit dopravy [%] 

Im intenzita dopravy  v době průzkumu [voz/doba průzkumu] 

RPDI  roční průměr denních intenzit dopravy [voz/den] 
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  Pro výpočet odchylky ročího průměru denních intenzit jsem použila hodnoty 

zjištěné z odpoledního průzkumu (14:00-16:00) a následného výpočtu ročního průměru 

denních intenzit dopravy. 

 Dosazení hodnot do vzorce pro určení velikosti odchylky: 

δ = 0,95 ×(
3036

17574
× 100)  =  17,2 % 

Výsledná hodnota odchylky ročního průměru denních je ± 17,2 %. 

Pro porovnání sem si našla v příslušných TP 189 hodnotu pro doporučenou 

dobu  

průzkumu 14:00-16:00, kde odhadovaná odchylka ročního průměru denních intenzit 

činí  ± 20 %. 

 

 

 

3.3 Intenzity cyklističké dopravy 

  Výpočet denních intenzit pro cyklistickou dopravu jsem provedla dle vzorce: 

[9] 

Id = Im × km,d          (10) 

kde: 

Id denní intenzita cyklistické dopravy v den průzkumu [cykl/den] 

Im intenzita dopravy zjištěná v době průzkumu [cykl/doba průzkumu] 

km,d přepočtový koeficient intenzity dopravy v době průzkumu na denní intenzitu 

dopravy dne průzkumu (zohlednění denních variací dopravy) [-] 

  Ke zjištění přepočtového koeficientu km,d  pro libovolně zvolenou dobu 

průzkumu použijeme vzorec: [9] 

km,d = 100% / ∑p
d

i         (11) 
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kde: 

∑p
d

i  součet podílů hodinovýh intenzit za dobu průzkumu na denní intenzitě 

dopravy  [%] 

 Hodnoty ∑p
d

i nalezneme v tabulkách v TP 189. 

  Výpočty ranních i odpoledních intenzit cyklistické dopravy v příloze č. 3. Z 

důvodu  příznivějšího počasí jsem použila k výpočtu hodnoty z odpoledního průzkumu 

(14:00-16:00  16. 10. 2014). Zjištěná hodnota km,d pro cyklistickou dopravu  je 6,37. 

Hodnota intenzity cyklistické dopravy je 299 cykl/den. 

 

3.4 Výhledové intenzity dopravy  

  Stanovení výhledové intenzity dopravy je nutné pro návrh pozemních 

komunikací a následných kapacitních výpočtech. Koeficienty pro výpočet výhledových 

intenzit jsou v TP 225 „Prognóza intenzit automobilové dopravy, II vydání“. Pro 

výpočet bylo použito koeficientů pro lehká a těžká vozidla. [8] 

  Jako výhledový rok pro prognózu intenzit automobilové dopravy jsem si 

zvolila rok 2035. Při výpočtu budou použity koeficienty pro výchozí a výhledový rok. 

 Rozdělení vozidel na lehká a těžká vozidla je zobrazeno v tabulce č. 16. 

 Tabulkač. 16.  Základní skupiny vozidel pro výpočet prognózy [10] 

  

  Pro výpočet výhledové intenzity dopravy použiji vzorec: [10] 

Ivi  = Ioi  × kpi 

kde: 

Ivi výhledová intenzita dopravy pro danou skupinu vozidel [voz/hod] 

Ioi výchozí intenzita dopravy pro danou skupinu vozidel [voz/hod] 

Základní skupina 

vozidel
Druh vozidla

LV-lehká vozidla M - motocykly, O - osobní automobily 

TV-těžká vozidla N - nákladní automobily + soupravy, A - autobusy
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kpi koeficient prognózy intenzit dopravy pro danou skupinu vozidel [-] 

 

  Pro výpočet koeficientu prognózy intenzit dopravy použiji vztah: [10]   

kpi =  kvi / koi         (12) 

kde: 

kpi  koeficient prognózy intenzit dopravy pro danou skupinu vozidel [-] 

kvi koeficient vývoje intenzit dopravy pro výhledový rok a pro danou skupinu 

vozidel [-] 

koi koeficient vývoje intenzit dopravy pro výchozí rok a pro danou skupinu 

vozidel [-] 

 

  Koeficienty prognózy intenzit dopravy a koeficienty vývoje intenzit dopravy 

jsou zobrazeny v tabulce č 17. 

 

          Tabulkač. 17. Koeficienty prognózy a vývoje intenzit dopravy  

 

 Roční průměr denních intenzit pro rok 2035 

  Roční průměr denních intenzit pro rok 2014 byl stanoven jako aritmetický 

průměr z ranního a odpoledního průzkumu na 18 869 voz/den. Následným přepočtem 

pro rok 2035 je odhadovaný roční průměr denních intenzit 27 071 voz/den. 

 Špičková hodina pro rok 2035 

  Špičková hodina pro rok 2035 byla stanovena pro jednotlivé dopravní proudy a 

druhy vozidel. Jednotlivé intenzity jsou znázorněny v tabulce č. 18. 

Rok Koeficient Typ komunikace LV TV SV

2014 koi II.+III.třída 1,06 1,01 1,06

2035 kvi II.+III.třída 1,56 1,05 1,47

kpi II.+III.třída 1,47 1,04
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   Tabulka č. 18. Odhadované intenzity špičkové hodiny pro rok 2035 [voz/hod]  

 

 

3.4.1 Ovlivnění výpočtu výhledových intenzit 

K možnému ovlivnění výhledových intenzit dopravy na sledované křižovatce 

může dojít po výstavbě přeložky. Přeložka má být v jižní části křižovtaky. Při napojení 

tohoto ramena dojde ke snížení intenzit na rameni B. Proto je předpoklad, že ze 

stávajícího ramene B (směr Kožušany-Tážaly), se stane místní komunikace obsluhující 

přilehlé průmyslové areály. Všechna zbylá doprava se přesune na přeložku silnice 

II/435. (Informace poskytl pan Ing. Martin Luňáček, pracovník pověřený organizací 

práce pro oblast koncepce dopravy). Pro ukázku případného napojení přeložky je 

přiložen obrázek č. 5. 

 

 

Obrázek č. 5.Mapa přeložky z územního plánu [11] 

O M N A

7 486 4 17 0 507

8 418 4 30 0 453

2 353 1 15 3 372

3 141 0 25 0 166

4 210 6 30 1 248

6 452 0 10 1 463

A
959

2209
B

539

C
711

Ramena
Č. dopr. 

Proudu  

Intenzita špičkové hodiny Išh 2035

LV TV SV

Celkem 
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4 Dopravní nehodovost 

  Dopravní nehody jsou nepředvídané události, při nichž může dojít ke zranění 

nebo usmrcení osob či škodám na majetku. Definici dopravní nehody nalezneme v § 47 

odstavci 1 zákona  č. 361/2000 Sb. Zákon o silničním provozu. Dopravní nehodou 

nemůže být srážka, při které nedojde ke zranění ani k hmotné škodě. 

  Příčiny dopravních nehod jsou různé, většinou vznikají při selhání jednoho 

nebo vice ze tří hlavních faktorů. Prvním z faktorů je chování účastníku provozu jak 

jejich nepozornost, nepřizpůsobení rychlosti nebo užití psychotropních látek. Druhým 

faktorem je technický stav vozidla. A v neposlední řadě vliv prostředí a to jak špatný 

stav komunikace nebo povětrnostní podmínky. 

  Dopravním nehodám se dá částečně předcházet prevencí. S prevencí je nejlepší 

začínat už v útlém věku výukou dopravní výchovy a pokračovat s tím až do dospělosti. 

  Dalšími kroky k bezpečnosti jsou dobrý technický stav našich komunikací, 

správná dopravní značení, osvětlení přechodů pro chodce. A také bezpečná vozidla. 

 

4.1 Nehodovost Olomouckého kraje 

  Počet dopravních nehod v Olomouckém kraji neustále narůstá. I když k 1. 1. 

2009 přišla v platnost novela zákona provozu provedená zákonem č.274/2008 Sb. V té 

dochází ke změně některých povinností řidiče při dopravní nehodě. Nyní nemá řidič 

povinnost Policii ČR hlásit dopravní nehodu, při níž nedošlo ke zranění či usmrcení 

osoby. Také pokud odhadovaná škoda nepřekročila hranici 100 000 Kč a v případě že 

nedošlo k poškození majetku třetí osoby. Navzdory tomu budou mít řidiči  novou 

povinnost, a to sepsat společný záznam o nehodě. 

  V následném grafu je zobrazen počet dopravních nehod v Olomouckém kraji 

za poslední 4 roky. 
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Graf – Nehodovost na komunikacích Olomouckého kraje (zdroj Policie ČR) 

4.2 Dopravní nehody ve sledované lokalitě 

  Podle stránek Jednotný systém dopravních informací ČR [12] a z Jednotné 

dopravní vektorové mapy [13] jsem zjistila počet dopravních nehod v dané lokalitě. Od 

roku 2007 do roku 2014 na ulici Dolní Novosadská a k ní přilehlé křižovatce k 35 

dopravním nehodám. 

Z toho v samotné křižovatce ulic Dolní Novosadská a ulice Keplerova došlo 

k 8-mi dopravním nehodám uvnitř hranice křižovatky. U posledních tří dopravních 

nehod došlo k lehkému zranění. Nejčastější příčinou bylo nedodržení příkazu dopravní 

značky P4 „ Dej přednost v jízdě!“. Nejvyšší počet nehod byl v roce 2008 a to ze čtyř 

z celkového počtu. Na obrázku č. 19. jsou zobrazeny nehodová místa v mapě a v 

tabulce č. 5 se nachází výčet těchto nehod i s jednotlivými částkami ekonomických 

ztrát. Celková ekonomická ztráta dosála hodnoty 1 501 000 Kč. 

V přímém úseku ulice Dolní Novosadská (od hranice křižovatky s ulicí 

Slavonínskou po hranici křižovatky z ulicí Keplerovou) se událo 27 dopravních nehod. 

Z toho u čtyř došlo k lehkému zranění a ke 2-ma těžkým zraněním. Nejčastějšími 

příčinami bylo „Nedodržení bezpečné vzdálenosti mezi vozidly“, „Vyhýbání se bez 

dostatečné vůle“, „Nesprávné otáčení nebo couvání“ , atd. I zde se nejvíce dopravních 

nehod stalo v roce 2008. V tabulce č. 20. je souhrn těchto nehod a v obrázku č. 7. se 

nachází vyznačení daných míst. Ekonomická ztráta na rovném úseku dosáhla částky 

11 729 343 Kč. 
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Dohromady ekonomické ztráty jak uvnitř hranic křižovatky i v přímém úseku 

vyšplhaly na částku 13 230 343 Kč. 

  

Tabulka č. 19. Seznam dopravních nehod uvnitř hranice křižovatky [12], [13] 

 

 

Tabulka č. 20. Seznam dopravních nehod na přímém úseku [12] , [13] 

 

2007 6.8 - - - Nezjišťován Nesprávné uložení nákladu 30 000

21.2. - - - NE Nedodržení bezpečné vzdálenosti 30 000

25.2. - - - Nezjišťován Srážka s domácím zvířetem 20 000

6.6. - - - NE Proti značení "DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ" 25 000

13.10. - - - NE Proti značení "DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ" 30 000

2009 25.2 1 - - NE Proti značení "DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ" 437 000

12.1. 1 - - NE Proti značení "DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ" 436 000

3.3. 1 - - Nezjišťován Závada provozní brzdy 493 000

1 501 000

TZ U Alkohol Příčina
Ekonomická 

ztráta [Kč]

Celková ekonomická ztráta [Kč]

2008

2012

Rok Datum
Evidenční 

číslo DN
LZ

070506080449

070506080488

140506120269

140506120043

070506090319

070506082728

070506081463

070506072427

15.5. 1 - - NE Předjíždění a ohrožení předjížděného 414 139

25.6. - - - NE Nesprávné otáčení nebo couvání 35 000

27.10. - - - NE Nedodržení bezpečné vzdálenosti 26 000

9.11. - - - NE Nesprávné otáčení nebo couvání 80 000

18.12. - - - NE Řidič se plně nevěnoval řízení 31 000

7.2. - - - NE Řidič se plně nevěnoval řízení 20 000

25.2. - - - NE Nedodržení bezpečné vzdálenosti 20 000

30.4. - - - NE Nepřizpůsobení rychlosti 38 000

15.5. - - - NE Nedodržení bezpečné vzdálenosti 20 000

1.9. - - - NE Překročení rychlosti 20 000

13.10. - - - NE Vyhýbání se bez dostatečné vůle 5 000

28.11. - - - NE Nesprávné otáčení nebo couvání 10 000

28.3. - - - NE Nesprávné otáčení nebo couvání 15 000

9.9. 1 - NE Vyhýbání se bez dostatečné vůle 402 300

15.9. - - - NE Chyba při udávání směru jízdy 45 000

2010 21.7. - - - Nezjišťován Řidič se plně nevěnoval řízení 5 000

2.6. - - - NE Překročení rychlosti 105 000

22.10. - 1 - NE Nesprávné otáčení nebo couvání 4 823 202

23.10. - 1 - NE Nepřizpůsobení rychlosti 4 798 202

15.3. - - - Nezjišťován Nesprávné otáčení nebo couvání 5 500

27.3. - - - NE Při vyjíždění na hlavní komunikaci 21 000

19.3. - - - Nezjišťován Nepřizpůsobení rychlosti 20 000

21.8. 1 - - NE Chyba při udávání směru jízdy 535 000

6.9. - - - Nezjišťován Vyhýbání se bez dostatečné vůle 5 000

14.2. - - - NE Nedodržení bezpečné vzdálenosti 95 000

28.3. - - - NE Proti značení "DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ" 35 000

20.9. 1 - - NE Nesprávné otáčení nebo couvání 100 000

2007

070506071415

070506071938

070506073407

070506074077

Rok Datum
Evidenční 

číslo DN
LZ

070506080298

070506080484

070506081093

070506082326

070506082725

070506083254

Alkohol Příčina
Ekonomická 

ztráta [Kč]
TZ U

2014

140506140188

140506141301

070506073572

070506081237

140505140354

2012
140506120312

140506120356

2013

140506130318

140506131066

140506131144

2009

070506090461

070506091231

070506091256

140506100905

2011

140506110632

140506111308

140506111312

2008
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Obr.6,7.Vyznačení dopravních nehod: křižovatky (vlevo) přímý úsek(vpravo) [13]   

4.3  Relativní nehodovost 

  Relativní nehodovost je nejběžnějším kritériem užívaným pro hodnocení 

bezpečnosti na pozemních komunikacích. Tato hodnota vypovídá o pravděpodobnosti 

vzniku dopravní nehody na zadaném úseku komunikace, a to ve vztahu k jejímu 

výkonu. V této práci jsem zhodnotila nehodovost zvlášť pro křižovatku Dolní 

Novosadská (II/435) a Keplerova (II/570) a pro přímý úsek ulice Dolní Novosadská o 

délce 0,905 km. 

 

  Hodnota relativní nehodovosti křižovatky 

 Hodnot relativní nehodovosti pro křižovatku jsem vypočítala podle vztahu: [14] 

R = 
𝑁𝑂

365×𝑡×𝐼
×106         (13) 

  Hodnota relativní nehodovosti mezikřižovatkového úseku 

 Hodnoty relativní nehodovosti v mezikřižovatkovém úseku jsem počítala podle 

vztahu: [14] 

R = 
𝑁𝑂

365×𝐿×𝐼×𝑡
×106         (14) 
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kde: 

R relativní nehodovost [počet nehod/mil.vozkm a rok] 

NO počet DN ve sledovaném období 

I  průměrná denní intenzita provozu [voz/den] 

t sledované období  [roky] 

L délka úseku [km] 

  Výsledné hodnoty nehodovosti jsem zobrazila do tabulek pro lepší přehlednost. 

V tabulce č. 21. je zobrazena relativní nehodovost pro křižovatku a v tabulce č. 22. je 

zobrazen mezikřižovatkový úsek. 

  Tabulka č. 21. Relativní nehodovost křižovatky  

 

 

  Tabulka č. 22 Relativní nehodovost mezikřižovatkového úseku 

 

2007 1

2008 4

2009 1

2010 0

2011 0

2012 2

2013 0

2014 0

2007-2014 8

ROK Počet DN
Relativní nehodovost                                    

[počet nehod/mil. vozkm a rok]

0,1366

0,5464

0,1366

0

0

0,1366

0

0,2732

0

2007 5

2008 7

2009 3

2010 1

2011 3

2012 2

2013 3

2014 3

2007-2014 27

ROK Počet DN
Relativní nehodovost                                    

[počet nehod/mil. vozkm a rok]

0,7547

1,0565

0,4528

0,1509

0,4528

0,3019

0,4528

0,4528

0,5094
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  Hodnoty jsou relativní a obvykle se pohybují v rozmezí 0,1-0,9. Vyšší hodnoty 

představují drobné nedostatky v bezpečnosti provozu. Při hodnotách vyšších než 1,6 

jsou nedostatky bezpečnosti provozu zásadní. 

  Pro křižovatku se hodnoty v jednotlivých rocích pohybovaly od 0,1 do 0,6. Při 

zhodnocení celkového počtu nehod za roky 2007 až 2014 vyšla relativní nehodovost do 

0,2, z toho vyplývá, že daná křižovatka je relativně bezpečná. 

  Mezikřižovatkový úsek v jednotlivých rocích měl relativní nehodovost 

v rozmezí 0,1–1,05. Při zhodnocení za roky 2007 až 2014 celkově vyšla hodnota 

relativní nehodovosti 0,5, z toho se dá vyvodit, že přímý úsek je relativně bezpečný. 
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5 Výpočet kapacity současného stavu 

  Výpočet kapacity současného stavu jsem provedla dle TP 188 „Posuzování 

kapacity neřízených úrovňových křižovatek“ [8]. Hodnoty použité k výpočtu kapacity 

byly zjistěny při dopravně–inženýrském průzkumu. V příloze č. 5. je výpočet kapacity 

současného stavu i s určením úrovně kvality dopravy. 

  Úroveň kvality dopravy na dané křižovatce je hodnocena podle nejméně 

příznivého stupně a nejvyšší střední dobou zdržení. Z tohotu důvodu je výsledná 

hodnota ÚKD stanovena jako stupeň F – nastává překročení kapacity, bez ohledu na 

dobu čekání fronta neustále narůstá. 

Nejhorší stupeň úrovně kvality dopravy vyšel na vedlejší komunikaci. Dosáhl  

stupeň F ,a to je možné dosáhnout jen v případě, že stupeň vytížení na vjezdu je vyšší 

než 1. V našem případě vyšel stupeň vytížení 1,16. A délka fonty dosahuje až  315 m. 
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6 Návrh úprav 

 

6.1  Návrh typu křižovatky  

  Současný typ křižovatky ulic Dolní Novosadská (II/435 ) a Keplerova (II/570) 

je tříramenná styková křižovatka. V Územním plánu je uvažováno o napojení dalšího 

ramene, tím pádem by se ze stykové křižovatky stala průsečná. Nevýhoda stykových a 

průsečných křižovatek je velký počet kolizních míst. Kolizní místa mohou být přípojná, 

odpojná, nebo křižná. 

  V rámci bezpečnosti a zklidňování dopravy volím změnu současného typu 

křižovatky na křižovatku okružní. Důvodem k téhle volbě je menší počet kolizních míst 

a také snadnější napojení přeložky. Nemalým důvodem k volbě okružní křižovatky byla 

též výhledová intenzita pro rok 2035, která činí 2 209 voz/h. 

  Při návrhu okružní křižovatky navrhuji i již zmíněné čtvrté rameno, které bude 

až do vybudování komunikace ve směru Kožušany-Tážaly zaslepeno. Při výpočtu 

kapacity křižovatky s tímto ramenem počítat nebudu. Důvodem je, že nejsou informace 

k intenzitám dopravy na novém rameni. Mohla bych sice přistoupit k odhadu intenzit na 

novém rameni, ale v tom případě by mohlo dojít ke zkreslení výpočtu. 

  Převedení cyklistické a pěší dopravy přes navrženou OK bude řešen 

v jednotlivých variantách. 

6.1.1 Parametry okružní křižovatky 

  K navržení okružní křižovatky jsem použila TP 135 „Projektování okružních 

křižovatek na silnicích a místních komunikacích“[15]. Okružní křižovatku jsem zvolila 

jako jednopruhovou s částečně pojížděným středovým ostrůvkem (prstencem). 

 Parametry OK jsem zvolila takto: 

 Vnější průměr OK    30,0 m      

 Vnitřní průměr OK    14,0 m 

 Šířka prstence      2,0 m 

 Šířka okružního pásu     6,0 m 

 Šířka vjezdu      3,5 m 

 Šířka výjezdu  na rameni A + přeložce 4,5 m 

 Šířka výjezdu na rameni B+C  4,0 m 
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Poloměry vjezdu a výjezdu: 

 Rameno A - vjezd r = 15,0 m , výjezd r = 15,0 m 

 Rameno B  - vjezd r = 10,0 m , výjezd r = 20,0 m 

 Rameno C - vjezd r = 10,0 m , výjezd r = 20,0 m 

 Přeložka  - vjezd r = 15,0 m , výjezd r = 20,0 m  

 

  Na všech ramenech bude vytvořen dělící ostrůvek, který bude současně plnit 

i ochranou funkci. Na rameni A bude tento ostrůvek plnit ochranou funkci pro bezpečné 

převedení pěší a cyklistické dopravy. Na zbylých ramenech bude plnit ochranou funkci 

místa pro bezpečné vedení cyklistické dopravy (přejezdy pro cyklistickou dopravu). 

Na vybudovaném novém rameni přeložky bude pouze dělící ostrůvek. 

 Parametry přechodu pro chodce a přejezdů pro cyklisty: 

 Rameno A – přejezd pro cyklisty přimknutý k přechodu pro chodce  

 Šířka přejezdu pro cyklisty 3 m 

 Šířka přechodu pro chodce  4 m  

Ramena B,C  

 Šířka přejezdu pro cyklisty  3 m  

 

Vzdálenost přejezdů pro cyklisty od vnějšího okraje okružního: 

 Rameno A  23,7 m  

 Rameno B 10,3 m 

 Rameno C 13,5 m 

 

 Rozměry ochranných ostrůvku (šířka → plocha):  

 Rameno A  2,5 m →77,36 m
2
 

 Rameno B 2,0 m →36,35 m
2
 

 Rameno C 2,5 m →53,6   m
2
 

 Přeložka 3,0 m→12,77 m
2
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Převedení cyklistické a pěší dopravy přes tuto křižovatku bude podrobněji řešeno 

 v jednotlivých variantách. Podle jednotlivých způsobů vedení cyklistické a pěší 

dopravy. 

 

6.1.2 Výpočet kapacity okružní křižovatky 

  Výpočet kapacity je proveden podle TP 234 „Posuzování kapacity okružních 

křižovatek“[16]. Pro výpočet jsem použila výhledové intenzity špičkové hodiny pro rok 

2035. 

  Pro výpočet kapacity okružní křižovatky je potřeba znát geometrické 

uspořádání a to především: 

 počet jízdních pruhů   - na okruhu (nk) 

- na  vjezdu (ni) 

- na výjezdu (ne) 

 poloměry oblouků  - na vjezdu (Ri) 

- na výjezdu (Re) 

 vzdálenost mezi kolizními body (b) 

 délku přechodu na výjezdu (dp) 

 

V neposlední řadě je nutné znát hodnoty intenzit vztupující do výpočtu: 

 Intenzita na vjezdu (Ii) 

 Intenzitu na výjezdu (Ie) 

 Intenzitu na okruhu (Ik) 

 Intenzitu chodců (Ich) 

Výpočet kapacity navržené okružní křižovatky je proveden v příloze č. 6. 

  

6.1.3 Posouzení kapacity 

  Posouzení kapacity navržené okružní křižovatky bylo provedeno podle TP 234 

[16]. Na vjezdech do OK vznikla doba zdržení do 20 s z toho vychází, že ÚKD je 
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stupně B. Při porovnání ČSN 73 6102, kdy na komunikacích II.tříd je požadovaná 

úroveň kvality dopravy na stupni D. ÚKD na  vjezdu vyhoví požadavkům. 

  Při vyhodnocování výjezdů z OK se zaměřujeme na stupeň vytížení. Pokud 

splňuje určité limity, tak naše křižovatka vyhoví. Stupeň vytížení nesmí překročit 

hranici 0,9, při překročení nevyhoví. Stupeň vytížení na navržené křižovatce vyšel 

v rozmezí 0,50-0,75 tudíž vyhoví. 

6.1.4 Konstrukce vozovky okružní křižovatky 

Návrhová rychlost na komunikaci pro motorová vozidla je zvolena 50km/h. 

Předpokládaná životnost vozovky je 25 let. Návrhová úroveň porušení je D1. 

Konstrukce vozovky – skladba dle TP 170 

Asfaltový beton obrusný  ACO 11 +  TL. 40 mm 

Asfaltový beton ložný    ACL 16 +  TL. 60 mm 

Asfaltový beton podkladní    ACP 16 +  TL.50 mm 

Mechanicky zpevněné kamenivo  MZK   TL.170 mm 

Štěrkodrť frakce 0/32    ŠDA   TL.250 mm 

CELKEM     ∑  min. TL.570 mm                         

 

 Konstrukce vozovky bude zhotovena na zhutněné zemní pláni. K návrhu byl použit 

modul přetvárnosti 45 MPa 

Konstrukce pojížděného prstence okružní křižovatky- skladba dle TP 170[17] 

Dlažba z přírodního kamene 150 × 150 ×150 DL   TL.150 mm  

Drobné těžené kamenivo    L   TL.40 mm 

Mechanicky zpevněné kamenivo   MZK   TL.200mm 

Štěrkodrť frakce 0/32     ŠDA   TL.200 mm 

CELKEM      ∑  min. TL.590 mm    
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Konstrukce prstence je zhotovena na zhutněné zemní pláni s navrženým modulem 

přetvárnosti 45 MPa. Prsten je od středového ostrůvku oddělena silniční betonovou 

obrubou 150 × 250 mm uložena do cementového lože C20/25 XF2. Ve výšce 10 cm nad 

konstrukcí pojížděného prstence.  

 

6.2 Varianta I 

Vedení cyklistické dopravy v hlavním dopravním prostoru 

  Vedení cyklistické dopravy v hlavním dopravním prostoru je limitováno 

dovolenou rychlostí na dané pozemní komunikaci a intenzitě motorové dopravy 

v hlavním dopravním prostoru. Návrh proveden dle TP 179  „Navrhování komunikace 

pro cyklisty“. [17]. Řešení hlavního dopravního prostoru je dle ČSN 73 6101. V trase se 

taktéž vyskytují i zastávky hromadné autobusové dopravy, ty jsou v mém návrhu 

zohledněny a jejich pozice zůstala nezměněna. Došlo pouze k úpravě parametrů a 

doplnění značení dle ČSN 73 6425. 

 

 

6.2.1 Parametry návrhu varianta I. 

 Hlavní dopravní prostor příčné uspořádání  

 Hlavní dopravní prostor křižovatky ulic Dolní Novosadská a Slavonínská bude 

změněn minimálně, dojde pouze k upravení šířkového uspořádání jízdních pruhů. Při 

rekonstrukci dojde k obnovení vodorovného a svislého značení s novým šířkovým 

uspořádáním. Pro lepší návaznost by bylo potřeba zjistit dopravní intenzity na dané 

křižovatce a její úprava. 

Šířka průběžných jízdních pruhů 3,8 m , šířka odbočovacího pruhu vlevo na 

ul.Slavonínskou 3,8 m. 

Ve vzdálenosti 130 m od hranice křižovatky zúžení jízdních pruhů na 3,25 m 

 K rozšíření šířky jízdního pruhu dojde až při vjezdu a výjezdu do OK: 
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 Vjezd    3,5 m  

 Výjezd    4,5  m  

Šířka parkovacích pruhů 2,25 m 

Šířka pruhu pro autobusy (zastávka typu II.) 3,0 m 

Šířka jízdního pruhu pro cyklistickou dopravu: 

 Podél podélného parkování 1,75 m 

 Podél přidruženého dopravního prostoru : směr  k OK  šířka 2,0 m  

                                                        směr od OK šířka 1,5 m  

 Šířka vodícího proužku (0,25 m – součást jízdního pruhu pro cyklisty) 

 

Ke zúžení jízdních pruhů pro cyklisty dochází v místě autobusových zastávek, míst pro 

přecházení a přechodů pro chodce. Šířka pruhů v tomto místě je 1,0 m. 

 Šířka hlavního dopravního prostoru je proměnlivá (zpevněná plocha): 

 Ul.Slavonínska hranice křižovatky :  11,4 m 

 Ul.Slavonínská po zúžení k ul. Andělská : 10,0 m 

 V místě zastávky Dolní Novosady,U kostela: 15,0 m 

 V místě parkování z obou stran: 14,5 m 

 Zastávka Dolní Novosady,  Čistička: 14,75 m 

 Rameno B: 7,5 m 

 Rameno C: 7,0 m 

 Přeložka : 8,0 m 

 

 Hlavní dopravní prostor podélné uspořádání 

Parkovací stání bylo navrženo po obou stranách komunikace v délce 7,0 m a šířka je 

zmíněna výše. 

Délka autobusové zastávky je různá: 

 Zastávka Dolní Novosady, U kostela směr OK : 15,0 m 

 Zastávka Dolní Novosady, U kostela směr Centrum : 20,0 m 

 Zastávka Dolní Novosady, Čistička : 15,0 m 
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Délka autobusových zastávek je navržena tak, aby vyhověla vjezdům a 

výjezdům z autobusových zastávek. Při návrhu není počítáno se dvěma autobusy 

v zastávce v souběžnou dobu. 

Přidružený dopravní prostor 

  Stezka pro cyklisty a chodce je od křižovatky s ul.Slavonínskou vedena jako 

dělená šířka pruhu pro chodce. Ve směru k OK je zvolená jako 2 × 0,75 = 1,5 m + 

bezpečnostní odstup od vedení cyklistů 0,5 m (v odstupu je veden hmatný pás šířky 0,4 

m) součást stezky pro cyklisty. Jízdní pás pro cyklisty je šířky 1,0 m. Obdobně navržena 

je i druhá strana, ale dochází ke změně šířky pruhu pro chodce a je navržena na 2,0 m. 

Toto vedení je řešeno až po železniční přejezd, kde je vytvořeno místo pro přecházení. 

Před tímto místem se nachází „výstražný kříž pro železniční přejezd jednokolejný (A 

32a)“ a "Dvě červená střídavě přerušovaná světla signálu přejezdového 

zabezpečovacího zařízení ( S 14a)“. Značení je provedeno po obou stranách 

komunikace ve směru s Centra i mimo něj. 

Za místem pro přecházení pokračují tyto parametry dál. Ke změně dochází ve 

směru k OK po 36-ti metrech od signálního pásu. V tomto místě dochází k odpojení 

pruhu pro cyklisty a jeho pozvolnému navedení do hlavního dopravního prostoru. Ve 

směru do centra dochází po 48-mi metrech od signálního pásu k napojení jízdního 

pruhu pro cyklisty z hlavního dopravního prostotu k dělené stezce pro cyklisty a 

chodce. 

  Šířka pruhu pro chodce (chodníku) je 2 × 0,75 m  + bezpečnostní odstup 0,5 m, 

tudíž je šířka 2,0 m až po zastávky U kostela. V místech zastávek dochází k rozšíření 

stezky pro chodce o čekací plochu  zastávky. Z důvodu nízkých šířkových možností je 

v místě zastávek  U kostela čekací plocha spojena se stezkou pro pěší (nenachází se zde 

varovný pás k oddělení čekací plochy od stezky pro chodce). Šířka v místě zastávky je 

2,7 m ve směru k OK . Ve směru do centra je šířka proměnlivá od 2,6 m a 3,55 m. 

Zastávka Čistička je doplněna o varovný pás šířky 0,4 m a čekací zastávkovou plochu 

v šířce 2,7 m celková šířka od budovy až po hranu nástupiště je 5,2 m. Šířka stezky pro 

chodce je 2,5 m a je zachována v celé délce trasy po obou stranách až po OK, kde 

dochází k napojení pruhu pro cyklisty z hlavního dopravního prostoru do přidruženého. 

K napojení ve směru k OK dochází ve vzdálenosti 77,5 m od hrany okružního pásu. Ve 
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směru do centra přechází jízdní pruh pro cyklisty z vedlejšího do hlavního dopravního 

prostoru ve vzdálenosti 58,0 m. 

Od napojení dochází k vedení stezky pro cyklisty a chodce s děleným 

provozem. Toto vedení pokračuje až po přejezdy pro cyklisty na rameni B (směr 

Kožušany-Tážaly) a C (směr Holice). Šířka pruhu pro chodce je 2,0 m a šířka pruhu 

pro cyklisty je 1,0 m. Mezi nimi je bezpečnostní odstup 0,5 m tvořený varovným 

pásem šířky 0,4 m. Na rameni B nadále pokračuje v délce 22,0 m pruh pro chodce 

v šířce 2,5m poté dochází k rozšíření na 3,0 m. Rameno C je na tom obdobně, jen po 

ukončení děleného vedení cyklistů a chodců dochází k rozšíření pruhu pro chodce na 

3,0 m. 

  Vedení cyklistické dopravy za okružní křižovatkou: 

Na rameni přeložky je vedena po obou stranách komunikace stezka pro cyklisty 

s obousměrným provozem, šířka pruhu bude 4,0 m a vzdálenost od hrany komunikace 

pro motorová vozidla oddělena zeleným pásem šířky 2,0 m. 

Po pravé straně směrem do Holic jsem navrhla obdobné vedení obousměrné 

cyklostezky. Šířky 4,0 m a vzdálené od hrany komunikace 2,0 m napojení z vedlejší 

strany komunikace je pomocí přejezdu pro cyklisty. 

Na levé straně směr Kožušany- Tážaly je stejné vedení obousměrné cyklostezky jako na 

předchozích ramenech. 

Návrh I.varianty se zakótovanými rozměry zobrazuje výkres č.002. Svislé a vodorovné 

značení je vyobrazeno ve výkresu č.003. Výpis vodorovného a svislého značení 

varianty I je v příloze č. 8. Detail řešení křižovatky zobrazuje výkres č.004. 

 

 

 

6.2.2 Konstrukce  zpevněných ploch 

Navrhovaná rychlost na komunikaci pro motorová vozidla je zvolena 50km/h. 

Životnost vozovky je předpokládaná na 25 let. Návrhová úroveň porušení je D1. 
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Konstrukce vozovky – skladba navržena dle TP 170 [18] 

Asfaltový beton obrusný   ACO 11 +  TL. 40 mm 

Asfaltový beton ložný     ACL 16 +  TL. 60 mm 

Asfaltový beton podkladní     ACP 16 +  TL.50 mm 

Mechanicky zpevněné kamenivo   MZK   TL.170 mm 

Štěrkodrť frakce 0/32     ŠDA   TL.250 mm 

CELKEM      ∑  min. TL.570 mm                         

 

  Konstrukce vozovky bude zhotovena na zhutněné zemní pláni. Konstrukce 

vozovky je od zeleného pásu oddělena silniční betonovou obrubou 150 × 250 mm 

uloženou do cementového lože z C 20/25 XF2 .Výškový rozdíl mezi konstrukcí 

vozovky a obrubou je 12 cm v místě parkování dojde ke snížení na 8 cm. Na vjezdech 

bude betonová obruba 150 × 150 mm ve výšce 2 cm nad konstrukcí vozovky. Tato 

obruba bude použita i u přechodů a míst pro přecházení pro chodce i u přejezdů pro 

cyklisty. Příčný sklon komunikace je navržen jako střechovitý se sklonem 2,5 %. 

Konstrukce stezky pro cyklisty a chodce, vjezdů a účelových komunikací 

Betonová dlažba   DL   TL. 60 mm 

Drobné kamenivo     L   TL.40 mm 

Štěrkodrť frakce 0/32    ŠDA   TL.150 mm 

CELKEM     ∑  min. TL.250 mm             

  Konstrukce stezky pro cyklisty a chodce je zhotovena na zhutněné zemní pláni. 

Jako přirozená vodící linie pro nevidomé a slabozraké slouží souvislá zástavba. 

V místech mimo souvislou zástavbu je vytvořena umělá vodící linie (chodníková 

obruba 100 × 250 mm s výškovým rozdílem 6 cm). Pro zvýšení bezpečnosti jsem 

použila tuto obrubu v celém zájmovém území pro oddělení zeleného pásu od stezky pro 

cyklisty a chodce. Příčný sklon  stezky pro cyklisty a chodce bude navržen 2 % ve 

směru hlavnímu dopravnímu prostoru. 
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  V místě autobusových zastávek bude navržen kasselský obrubník (400 × 

300mm) uložený do betonového lože C 20/25 XF2. Výška nástupiště  nad vozovkou 

bude činit 25 cm. Tyto prvky jsou navrženy z důvodu bezbariérového užívání 

autobusových zastávek. 

6.3 Varianta II 

 Společný pás pro vedení chodců a cyklistů v přidruženém dopravním prostoru 

  Vytvoření společného pásu pro cyklisty a chodce je limitován intenzitou 

cyklistů v dané lokalitě. Návrh je vytvořen podle TP 179 „Navrhování komunikace pro 

cyklisty“ [17]. Řešení hlavního dopravního prostoru je dle ČSN 73 6101. V trase se 

taktéž vyskytují i zastávky hromadné autobusové dopravy, ty jsou v mém návrhu 

zohledněny a jejich pozice zůstala nezměněna. Došlo pouze k úpravě parametrů a 

doplnění značení dle ČSN 73 6425. 

6.3.1 Parametry návrhu varianta II. 

 Hlavní dopravní prostor příčné uspořádání 

  Hlavní dopravní prostor křižovatky ulic Dolní Novosadská a Slavonínská bude 

změněn minimálně, dojde pouze k upravení šířkového uspořádání jízdních pruhů. Při 

rekonstrukci dojde k obnovení vodorovného a svislého značení s novým šířkovým 

uspořádáním. Pro lepší návaznost by bylo potřeba zjistit dopravní intenzitu na dané 

křižovatce a její úprava. 

Šířka průběžných jízdních pruhů 3,65 m , šířka odbočovacího pruhu vlevo na 

ul. Slavonínskou 3,8 m.  

Ke zvětšení šířky jízdního pruhu dojde až při vjezdu a výjezdu do OK: 

 Vjezd    3,5 m  

 Výjezd    4,5  m  

Šířka parkovacích pruhů 2,25 m  

Šířka pruhu pro autobusy (zastávka typu II.) 3,25 m  

 Šířka vodícího proužku (0,25 m) 
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  Šířka hlavního dopravního prostoru je proměnlivá (zpevněná plocha): 

 Ul.Slavonínska hranice křižovatky :  11,1 m 

 Ul.Slavonínská po rozšíření k ul. Andělská : 13,0 m 

 V místě zastávky Dolní Novosady,U kostela: 14,25 m  

 V místě parkování z obou stran: 12,0 m  

 Zastávka Dolní Novosady,  Čistička: 13,0 m   

 Rameno B: 7,5 m  

 Rameno C: 7,0 m  

 Přeložka : 8,0 m  

   Hlavní dopravní prostor podélné uspořádání  

Parkovací stání bylo navrženo po obou stranách komunikace v délce 7,0 m, šířka je 

zmíněna výše. 

Délka autobusové zastávky je různá: 

 Zastávka Dolní Novosady, U kostela směr OK : 15,0 m  

 Zastávka Dolní Novosady, U kostela směr Centrum : 20,0 m  

 Zastávka Dolní Novosady, Čistička : 15,0 m  

Délka autobusových zastávek je navržena tak, aby vyhověla vjezdům a výjezdům 

z autobusových zastávek. Při návrhu není počítáno se dvěma autobusy v zastávce v souběžnou 

dobu. 

 

 

 

 

Přidružený dopravní prostor  

  Stezka pro cyklisty a chodce  je od křižovatky s ul.Slavonínskou vedena jako 

nedělená šířka pruhu pro cyklisty a chodce. Je navržena 3,5 m směrem k OK. Ve směru 

do centra je společný pruh pro chodce a cyklisty šířky 3,5 m. Toto vedení je řešeno až 

po železniční přejezd, kde je vytvořeno místo pro přecházení. Před tímto místem se 

nachází „výstražný kříž pro železniční přejezd jednokolejný (A 32a)“ a "Dvě červená 

střídavě přerušovaná světla signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení ( S 14a)“. 

Značení je provedeno po obou stranách komunikace ve směru s Centra i mimo něj. Za 

místem přecházení zůstává šířka společného pruhu stejná ve směru k OK . Ve směru do 

centra dochází ke zúžení na šířku 3,0 m a to za místem pro přecházení u železniční trati.   

  Šířka společného pruhu pro chodce a cyklisty  za křižovatkou s ul. Andělskou 

je 2 × 0,75 m  + bezpečnostní odstup 0,5 m  tudíž je šířka 2,0 m  až po zastávky U 
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kostela. V místech zastávek dochází k rozšíření stezky pro chodce  o čekací plochu  

zastávky. Z důvodu nízkých šířkových možností je v místě zastávek  U kostela čekací 

plocha spojena se stezkou pro pěší a cyklisty ( nenachází se zde varovný pás k oddělení 

čekací plochy od stezky pro chodce a cyklisty). Šířka v místě zastávky je  3,0 m ve 

směru k OK . Ve směru do centra je  šířka proměnlivá od 3,0  m a 4,2 m. Zastávka 

Čistička je doplněna o varovný pás šířky 0,4 m a čekací zastávkovou plochu v šířce 2,7 

m celková šířka od budovy až po hranu nástupiště je 5,2 m.  Šířka společné stezky pro 

cyklisty a chodce  je 3,0  m  a je zachována v celé délce trasy po obou stranách. 

  Vedení cyklistické dopravy za okružní křižovatkou:  

Na rameni přeložky je vedena po obou stranách komunikace stezka pro 

cyklisty s obousměrným provozem, šířka pruhu bude 4,0 m a vzdálenost od hrany 

komunikace pro motorová vozidla oddělena zeleným pásem šířky 2,0 m. 

Po pravé stranně směrem do Holic jsem navrhla obdobné vedení obousměrné 

cyklostezky. Šířky 4,0 m a vzdálené od hrany komunikace 2,0 m napojení z vedlejší 

strany komunikace je pomocí přejezdu pro cyklisty. 

Na levé straně směr Kožušany- Tážaly je stejné vedení obousměrné cyklostezky jako 

na předchozích ramenech. 

Návrh II.varianty se zakótovanými rozměry zobrazuje výkres č.005. Svislé 

a vodorovné značení je vyobrazeno ve e výkresu č. 006. Výpis vodorovného a svislého 

značení varianty II. je v příloze č. 9. Detail řešené křižovatky zobrazuje výkres č.007. 

 

 

 

 

 

6.3.2 Konstrukce  zpevněných ploch  

Návrhová rychlost na komunikaci pro motorová vozidla je zvolena 50 km/h. 

Životnost vozovky je předpokládaná 25 let. Návrhová úroveň porušení je D1. 



44 

 

Konstrukce vozovky – skladba navržena dle TP 170 [18] 

Asfaltový beton obrusný  ACO 11 +  TL. 40 mm 

Spojovací postřik    SP   0,3 kg/m
2
 

Asfaltový beton ložný    ACL 16 +  TL. 50 mm 

Spojovací postřik    SP   0,3 kg/m
2 

Asfaltový beton podkladní    ACP 16 +  TL.60 mm 

Infiltrační postřik    IP    0,7 kg/m
2 

Mechanicky zpevněné kamenivo  MZK   TL.200 mm 

Štěrkodrť frakce 0/32    ŠDA   TL.300 mm 

CELKEM     ∑  min. TL.650 mm                         

 

  Konstrukce vozovky bude zhotovena na zhutněné zemní pláni. Konstrukce 

vozovky je od zeleného pásu oddělena silniční betonovou obrubou 150 × 250 mm 

uloženou do cementového lože z C 20/25 XF2 .Výškový rozdíl mezi konstrukcí 

vozovky a obrubou je 12 cm v místě parkování dojde ke snížení na 8 cm. Na vjezdech 

bude betonová obruba 150 × 150 mm ve výšce 2 cm nad konstrukcí vozovky. Tato 

obruba bude použita i u přechodů a míst pro přecházení pro chodce i u přejezdů pro 

cyklisty.  Tato obruba bude použita i u přechodů a míst pro přecházení pro chodce i u 

přejezdů pro cyklisty. Příčný sklon komunikace je navržen jako střechovitý se sklonem 

2,5 %.   
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Konstrukce stezky pro cyklisty a chodce, vjezdů a účelových komunikací  

Betonová dlažba   DL   TL. 60 mm 

Drobné kamenivo     L   TL.40 mm 

Štěrkodrť frakce 0/32    ŠDA   TL.150 mm 

CELKEM     ∑  min. TL.250 mm                 

Konstrukce stezky pro cyklisty a chodce zhotovena na zhutněné zemní pláni. 

Jako přirozená vodící linie pro nevidomé a slabozraké slouží souvislá zástavba. 

V místech mimo souvislou zástavbu je vytvořena umělá vodící linie (chodníková 

obruba 100 × 250 mm s výškovým rozdílem 6 cm). Pro zvýšení bezpečnosti jsem 

použila tuto obrubu v celém zájmovém území pro oddělení zeleného pásu od stezky 

pro cyklisty a chodce. Příčný sklon  stezky pro cyklisty a chodce bude navržen 2 %  ve 

směru hlavnímu dopravnímu prostoru. 

  V místě autobusových zastávek bude navržen kasselský obrubník (400 × 

300mm) uložený do betonového lože C 20/25 XF2.  Výška nástupiště  nad vozovkou 

bude činit 25 cm.  Tyto prvky jsou navrženy  z důvodu bezbariérového užívání 

autobusových zastávek.     

6.4   Varianta III 

  Stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem v přidruženém dopravním 

prostoru 

  Hlavní dopravní prostor je navržen stejně jako u varianty II. Zachovány stejné 

parametry . Přidružený dopravní prostor je pozměněn.  

6.4.1 Parametry návrhu varianta II. 

 Hlavní dopravní prostor příčné uspořádání  

  Hlavní dopravní prostor křižovatky ulic Dolní Novosadská a Slavonínská bude 

změněn minimálně dojde pouze k upravení šířkového uspořádání jízdních pruhů. Při 

rekonstrukci dojde k obnovení vodorovného a svislého značení s novým šířkovým 

uspořádáním. Pro lepší návaznost by bylo potřeba zjistit dopravní intenzitu na dané 

křižovatce a její úprava. 
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Šířka průběžných jízdních pruhů 3,65 m šířka odbočovacího pruhu vlevo na 

ul.Slavonínskou 3,8 m.  

K rozšíření šířky jízdního pruhu dojde až při  výjezdu do OK ke zúžení dojde 

při vjezdu: 

 Vjezd    3,5 m  

 Výjezd    4,5  m  

Šířka parkovacích pruhů 2,25 m  

Šířka pruhu pro autobusy (zastávka typu II.) 3,25 m  

 Šířka vodícího proužku (0,25 m) 

 Šířka hlavního dopravního prostoru je proměnlivá (zpevněná plocha): 

 Ul.Slavonínska hranice křižovatky :  11,1 m 

 Ul.Slavonínská po rozšíření k ul. Andělská : 13,0 m 

 V místě zastávky Dolní Novosady,U kostela: 14,25 m  

 V místě parkování z obou stran: 12,0 m  

 Zastávka Dolní Novosady,  Čistička: 13,0 m   

 Rameno B: 7,5 m  

 Rameno C: 7,0 m  

 Přeložka : 8,0 m  

   Hlavní dopravní prostor podélné uspořádání  

Parkovací stání bylo navrženo po obou stranách komunikace v délce 7,0 m, 

šířka je zmíněna výše. 

Délka autobusové zastávky je různá: 

 Zastávka Dolní Novosady, U kostela směr OK : 15,0 m  

 Zastávka Dolní Novosady, U kostela směr Centrum : 20,0 m  

 Zastávka Dolní Novosady, Čistička : 15,0 m  

Délka autobusových zastávek je navržena tak, aby vyhověla vjezdům a 

výjezdům z autobusových zastávek. Při návrhu není počítáno se dvěma autobusy 

v zastávce v souběžnou dobu. 
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Přidružený dopravní prostor  

  Stezka pro cyklisty a chodce  je od křižovatky s ul.Slavonínskou vedena jako 

dělená šířka pruhu pro chodce je ve směru k OK zvolená jako 2 × 0,75 = 1,5 m  + 

bezpečnostní odstup od vedení cyklistů 0,5 m ( v odstupu je veden hmatný pás šířky 0,4 

m) součást stezky pro chodce. Jízdní pás pro cyklisty je šířky 1,0 m Obdobně navržena i 

druhá strana, ale dochází ke změně šířky pruhu pro chodce  a je navržena na 2,0 m. Toto 

vedení je řešeno až po železniční přejezd, kde je vytvořeno místo pro přecházení. Před 

tímto místem se nachází „výstražný kříž pro železniční přejezd jednokolejný (A 32a)“ a 

"Dvě červená střídavě přerušovaná světla signálu přejezdového zabezpečovacího 

zařízení ( S 14a)“. Značení je provedeno po obou stranách komunikace ve směru 

s Centra i mimo něj. Ve směru do centra dojde ke změně šířky pruhu pro chodce a to 

zúžení na šířku 1,5 m šířka pruhu pro cyklisty 1,0 m bezpečnostní odstup 0,5 m   

  Šířka pruhu pro chodce (chodníku) je 2 × 0,75 m  + bezpečnostní odstup 0,5 m, 

tedy šířka 2,0 m  až po zastávky U kostela. V místech zastávek dochází k rozšíření 

stezky pro chodce  o čekací plochu  zastávky. Z důvodu nízkých šířkových možností je 

v místě zastávek  U kostela čekací plocha spojena ze stezkou pro pěší a cyklisty  ( 

nenachází se zde varovný pás k oddělení čekací plochy od stezky pro chodce). Šířka 

v místě zastávky je  3,0 m ve směru k OK . Ve směru do centra je  šířka proměnlivá od 

2,6 m a 3,55 m. Zastávka Čistička je doplněna o varovný pás šířky 0,4 m a čekací 

zastávkovou plochu v šířce 2,6 m celková šířka od budovy až po hranu nástupiště je 5,6 

m 

Šířka pruhu pro chodce je 1,5 m a šířka pruhu pro cyklisty je 1,0 m: Mezi nimi 

je bezpečnostní odstup 0,5 m tvořený hmatovým pásem šířky 0,4 m. Těmito parametry 

pokračuje v celé délce trasy až za okružní křižovatku. 

 Vedení cyklistické dopravy za okružní křižovatkou:  

Na rameni přeložky je vedena po obou stranách komunikace stezka pro 

cyklisty s obousměrným provozem šířka pruhu bude 4,0 m a vzdálenost  od hrany 

komunikace pro motorová vozidla oddělena zeleným pásem šířky 2,0 m. 

Po pravé straně směrem do Holic jsem navrhla obdobné vedení obousměrné 

cyklostezky. Šířky 4,0 m a vzdálené od hrany komunikace 2,0 m napojení z vedlejší 

strany komunikace je pomocí přejezdu pro cyklisty. 
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Na levé straně směr Kožušany- Tážaly je stejné vedení obousměrné cyklostezky jako na 

předchozích ramenech. 

Návrh III.varianty se zakótovanými rozměry zobrazuje výkres č. 007. Svislé 

a vodorovné značení je vyobrazeno ve e výkresu č. 008. Výpis vodorovného a svislého 

značení varianty III  je v příloze č. 10. Detail vedení cyklistické dopravy pře danou 

křižovatku je zobrazen ve výkresu č.009. 

 

6.4.2 Konstrukce  zpevněných ploch  

Návrhová rychlost na komunikaci pro motorová vozidla je zvolena 50 km/h. 

Životnost vozovky je předpokládaná 25 let. Návrhová úroveň porušení je D1. 

Konstrukce vozovky – skladba navržena dle TP 170 [18] 

Asfaltový beton obrusný   ACO 11 +  TL. 40 mm 

Asfaltový beton ložný     ACL 16 +  TL.60 mm 

Asfaltový beton podkladní     ACP 16 +  TL.50 mm 

Mechanicky zpevněné kamenivo   MZK   TL.170 mm 

Štěrkodrť frakce 0/32     ŠDA   TL.250 mm 

CELKEM      ∑  min. TL.650 mm                         

 

  Konstrukce vozovky bude zhotovena na zhutněné zemní pláni. Konstrukce 

vozovky je od zeleného pásu oddělena silniční betonovou obrubou 150 × 250 mm 

uloženou do cementového lože z C 20/25 XF2 .Výškový rozdíl mezi konstrukcí 

vozovky a obrubou je 12 cm v místě parkování dojde ke snížení na 8 cm. Na vjezdech 

bude betonová obruba 150 × 150 mm ve výšce 2 cm nad konstrukcí vozovky. Tato 

obruba bude použita i u přechodů a míst pro přecházení pro chodce i u přejezdů pro 

cyklisty.  Tato obruba bude použita i u přechodů a míst pro přecházení pro chodce i u 

přejezdů pro cyklisty. Příčný sklon komunikace je navržen jako střechovitý se sklonem 

2,5 %.   
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Konstrukce stezky pro cyklisty a chodce, vjezdů a účelových komunikací  

Betonová dlažba   DL   TL. 60 mm 

Drobné kamenivo     L   TL.40 mm 

Štěrkodrť frakce 0/32    ŠDA   TL.150 mm 

CELKEM     ∑  min. TL.250 mm                         

Konstrukce stezky pro cyklisty a chodce zhotovena na zhutněné zemní pláni. 

Jako přirozená vodící linie pro nevidomé a slabozraké slouží souvislá zástavba. 

V místech mimo souvislou zástavbu je vytvořena umělá vodící linie (chodníková 

obruba 100 × 250 mm s výškovým rozdílem 6 cm). Pro zvýšení bezpečnosti jsem 

použila tuto obrubu v celém zájmovém území pro oddělení zeleného pásu od stezky 

pro cyklisty a chodce. Příčný sklon  stezky pro cyklisty a chodce bude navržen 2 % ve 

směru hlavnímu dopravnímu prostoru. 

  V místě autobusových zastávek bude navržen kasselský obrubník (400 × 

300mm) uložený do betonového lože C 20/25 XF2.  Výška nástupiště  nad vozovkou 

bude činit 25 cm.  Tyto prvky jsou navrženy  z důvodu bezbariérového užívání 

autobusových zastávek.     

6.5 Stanovení orientačních nákladů   

Orientační  jednotkové  náklady byly stanoveny dle internetového ceníku [19]. 

Hrubé orientační náklady jednotlivých variant jsou rozepsány v příloze č.11 pro 

Variantu I, č.12 Varianta II. a č.13 Varianta II. 

6.6  Porovnání  variant  

  Návrh nového typu křižovatky je pro všechny varianty jednotný a ÚKD vyhoví 

požadavků.  Z variantního vedení cyklistické dopravy je nutno vybrat tu nejefektivnější. 

K provedení výběru nejvhodnější varianty použiji bodové hodnocení dle určitých 

kritérií (uvedeny níže).  Bodovat budu systém 1  vyhovující, 2  méně vyhovující , 3 

nevyhovující. 
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 Kritéria použitá k vyhodnocení: 

 1.kritérium: stavebně- technická náročnost ( rozsah stavebních prací) 

 2.kritérium: orientační náklady  

 3.kritérium: bezpečnost provozu  

 4.kritérizm: bezpečnost chodců  

 5.kritérium: bezpečnost cyklistické dopravy  

 6.kritéium: estetické hledisko  

 

Vyhodnocení podle těchto kritérií je uvedeno v tabulce č.23. 

Tabulka č.23.Vyhodnocení variant podle kritérií 

 

 

   

 

 

 

 

Kritérium Varianta I Varianta II Varianta III

1.kritérium                             

Stavebně - technická náročnost
2 2 2

2.kritérium                                        

Orientační náklady 
3 2 1

3.kritérium                  

Bezpečnost provozu 
2 1 1

4.kritérium                                

Bezpečnost chodců
1 2 2

5.kritérium                                                        

Bezpečnost cyklistické dopravy
3 1 1

6.kritérium                                

Estetické hledisko
1 2 2

∑ 12 10 9
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7 Závěr 

Cílem této práce bylo provést dopravní zklidnění ulice Dolní Novosadská (silnice 

II/435) v Olomouci a navhnout vhodné řešení vedení cyklistické dopravy v této ulici 

s ohledem na převedení cyklistické dopravy přes křižovatku silnic II/435 a II/570.  

Provedla jsem zhodnocení nehodovosti v zadané lokalitě relativní nehodovost není 

ještě na kritické hranici. Ale při provedeném průzkumu jsem zjistila, že křivovatka přez niž 

mám bezpečně převést cyklistickou dopravu nevyhovuje na kapacitu. 

Proto jsem udělala nový návrh tvaru křižovatky. Nově naprojektovaná křižovatka je 

okružní křižovatka. Při provedení výpočtů vyhově pro výhledový rok. 

Dalším krokem bylo navrhnout variantní vedení cyklistické dopravy přez zkoumanou 

ulici a k ní přilehlou křižovatku . Byly navrženy tři varianty. V první variantě se řešilo vedení 

cyklistické dopravy v hlavním dopravním prostoru.Druhá varianta se měla zabývat společným 

vedením cyklistické a pěší dopravy v přidruženém dopravním prostoru. Poslední varianta  řeší 

vedení cyklistů v přidruženém dopravním prostoru, ale  z ohledem na oddělení pruhu pro 

chodce a cyklisty. 

Vapianty jsem posoudila podle několika kritérií. Tyto ktitéria jsou zobrazena v tabulce 

č.23.  Podle těchto kritérii mi vyšla jako nejlepší varianta č.III. kdy je oddělen provoz 

automobilové dopravyv od cyklistické a pěší zeleným pásem. Cyklistická dopravav je od pěší 

oddělena bezpečnostním odstupem s hmatovým pásem. 
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