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Anotace 
 

 Bakalářská práce je zaměřena na přestavbu stávající průsečné křižovatky silnic I/67, 

III/4712 a místní komunikace. Cílem  je návrh variantních řešení, která povedou ke zpomalení 

tranzitní dopravy v obci, zpřehlední dopravní situaci na křižovatce a zlepší situaci chodců. 

Práce se věnuje analýze stávajícího stavu z hlediska intenzity dopravy, počtu dopravních 

nehod a také návaznosti na územněplánovací dokumentaci. Dále jsou v práci řešeny variantní 

návrhy možné přestavby, jejich porovnání a výběr nejvhodnější varinaty. 

Počet stran textu je 37, počet výkresů je 5. 

 

 

Anotation 
 

Bachelor's thesis is focused on rebuilding the existing intersection of the intersection 

of roads I/67, III/4712 and local road. The aim is to design variant solutions, leading to slow 

transit traffic in the village of fast traffic at the intersection and improve pedestrian situation. 

Thesis is devoted to analyzing the current status in terms of traffic intensity, the number of 

accidents and followed-up to the planning documentation. The thesis also addressed 

suggestions variant possible reconstruction, comparing them and selecting the most 

appropriate option. The text contain 37 pages, the number of drawing is 5. 
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Seznam použitých zkratek 
 

DN   dopravní nehoda  

j.v.   jednotkové vozidlo 

LC   délka čekacího úseku 

LD   délka zpomalovacího úseku 

LNH   délka nástupní hrany zastávky 

LV   délka vyřazovacího úseku 

LZ   délka zařazovacího úseku 

MK   místní komunikace 

MO   místní komunikace obslužná  

MS   místní komunikace sběrná 

OK   okružní křižovatka 

OÚ   obecní úřad 

ŘSD   Ředitelství silnic a dálnic 

SDH   sbor dobrovolných hasičů 

ÚP   územní plán 

ÚPN VÚC  územní plán velkého územního celku   

VDZ   vodorovné dopravní značení 

VPS   veřejně prospěšná stavba 

ŽDB    Železárny a drátovny Bohumín 
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1 Úvod 
 

Tématem  mé  bakalářské   práce  je  přestavba  křižovatky  silnic  I/67, III/4712 a MK     

Ke Statku nacházející se v obci Dolní Lutyně. Vzhledem ke stávajícímu stavu, kdy je 

křižovatka  nepřehledná,  šířkové  uspořádání   komunikací  nepodporuje  zpomalení  tranzitní 

dopravy, a poloze poblíž centra obce, je přestavba žádoucí. Problémy s dopravou vedenou 

průtahy obcí po silnicích vybudovaných v  době, kdy trend uspořádání komunikací 

v zastavěných oblastech byl naprosto odlišný od dnešních požadavků a nezahrnoval příliš 

zpomalovacích prvků zvyšujících bezpečnost, jsou velmi rozšířené. Protože mě tato 

problematika zajímá vybrala jsem si toto zadání. 

 

Cílem  této  práce  je  návrh  variantních  řešení  přestavby  křižovatky,  která  povede  

ke zpomalení průjezdné dopravy na silnici I/67, zpřehlednění dopravní situace  na křižovatce  

a  zlepšení situace chodců.  

 

Ve   své  bakalářské  práci   se   nejprve  věnuji  analýze  stávajícího  stavu  křižovatky  

a provozu na ní z různých hledisek. Následují variantní řešení přestavby, která zahrnují také 

řešení zastávek BUS. Součástí mé práce je i porovnání navrhovaných variant dle zvolených 

kritérií a je vybrána a doporučena výsledná varianta. 
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2 Analytická část 
 

V této kapitole jsou shrnuta data týkající se současného stavu dopravy na křižujících 

se komunikacích a  situace na křižovatce. 

Zdrojem informací o zamýšlených dopravních vazbách je územní plán obce Dolní Lutyně.  

Údaje o intenzitách silniční dopravy pocházejí  ze serveru Ředitelství silnic a dálnic ČR a také 

z vlastního dopravního průzkumu intenzit dopravních proudů v křižovatce. 

Veřejně přístupná data o dopravních nehodách poskytuje tematická úloha Dopravní nehody 

Jednotné dopravní vektorové mapy v geografickém informačním systému Ministerstva 

dopravy. Podkladem pro zhodnocení stávajícího stavu křižovatky je také projektová 

dokumentace k přestavbě z roku 2005 s názvem Zklidnění silnice I/67 v katastrálním území 

Dolní Lutyně vypracovaná společností DHV CR spol. s.r.o. a poskytnutá OÚ Dolní Lutyně. 

 

2.1 Širší vztahy 
 

Obec Dolní Lutyně se nachází 15 km severovýchodně od krajského města Ostravy. 

Od Bohumína je vzdálená 7 km jihovýchodně a Karviná se nachází 15 km  jihovýchodním 

směrem. Na severu obec sousedí s Polskem, na východě s obcí Dětmarovice, na jihu s městem 

Orlová. Západním sousedem je město Bohumín. Správně obec spadá do obvodu obce 

s rozšířenou působností Orlová. Obec čítá 4 771 obyvatel, většina ekonomicky aktivních za 

prací denně dojíždí v rámci okresu nebo kraje [9]. Také žáci a studenti dojíždějí za vzděláním.  

 

Z dopravního hlediska je řešená křižovatka silnic I/67, III/4712 a MK Ke Statku   

nejvýznamnějším silničním křížením v obci. 

Silnice I/67(Český Těšín – Chotěbuz – Karviná – Bohumín) má nadregionální význam, 

protože spojuje významná sídla podél českopolské hranice, mj. také s dálnicí D1. Silnice 

III/4712 (Rychvald – Dolní Lutyně) a místní komunikace Ke Statku jsou místního významu. 
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Obr. 1:  Trasy silnic I/67 a III/4712 [12] 
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2.2 Schválená územně plánovací dokumentace 
 

V ÚP obce Dolní Lutyně je v souladu s platným ÚPN VÚC Ostrava – Karviná a 

Koncepcí rozvoje dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje navržen odklon trasy 

silnice I/67 do jižního obchvatu Dětmarovic (VPS dle ÚPN VÚC s označením D20 – Jižní 

obchvat Dětmarovic). V rámci rozšíření sítě účelových komunikací je v  souladu s 

platným ÚPN VÚC Ostrava – Karviná navržena nová komunikace vedená podél železniční 

trati ČD č. 320 (VPS č. 50) katastrálním územím Dolní Lutyně. Z hlediska širších vazeb se 

jedná o komunikaci vedenou z mimoúrovňové křižovatky silnice I/67 a dálnice D1 do 

správního území obce Dětmarovic, kde se zapojuje do stávající silnice I/67. Její případná 

realizace umožní mimo jiné převádět dopravní zátěž stávající silnice I/67 vedenou v průtahu 

Dolní Lutyní a sousední obcí Dětmarovice.[17] V rámci územního plánu je také navržena 

přestavba stávající průsečné křižovatky silnice I/67, III/4712 a ul. Ke statku na okružní. 

 

 

 
Obr. 2:  Územní plán obce Dolní Lutyně [17] 
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2.3 Základní charakteristika křižujících se komunikací 
 

Silnice I/67(Český Těšín – Chotěbuz – Karviná – Bohumín) je dvoupruhová směrově 

nerozdělená silnice kategorií S 9,5/50 a S 11,5/80. Dolní Lutyní prochází jako ulice 

Bohumínská a Karvinská (název se mění na křižovatce I/67 a III/4712 a MK Ke statku). 

Z urbanisticko – dopravního hlediska můžeme průtah obcí popsat dle ČSN 73 6110 [2] jako 

místní komunikaci funkční skupiny B (místní komunikace sběrná s funkcí dopravně 

obslužnou) a označit jej (v řešeném úseku)  MS 14,5/11,5/50.  

 

Silnice III/4712 (Rychvald – Dolní Lutyně) je dvoupruhová silnice kategorie S 7,5/50. 

Obcí prochází jako ulice Koperníkova a Rychvaldská.  

Z urbanisticko – dopravního hlediska ji můžeme dle ČSN 73 6110 [2] charakterizovat 

jako místní komunikaci funkční skupiny C ( místní komunikace obslužná  s funkcí obslužnou) 

a označit ji (v řešeném úseku) jako MO 12,5/8,5/50. 

 

 Ulici Ke Statku můžeme popsat dle ČSN 73 6110 [2] jako místní komunikaci funkční 

skupiny C (místní komunikace obslužná s funkcí obslužnou). Zajišťuje dopravní obsluhu 

statku a skupině bytových domů.  Ze šířkového uspořádání vyplývá označení  MO 9/7/50. 

 

2.4 Stávající stavební a organizační uspořádání křižovatky 
 

Jedná se o úrovňovou stykovou křižovatku s úhlem křížení 90°. Hlavní komunikací je 

silnice I/67, přednost v jízdě je určena dopravním značením. Přednost v jízdě na hlavní 

komunikaci je upravena značkou „Dej přednost v jízdě“. Dopravní proudy jsou usměrněny na 

vedlejší i hlavní komunikaci. 

 

Protisměrné jízdní pruhy na hlavní komunikaci jsou při průjezdu hustěji zastavěnou 

částí obce odděleny středním dělícím pásem základní šířky 2,0 m přerušeným v prostoru 

křižovatky. Pás je vyznačen vodorovným dopravním značením, v místech přechodů pro 

chodce je fyzicky zpevněn v délce cca 20 m a dosahuje šířky 2,5 m. Čela jsou zaoblena, 

natřena reflexní barvou a doplněna  optickými čočkami. Povrch zpevněných částí dělícího 

pásu je, mimo plochy určené pro pohyb chodců, vegetačně upraven zatravněním a  osazením 

nízkých keřů. 
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Pro odbočení vlevo jsou v obou směrech na hlavní komunikaci zřízeny odbočovací 

pruhy pro odbočení vlevo šířky 3,0 m. Pro odbočení vpravo je ze směru od Bohumína zřízen 

odbočovací pruh pro odbočení vpravo šířky 3,25 a jednopruhová větev šířky 4,5 m. Průběžné  

jízdní pruhy mají šířku 3,0 m. 

 

Na vedlejší komunikaci, silnici III/4712, jsou umístěny dva dopravní ostrůvky 

trojúhelníkového tvaru. Plní funkci směrovací a ochrannou. Ostrůvky jsou zvýšené, vegetační 

úprava je provedena mimo plochy určené chodcům pouze zatravněním. 

Pro odbočení vpravo na hlavní komunikaci je zřízen odbočovací pruh pro odbočení vpravo 

šířky 3,25 m, na který navazuje větev křižovatky šířky 5,5 m, za níž ovšem nenásleduje 

připojovací pruh. Jízdě přímým směrem a odbočení vlevo slouží společný jízdní pruh  

šířky 3,25 m. Na vedlejší místní komunikaci, ulici Ke Statku, nejsou zřízeny dopravní 

ostrůvky ani samostatné odbočovací pruhy. 

 

V prostoru křižovatky jsou přes silnice I /67 a III /4712 zřízeny přechody pro chodce 

v šířce 3,0 m, ostrůvky a fyzicky zvýšené části dělícího pásu jsou umístěny tak, aby délka 

přechodu nepřesáhla 7,0 m. Přechody jsou orientovány kolmo k ose komunikací nebo jsou 

zešikmeny ve směru převažující chůze chodců pod úhlem 75° . Přechody jsou odsunuty od 

křižovatky o 5,0 m, aby vznikl prostor pro čekající osobní automobil. Přechody jsou rovněž 

doplněny potřebnými prvky usnadňující pohyb osob s omezenou schopností pohybu a 

orientace. Místa přechodu jsou upravena bezbariérově. Podél hlavní i vedlejší komunikace je 

veden chodník šířky 2,0 m.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 14

2.5 Intenzita dopravy  
 

Základní přehled o intenzitě dopravy pochází z pětiletých celostátních sčítání 

dopravních intenzit prováděných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. Výsledkem těchto měření je 

dopravní zatížení silniční sítě za 24 hodin průměrného dne v roce ve stanoveném  sčítacím 

úseku na dané komunikaci.  

Pro řešenou křižovatku jsou dílčí sčítací úseky 7-1616 ( na silnici I/67) a  7-5340 (na silnici 

III/4712). Výsledky z celostátních sčítání v uvedených úsecích zobrazuje tabulka č. 1. 

 

 
Obr. 3:  Umístění sčítacích úseků na silnicích I/67 a III/4712 [13] 

 
 
 

Tab. 1:  Intenzita dopravy na vybraných úsecích I/67 a III/4712 
 

Sčítací úsek Rok 
T 

těžká motorová 
vozidla a 
přívěsy 

O 
osobní a 

dodávková 
vozidla 

M 
jednostopá 
motorová 

vozidla 

voz./24hod. 

7-1616 
(I/67) 

2000 882 5518 45 6445 
2005 1438 7300 45 8783 
2030 1740 11388 45 13173 

7-5340 
(III/4712) 

2000 306 1478 29 1813 
2005 315 1995 23 2333 
2030 381 3112 23 3516 
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Prognóza zatížení pro rok 2030 je stanovena podle růstových koeficientů ŘSD 

z výchozího stavu v r. 2005. Na místní komunikaci Ke Statku nebylo sčítání prováděno.  

 

Podle údajů z posledního sčítání v r. 2005 je dopravní intenzita na průtahu silnice I/67 

(sčítací úsek 7-1616) 8 783 voz./24hod., z toho je 16,4 % těžkých vozidel, 83,1 % osobních 

vozidel a 0,5 % připadá na motocykly [10].  

V roce 2030 je očekávaná intenzita na tomto úseku 13 173 voz/24hod, z toho 13,2 % těžkých 

vozidel, 86,4 % osobních vozidel a 0,4 % motocyklů. 

 

Na silnici III/4712 (sčítací úsek 7-5340) je dopravní intenzita 2 333 voz./24hod. 

Dopravní proud je složen ze 13,5 % těžkých vozidel, 85,5 % osobních vozidel 

a 1 % motocyklů [10]. V roce 2030 je očekávána intenzita 3 516 voz./24hod, z toho 10,8 % 

těžkých vozidel, 88,5 % osobních vozidel a 0,7 % motocyklů.   

 

2.6 Doplňující dopravní průzkum 
 

Pro získání představy o intenzitách dopravních proudů v řešené křižovatce a jejich 

skladbě, byl proveden  doplňující dopravní průzkum. Uskutečnil se v pátek 5.3.2010. 

Počasí bylo proměnlivé se sněhovými přeháňkami, teplota vzduchu + 2 °C. Doba sčítání byla 

stanovena na dvě hodiny od 13:00 do 15:00, tedy v době předpokládané odpolední špičky. 

Použita byla metoda čárkovací s rozdělením měření do 15-ti minutových intervalů. 

 

Z průzkumu vyplynulo, že špičková hodina trvá od 14:00 do 15:00. K výraznému 

nárůstu intenzity došlo ve 14:15, zejména ve směru od Bohumína, tomu odpovídá konec 

pracovní doby ve 14:00 ve výrobních závodech v Bohumíně (ŽDB a.s., Bochemie a.s., atd.)  

a doba, za kterou se  zaměstnanec-řidič převlékne a urazí trasu z Bohumína do Dolní Lutyně. 

Celkový počet  vozidel projíždějících křižovatkou ve špičkové hodině byl 954 voz.,  

po přepočtení na jednotková vozidla se jedná o hodnotu 1007,5 j.v. Největší  intenzitu měl 

dopravní proud ze směru od Bohumína, v přímém směru na Karvinou jede 370 voz./hod, 

vpravo 89 voz./hod a vlevo 8 voz./hod. Graficky jsou hodinové intenzity dopravních proudů 

v roce 2010 a výhledové v roce 2030 znázorněny v pentlogramech (viz Obr. 4 a 5). Skladba 

dopravních proudů je znázorněna v grafu 1. Z něj je velmi dobře patrné, že většinu skladby 

tvoří hlavně osobní automobily. 
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osobní  92,30%

lehká nákladní 2,31%

střední a těžká nákladní 4,40%

BUS 0,52%

motocykly 0,00%

cyklisté 0,42%

 
 

Graf 1:  Skladba dopravních proudů ve špičkové hodině 
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Obr. 4: Pentlogram hodinových intenzit v roce 2010 
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Obr. 5:  Pentlogram hodinových intenzit v roce 2030 
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2.7 Analýza dopravních nehod 

 
Údaje o dopravních nehodách pocházejí z tematické úlohy Dopravní nehody Jednotné 

dopravní vektorové mapy geografického informačního systému ministerstva dopravy [11].  

 V letech 2007 až 2009 se na křižovatce stalo 8 dopravních nehod . 

Data o nehodách před rokem 2007 nejsou dostupná v digitální veřejně přístupné podobě. 

V roce 2007 se staly na křižovatce 4 DN, v roce 2008 2 DN, v roce 2009 také 2 DN. Všechny 

jsou klasifikovány jako srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem. 

Hlavní příčinou je v pěti případech nedání přednosti v jízdě vozidlům na hlavní komunikaci, 

v dvou případech nedodržel řidič bezpečný odstup za vozidlem a v jednom případě se plně 

nevěnoval řízení vozidla. Většina se stala ve dne při nezhoršené viditelnosti (6 DN), zbylé se 

udály v noci za mlhy nebo deště (2 DN).   

 

 

 
Obr. 6:  Dopravní nehody na řešené křižovatce v letech 2007-2009 [11] 
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2.8 Problémové prvky křižovatky 
 

Současná podoba křižovatky je výsledkem přestavby z roku 2006, která si kladla za cíl 

zklidnění průtahu silnice I/67 obcí. 

 

- Nezpomalení tranzitní dopravy 

Průjezd obcí je nadále pro řidiče bez jakýchkoli fyzických omezení, nejvyšší dovolená 

rychlost 50 km/hod je v mnoha případech nerespektována. Tento nedostatek je hlavní 

závadou, protože takovéto chování řidičů ohrožuje ostatní účastníky dopravního provozu. 

 

- Bezbariérové úpravy  

V rámci přestavby byly také provedeny bezbariérové úpravy míst pro přecházení. Umístění a 

provedení povrchu varovných a signálních pásů je nezávadné. Problémovým místem je 

nájezdová rampa u přechodu přes hlavní komunikaci ve směru od Karviné, kdy nebyl dodržen 

maximální sklon nájezdové rampy 1:8 (12,5 %), rampa je ve sklonu 1:5. 

 

- Uspořádání chodníků 

Stav chodníků podél komunikací, které jsou mj. přístupovou cestou k autobusovým 

zastávkám, je značně nevyhovující. V ose chodníků jsou umístěny sloupy veřejného osvětlení, 

které ztěžují pohyb chodcům a osobám na invalidním vozíku je znemožněn. Není dodržena 

minimální šířka průchozího prostoru 0,9 m vedle ojedinělé překážky dle ČSN 73 6110 [2]. 

 

- Chybějící osvětlení zastávky BUS a přístupového chodníku 

Zastávka na silnici I/67 ve směru na Karvinou včetně přístupové komunikace pro pěší není 

osvětlena. Dvě lampy veřejného osvětlení se sice nacházení na protější straně silnice, ale 

zastávku a chodník již  dostatečně neosvětlují.  

 

-Nevhodné uspořádání dopravních ostrůvků a zvýšených částí dělícího pásu 

Zřízením dopravních ostrůvků a nového osvětlení přechodů se docílilo zkrácení délky 

přechodů pro chodce(délka do 7,0 m ) a tím bezpečnějších podmínek pro přecházení. Jejich 

umístění v křižovatce však způsobuje problematické odbočení vlevo z hlavní komunikace 

(silnice I/67) na vedlejší komunikaci (silnice III/4712) zejména autobusů a nákladních 

vozidel. Také odbočení vpravo z vedlejší komunikace III/4712 na hlavní komunikaci  
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je nevyhovující. Průjezdy těmito směry jsou ověřeny programem AutoTURN (viz. Obr.7 a 8). 

 

- Omezení výhledu řidičů 

Umístění dopravních značek C4a „Přikázaný směr objíždění vpravo“ na čela  dopravních 

ostrůvků v hlavní komunikaci zastiňuje výhled řidičů na čekající chodce a chodců na 

přijíždějící vozidla.  

 

- Chybějící zařazení do hlavního dopravního proudu 

Řešení odbočení vpravo z ul. Koperníkova na hlavní komunikaci odbočovacím pruhem  

a větví křižovatky zůstalo zachováno přestože délka odbočovacího pruhu nesplňuje 

požadavky dle ČSN 73 6102 [1] a za odbočnou větví nenásleduje připojovací pruh. 
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Obr. 7:  Obalové křivky průjezdu autobusem dl. 12,0 m, odbočení vlevo z hlavní komunikace  
 

 
 

Obr. 8:  Obalové křivky průjezdu autobusem dl. 12,0 m, odbočení vlevo z vedlejší komunikace  
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3 Návrh řešení 
 

Návrh na přestavbu stávající křižovatky je řešen dvěmi variantami, které se snaží 

jednak zvýšit přehlednost a bezpečnost křižovatky, zpomalit průjezdnou dopravu obcí, ale 

také pohledově zpříjemnit průjezd obcí v těchto místech. Mapovým podkladem pro návrhy je 

katastrální mapa a ortofotomapa poskytnutá Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním. 

 

3.1 Varianta A 
 

Varianta A řeší přestavbu stávající průsečné křižovatky na křižovatku okružní 

s jedním jízdním pruhem a jednopruhovými vjezdy a výjezdy. Návrh se snaží respektovat 

stávající hranice příčného uspořádání křižujících se komunikací a místní podmínky, aby se 

omezil podíl zemních prací na přestavbě. Okružní křižovatka je vhodným řešením pro 

zpomalení tranzitní dopravy v obci, dochází na ní ke snížení počtu kolizních bodů a 

odstranění nevhodných křižovatkových manévrů. Toto řešení rovněž umožní zúžit hlavní 

dopravní prostor ul. Koperníkova, doplnit jej zelení a celkově pohledově zpříjemnit vjezd do 

centra obce. V rámci této varianty je navrženo, vzhledem k problematickému  připojení na 

komunikaci,  přesunutí zbrojnice SDH Dolní Lutyně do vhodnějších prostor. Stávající budovu 

lze využít k jiným účelům.  

 

3.1.1 Shrnutí parametrů OK 

 

Vnější průměr:                                                             34,00 m 

Průměr středního ostrova:                                            16,00 m 

Šířka pojížděného prstence:                                           2,50 m 

Šířka okružního jízdního pásu:                                      6,50 m 

Šířka vjezdů (mezi obrubami):                                      5,00 m 

Šířka výjezdů (mezi obrubami):                                    5,50 m 
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3.1.2 Vjezdy a výjezdy 

Vjezdy vozidel na okružní jízdní pás jsou uskutečněny stykovým napojením, kde 

průběžná (hlavní) komunikace je okružní jízdní pás s předností v jízdě a vedlejšími 

komunikacemi jsou  vjezdové větve křižujících se komunikací[6]. Vjezdy jsou jednopruhové, 

šířka jízdních pruhů je 4,0 m, doplněné vodícím/odvodňovacím proužkem šířky 0,5 m. 

Poloměry připojovacích směrových oblouků v pravém okraji jízdního pásu vjezdové větve na 

okružní jízdní pás jsou v doporučeném rozmezí 8,0 – 15,0 m, dle TP 135 [6] pro okružní 

křižovatku o vnějším průměru D > 23 m a < 50 m. Poloměry jsou přiměřeně upraveny podle 

potřeby návrhového vozidla (autobusu délky 12,0 m a závěsové soupravy délky 16,5 m)          

a individuálních místních podmínek OK. Návrhová rychlost na vjezdech je 30 km/hod.    

 

Výjezdy vozidel jsou řešeny stykovým napojením výjezdové větve z okružního 

jízdního pásu. Výjezdy jsou jednopruhové, šířka jízdních pruhů je 5,0 m, doplněné 

vodícím/odvodňovacím proužkem šířky 0,5 m. Poloměry připojovacích směrových oblouků 

v pravém okraji jízdního pásu z okružního jízdního pásu na výjezdovou větev [6] jsou 

v doporučeném rozmezí 15,0 – 30,0 m, dle TP 135 [6] pro okružní křižovatku o vnějším 

průměru D > 23 m a < 50 m. Poloměry jsou přiměřeně upraveny podle potřeby návrhového 

vozidla a individuálních místních podmínek OK.  

Návrhová rychlost na výjezdu je zvolena 30 km/hod. 

 

 Na základě průzkumu intenzit dopravních proudů je pro nejsilnější odbočení vpravo 

z hlavní komunikace (ul. Bohumínská) na vedlejší (ul. Koperníkova,) navržena srpovitá 

krajnice, jejíž pravý okraj je od okružního jízdního pásu odsunut o 2,0 m. Toto uspořádání 

umožňuje odbočení osobních vozidel vpravo pouze s částečným napojením na okružní pás 

křižovatky. Vyřešení této situace samostatnou spojovací větví bez napojení na okružní jízdní 

pás křižovatky by v daných místních podmínkách bylo příliš náročné a nákladné vzhledem 

k velkému objemu zemních prací s ním spojených. 

Také pravé odbočení z ul. Karvinská na ul. Ke statku je řešeno obdobně pomocí srpovité 

krajnice, pravý okraj je od okružního jízdního pásu odsunut o  0,75 m od okružního jízdního 

pásu OK. 
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3.1.3 Okružní jízdní pás 

Okružní jízdní pás je projektován v závislosti na vnějším průměru OK. Pro řešenou 

OK s vnějším průměrem 34,0 m je navržen jako jednopruhový šířky 6,5 m. Tvarově je jízdní 

pás klasickým mezikružím. 

 

3.1.4 Středový ostrov 

Středový ostrov je kruhového půdorysu o průměru 16,0 m lemovaný prstencem šířky 

2,5 m. Povrch ostrova, kromě prstence, je navržen jako nezpevněný a neumožňující jeho 

pojíždění. Prstenec, který je součástí středového ostrova, umožňuje ojedinělé pojíždění 

vozidly na OK. Povrch prstence má toto občasné pojíždění řidičům, zejména osobních 

automobilů, znepříjemnit.  

Vhodným povrchem je např.: cementobeton s úpravou povrchu vyvolávající vibraci. 

 

3.1.5  Dopravní ostrůvky 

Před vjezdem do křižovatky z ul. Koperníkovy je mezi protisměrné jízdní pruhy 

umístěn dělící dopravní ostrůvek. Geometrický tvar je určen přilehlými jízdními pruhy. Od 

přilehlých jízdních pruhů je odsunut o 0,5 m. V místě přechodu pro chodce plní funkci 

ochrannou, v tomto místě má šířku 3,75 m. Plocha je dostatečná pro to, aby byl ostrůvek 

zvýšený, povrch bude vegetačně upraven. 

 

3.1.6  Střední dělící pás 

Stávající střední dělící pás šířky 2,0 bude na silnici I/67 ponechán. Vyznačen je VDZ, 

směrem ke křižovatce se rozšiřuje, geometrie je dána přilehlými jízdními pruhy. Před OK jsou 

jeho přilehlé části provedeny jako fyzicky zvýšené v délce 51,0 m na ul. Bohumínské a      

26,4 m na ul. Karvinské. V místech přechodů pro chodce má pás dostatečnou šířku a plní 

funkci ochrannou. 

 

3.1.7  Zúžení ul. Koperníkova 

Úprava ul. Koperníkova spočívá především v celkovém zúžení jízdních pruhů na šířku 

3,0 m doplněných vodícím proužkem 0,5 m. Touto úpravou vznikne prostor pro umístění 

zálivové autobusové zastávky. Protože chodník na této ulici  zůstal v původní trase, vznikl 

nový prostor mezi chodníkem a vozovkou, ten bude využit pro tvorbu ploch pro vegetaci, 

např. trvalkových záhonů.  
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3.1.8  Komunikace pro chodce 

Provoz chodců bude zajištěn po pásech pro chodce vedených v přidruženém 

dopravním prostoru komunikací. Šířka pásů pro chodce je navržena 2,0 m. Od přilehlé 

vozovky jsou odděleny bezpečnostním odstupem šířky 0,5 m. V místech přilehlých 

k okružnímu jízdnímu pásu je z hlediska bezpečnosti chodců chodník oddělen                        

1,0 m širokým zeleným pásem a bezpečnostním odstupem 0,5 m.  

                 

3.1.9  Přechody pro chodce                       

Přechody pro chodce jsou přes vjezdové a výjezdové větve okružní křižovatky 

navrženy 5,0 m - 7,0 m od napojení vjezdů a výjezdů na vnější okraj okružního jízdního pásu 

křižovatky. Vznikne tak prostor pro zastavení automobilu před přechodem. Šířka přechodů je                    

4,0 m. Délka mezi obrubami je do požadovaných 7,0 m. 

 

Místo přechodu pro chodce se bezbariérově upraví  tak, že se vnější hrana obrubníku 

sníží na 0,02 m nad vozovku na šířku přechodu, s nájezdovou rampou ve sklonu  

max. 12,5 % (1:8). Hranice mezi vozovkou a chodníkem se na celou šířku sníženého 

obrubníku vyznačí varovným pásem. Varovný pás je šířky 400 mm a musí signální pás 

přesahovat min. o 800 mm.  Místo odbočení z vodící linie k přechodu, přístup k němu a 

současně směr přecházení přes jízdní pruhy je vyznačen signálním pásem [2]. 

Signální pás se provede v šířce 800 mm, změny směru a odbočky provedou pod úhlem 90°. 

Vodorovná dopravní značka V7 (Přechod pro chodce) se pro bezpečnější přecházení osob 

zrakově postižených doplní vodícím pásem přechodu. 
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3.1.10  Vegetace 

Vegetační úpravy se navrhují v souladu s ČSN 73 6102 [1] a ČSN 73 6110 [2], 

zejména pro požadavky na rozhledové poměry a volné průjezdné a průchozí prostory.  

Přestavba stykové křižovatky na okružní, právě na vjezdu do obce, dává vzniknout novým 

plochám (středový ostrov, dělící ostrůvky, apod.) využitelným pro umístění vegetace. 

Výběr květin, keřů, příp. stromů je podřízen podmínkám, které prostředí v bezprostřední 

blízkosti silniční komunikace nabízí ( sucho, větší teplo). Důležitým faktorem je také potřeba 

co nejmenší péče o tyto rostliny. Výška vegetace na dopravních ostrůvcích a dělících pásech 

je omezena na 0,6 m výšky nad povrchem přilehlé vozovky z důvodů zachování dostatečných 

rozhledů. Středový ostrov OK je vhodné osadit tak, aby byl zabráněn průhled křižovatkou, 

ovšem opět bez omezení potřebných rozhledů na vjezdy a výjezdy [6].  

 

 

 
Obr.  9:  Vegetační úprava středového ostrova OK v Bohumíně 
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3.1.11 Návrh řešení zastávek  

Řešené zastávky slouží příměstské dopravě, jsou navrženy na vozidlo délky 12,0 m. 

Zastávky jsou umístěny mimo jízdní pruh bez fyzického oddělení, tzv. zálivová zastávka. 

Vzhledem ke křižovatce a směru jízdy jsou navrženy za křižovatkou. Uspořádání zastávek je 

v souladu s ČSN 73 6425-1 [4]. 

 

Uspořádání zastávek ,,Dolní Lutyně-střed“ umístěných na silnici I/67 v obou směrech 

je shodné. Délka vyřazovacího úseku LV je 25,0 m, délka zařazovacího úseku LZ je 15,0 m. 

Nástupní hrana LNH má délku 25,0 m. Tyto zastávky jsou navrženy pro možné zastavení dvou 

vozidel. Zastávka ,,Dolní Lutyně-střed“ na silnici III/4712 je uspořádána takto: vyřazovací 

úsek LV délky 15,0 m, zařazovací úsek LZ délky 10,0 m, nástupní hrana LNH délky 13,0 m. 

 

Zastávky budou označeny a vybaveny dopravní značkou IJ4b(Zastávka), 

informačními prvky (název zastávky apod.), tabulemi pro umístění jízdních řádů a vývěsek 

dle ČSN 73 6425-1 [4]. Před označníkem bude ve vzdálenosti 0,8 m proveden vizuálně i 

hmatově kontrastní signální  pás, který zajití jeho nalezení osobám s omezenou schopností 

orientace. Zastávky budou doplněny přístřeškem pro cestující. Výška nástupní hrany u všech 

tří zastávek je 0,2 m nad vozovkou, použit bude obrubník s naváděcí úpravou pro vozidla. 

 

 

 
Obr. 10:  Příklad zastávkového přístřešku firmy Urbania [14] 
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3.1.12 Odhad nákladů  

Odhad nákladů je proveden podle publikace Průměrné ceny dopravní a technické 

infrastruktury vydané Ústavem územního rozvoje v Brně. Při tvorbě jednotkových cen 

se postupovalo podle technických podmínek  TP 170 – Navrhování vozovek pozemních 

komunikací [8]. 

 

Tab. 3: Odhad nákladů varianty A 
 

položka cena [m2, bm,ks] plocha, ks  
cena položky 

[Kč] 
vozovka 1 400 3 540 4 956 000 
povrch prstence a zastávek BUS 1 600 540 864 000 
chodník 925 1 772 1 639 100 
zelená plocha (pouze zatravnění) 200 770 154 000 
vozovka účelové komunikace ČOV 530 287 152 110 
obruba  400 709 283 600 
odstranění asfaltových ploch vozovky 500 5 200 2 600 000 
odstranění asfaltových ploch chodníků 620 1 420 880 400 
zastávkový přístřešek 100 000 3 300 000 
 
C E L K E M  
  

11 829 210 
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3.2 Varianta B 
 

Varianta B řeší přestavbu stávající křižovatky opět na průsečnou křižovatku, ovšem 

s odstraněním stávajících nedostatků a závad. Jedná se zejména o odstranění pruhu pro 

odbočení vpravo z vedlejší komunikace (ul. Koperníkova) následovaného odbočovací větví, 

ale bez navazujícího připojovacího pruhu. Odbočení z této ulice je řešeno společným pruhem 

pro všechny směry s nárožím tvaru složeného oblouku. Řešeno je rovněž nové uspořádání 

dopravních ostrůvků, tak aby byl zajištěn plynulý průjezd křižovatkou ve všech směrech a 

nedocházelo k žádným omezením. Jako zpomalovací prvek na hlavní komunikaci je v této 

variantě navrženo před křižovatkou fyzické zpevnění stávajícího dělícího pásu vyznačeného 

VDZ. Také v této variantě dochází ke zúžení dopravního prostoru ul. Koperníkova a doplnění 

o zeleň. V rámci této varianty je navržena demolice objektu SDH Dolní Lutyně, který se 

nachází v prostoru rozhledového trojúhelníku pro odbočení vlevo z vedlejší komunikace     

(ul. Koperníkova) při daném příčném uspořádání  hlavní komunikace a úpravě přednosti 

v jízdě značkou „Dej přednost v jízdě“. 

 

3.2.1 Průběžné jízdní pruhy 

Na průběžné hlavní komunikaci jsou jízdní pruhy před vjezdem do křižovatky, kvůli 

dosažení požadovaných délek přechodů pro chodce a také pro zpomalení,  zúženy z  3,5 m na 

3,0 m. Na vedlejší komunikaci, ul. Koperníkova, je šířka jízdních pruhů před vjezdem do 

křižovatky určena nárožím a umístěním ostrůvků. Na vedlejší komunikaci, ul. Ke Statku, se 

jízdní pruhy šířky 3,0 m pro oba dva směry pouze rozšiřují do nároží. 

 

3.2.2 Přídatné pruhy 

Návrh jízdních pruhů v křižovatce vychází z ČSN 73 6102 [1] a ČSN 73 6110 [2]. 

Parametry odbočovacích pruhů jsou odpovídají návrhové rychlosti 50km/h. 

 

Na ul. Bohumínská je navržen odbočovací  pruh pro odbočení vpravo i vlevo. 

Odbočovací pruh pro odbočení vpravo je šířky 3,0 m, je lemován  na vnější straně u chodníku 

vodícím proužkem šířky 0,5 m. Tento odbočovací pruh se skládá z vyřazovacího úseku Lv 

délky 40,0 m a zpomalovacího úseku (rychlost na konci zpomalovacího úseku je stanovena na 

30km/h)  Ld délky 18,5 m. 
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Odbočovací pruh pro odbočení vlevo z ul. Bohumínská je šířky 3,0 m. Skládá se 

z vyřazovacího úseku Lv , zpomalovacího úseku (rychlost na konci zpomalovacího úseku je 

stanovena na 0 km/h) Ld a čekacího úseku Lc. Vyřazovací úsek je délky 40,0 m Zpomalovací 

úsek má délku 36,5 m, délka čekacího úseku je 12,0 m.  

 

 Na ul. Karvinská je na základě intenzit dopravních proudů navržen pouze odbočovací 

pruh pro odbočení vlevo. Vyřazovací úsek Lv je délky 40,0 m 

Zpomalovací úsek Ld ( rychlost na konci zpomalovacího úseku je stanovena na 0 km/h) je 

délky 46,5 m.Čekací úsek Lc je navržen v délce 26,0 m  

Všechny vyřazovací úseky mají tvar náběhového klínu s příslušným zaoblením vnější hrany. 

       

3.2.3 Nároží a větve úrovňové křižovatky 

Vedlejší komunikace, ul. Ke statku, je k hlavní komunikaci připojena symetrickým 

nárožím tvořeným prostým kružnicovým obloukem o poloměru 15,0 m. 

Na ul. Koperníkova je pro připojení na hlavní komunikaci  navrženo nároží tvořené složeným 

kružnicovým obloukem. Poměr poloměrů je 2:1:3, přičemž dílčí poloměr R0=R2=15,0 m. 

 

Pro nejsilnější odbočení vpravo z hlavní komunikace na vedlejší ul. Koperníkovu 

následuje za pruhem pro odbočení vpravo větev křižovatky. Poloměr větve je stanoven na 

35,0 m a šířka jízdního pruhu větve včetně rozšíření je 4,5 m. 

 

3.2.4 Dopravní ostrůvky 

Pro usměrnění dopravního proudů odbočujících vpravo z hlavní komunikace je na    

ul. Koperníkova vybudován směrovací trojúhelníkový ostrůvek, v místech přechodů pro 

chodce plní také funkci ochrannou. Geometrický tvar je určen přilehlými jízdními pruhy. 

 Na této ulici je navržen také dělící ostrůvek kapkovitý, který v místě přechodů pro chodce a 

rovněž plní funkci ochrannou, šířka v místě přechodu pro chodce je 3,0 m. Oba ostrůvky mají 

dostatečné plochy, aby byly provedeny jako zvýšené, od okraje přilehlých jízdních pruhů jsou 

odsunuty o 0,5 m. Povrch bude vegetačně upraven. 

 

3.2.5 Střední dělící pás  

Stávající střední dělící šířky 2,0 m pás bude na silnici I/67 ponechán. Vyznačen je 

VDZ, směrem ke křižovatce se rozšiřuje, geometrie je dána přilehlými jízdními pruhy. Před 

křižovatkou jsou jeho přilehlé části provedeny jako fyzicky zvýšené v délce 101,0 m na       
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ul. Bohumínské a 78,0 m na ul. Karvinské. V místech přechodů pro chodce má pás 

dostatečnou šířku a plní funkci ochrannou. 

 

3.2.6 Komunikace pro chodce 

V přidruženém dopravním prostoru bude veden provoz pěší dopravy po pásech pro 

chodce šířky 2,0 m. Od přilehlé vozovky jsou odděleny bezpečnostním odstupem šířky 0,5 m.  

 

3.2.7 Přechody pro chodce 

Přechody pro chodce jsou navrženy přes všechny paprsky křižovatky.Od příčné čáry 

souvislé jsou vzdáleny min. 5,0 m. Šířka přechodů je 4,0 m. Délka mezi obrubami je do 

požadovaných 7,0 m , přechody umístěné v nároží mají délku 7,7 m, vyhovující ČSN 73 

6110-Z1 [3]. 

 

Místo přechodu pro chodce se bezbariérově upraví  tak, že se vnější hrana obrubníku 

sníží na 0,02 m nad vozovku na šířku přechodu, s nájezdovou rampou ve sklonu max. 12,5 % 

(1:8). Hranice mezi vozovkou a chodníkem se na celou šířku sníženého obrubníku vyznačí 

varovným pásem. Varovný pás je šířky 400 mm a musí signální pás přesahovat minimálně      

o 800 mm.  Místo odbočení z vodící linie k přechodu, přístup k němu a současně směr 

přecházení přes jízdní pruhy je vyznačen signálním pásem. [2] 

Signální pás se provede v šířce 800 mm, změny směru a odbočky se provedou pod úhlem 90°. 

Vodorovná dopravní značka V7 (Přechod pro chodce) se pro bezpečnější přecházení osob 

zrakově postižených doplní vodícím pásem přechodu. 
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3.2.8 Vegetace 

Vegetační úpravy se navrhují v souladu s ČSN 73 6102 [1] a ČSN 73 6110 [2], 

zejména pro požadavky na rozhledové poměry a volné průjezdné a průchozí prostory.  

V prostrou průsečné křižovatky jsou vhodné k osazení vegetací plochy dopravních ostrůvků a 

středního dělícího pásu. V rozhledových plochách je vhodnou úpravou povrchu pouze 

zatravnění, ostatní plochy je možné osadit rostlinami. Výška zeleně má být menší než 0,6 m  

na úrovní přilehlé vozovky. Výběr květin a keřů je také podřízen zhoršeným životním 

podmínkám, které pozemní komunikace nabízejí.  

 

 

 
Obr. 11: Trvalkový záhon na středním dělícím pásu , Neuenburg am Wuhrloch, Něměcko[15]  
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3.2.9 Návrh řešení zastávek  

Všechny řešené zastávky slouží příměstské dopravě, jsou navrženy na vozidlo délky 12 

m.Zastávky jsou umístěny mimo jízdní pruh bez fyzického oddělení, tzv. zálivová zastávka. 

Vzhledem ke křižovatce a směru jízdy jsou navrženy za křižovatkou. Uspořádání zastávek je 

v souladu s ČSN 73 6425-1 [4]. 

 

Uspořádání zastávek,,Dolní Lutyně-střed“ umístěných na silnici I/67 v obou směrech 

je shodné. Délka vyřazovacího úseku LV je 25,0 m, délka zařazovacího úseku LZ je 15,0 m. 

Nástupní hrana LNH má délku 25,0 m. Tyto zastávky jsou navrženy pro možné zastavení dvou 

vozidel.  

 

Zastávka ,,Dolní Lutyně-střed“ na silnici III/4712 je uspořádána takto: vyřazovací 

úsek LV délky 15,0 m, zařazovací úsek LZ délky 10,0 m, nástupní hrana LNH délky 13,0 m. 

 

Zastávky budou označeny a vybaveny dopravní značkou IJ4b (Zastávka), 

informačními prvky (název zastávky apod.), tabulemi pro umístění jízdních řádů a vývěsek 

dle ČSN 73 6425-1 [4]. Před označníkem bude ve vzdálenosti 0,8 m proveden vizuálně i 

hmatově kontrastní signální  pás, který zajití jeho nalezení osobám s omezenou schopností 

orientace. Zastávky budou doplněny přístřeškem pro cestující. Zastávky budou doplněny 

přístřeškem pro cestující.Výška nástupní hrany u všech zastávek je 200 mm nad vozovkou, 

použit bude obrubník s naváděcí úpravou pro vozidla. 

 

 
Obr. 12: Zastávkový přístřešek firmy Karim[16] 
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3.2.10 Odhad nákladů 

Odhad nákladů je proveden podle publikace Průměrné ceny dopravní a technické 

infrastruktury vydané Ústavem územního rozvoje v Brně. Při tvorbě jednotkových cen 

se postupovalo podle technických podmínek  TP 170 – Navrhování vozovek pozemních 

komunikací [8]. 

 

Tab. 4: Odhad nákladů varianty B 

položka cena [m2, bm,ks] plocha, ks  
cena položky 

[Kč] 

vozovka 1 400 4 200 5 880 000
povrch  zastávek BUS 1 600 390 624 000
chodník 925 1 802 1 666 850

zelená plocha (pouze zatravnění) 200 500 100 000
vozovka účelové komunikace ČOV 530 287 152 110
obruba  400 860 344 000

odstranění asfaltových ploch vozovky 500 5 200 2 600 000
odstranění asfaltových ploch chodníků 620 1 420 880 400
zastávkový přístřešek 100 000 3 300 000
 
C E L K E M  
   

12 547 360
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4 Porovnání variant a výběr výsledné varianty 
 

Varianty jsou porovnávány podle zvolených kritérií. V tabulkovém přehledu jsou jednotlivá 

kritéria ohodnocena známkou od 1 do 3, kdy 1 je nejlepší výsledek. Celkové porovnání je 

aritmetickým průměrem jednotlivých hodnot. Varianta s nižším průměrem je podle daných 

kritérií  vhodnější. 

 

4.1 Kritéria hodnocení 
 

4.1.1 Zpomalení tranzitní dopravy na průjezdu obcí 

Varianta A fyzicky přímo znemožňuje přímý průjezd obcí aniž by docházelo 

k narušení plynulosti dopravy, je hodnocena známkou 1.Varianta B řeší zpomalení dopravy 

zúžením jízdních pruhů na vjezdu do křižovatky na silnici I/67, hodnocena je známkou 2. 

Z hlediska zpomalení průjezdné dopravy v obci se jako účinnější jeví varianta A. 

 

4.1.2 Estetické hledisko, podíl  zeleně 

Okružní křižovatka umístěná na vjezdu do obce, poblíž jejího centra, je vhodným 

prostorovým prvkem, zdůrazňujícím řidičům, že se nacházejí v zastavěném území s nižší 

nejvyšší dovolenou rychlostí.  

Nově vzniklé plochy zeleně zaujímají ve variantě A plochu 767 m2. 

Okružní křižovatka je svým uspořádáním vhodná pro vegetační úpravy. Např. vytvoření  

trvalkových záhonů, osázení keři a jinou vhodnou zelení. Výrazným prvkem poskytujícím 

prostor pro dominantní zeleň je středový ostrov OK. Varianta A je hodnocena známkou 1. 

Přestavba podle varianty B přináší také nové plochy zeleně a oproti stávajícímu stavu     

přehlednější uspořádání zejm. odbočovacích pruhů na hlavní komunikaci a zdůraznění 

vedlejší komunikace. Ve variantě B je pro vegetaci prostor o ploše 500 m2 , vhodně osázený 

může pomoci opticky rozbít  souvislé plochy krytu vozovky. Hodnocena je známkou 2.   

Z hlediska podílu zeleně a celkového působení křižovatky jako městotvorného prvku se 

zdůrazněním vjezdu do obce je vhodnější varianta A. 
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4.1.3 Ekonomické hledisko 

Orientační náklady na přestavbu podle varianty A činí 11,8 mil. Kč, podle varianty B 

je to částka 12,5 mil. Kč. Z hlediska vynaložených nákladů je varianta A hodnocena známkou 

1 protože je levnější, varianta B je hodnocena známkou 3. 

 

4.1.4 Bezpečnost  

Na okružní křižovatce se vyskytuje 8 střetných bodů, z toho 4 jsou odbočné a 4 

přípojné, nevyskytuje se žádný křižný bod. Dopravní nehody mají charakter bočního střetu při 

nedání přednosti v jízdě, či dochází k nárazu zezadu při překročení kapacity fronty na vjezdu. 

Bezpečnost varianty A je hodnocena známkou 1. 

Na průsečné křižovatce je celkem 32 střetných bodů, z toho 8 odbočných, 8 přípojných a 16 

křižných. Dopravní nehody jsou povahy bočního a čelního střetu při nedání přednosti v jízdě, 

rychle jedoucí vozidla na hlavní komunikaci také ohrožují chodce. Varianta B je hodnocena 

známkou 3. Bezpečnost provozu na křižovatce z hlediska počtu a výskytu střetných bodů je 

lépe hodnocena u varianty A, známkou 1. 

 

Tab. 5: Hodnocení variant 
 

      varianta A varianta B       

Zpomalení tranzitní dopravy 
na průjezdu obcí 1 2 

Estetické hledisko, podíl 
zeleně 1 2 

Ekonomické hledisko 1 3 

Bezpečnost 1 3 

Průměrná známka 1 2,5 
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4.2 Výsledná varianta  
 

Jako výsledná je na základě předchozího porovnání vybrána varianta A, řešící 

přestavbu stávající křižovatky na okružní. Toto řešení je také v souladu s platným územním 

plánem obce Dolní Lutyně. 

 

 Pro výslednou variantu byl zpracován ideový návrh řešení převedení cyklistické 

dopravy přes silnici I/67. Výhledově je v ÚP obce navržena cyklistická trasa, která je v rámci 

řešené křižovatky vedená v hlavním dopravním prostoru ulic Koperníkova a Ke Statku.  

Převedení této trasy přes křižovatku je řešeno zřízením společného pásu pro provoz cyklistů a 

chodců, do kterého se trasa před křižovatkou napojí. Šířka tohoto pásu je 2,5 m, od přilehlé 

vozovky je oddělen bezpečnostním odstupem 0,5 m, dle TP 179 [7]. Tento pás je umístěn 

oboustranně na ul. Koperníkova a Ke Statku. Cyklisté se tak vyhnou průjezdu po okružním 

jízdním pásu. Navrženy jsou také přejezdy pro cyklisty šířky 1,8 m.  
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5 Závěr 
 

Cílem této bakalářské práce bylo navržení variantních řešení přestavby křižovatky 

silnic I/67 a III/4712 a místní komunikace Ke statku. Přestavba by měla vést ke zpomalení 

průjezdné dopravy na silnici I/67, zpřehlednění dopravní situaci na křižovatce a zlepšení 

situace chodců. Výsledkem by také mělo být zúžení hlavního dopravního prostoru na silnici 

III/4712 jako zdůraznění řidičům že se nacházejí v obci, poblíž jejího centra. 

 

Navrženy byly dvě varianty s ohledem na místní podmínky a dopravní situaci. 

Po porovnání variant z hlediska zpomalení průjezdné dopravy, bezpečnosti, estetického 

působení  včetně podílu nových zelených ploch a  ekonomické náročnosti  je nejvhodnější 

varianta A, tedy přestavba na okružní křižovatku.  
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6 Seznam použitých pramenů 
 

6.1 Normy a technické předpisy 
 

[1] ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích; 

Praha: Český normalizační institut, 2007 

 

[2] ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací; 

Praha: Český normalizační institut, 2006 

 

[3] ČSN 73 6110 - Z1 Projektování místních komunikací-ZMĚNA Z1; 

 Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2010 

 

[4] ČSN 73 6425-1 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly 

a stanoviště- Část 1: Navrhování zastávek; Praha: Český normalizační institut, 2007 

 

[6] TP 135 Projektování okružních křižovatek na silnicích a místních komunikacích; 

 Praha: Ministerstvo dopravy ČR, 2005 

 

[7] TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty; Praha: Ministerstvo dopravy ČR, 2006 

 

6.2 Podklady na internetu 
 

[8] Polešáková, Marie, a kolektiv: Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury; 

 Brno: Ústav územního rozvoje, 2009.  

Dostupné na: http://www.uur.cz/default.asp?ID=900 

 

[9] Výsledky Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001 za obce ČR;  

Praha: Český statistický úřad, 2005 

Dostupné na: http://www.czso.cz/sldb/sldb2001.nsf/obce/598968?OpenDocument 

 

[10] Výsledky celostátního sčítání dopravy na silniční a dálniční síti ČR, 

kraj Moravskoslezský; Praha: Ředitelství silnic a dálnic ČR, 2005 
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 Dostupné na: http://www.scitani2005.rsd.cz/html/tab_mo.htm 

 

[11] Úloha Dopravní nehody, Jednotná dopravní vektorová mapa; 

 geografický informační systém Ministerstva dopravy. 

 Vyhledávací formulář dostupný na: http://www.jdvm.cz/pcr/ 

 

[12] Podklad obrázku dostupný na mapovém serveru: http://mapy.cz/ 
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