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Abstrakt 

Předmětem mé diplomové práce je variantní návrh přestavby úrovňové 

křižovatky silnic I/45 a I/11 u autobusového nádraží v Bruntále v Moravskoslezském 

kraji. Stávající uspořádání je nepřehledné a křižovatka je místem častých dopravních 

nehod. Řešení obsahuje 4 návrhy úprav. V rámci jednotlivých variant je různým 

způsobem řešeno stavební uspořádání křižovatky, možnost napojení nákupního centra a 

řešení pěší dopravy. Součástí práce je dopravní průzkum, vyhodnocení nehodovosti, 

kapacitní posouzení stávajícího uspořádání a 4 variant nově navrženého dispozičního 

řešení a odhad stavebních nákladů. 

Klíčová slova  

průsečná křižovatka, styková křižovatka, spirálová okružní křižovatka, železniční 

přejezd, nehodovost, kapacita, dopravní průzkum, stavební náklady 

Abstract  

The subject of my Master’s thesis is the variant redevelopment of level crossings 

I/45 and I/11 nearby bus terminal in Bruntál in Moravian-Silesian region. The current 

design isn’t well arranged and the crossroad is place of frequent traffic accidents. There 

are four solutions of existing crossroad. In the frame of variants, there is a different 

manner of solution of structural layout of crossroad, possibility of connection of shopping 

center and solution of pedestrian traffic. The thesis includes traffic survey, evaluation of 

accidents, capacity analysis of existing crossroad and four new solutions and estimate of 

building costs. 

Keywords  

transversal crossroad, cover crossroad, turbo roundabout, rail crossing, evaluation of 

accidents, capacity, road traffic survey, building costs 
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1. Identifikační údaje 

1.1.  Stavba 

Název stavby:   Studie úrovňové křižovatky I/45 a I/11 v Bruntále 

Město:    Bruntál 

Katastrální území:        Bruntál – město [613169] 

Kraj:   Moravskoslezský 

Druh stavby:                 přestavba 

Stupeň dokumentace:   studie (ST) 

1.2. Objednatel stavby 

Objednatel:                   FAST VUT v Brně 

Adresa objednatele:      Veveří 331/95, 602 00, Brno 

1.3. Zhotovitel dokumentace 

Zhotovitel:                    Jiří Kufka 

Adresa zhotovitele:       Revoluční 30/227, Vřesina u Hlučína, 747 20 

2. Zdůvodnění dokumentace 

Předmětem diplomové práce „Studie úrovňové křižovatky I/45 a I/11 v Bruntále“ je 

návrh přestavby stávající křižovatky u nového terminálu autobusového nádraží v Bruntále. 

Předmětná křižovatka se nachází v severovýchodní části města a lze ji považovat za vstupní 

bod do urbanizovaného území centra města. Její nové řešení se sestává z několika variant a 

zohledňuje stávající napojení terminálu autobusového a vlakové nádraží a napojení přilehlého 

nákupního centra. Součástí je i prověření kapacity současné křižovatky a nově navržených va-

riant na základě vlastního dopravního průzkumu. 

Větve stávající křižovatky i nově navržených variant tvoří komunikace s různým do-

pravně funkčním významem. Jedná se zejména o průtahy silnic I/11 – ulice Opavská, I/11 - 

ulice Nádražní a I/45 – ulice Krnovská, které jsou součástí základní komunikační sítě města 

Bruntálu. Podle funkčního zatřídění se tyto komunikace řadí mezi komunikace sběrné - funkční 

třídy B. Místní komunikace ulice Nádražní, napojující terminály autobusového a vlakového 

nádraží do křižovatky, má funkci dopravně obslužnou a řadí se mezi významnější komunikace. 

U stávajícího uspořádání je hlavní ve směru I/11 ulice Opavská – I/11 ulice Nádražní a do ní se 
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jako vedlejší napojují komunikace I/45 ulice Krnovská a MK ulice Nádražní. Do ulice Krnov-

ská je ve vzdálenosti cca 20 m od křižovatky napojeno nákupní centrum Penny market. Hlav-

ními důvody pro nový návrh jsou nepřehledné uspořádání, rozpor mezi fyzickou a psycholo-

gickou předností v jízdě ve směru od Krnova (I/45 ulice Krnovská) do centra (I/11 ulice Ná-

dražní) a s tím související nehodovost na tomto napojení viz. příloha Statistika nehodovosti. 

Stávající řešení představuje z pohledu výkonnosti tři samostatné křižovatky s lokálním 

vyloučením některých pohybů, které se vzájemně ovlivňují. Podrobný rozbor fungování sou-

časného uspořádání je proveden v příloze D. Kapacitní posouzení. Dopravní zatížení křižovatky 

ve stávajícím stavu dosahuje cca 17 000 vozidel za 24 hodin z toho tvoří 2 058 (12%) těžká 

nákladní vozidla. Ze směrového průzkumu vychází vyšší intenzity dopravy ve směru centrum 

(I/11 ulice Nádražní) – Krnov (I/45 ulice Krnovská) oproti směru centrum – Opava (I/11 ulice 

Opavská) a rozdíl činí cca 3 vozidel za 24 hodin. Při sčítání dopravy v roce 2010 bylo rozdělení 

intenzit do těchto dvou směrů zhruba stejné (6 tisíc vozidel za 24 hod). Správnost měření byla 

ověřena v závěru vypracovávání diplomové práce porovnáním s jiným směrovým průzkumem 

dané křižovatky. Autor práce v kapacitním posouzení pro návrhové období (výhled v roce 

2036) s nepočítá s plánovanou výstavbou východního obchvatu. Pokud by v návrhovém období 

došlo k realizaci zmíněné stavby, bude nutno provést nové kapacitní posouzení. Z důvodu exis-

tence stávajícího železničního přejezdu ev. č. P7564 v blízkosti křižovatky dochází k význam-

nému ovlivňování její kapacity a omezování jednotlivých dopravních pohybů, proto bylo nutno 

z grafikonu vlakové dopravy zjistit intenzity vlaků na trati č. 310 Opava východ – Krnov – 

Olomouc a to ať už osobních nebo nákladních a zohlednit přejezd při návrhu nových řešení.. 

Podrobnosti jsou uvedeny v příloze C. Dopravním průzkum a vyhodnocení intenzit a v příloze 

D. Kapacitní posouzení. 

V rámci dokumentace k územnímu rozhodnutí už byl zpracován návrh nového řešení 

křižovatky u autobusového nádraží. Typově se jedná o neřízenou průsečnou křižovatku. K této 

dokumentaci bylo vydáno souhlasné územní rozhodnutí, které už v současnosti pozbylo plat-

nosti. 

Pokud se v budoucnu rozhodne o plánované výstavbě východního obchvatu města 

Bruntálu, který bude sloužit jako přeložka silnice I/45 ve spojení Olomouc – Opava - Krnov, 

dojde ke zřejmému přesunu tranzitní dopravy do navržené přeložky a stávající průtahové sil-

niční komunikace (silnice I/45 a I/11) budou dopravně méně zatíženy viz. níže Obr.1 Územní 

plán Bruntálu – Schéma koncepce rozvoje dopravní infrastruktury. V současné době je zpraco-

vána dokumentace k územnímu rozhodnutí a bylo vydáno prodloužené územní rozhodnutí pro 
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stavbu východního obchvatu. Ke snížení dopravního zatížení křižovatky v budoucnu přispěje 

také stavba severní obchvatu Bruntálu, který bude sloužit jako přeložka silnice I/11 ve spojení 

Rýmařov – Jeseník – Krnov.  

Nový návrh řešení stávající křižovatky je v souladu s platným územním plánem Brun-

tálu. V navržených variantách je různým způsobem řešeno jejich stavební uspořádání, napojení 

autobusového nádraží, nákupního centra a převedení pěší dopravy přes křižovatku.  

2.1. Vazba na územní plán 

Návrh úpravy stávajícího řešení křižovatky u autobusového nádraží je v souladu 

s Územním plánem Bruntálu schváleným v roce 2010. Pro tuto úpravu je vymezena funkční 

plocha SK-Z26 (plochy a koridory pro dopravní a technickou infrastrukturu) dle výkresu I.B.4. 

platného Územního plánu Bruntálu. 

Na obr.1 je červenou barvou vyznačeno navržené směrové vedení východního a se-

verního obchvatu Bruntálu a ve fialovém kroužku je vyznačena řešená křižovatka. Pro lepší 

pochopení a orientaci v jednotlivých směrech slouží výkres č.01 – Situace širších vztahů, který 

je součástí přílohy Výkresy.  

 

Obr. 1. Územní plán Bruntálu – Schéma koncepce rozvoje dopravní infrastruktury [22] 
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2.2. Potřebnost a naléhavost stavby 

K celkovému zlepšení dopravní situace uvnitř města pomůže především výstavba vý-

chodního obchvatu Bruntálu a proto v porovnání s křižovatkou u autobusového nádraží má tato 

stavba vyšší prioritu. 

3. Stanovení zájmové oblasti 

3.1. Popis stávajícího stavu 

Pro udržitelný budoucí rozvoj města je potřeba dobudovat plánovanou silniční síť 

v podobě obchvatu a odstranit závady na stávajícím průtahu městem, mezi než patří i křižovatka 

u autobusového nádraží. Hlavními dopravními tepnami jsou silnice I/11, která tvoří ucelený tah 

ze státní hranice se Slovenskem přes Ostravu, Opavu, Bruntál, Šumperk, Hradec Králové a 

silnice I/45, která vede od státní hranice s Polskem přes Krnov, Bruntál k Horní Loděnici. Před 

Horní Loděnicí se silnice I/45 napojuje na silnici I/46, která vede dále do Olomouce. Silnice 

I/45 a I/11 se kříží v Bruntále mj. i v křižovatce u autobusového nádraží, která je předmětem 

této diplomové práce. Zájmové území je vyznačeno na Obr. 2. 

Hlavní komunikace je vedena po silnici I/11 (ulice Opavská, ulice Nádražní). Vedlej-

šími komunikacemi jsou silnice I/45 (ulice Krnovská) a místní komunikace napojující terminál 

autobusového a vlakového nádraží. Z pohledu výkonnosti představuje stávající uspo- 

 

Obr. 2. Vymezení zájmové oblasti [24] 
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řádání tři křižovatky s lokálním vyloučením některých pohybů. Ve dvou případech křižovatka 

Krnovská – Opavská a Krnovská – propojení na Opavskou, se jedná o stykové křižovatky, kři-

žovatka Nádražní – Opavská je organizačně uspořádaná jako průsečná. Na hlavní komunikaci 

od centra – silnice I/11 (ulice Nádražní) je zřízen přidatný pruh pro odbočení vlevo. Na větvi, 

která je součástí stykové křižovatky Krnovská – Opavská, je samostatný pruh pro odbočení 

vpravo, který slouží k odvedení silného dopravní proudu ve směru Krnov – silnice I/45 (ulice 

Krnovská) – centrum – silnice I/11 (ulice Nádražní). Uspořádání jednotlivých pruhů je vyzna-

čeno vodorovným dopravním značením. Na větvích od Krnova, Opavy a od autobusového ná-

draží jsou vybudovány přechody. Přechod na větvi od autobusového nádraží je navíc opatřen 

dělícím a ochranným ostrůvkem.  

3.2. Začátek a konec stavby 

Začátek stavby ze směru od Opavy (I/11 ulice Opavská) začíná v místě, kde komuni-

kace křižuje stávající železniční přejezd a ve směru od centra (I/11 ulice Nádražní) končí u 

přidatných pruhů zhruba před parcelou č. 1089. Na místní komunikaci ulice Nádražní končí 

návrh v místech napojení stávajícího autobusového nádraží. Ze směru od Krnova (I/45 ulice 

Krnovská) končí návrh za stávajícím přechodem pro chodce. Začátky a konce staveb se v jed-

notlivých variantách od sebe mírně liší. 

3.3. Přehled dotčených pozemků 

V následující tabulce jsou přehledně uspořádány parcely, které budou dotčeny případ-

nou přestavbou křižovatky. Čísla parcel byly zjištěny z digitální katastrální mapy a informace 

o parcelách byly získány na portálu ČÚZK. 

Okres: Bruntál Město: Bruntál Katastrální území: Bruntál - město [613169] 

Poř. 

č. 

Parcela 

č. 

Způsob využití        

pozemku 
Vlastník 

1 2629/3 manipulační plocha 
K+R Projekt s.r.o., Budějovická 1518/13a, Michle, 

14000 Praha 4 

2 2629/2 manipulační plocha Kolomý Martin, č. p. 192, 79201 Staré Město 

3 2623/6 ostatní komunikace Město Bruntál, Nádražní 994/20, 79201 Bruntál 

4 3866 silnice 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 

Nusle, 14000 Praha 

5 2928 ostatní komunikace Město Bruntál, Nádražní 994/20, 79201 Bruntál 

6 2927 ostatní komunikace Město Bruntál, Nádražní 994/20, 79201 Bruntál 

7 2627/4 zeleň 
K+R Projekt s.r.o., Budějovická 1518/13a, Michle, 

14000 Praha 4 

8 2624 zbořeniště Město Bruntál, Nádražní 994/20, 79201 Bruntál 

9 2924/1 společný dvůr Město Bruntál, Nádražní 994/20, 79201 Bruntál 
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10 2911/2 ostatní komunikace Město Bruntál, Nádražní 994/20, 79201 Bruntál 

11 2910 zbořeniště Město Bruntál, Nádražní 994/20, 79201 Bruntál 

12 2912 zbořeniště Mikesková Anežka, Hálkova 609/6, 79201 Bruntál 

13 2909 zbořeniště Město Bruntál, Nádražní 994/20, 79201 Bruntál 

14 2914 jiná plocha Město Bruntál, Nádražní 994/20, 79201 Bruntál 

15 2913 zbořeniště Město Bruntál, Nádražní 994/20, 79201 Bruntál 

16 2628/1 manipulační plocha Město Bruntál, Nádražní 994/20, 79201 Bruntál 

17 2627/1 jiná plocha 
K+R Projekt s.r.o., Budějovická 1518/13a, Michle, 

14000 Praha 4 

18 2628/2 zeleň 
K+R Projekt s.r.o., Budějovická 1518/13a, Michle, 

14000 Praha 4 

19 2908 ostatní komunikace Město Bruntál, Nádražní 994/20, 79201 Bruntál 

20 3864/1 silnice 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 

Nusle, 14000 Praha 

21 2656 ostatní komunikace Město Bruntál, Nádražní 994/20, 79201 Bruntál 

22 2905 jiná plocha Město Bruntál, Nádražní 994/20, 79201 Bruntál 

23 2906 manipulační plocha Město Bruntál, Nádražní 994/20, 79201 Bruntál 

24 3864/8 ostatní komunikace Město Bruntál, Nádražní 994/20, 79201 Bruntál 

25 2915 zbořeniště Město Bruntál, Nádražní 994/20, 79201 Bruntál 

26 2916 zbořeniště Město Bruntál, Nádražní 994/20, 79201 Bruntál 

27 2911/1 ostatní komunikace Město Bruntál, Nádražní 994/20, 79201 Bruntál 

28 2917 zbořeniště Město Bruntál, Nádražní 994/20, 79201 Bruntál 

29 2919 jiná plocha Město Bruntál, Nádražní 994/20, 79201 Bruntál 

30 2926 ostatní komunikace 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, 

Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 

31 3882/4 dráha 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, 

Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 

32 3864/9 silnice 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 

Nusle, 14000 Praha 

33 3887 dráha 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, 

Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1 

34 2825 zahrada Město Bruntál, Nádražní 994/20, 79201 Bruntál 

Tab. 1. Přehled dotčených pozemků [23] 
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4. Výchozí údaje pro návrh variant 

4.1. Kategorie a funkční skupina křížujících se komunikací 

Šířkové uspořádání silnice I/11 mimo zastavěné území odpovídá kategorii S 9,5/80 dle 

ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic, které v zastavěném území v ulici Opavské přechází 

odhadem v příčné uspořádání MS2 11,5/9/50 (dvoupruhová komunikace se základní šířkou 

jízdního pruhu 3,5 m a chodníkem umístěným na jedné straně komunikace). V úseku ulice Ná-

dražní je příčné uspořádání odhadem MS2 19/14/50 (dvoupruhová komunikace s chodníky od-

dělenými od hlavního prostoru zeleným pásem se základní šířkou jízdního pruhu 3,5 m). V 

zastavěném území má tedy silnice I/11 charakter sběrné komunikace s funkcí dopravně – ob-

služnou (funkční skupina B dle ČSN 73 61 10 Projektování místních komunikací). 

Šířkové uspořádání silnice I/45 mimo zastavěné území odpovídá kategorii S 11,5/90, 

která v zastavěném území ulici Krnovské přechází odhadem v příčné uspořádání MS2 16/8/50 

(dvoupruhová komunikace se základní šířkou jízdního pruhu 3,5 m a chodníky po obou stra-

nách komunikace). V zastavěném území má tedy silnice I/14 charakter sběrné komunikace s 

funkcí dopravně – obslužnou. 

Místní komunikaci ulici Nádražní lze charakterizovat příčným uspořádáním MO2 

10,5/8/50 (dvoupruhová komunikace se základní šířkou jízdního pruhu 3,5 m a chodníkem 

umístěným na jedné straně komunikace). Ulice Nádražní je komunikaci funkční skupiny C, 

tedy obslužnou místní komunikací s funkcí obslužnou. 

4.2. Plánovací podklady a průzkumy 

Pro vypracování diplomové práce byly použity následující podklady: 

 digitální technická mapa (DTM) 

 zdigitalizovaná katastrální mapa daného území 

 digitální ortofotomapa 

 Územní plán Bruntálu 

 Celostátní sčítaní dopravy 2010 

 grafikon vlakové dopravy  

 vlastní sčítání dopravy 

4.3. Dopravní zatížení dotčených komunikací 

Navrženým dopravním řešením jsou dotčeny silnice I/11 ulice Opavská a Nádražní, 

silnice I/45 ulice Krnovská a místní komunikace ulice Nádražní. Zájmovým územím vedou 

linky městské hromadné, příměstské i dálkové dopravy. Z platných jízdních řádů bylo zjištěno, 
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že křižovatkou projede celkem 367 autobusů za den. Nejsilněji je zatíženo levé odbočení 

z místní komunikace ulice Nádražní do města. V blízkosti řešené křižovatky se nachází i želez-

niční přejezd. Z grafikonu vlakové dopravy vyplývá, že ve špičkových hodinách přes přejezd 

projedou pouze 4 vlaky. Více podrobností je uvedeno v příloze C. Dopravní průzkum a vyhod-

nocení intenzit. Ze celostátního sčítání dopravní v roce 2010 byla vytvořena tabulka dopravního 

zatížení silnic I/11 ulice Opavská, Nádražní a I/45 ulice Krnovská. 

Ulice 
O 2010 

voz/den 

M 2010 

voz/den 

N 2010 

voz/den 

K 2010 

voz/den 

A 2010 

voz/den 

SV 2010 

voz/den 

Nádražní (sč. úsek: 7-0661) 

Silnice I/11 
11 327 59 1 205 543 264 13 398 

Opavská (sč. úsek: 7-0671) 

Silnice I/11 
4 853 51 743 263 212 6 122 

Krnovská (sč. úsek: 7-0871) 

Silnice I/45 
5 285 76 641 359 53 6 414 

Tab. 2. Výsledky celostátního sčítání z roku 2010 [20] 

Vysvětlivky: 

O   osobní automobily – bez přívěsů i s přívěsy, dodávkové automobily 

M   motocykly – jednostopá motorová vozidla bez přívěsů i s přívěsy 

N   nákladní automobily – lehké, střední a těžké nákladní automobily, speciální nákladní auto-

mobily 

A   autobusy – vozidla určená pro přepravu osob a jejich zavazadel, která mají víc než 9 míst 

(včetně kloubových autobusů a autobusů s přívěsy) 

K   nákladní soupravy – přívěsové a návěsové soupravy nákladních vozidel 

SV   vozidla celkem 

Pro návrh konstrukce vozovky je podstatný údaj počtu těžkých vozidel za 24 hodin 

(TNV). Nejvyšší hodnota TNV byla změřena na ulici Nádražní – 2 008 voz/den. Dle ČSN 73 

6101 Projektování silnic a dálnic se návrh netuhých vozovek provádí pro návrhové období 25 

let. Výhledový koeficient růstu počtu TNV pro rok 2035 vychází 1,15. Koeficient nárůstu byl 

vypočten dle TP 225 Prognóza intenzit automobilové dopravy. Hodnota pro návrhové období 

25 let je 2 310 voz/den. Pro silnice I. třídy se uvažuje úroveň porušení D0 a výhledová hodnota 

TNV, která je v rozmezí 1 501 – 3500 voz/den, spadá do II. třídy dopravního zatížení. 
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V úterý 21. 6. 2016 v době mezi 7:15 - 10:15 a 13:15 – 16:15 byl proveden napláno-

vaný směrový průzkum. Průzkum byl prováděn jednou osobou a nahrán na kameru pro pozdější 

vyhodnocení. Samotné vyhodnocení bylo prováděno do standartního sčítacího formuláře po-

mocí čárkovací metody. Tento formulář a zmiňovaná metoda, kdy každá jedna čárka předsta-

vuje konkrétní vozidlo nebo osobu, se rovněž používá při celostátním sčítání dopravy. Před 

prováděním průzkumu a v době provádění nebyly zjištěny žádné mimořádné události, které by 

významně ovlivnily výsledek měření. 

Intenzita špičkových hodin byla vypočtena sečtením stejných po sobě jdoucích 15 mi-

nutových intervalů všech dopravních proudů, tak aby vždy daly celou hodinu. Takto byla sta-

novena dopolední špičková hodina v době od 8:45 do 9:45 a odpolední špičková hodina v době 

od 14:15 do 15:15. Celkové zatížení v dopolední špičkové hodině, tedy suma vjíždějících vo-

zidel do křižovatky, je 1 306 vozidel celkem, z toho 215 nákladních (16,5 % z celkové počtu 

vozidel) a v odpolední hodině 1 416 vozidel celkem, z toho 195 nákladních (13,8 % z celko-

vého počtu vozidel). Z porovnání vychází vyšší intenzita dopravy v odpolední špičkové hodině 

(o cca 10%), ale podíl nákladních automobilů je vyšší v ranní špičkové hodině (o cca 11 %). 

Následující tabulky uvádí hodnoty intenzity jednotlivých dopravních proudů v dopo-

lední a odpolední špičkové hodině. Pro lepší znázornění jsou doplněny ještě pentlogramy. 

Ranní špičková hodina 8:45 - 9:45, 2016 

  
I/11 ul. Nádražní MK ul. Nádražní I/11 ul. Opavská I/45 ul. Krnovská 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

O 287 159 24 23 13 4 9 162 53 42 10 299 

M 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 

N 22 12 0 1 0 0 0 13 5 2 0 14 

A 0 3 9 11 2 8 9 2 0 0 2 0 

K 21 21 0 0 2 1 2 14 5 5 1 28 

SV 332 196 33 35 17 13 20 192 64 49 13 342 

P 0 15 38 38 

Celkové zatížení křižovatky: 1 306 vozidel, 91 chodců 

Tab. 3. Intenzity dopravní během ranní špičkové hodiny od 8:45 do 9:45 
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Odpolední špičková hodina 14:15 - 15:15, 2016 

  
I/11 ul. Nádražní MK ul. Nádražní I/11 ul. Opavská I/45 ul. Krnovská 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

O 291 172 16 34 16 4 4 172 73 57 21 347 

M 7 2 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 

N 5 7 0 1 0 0 0 8 7 3 1 16 

A 0 5 21 21 5 6 7 2 0 0 5 0 

K 29 13 0 1 0 0 1 5 1 4 0 21 

SV 332 199 37 57 21 10 12 190 81 65 27 385 

P 0 28 95 55 

Celkové zatížení křižovatky: 1 416 vozidel, 178 chodců 

Tab. 4. Intenzity dopravy během odpolední špičkové hodiny od 14:15 do 15:15 

 

Obr. 3. Pentlogram stávajících intenzit během ranní špičkové hodiny od 8:45 do 9:45 
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Obr. 4. Pentlogram stávajících intenzit během odpolední špičkové hodiny od 14:15 do 15:15 

Součástí přílohy C. Dopravní průzkum a vyhodnocení intenzit jsou pentlogramy celo-

denního zatížení křižovatky pro stávající rok 2016 a výhledový rok 2036. Výpočet byl proveden 

dle TP 189 Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích. V tabulce níže je prove-

deno srovnání s údaji hodnot ročních průměrů denních intenzit – RPDI z celostátního sčítání 

dopravy v roce 2010 s ručním měřením v roce 2016. V další tabulce jsou porovnány hodinové 

intenzity dopravy. Konkrétně tedy padesátirázové intenzity – I50, na které se posuzují silnice I. 

třídy. Místní komunikace ulice Nádražní se v tabulkách neuvádí, protože v roce 2010 v tomto 

úseku nebylo prováděno sčítání. 
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Ulice 
CSD 2010               

RPDI 
[voz/den] 

Dopolední sčítání                  
RPDI 2016 
[voz/den] 

Odpolední sčítání                  
RPDI 2016 
[voz/den] 

Průměrný           
nárůst [%] 

Nádražní (sč. úsek: 7-0661) 

Silnice I/11 
13 398 15 434 13 902 9,5 

Opavská (sč. úsek: 7-0671) 

Silnice I/11 
6 122 7 209 6 329 10,6 

Krnovská (sč. úsek: 7-0871) 

Silnice I/45 
6 414 11 296 10 730 71,7 

Tab. 5. Srovnání RPDI z celostátního sčítání dopravy v roce 2010 s ručním měřením z roku 

2016 [20] 

Ulice 
CSD 2010                
I50 [voz/h] 

Dopolední sčítání                  
I50 2016 [voz/den] 

Odpolední sčítání                  
I50 2016 [voz/den] 

Průměrný           
nárůst [%] 

Nádražní (sč. úsek: 7-0661) 

Silnice I/11 
1 353 1 559 1 406 9,6 

Opavská (sč. úsek: 7-0671) 

Silnice I/11 
618 728 639 11,1 

Krnovská (sč. úsek: 7-0871) 

Silnice I/45 
648 1 141 1 084 71,7 

Tab. 6. Srovnání I50 z celostátního sčítání dopravy v roce 2010 s ručním měřením z roku 2016 

[20] 

Výhledové intenzity byly vypočteny dle TP 225 Prognóza intenzit automobilové do-

pravy II. vydání. Pro výpočet výhledových intenzit byly skupiny vozidel rozděleny do dvou 

skupin a to na lehká a těžká vozidla. Do lehkých vozidel spadají osobní automobily a motocy-

kly. Do těžkých nákladních vozidel spadají nákladní automobily, autobusy a nákladní soupravy. 

Koeficient prognózy intenzit dopravy je určen jako podíl koeficientu vývoje intenzit dopravy 

pro výhledový rok 2036 a koeficientu vývoje intenzit dopravy pro výchozí rok 2016. Podrobněji 

v příloze C. Dopravní průzkum a vyhodnocení intenzit. 

Skupina vozidel LV TV 

Typ komunikace I II+III I II+III 

Koeficient vývoje intezit dopravy pro výchozí rok 2016 1,13 1,11 1,03 1,01 

Koeficient vývoje intezit dopravy pro výhledový rok 2036 1,62 1,56 1,15 1,05 

Koeficient prognózy intenzit dopravy 1,43 1,41 1,12 1,04 

Tab. 7. Koeficienty prognózy intenzit dopravy pro výhledové období [13] 

Vysvětlivky: 

LV   lehká vozidla 

TV těžká vozidla 
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4.4. Kapacitní posouzení stávající křižovatky 

Stávající křižovatka představuje z hlediska výkonnosti tři samostatné křižovatky s lo-

kálním vyloučením některých pohybů. Ve dvou případech křižovatka Krnovská – Opavská a 

Krnovská – propojení na Opavskou, se jedná o stykové křižovatky, křižovatka Nádražní – 

Opavská je organizačně uspořádaná jako průsečná. S ohledem na uvedené bylo kapacitní po-

souzení zpracováno odděleně pro 3 stavy. Výpočet byl proveden dle TP 188 Posuzování kapa-

city neřízených úrovňových křižovatek a to pro obě dopravní špičky v roce 2016 a také pro 

výhledový rok 2036.  

Stávající křižovatka kapacitně vyhovuje. Výhledově byla stanovena úroveň kvality 

dopravy na úrovni B, kdy je doba zdržení malá se střední dobou zdržení menší nebo rovno 20 

s. Výhledově nejdelší průměrná délka fronty, zhruba 40 m, byla vypočtena pro pravé odbočení 

z ulice Krnovské směrem do centra. Délka tohoto pruhu je dle skutečnosti 56 m. Jednotlivé 

protokoly a bližší popis lze najít v příloze D. Kapacitní posouzení. 

Jedna z věcí, která nejde úplně zohlednit při posuzování podle TP je samotná vzdále-

nost výkonnostních křižovatek. Norma ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací udává 

minimální vzdálenost 150 m v případě sběrných komunikací. Tato vzdálenost může být zkrá-

cena až na 70 m v případě přehledného uspořádání, což není tento případ. Při stávajícím uspo-

řádání není dodržena normová vzdálenost jednotlivých křižovatek a může docházet k jejich 

vzájemnému ovlivňování. 

4.5. Posouzení nehodovosti stávající křižovatky 

Ze stránek webové aplikace Jednotné dopravní vektorové mapy byly v řešené lokalitě 

vyhodnoceny dopravní nehody za období od 1. 1. 2007 do 30. 9. 2016. V průběhu vypracová-

vání práce nebyly data za říjen, listopad a prosinec doplněny a s jejich zveřejněním se počítá až 

v roce 2017. 

Za uvedenou dobu bylo v této lokalitě zaznamenáno celkově 36 nehod. Celkově 13 

nehod bylo s následky na životě nebo zdraví a 23 nehod pouze s hmotnou škodou. Lehce zra-

něno bylo 14 osob a 1 osoba těžce. Jako hlavní příčiny dopravních nehod se v popisu uvádí 

„nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem“, „vozidlu přijíždějícímu zprava“ a „proti pří-

kazu značky DEJ PŘEDNOST“. Dohromady tyto příčiny tvoří 72 % všech nehod. Zřejmou 

příčinou velkého počtu dopravních nehod je nesoulad fyzické a psychologické přednosti v jízdě 

u napojení vedlejší komunikace I/45 ulice Krnovská na hlavní komunikaci I/11 ulice Nádražní. 

Ulice Krnovská je napojena do křižovatky ve směrově přímé a kromě vodorovného a svislého 
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dopravní značení, není řidič nijak upozorněn, že se nachází na vedlejší komunikaci. Křižovatka 

je navíc silněna zatížena tranzitní dopravou a hlavně řidiči kamiónů, kteří přijíždějí od centra 

(ulice Nádražní), si běžně „nárokují“ přednost před vozidly, která přijíždějí od Opavy (ulice 

Opavská). Nevhodné směrové uspořádání vedlejší komunikace ulice Krnovská vede k překra-

čování povolené rychlosti v obci a vynucování si zmiňované přednosti v jízdě.  

Při dopravním průzkumu byl zaznamenán zvýšený počet osob, které přecházely přes 

vozovku v místech stávající trafiky a lékárny na straně autobusového nádraží a nákupního cen-

tra na straně druhé. V současné době zde není přechod a byly zde zaznamenány 2 nehody, při 

nichž došlo ke srážce s chodcem. 

Na základě Metodiky výpočtu ztrát z dopravní nehodovosti na pozemních komunika-

cích byly vypočteny ekonomické ztráty. V podstatě jde o to, že každý rok se vypočte a posléze 

zveřejní průměrné částka, která uvádí výši ztrát za zranění osoby a za hmotnou škodu. U zranění 

osob se výše ztráty významně liší podle závažnosti zranění. Jednotkové náklady za zranění 

vychází 11 160 000 Kč a náklady na hmotné škody 3 481 000 Kč. Výsledná suma je 14 641 000 

Kč. Výsledná částka představuje objem peněz, který se za sledovanou dobu mohl již investovat 

do úpravy stávající křižovatky a vést ke zlepšení zřejmých závad, které opakovaně vedou ke 

vzniku nehod. Tím, že není k dispozici podrobné vyčíslení jednotlivých nehod a jedná se pouze 

o průměrné částky za nehody, je výsledná hodnota přinejmenším diskutabilní. 

5. Základní charakteristiky navržených variant 

Možným řešením stávajícího nevhodného uspořádání křižovatky by mohla být jedna 

ze čtyř nově navržených variant.  
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6. Závěr 

V diplomové práci je řešena křižovatka silnic I/11 a I/45, což je křižovatka Opavské a 

Krnovské ulice u nákupního centra Penny. Tato křižovatka je motoristy hodnocena jako jedno 

z neproblematičtějších míst na průtahu městem a policie ji hodnotí jako nehodový úsek. Místo 

stávajícího nepřehledného uspořádání jsou navrženy čtyři varianty.  

V Brně dne 11. ledna 2017                                                                        Bc. Jiří Kufka 
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