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Anotace 

 

 Obsahem mé bakalářské práce jsou návrhy řešení přestavby současného stavu 

křižovatky silnice III/4723, ul. Vrbická-Fišerova a MK II. třídy, ul. Vrbická v Ostravě-

Heřmanicích. Práce se zabývá posouzením současného stavu křižovatky a její další náplní je 

vypracování návrhů tří variant přestavby křižovatky. První varianta se zabývá přestavbou na 

stykovou křižovatku s přídatným pruhem pro odbočení vlevo, ve druhé variantě se jedná o 

přestavbu na jednoduchou, rovněž stykovou křižovatku, a náplní třetí varianty je přestavba na 

okružní křižovatku kruhového tvaru. Varianty jsou zpracovány z hlediska stavebně-

technického, ekonomického a provozního. Výsledkem práce je doporučení jedné varianty 

vhodné pro přestavbu. 

 

 

Annotation 

 

 Summary of my bachelor’s thesis are designs solution of alteration actual status of the 

cross-road of high-road III/4723, st. Vrbická-Fišerova and village road, st. Vrbická in 

Ostrava-Heřmanice. Thesis is engaged by recognition actual status of the cross-road and 

further contens is elaboration of designs the three options of alteration cross-road. First option 

is engaged in joining intersection with accesory lane for turning left, in second option there is 

alteration of the cross-road to a simple joining intersection and contens of the third option is 

alteration to a roundabout of a circular contour. Options are compile by the angle 

constructive-technic, economic and functional. Result of this thesis is recommendation of the 

one option pertinent to alteration. 
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Seznam použitého značení 

 

 ČR   Česká republika 

 DN   dopravní nehoda 

 HK   hlavní komunikace 

 HPV   hladina podzemní vody 

 MK   místní komunikace 

 OK   okružní křižovatka 

 PK   pozemní komunikace 

 SDZ   svislé dopravní značení 

 TDZ   třída dopravního zatížení 

 TNV   těžká nákladní vozidla 

 ÚÚR   Ústav územního rozvoje 

 VDZ   vodorovné dopravní značení 

 VK   vedlejší komunikace 

 j. v.   jednotkové vozidlo 

 ul.   ulice 
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1. Úvod 

 

 Předmětem mé bakalářské práce jsou variantní návrhy řešení přestavby současného 

stavu stykové křižovatky silnice III/4723, ul. Vrbická-Fišerova a MK II. třídy, ul. Vrbická v 

Ostravě-Heřmanicích. Postupně jsou v práci rozebrány širší vztahy návaznosti na ostatní 

komunikace v blízkém okolí, popis současného stavu křižovatky, dále pak dopravní značení 

na křižovatce, analýza dopravních nehod. Práce také zkoumá intenzitu dopravy. Provedl jsem 

doplňující dopravní průzkum, který slouží jako podklad pro návrh křižovatky. 

 Cílem bakalářské práce je navržení tří možných variant přestavby současného stavu 

křižovatky. Návrhy by měly odpovídat zejména požadavkům bezpečnostním, technickým, 

provozním, ale i ekonomickým. Ve fázi dokončení návrhu variant křižovatky došlo k výběru 

nejvhodnější varianty pro přestavbu, kterou jsem dále rozpracoval. Výsledkem mé práce je 

porovnání tří variant návrhů řešení pro přestavbu křižovatky. 
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2. Současný stav 

 

      2.1 Širší vztahy 

 Řešená křižovatka se nachází v Ostravě-Heřmanicích, které leží v severovýchodní 

části města Ostrava. Křižovatka spojuje silnici III/4723, ul. Vrbická-Fišerova a MK II. třídy, 

ul. Vrbická. Protože jsou tyto komunikace využívány převážně v pracovní dny pro pravidelné 

cesty do zaměstnání a škol a o víkendech je provoz výrazně nižší, intenzita provozu na 

křižovatce v pracovní dny je okolo 5 000 vozidel za den. Severně se silnice III/4723 napojuje 

na silnici II/470 spojující města Ostrava - Rychvald - Orlová, ul. Orlovská. Na jih se silnice 

III/4723 napojuje na silnici III/4721 vedoucí do dalšího městského obvodu Slezská Ostrava. Z 

řešené křižovatky vede MK II. třídy, ul. Vrbická směrem do Ostravy-Michálkovic a 

Rychvaldu. 
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Obr. 2-1: Pohled na křižovatku [10] 

 

 

Obr. 2-2: Širší vztahy [10]  
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      2.2 Popis současného stavu 

 Jedná se o stykovou křižovatku s trojúhelníkovým zatravněným ostrůvkem, jejíž úhel 

křížení je okolo pouhých 30°. Na silnici III/4723, směrem k silnici II/470, jsou od hranice 

křižovatky chodníky po obou stranách komunikace jen do krátké vzdálenosti. Dále pak 

pokračuje chodník, z důvodu stísněných podmínek a přilehlé zástavby pouze na jedné straně, 

střídavě vpravo a vlevo od komunikace, jejich šířky jsou proměnlivé. HK je ul. Vrbická, která 

vybočuje z přímého směru doleva a napojuje se na MK II. třídy, kde jsou opět chodníky 

zřízeny pouze na jedné straně střídavě vlevo a vpravo kvůli nedostatku místa a přilehlé 

zástavbě. V dané křižovatce nejsou zřízeny žádné přídatné odbočovací pruhy. V blízkosti 

křižovatky není zřízen žádný přechod pro chodce, ale protože intenzita chodců je zde velmi 

malá, není to nikterak závažný problém. Současný stav křižovatky je vyobrazen na obrázku 2-

3. 

 

 

 

Obr. 2-3: Současný stav křižovatky [11]  
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      2.3 Specifika problémů křižovatky 

 Současný stav křižovatky nevyhovuje z důvodů velkého rozsahu ploch, kde může 

docházet ke konfliktům a DN, dále také úhel křížení je velice nevhodný; vysoká rychlost 

vozidel na vjezdu do křižovatky z VK a neuposlechnutí značky č. P 4 "Dej přednost v jízdě!" 

rovněž není optimální a tento přestupek vedl ke třem DN evidovaným policií ČR. Nízká 

psychologická a faktická přednost řidičů je dalším problémem ve výčtu všech problémů. Viz 

obrázek 2-3. 

 

      2.4 Dopravní značení 

 Na stávající úrovňové stykové křižovatce je přednost určena SDZ. HK je označena 

značkou č. P 2 "Hlavní pozemní komunikace" a dodatkovou tabulkou č. E 2a "Tvar 

křižovatky", VK je označena značkou č. P 4 "Dej přednost v jízdě!" a dodatkovou tabulkou č. 

E 2a "Tvar křižovatky" jako u HK. Na obou křižujících se komunikacích je rovněž použito i 

VDZ v podobě několika značek. Značka č. V 4 "Vodicí čára" o šířce 0,25 m, značka č. V 1a 

"Podélná čára souvislá" o šířce 0,125 m a značka č. V 2b "Podélná čára přerušovaná". 

Poslední značka je ve dvou provedeních 3/1,5/0,125 a 1,5/1,5/0,25. Dopravní značení je 

znázorněno na obrázku 2-4. 

 

 

 

Obr. 2-4: Dopravní značení na ul. Vrbická 
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      2.5 Analýza dopravních nehod 

 Na křižovatce silnice III/4723, ul. Vrbická-Fišerova a MK II. třídy, ul. Vrbická bylo v 

období od 18. 10. 2007 do 12. 11. 2011 evidováno policií ČR 5 DN. Z toho 4 DN byly 

klasifikovány jako srážky s jedoucími nekolejovými vozidly, zbývající 5. DN byla 

zaevidována jako srážka s lesní zvěří, což se netýká okruhu problémů dané křižovatky. U 3 

DN, kdy řidiči vozidel neuposlechli značku č. P 4 "Dej přednost v jízdě!" došlo ke zranění 

celkem 2 osob. Dopravní nehody jsou znázorněny na obrázku 2-5. 

 

 

 

Obr. 2-5: Dopravní nehody na křižovatce silnice III/4723 a MK II. třídy [14]  
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      2.6 Dopravní průzkum 

 Dopravní průzkum byl prováděn v pátek 26. 10. 2013 v časovém úseku od 14:00 do 

18:00 hodin. Byla použita standardní čárkovací metoda na všech třech větvích křižovatky a 

zjišťovány byly hodinové intenzity dopravy v intervalu 15 minut, ze kterých se následně 

určila intenzita dopravy ve špičkové hodině. 

 

 

 

Obr. 2-6: Katastrální mapa - označení ramen křižovatky [15]  

 

Přepočtové koeficienty na jednotková vozidla najdeme v tabulce 2-1. 

 

Kolo Motocykl Osobní automobil BUS + NA 

0,5 0,8 1,0 1,5 

Tab. 2-1: Přepočtové koeficienty na jednotková vozidla [8] 
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Rameno Směr 
14:00 - 

15:00 

14:15 - 

15:15 

14:30 - 

15:30 

14:45 - 

15:45 

15:00 - 

16:00 

15:15 - 

16:15 

15:30 - 

16:30 

A 
B 52 60 63 61 69 60 52 

C 68 66 63 67 60 67 58 

B 
A 39 35 40 42 43 43 34 

C 32 35 33 26 26 23 23 

C 
A 57 58 58 48 57 50 54 

B 41 43 38 37 37 36 40 

SUMA [j. v./h] 289 297 295 281 292 279 261 

Rameno Směr 
15:45 - 

16:45 

16:00 - 

17:00 

16:15 - 

17:15 

16:30 - 

17:30 

16:45 - 

17:45 

17:00 - 

18:00 
 

A 
B 51 48 52 55 55 47  

C 64 67 67 64 44 41  

B 
A 35 37 41 38 37 30  

C 23 24 26 26 30 27  

C 
A 58 47 46 43 50 48  

B 40 39 39 41 38 30  

SUMA [j. v./h] 271 262 271 267 254 223  

Tab. 2-2: Určení intenzity špičkové hodiny [8]  

 

Přepočet na denní intenzitu dopravy v den průzkumu (1) 

 Id = Im . km,d = 1 548 . 3,364737 = 5 209 [voz/den],      (1) 

kde: 

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

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

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

 v    den průzkumu 

 364737,3
%72,29

%100%100
, 

 d

i

dm
p

k  , 

kde: 

  d

ip  je součet podílů hodinových intenzit dopravy za dobu průzkumu na denní 

intenzitě dopravy v [%]. Viz tabulka 2-3. 
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Komunikace / 

Hodiny 
D R E I II-H II-S 

II-R-

L 

II-R-

Z 
M Z 

14:00 - 15:00 6,37 6,54 6,95 7,36 7,50 7,72 7,69 8,11 7,41 8,03 

15:00 - 16:00 6,85 6,97 7,29 7,58 7,98 8,22 8,11 8,28 7,89 8,95 

16:00 - 17:00 6,97 7,08 7,12 7,15 7,56 7,63 7,87 7,56 7,51 9,59 

17:00 - 18:00 6,70 6,57 6,36 6,29 6,68 6,51 6,85 6,45 6,61 9,45 

Tab. 2-3: Denní variace intenzit dopravy v běžný pracovní den, vozidla celkem [8]  

  %72,2968,656,798,750,7d

ip  

 

Rameno Směr [j. v./4 h] 

A 
B 308 

C 347 

B 
A 218 

C 156 

C 
A 292 

B 227 

SUMA [j. v./4 h] 1 548 

Tab. 2-4: Intenzita dopravy v době průzkumu 

 

Výpočet výhledové intenzity dopravy pro rok 2043 (2) 

 Iv = I0 . kp = 5 209 . 1,519231 = 7 913 [voz/den] ,    (2) 

kde: 

 Iv je výhledová intenzita dopravy pro danou skupinu vozidel [voz/den] 

 I0 je výchozí intenzita dopravy pro danou skupinu vozidel [voz/den] 

 kp je koeficient prognózy intenzit dopravy pro danou skupinu vozidel [8]. 

 

Koeficient prognózy intenzit dopravy pro danou skupinu vozidel se určí podle vzorce (3) 

 519231,1
04,1

58,1

0


k

k
k v

p ,        (3) 

kde: 

kv je koeficient vývoje intenzit dopravy pro výhledový rok a pro danou skupinu 

vozidel viz tabulka 2-5 

k0 je koeficient vývoje intenzit dopravy pro výchozí rok a pro danou skupinu 

vozidel viz tabulka 2-5. 
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Rok 
Typ komunikace 

D R I II+III 

2013 1,06 1,06 1,04 1,04 

2043 1,92 1,93 1,63 1,58 

Tab. 2-5: Koeficienty vývoje intenzit dopravy pro všechna vozidla [9]  

 

 

Obr. 2-7: Pentlogram intenzit špičkové hodiny (14:15 - 15:15) pro rok 2013 

 

 

Obr. 2-8: Pentlogram intenzit špičkové hodiny (14:15 - 15:15) pro výhledový rok 2043 
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3. Návrhová část 

 

      3.1 Úvod 

 Zpracovány jsou tři variantní řešení přestavby křižovatky. Jedná se o dva návrhy 

řešení přestavby na stykovou křižovatku a třetím návrhem je OK. Všechny návrhy se co do 

velikosti vejdou do oblasti stávající křižovatky, takže nebude nutné řešit problémy s výkupem 

některých přilehlých pozemků. Varianty jsou rozdílné především v pohledu na organizaci 

dopravy, kdy v jednom případě je HK silnice III/4723 ul. Vrbická-Fišerova, ve druhém 

případě je HK, ul. Vrbická ponechána jako v současném stavu a ve třetím případě je HK 

okružním jízdním pásem. Jsou také rozdílné v různé šířce jízdních pruhů. 

 

      3.2 Návrh nové skladby vozovky 

 Na určitých místech bude potřeba vytvořit novou vozovku. Tam, kde bude ponechána 

stávající vozovka, dojde k jejímu frézování a bude třeba použít živičné obrusné vrstvy. 

Protože nebyly provedeny průzkumné vrty v místě pokládky nové komunikace, nejsou známy 

údaje o území, jako například údaje o HPV, geologický profil, aj. Proto byla skladba vozovky 

odvozena pouze z počtu TNVk = 281 voz/24 h, což je charakteristická hodnota denní intenzity 

TNV v návrhovém období třiceti let pro rok 2043. Z tohoto údaje plyne TDZ = IV. třída. Typ 

podloží jsem vybral jako P II (střední volba), tedy mírně namrzavé až namrzavé, neboť okolo 

křižovatky nejsou žádné velké vodní toky a HPV je neznámá. Z katalogového listu D1-N-1-

IV-PII pak byla vybrána vozovka o skladbě, jejíž znění se nachází v tab. 3-1. Návrh skladby 

vozovky byl proveden dle TP 170 [-]. 

 

 D1 návrhová úroveň porušení vozovky 

 IV TDZ 

 PII typ podloží neznámý 
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Označení 

vrstvy 
Popis vrstvy 

Tloušťka 

vrstvy [mm] 

ACO 11 asfaltový beton střednězrnný (obrusná vrstva) 40 

ACP 16 + obalované kamenivo střednězrnné (podkladní vrstva) 80 

MZK mechanicky zpevněné kamenivo 150 

ŠD štěrkodrť 150 

  Σ 420 

Tab. 3-1: Skladba vozovky [7]  

 

      3.3 Varianta I 

 Předmětem prvního variantního řešení je navržená přestavba stávající křižovatky na 

stykovou křižovatku s úhlem křížení 75°. Nejvýznamnější a zároveň nejvíce vítanou změnou 

bude přidání přídatného pruhu pro odbočení vlevo z HK na VK, na které bude vybudován 

malý dopravní ostrůvek s dělící funkcí pro lepší usměrnění dopravy. Chodníky budou 

přebudovány podél HK i VK. Vybudována bude i obytná zóna u přilehlé stávající zástavby 

jak je žlutě znázorněno na obrázku 3-1. Prostor, který vznikne mezi novou HK a obytnou 

zónou bude zatravněn. 
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Obr. 3-1: Umístění varianty I v ortofotomapě 

 

 

 

 

 

 

 



Bakalářská práce                                                                                                   Martin Klímek 

15 
 

 

      3.3.1 Jízdní pruhy 

  HK bude vybudována jako MK sběrná a má proto označení a rozdělení MS2 

11,5/8,5/50. Šířka jízdních pruhů bude tudíž 3,25 m a budou je lemovat vodící proužky o šířce 

0,50 m. Přídatný pruh pro odbočení vlevo má stejnou šířku jako průběžný pruh, tedy 3,25 m. 

Na VK budou jízdní pruhy v úrovni dělícího ostrůvku rozšířeny na 6,50 m z důvodu 

průjezdnosti návrhového vozidla - kloubového autobusu - a budou rovněž lemovány vodícími 

proužky o šířce 0,50 m. Dále od dopravního ostrůvku, který je na VK, jsou šířky jízdních 

pruhů 3 m, neboť je budována jako MK obslužná MO2 11/8/50. 

 

 

      Skladba přídatného pruhu na hlavní komunikaci pro odbočení vlevo 

 Odbočovací pruh se skládá z vyřazovacího úseku Lv o délce 40 m a čekacího úseku Lc 

o délce 20 m. Zpomalovací úsek Ld byl úplně vynechán z důvodu malé intenzity dopravy a 

minimálního ovlivnění vozidel jedoucích přímo v průběžném jízdním pruhu. Délka 

vyřazovacího úseku Lv byla stanovena na základně tabulky 7 v normě ČSN 73 6102 [1].  

 

Délka čekacího úseku Lc byla spočtena podle vzorce (4) 

 

 mPpL vnc 15104,132).069,0.86()..86(   ,    (4) 

kde: 

 Lc je délka čekacího úseku v m (zaokrouhluje se na 5 m nahoru) 

 pn je podíl počtu nákladních vozidel a/nebo autobusů z celkového počtu vozidel 

  čekajících na odbočení vlevo 

Pv je počet všech vozidel čekajících na odbočení, stanovení z grafu (obr. 27 z 

ČSN 73 6102) [1]. 

 

Délka Lc  byla z důvodu velikosti návrhového vozidla ještě zvětšena na 20 m. 
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      3.3.2 Dopravní ostrůvky 

 Dopravní ostrůvek typu A na VK bude plnit pouze dělící funkci. Jeho zřízení má za 

úkol především zklidnit a lépe usměrnit dopravu. Ostrůvek je navržen podle ČSN 73 6102 

(obr. 40 a tab. 14) [1]. Jeho příčný rozměr činí v nejširším místě 1,40 m a čela ostrůvku jsou 

zaoblena kružnicovými oblouky o poloměrech 0,50 m. Ostrůvek bude vybudován stavebně se 

zatravněním a bude mít plochu 5 m
2
. Pro jeho včasné postřehnutí bude označen SDZ č. C 4a 

"Přikázaný směr objíždění vpravo". 

 

 

      3.3.3 Nároží křižovatky 

 Pro nároží křižovatky budou použity pouze prosté kružnicové oblouky. Při odbočení 

vpravo z VK, ul. Vrbická bude použit oblouk o poloměru 17 m pro průjezd návrhového 

vozidla - kloubového autobusu - a zároveň bude v tomto nároží vybudována zvýšená srpovitá 

krajnice o poloměru 6 m pro zamezení průjezdů menších vozidel. Nároží pro pravé odbočení 

z HK, ul. Fišerova na VK, ul. Vrbická bude tvořeno obloukem o poloměru 12 m a dále 

navazujícím obloukem o poloměru 32 m. 

 

 

      3.3.4 Vodorovné dopravní značení 

 Okraje vozovky se označí VDZ č. V 4 "Vodicí čára" o šířce 0,25 m. V bezprostřední 

blízkosti před křižovatkou budou jízdní pruhy odděleny značkou č. V 1a "Podélná čára 

souvislá" o minimální délce 30 m, na kterou ihned poté bude navazovat značka č. V 2b 

"Podélná čára přerušovaná" v provedení 3/1,5/0,125. Přídatný pruh sloužící pro odbočení 

vlevo bude od průběžného pruhu oddělen značkou č. V 2b "Podélná čára přerušovaná" v 

provedení 3/1,5/0,125 a následně značkou č. V 1a "Podélná čára souvislá" v délce 30 m. Na 

konci odbočovacího úseku bude použita značka č. V 5 "Příčná čára souvislá". Plochy, na které 

je zakázáno vjíždět anebo nad ně jakkoliv zasahovat nákladem budou označeny značkou č. V 

13a "Šikmé rovnoběžné čáry" v provedení 0,5/1 pod úhlem 45° se sklonem do jízdního pruhu. 

Okraje těchto ploch budou označeny značkou č. V 4 "Vodicí čára" o tloušťce 0,125 m. Okraje 

dopravního ostrůvku budou označeny značkou č. V 4 "Vodicí čára" o tloušťce 0,25 m. Řadící 

pruhy budou na HK označeny značkou č. V 9a "Směrové šipky" a umístí se do osy jízdního 

pruhu. Jejich délka bude 5 m a před křižovatkou se budou třikrát opakovat ve vzdálenosti 5 m. 
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      3.3.5 Komunikace pro chodce 

 Pro potřeby chodců bude přebudován stávající chodník podél HK i VK na šířku 2 m. 

Nelze tak ovšem učinit u pravého odbočení z HK, ul. Vrbická-Fišerova na VK, ul. Vrbická, z 

důvodu stísněných podmínek. V současné křižovatce nejsou přechody pro chodce zřízeny. V 

navržené variantě I se rovněž nepočítá s jejich vybudováním a to z důvodu složité stavebně-

technické konstrukce křižovatky. Kvůli minimálnímu výskytu chodců to ale není nikterak 

závažný problém. 

 

 

      3.3.6 Organizace dopravy 

 V organizaci dopravy dojde ke změně. Stávající HK vedená po ul. Vrbická bude 

přesměrována na přímý směr a bude vedena po ul. Vrbická-Fišerova. Na ni se bude napojovat 

jako VK ul. Vrbická vedoucí směrem od Ostravy-Michálkovic. 

 

 

      3.3.7 Přibližný odhad nákladů 

 Ceny a finanční prostředky potřebné pro přestavbu současného stavu křižovatky na 

variantu I byly stanoveny na základě ceníku ÚÚR obsahující průměrné ceny stavebních prací 

pro rok 2012 [12]. 
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Kategorie úprav Položka 
Cena v Kč 

za m
2
; bm 

Celkem 

m
2
; bm 

Cena 

celkem v 

Kč 

Odstranění 

povrchů 

asfaltový povrch 154 2 869 441 826 

stávající chodník 114 695 79 230 

Obnovení povrchů 

kryt asfaltové 

vozovky 
600 1 423 853 800 

konstrukce vozovky 

- celá 
1 295 959 1 241 905 

dlažba z dlažebních 

kostek 
671 27 18 117 

chodník - zámková 

dlažba 
896 1 340 1 200 640 

rozprostření ornice 109 409 44 581 

založení trávníku 22 409 8 998 

Příslušenství MK 

obrubník 343 549 188 307 

VDZ 639 287 183 393 

Celková odhadovaná cena přestavby (Varianta I) 4 260 797  

Tab. 3-2: Odhad finančních nákladů Varianty I 

 

 Z výše uvedené tabulky 3-2 vyplývá, že přibližné nutné finanční prostředky pro 

realizaci Varianty I činí 4 260 797 Kč. 
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      3.4 Varianta II 

 U druhé varianty se jedná o přestavbu současného stavu křižovatky na jednoduchou 

stykovou křižovatku s dělícím ostrůvkem na VK a úhlem křížení 75°. Vybudovány budou i 

přechody pro chodce na dvou ze tří ramen křižovatky z důvodů stísněných podmínek. Počítá 

se také s výstavbou chodníků podél HK a také na levé straně VK, jak je žlutě znázorněno na 

obrázku 3-2. 

 

 

Obr. 3-2: Umístění varianty II v ortofotomapě 
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      3.4.1 Jízdní pruhy 

 Jízdní pruhy na HK, ul. Vrbická budou mít z důvodu stísněných podmínek šířku 3 m. 

Nová VK byla navržena jako MK sběrná MS2 11,5/8,5/50, s šířkou jízdních pruhů 3,25 m a 

vybudováním nového chodníku o šířce 2 m z jedné strany komunikace. Obě komunikace 

budou lemovat vodící proužky o šířce 0,50 m. Na VK budou v úrovni dělícího ostrůvku jízdní 

pruhy rozšířeny na hodnotu 6,50 m z důvodu průjezdnosti návrhového vozidla - kloubového 

autobusu - a budou rovněž lemovány vodícími proužky o šířce 0,50 m. 

 

 

      3.4.2 Dopravní ostrůvky 

 Dopravní ostrůvek typu A na VK bude plnit pouze dělící funkci. Jeho zřízení má za 

úkol především zklidnit a lépe usměrnit dopravu. Ostrůvek je navržen podle ČSN 73 6102 

(obr. 40 a tab. 14) [1]. Délka ostrůvku včetně dopravního stínu bude 20 m a jeho příčný 

rozměr bude v nejširším místě 2,60 m. Čela ostrůvku budou zaoblena kružnicovými oblouky 

o poloměrech 0,50 m. Ostrůvek bude mít plochu větší než 5 m
2
, může být tedy proveden 

stavebně se zatravněním. 

 

 

      3.4.3 Nároží křižovatky 

 Nároží budou stejně jako u první varianty konstruována pouze pomocí prostých 

kružnicových oblouků. Pro odbočení vpravo z HK, ul. Vrbická na VK, ul. Fišerova bude 

použit kružnicový oblouk o poloměru 15 m, který postačí pro průjezd návrhového vozidla - 

kloubového autobusu. Nároží pro pravé odbočení z VK, ul. Fišerova na HK, ul. Vrbická bude 

tvořeno obloukem o nejvyšším použitelném poloměru 10 m, který dovolují místní stísněné 

podmínky a přilehlá zástavba. Při pravém odbočovacím manévru bude docházet k najíždění 

rozměrnějších vozidel do protisměru. 

 

 

      3.4.4 Vodorovné dopravní značení 

 Okraje vozovky budou označeny značkou č. V 4 "Vodicí čára" o šířce 0,25 m. V 

bezprostřední blízkosti před křižovatkou budou jízdní pruhy odděleny značkou č. V 1a 

"Podélná čára souvislá" o různých délkách, na kterou ihned poté bude navazovat značka č. V 

2b "Podélná čára přerušovaná" v provedení 3/1,5/0,125. Plochy, na které je zakázáno vjíždět 
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anebo nad ně jakkoliv zasahovat nákladem budou označeny značkou č. V 13a "Šikmé 

rovnoběžné čáry" v provedení 0,5/0,5 pod úhlem 45° se sklonem do jízdního pruhu. Okraje 

těchto ploch budou označeny značkou č. V 4 "Vodicí čára" o šířce 0,125 m. Okraje 

dopravního ostrůvku budou označeny rovněž značkou č. V 4 "Vodicí čára", ale o větší šířce 

0,25 m. Místa určená pro přecházení chodců budou označena značkou č. V 7 "Přechod pro 

chodce" a budou v šířce 3 m. 

 

 

      3.4.5 Komunikace pro chodce 

 Pro potřeby chodců bude přebudován stávající chodník podél HK na šířku 2 m. Nelze 

tak učinit ale u pravého odbočení z VK, ul Fišerova na HK, ul. Vrbická. V místech přechodů 

pro chodce bude obruba chodníku snížena na 0,02 m, aby byl zabezpečen přístup pro osoby s 

omezenou schopností pohybu. Pro osoby se sníženou schopností orientace budou zřízeny 

varovný a signální pás v šířkách 0,4 m respektive 0,8 m. Tyto pásy budou vybudovány z 

reliéfní dlažby a odlišného odstínu než je samotný chodník. Dále bude vybudován i vodící pás 

přechodu, široký 0,55 m, který navazuje na signální pásy v chodníku a je součástí VDZ, 

konkrétně značky č. V 7 "Přechod pro chodce". 

 

 

      3.4.6 Organizace dopravy 

 Ve druhé variantě bude HK ponechána jako v současném stavu, tudíž jí bude ul. 

Vrbická. VK je ul. Fišerova napojující se pod úhlem 75° na HK.  

 

 

      3.4.7 Přibližný odhad nákladů 

 Ceny a finanční prostředky potřebné pro přestavbu současného stavu křižovatky na 

variantu II byly stanoveny na základě ceníku ÚÚR obsahující průměrné ceny stavebních prací 

pro rok 2012 [12]. 
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Kategorie úprav Položka 
Cena v Kč 

za m
2
; bm 

Celkem 

m
2
; bm 

Cena 

celkem v 

Kč 

Odstranění 

povrchů 

asfaltový povrch 154 1 498  230 692 

stávající chodník 114 527 60 078 

Obnovení povrchů 

kryt asfaltové 

vozovky 
600 791  474 600 

konstrukce vozovky 

- celá 
1 295 125 161 875 

chodník - zámková 

dlažba 
896 702 628 992 

rozprostření ornice 25 728 18 200 

založení trávníku 22 728 16 016 

Příslušenství MK 

obrubník 343 414 142 002 

VDZ 639 123 78 597 

Celková odhadovaná cena přestavby (Varianta II) 1 811 052 

Tab. 3-3: Odhad finančních nákladů Varianty II 

 

 Z výše uvedené tabulky 3-3 vyplývá, že přibližné nutné finanční prostředky pro 

realizaci varianty II činí 1 811 052 Kč. 
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      3.5 Varianta III 

 V poslední variantě je navrhována přestavba současného stavu stykové křižovatky s 

trojúhelníkovým ostrůvkem na OK ve tvaru kruhu s jedním jízdním pruhem na okružním 

pásu. Vnější průměr OK bude 30 m, průměr středového ostrova bude 15 m a šířka prstence, 

který může být ojediněle pojížděn zejména nadměrnými vozidly, bude 2 m. Šířka jízdního 

pruhu na okružním pásu bude 5 m. 

 

 

Obr. 3-3: Umístění varianty III v ortofotomapě 
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      3.5.1 Jízdní pruhy na vjezdech a výjezdech 

 Šířky všech jízdních pruhů na vjezdových a výjezdových větvích krom jediné byly 

navrženy na 5,50 m. Zbývající poslední vjezdová větev má šířku jízdního pruhu 3 m s korekcí 

podle vlečných křivek návrhového vozidla - kloubového autobusu - z důvodu jejího tečného 

napojení. 

 

 

      3.5.2 Připojovací a odbočovací směrové oblouky 

 Vjezdové a výjezdové větve OK budou provedeny stykovým napojením, kde 

průběžnou HK je okružní jízdní pás s předností v jízdě a VK je připojená vjezdová větev 

křižující PK. Poloměry připojovacích a odbočovacích směrových oblouků budou 15 m. Mezi 

ul. Fišerova a Vrbická bude navíc vybudována srpovitá krajnice, která nemá konkrétně daný 

poloměr, ale bude vybudována pomocí vlečných křivek návrhového vozidla - kloubového 

autobusu - a umožní pravé odbočení nadměrných vozidel.  

 

 

      3.5.3 Jízdní pruhy v mezikřižovatkových úsecích 

 Šířka jízdních pruhů na ul. Vrbická je navržena na 3 m. Jízdní pruhy lemují vodící 

proužky o šířkách 0,50 m. Na ul. Fišerova bude hodnota šířky jízdních pruhů 3,25 m a tyto 

jízdní pruhy budou rovněž lemovány vodícími proužky o šířkách 0,50 m. 

 

 

      3.5.4 Dopravní ostrůvky 

 V této variantě je navrženo několik typů dopravních ostrůvků a to jak pouhý dopravní 

stín, tak i stavebně provedené dopravní ostrůvky. Na ul. Fišerova bude pro oddělení vjezdové 

a výjezdové větve použit ostrůvek trojúhelníkového tvaru, který bude zřízen v podobě 

optického dopravního stínu a ostrůvek bude plnit pouze dělící funkci. Na ul. Vrbická ve 

směru od Ostravy-Michálkovic bude vybudován trojúhelníkový dopravní ostrůvek doplněný o 

dopravní stín s dělící funkcí. Čela tohoto ostrůvku budou zaoblena kružnicovými oblouky o 

poloměrech 0,50 m. Poslední ostrůvek na ul. Vrbická bude mít tvar obdélníkový (se 

zaoblením) a bude plnit funkci jak dělící, tak ochrannou. Jeho šířka bude 1,50 m - nejmenší 

možná - a bude přes něj vést přechod pro chodce. V místě přechodu pro chodce budou 

obrubníky sníženy na hodnotu 0,02 m nad úroveň vozovky. Čela tohoto ostrůvku u okružního 

jízdního pásu budou zaoblena kružnicovými oblouky o poloměrech 0,50 m, čelo na druhé 



Bakalářská práce                                                                                                   Martin Klímek 

25 
 

straně ostrůvku u dopravního stínu bude zaobleno obloukem o poloměru 0,75 m. Všechna 

zatravněná místa dopravních ostrůvků budou mít plochu větší než 5 m
2
, což je plocha 

minimální pro stavební provedení ostrůvku. Rovněž vegetační úprava středového ostrova 

bude velice vhodná. 

 

 

      3.5.5 Vodorovné dopravní značení 

 Okraje vozovky budou označeny značkou č. V 4 "Vodicí čára" o šířce 0,25 m. V 

bezprostřední blízkosti před OK budou jízdní pruhy odděleny značkou č. V 1a "Podélná čára 

souvislá" o různých délkách a dopravními ostrůvky, které jsou doplněny značkami č. V 13a 

"Šikmé rovnoběžné čáry" v provedení 0,5/0,5 pod úhlem 45° se sklonem do jízdního pruhu. 

Na značku č. V 1a "Podélná čára souvislá" bude ihned navazovat značka č. V 2b "Podélná 

čára přerušovaná" v provedení 3/1,5/0,125. Na konci každé vjezdové větve před vjezdem na 

okružní jízdní pás bude značka č. V 2b "Podélná čára přerušovaná" v provedení 1,5/1,5/0,25. 

Plochy, na které je zakázáno vjíždět anebo nad ně jakkoliv zasahovat nákladem budou 

označeny značkou č. V 13a "Šikmé rovnoběžné čáry" v provedení 0,5/0,5 pod úhlem 45° se 

sklonem do jízdního pruhu. Okraje těchto ploch budou označeny značkou č. V 4 "Vodicí 

čára" o šířce 0,125 m. Okraje dopravních ostrůvků budou označeny rovněž značkou č. V 4 

"Vodicí čára", ale o šířce 0,25 m. Místa určená pro přecházení chodců budou označena 

značkou č. V 7 "Přechod pro chodce" a budou v šířce 3 m. 

 

 

      3.5.6 Svislé dopravní značení 

 Na každém rameni OK budou 50 m před vjezdem na okružní jízdní pás umístěny 

značky č. IS 9b "Návěst před křižovatkou". Na čelech dopravních ostrůvků budou umístěny 

značky č. C 4a "Přikázaný směr objíždění vpravo" a C 4c "Přikázaný směr objíždění vpravo a 

vlevo". Do 10ti metrů před vnějším okrajem okružního jízdního pásu OK budou umístěny 

značky č. C 1 "Kruhový objezd", které budou doplněny značkami č. P 4 "Dej přednost v 

jízdě!". V bezprostřední blízkosti přechodů pro chodce budou umístěny značky č. IP 6 

"Přechod pro chodce". 
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      3.5.7 Komunikace pro chodce 

 Pro potřeby chodců budou zřízeny chodníky lemující komunikaci (vyznačené žlutě na 

obrázku 3-3). Nebude tak možné učinit u pravého odbočení mezi ul. Fišerova a Vrbická, kde 

to nedovolují stísněné podmínky. I proto nebudou chodníky od komunikací odděleny zeleným 

pásem. V místech přechodů pro chodce bude obruba chodníku snížena na 0,02 m, aby byl 

zabezpečen přístup pro osoby s omezenou schopností pohybu. Pro osoby se sníženou 

schopností orientace budou zřízeny varovný a signální pás v šířkách 0,4 m respektive 0,8 m. 

Tyto pásy budou vybudovány z reliéfní dlažby a odlišného odstínu než je samotný chodník. 

Dále bude vybudován i vodící pás přechodu, široký 0,55 m, který navazuje na signální pásy v 

chodníku a je součástí VDZ, konkrétně značky č. V 7 "Přechod pro chodce". 

 

 

      3.5.8 Přibližný odhad nákladů 

 Ceny a finanční prostředky potřebné pro přestavbu současného stavu křižovatky na 

variantu III byly stanoveny na základě ceníku ÚÚR obsahující průměrné ceny stavebních 

prací pro rok 2012 [12]. 
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Kategorie úprav Položka 
Cena v Kč 

za m
2
; bm 

Celkem 

m
2
; bm 

Cena 

celkem v 

Kč 

Odstranění 

povrchů 

asfaltový povrch 154 1 882 289 828 

stávající chodník 114 521 59 394 

Obnovení povrchů 

kryt asfaltové 

vozovky 
600 1 692 1 015 200  

profilovaný beton 1 737 107 185 859 

konstrukce vozovky 

- celá 
1 295 282 365 190 

dlažba z dlažebních 

kostek 
671 20 13 420  

chodník - zámková 

dlažba 
896 710 636 160 

rozprostření ornice 109 247 26 923 

založení trávníku 22 453 9 966  

Příslušenství MK 

obrubník 343 335 114 905 

VDZ 639 162 103 518 

Celková odhadovaná cena přestavby (Varianta III) 2 820 363 

Tab. 3-4: Odhad finančních nákladů Varianty III 

 

 Z výše uvedené tabulky 3-4 vyplývá, že přibližné nutné finanční prostředky pro 

realizaci varianty III činí 2 820 363 Kč. 
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4. Porovnání navržených variant 

 

 Cílem všech navržených variant bylo navrhnout takovou křižovatku, která bude 

především bezpečná a ve které také dojde k usměrnění dopravy a zajištění psychologické a 

faktické přednosti řidičů, tak jak tomu není při současném stavu křižovatky. 

 

      4.1 Varianta I 

 První varianta se zaobírala přestavbou nevyhovující stávající stykové křižovatky 

silnice III/4723, ul. Vrbická-Fišerova a MK II. třídy, ul. Vrbická na stykovou křižovatku s 

přídatným pruhem pro odbočení vlevo a úhlem křížení 75°. 

 

 

      4.1.1 Výhody varianty I 

 Mezi hlavní výhody můžeme zařadit zřízení odbočovacího pruhu vlevo na HK. Tak 

nebude docházet ke zdržování vozidel jedoucích přímo v průběžném pruhu vozidly 

odbočujícími na VK. Další výhodou je vybudování dělícího ostrůvku na VK. Výhodou také 

je, že nevzniká nutnost demolice žádných stávajících objektů. Není potřeba záboru nových 

pozemků. 

 

 

      4.1.2 Nevýhody varianty I 

 Tou největší nevýhodou je napojení na stávající zástavbu. Musela by se vybudovat 

další ulice (obytná zóna), která by spojovala HK a VK. Obytná zóna by vedla v místě stávající 

komunikace přes ul. Vrbickou podél přilehlé zástavby. Nebudou zřízeny přechody pro 

chodce. 

 

      4.2 Varianta II 

 Navrhovaná varianta řeší přestavbu současného stavu křižovatky silnice III/4723, ul. 

Vrbická-Fišerova a MK II. třídy, ul. Vrbická na jednoduchou stykovou křižovatku. 

 

 

 



Bakalářská práce                                                                                                   Martin Klímek 

29 
 

      4.2.1 Výhody varianty II 

 Mezi výhody zařadíme jednoduchost křižovatky, ponechání stávající HK vedené na ul. 

Vrbická, která dokonale kopíruje současný stav, vybudování dopravního ostrůvku s dělící 

funkcí na VK, ul. Fišerova a zřízení dvou přechodů pro chodce jak na HK, tak na VK. Další 

výhodou je výborné napojení stávající zástavby. Nevzniká nutnost demolice žádných 

stávajících objektů. Není potřeba záboru nových pozemků. 

 

 

      4.2.2 Nevýhody varianty II 

 Při pravém odbočení z VK, ul Fišerova na HK, ul. Vrbická bude docházet k najíždění 

rozměrnějších vozidel do protisměru, a to z důvodu malého poloměru nároží, kde kvůli 

stísněným podmínkám nebylo možné poloměr nároží zvětšit. Nestandardní vzdálenost 

přechodu pro chodce na VK, ul. Fišerova. 

 

      4.3 Varianta III 

 Poslední varianta se zabývá přestavbou stávající stykové křižovatky silnice III/4723, 

ul. Vrbická-Fišerova a MK II. třídy, ul. Vrbická na OK kruhového tvaru. 

 

 

      4.3.1 Výhody varianty III 

 Mezi výhody řadíme bezproblémové napojení stávající zástavby, dále vybudování 

dělícího ostrůvku na MK II. třídy, ul. Vrbická, ostrůvku s funkcí dělící i ochrannou na silnici 

III/4723, ul. Vrbická a zřízení dvou přechodů pro chodce, které bohatě postačují poptávce 

chodců. Všechny křižovatkové pohyby budou bezproblémové i pro rozměrnější vozidla. 

Nevzniká nutnost demolice žádných stávajících objektů. Není potřeba záboru nových 

pozemků. 

 

 

      4.3.2 Nevýhody varianty III 

 Vzdálenost přechodu pro chodce od okružního jízdního pásu na ul. Fišerova není 

optimální, ale protože intenzita chodců je opravdu minimální, nemusíme toto považovat za 

velký problém. 
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      4.4 Tabulkové porovnání variant 

 Pro lepší přehlednost a porovnání, byla sestavena tabulka 4-1, obsahující jednotlivé 

navržené varianty a jejich hodnotící kritéria jednotlivých řešených problémů křižovatek spolu 

s jejich odpovídajícím bodovým ohodnocením. 

 

(Bodové hodnocení: 3 body - nejlepší, 1 bod - nejhorší) 

 

 

Hodnotící kritérium Varianta I Varianta II Varianta III 

Finanční náročnost 1 3 2 

Organizace dopravy 2 3 3 

Potřeba demolice 3 3 3 

Prostorová náročnost 1 3 2 

Průjezdnost nadměrných vozidel 2 2 3 

Řešení přechodů pro chodce 1 2 2 

Řešení chodníků 3 3 3 

Bodů celkem 13 19 18 

Tab. 4-1: Tabulkové porovnání variant 
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5. Vyhodnocení a závěr 

 

 Z tabulkového porovnání vyplývá, že první varianta přestavby křižovatky očividně 

zaostává v bodovém hodnocení za druhou a třetí variantou. Ať už je to z důvodů finanční či 

prostorové náročnosti nebo nevybudováním přechodů pro chodce. Podstatnou záležitostí u 

varianty I je navržená obytná zóna sloužící k obsluze místní zástavby na ul. Vrbická. Varianta 

II je z celkového hlediska velmi jednoduchá a zdařilá. Problém nastává u pravého odbočení z 

ul. Fišerova na ul. Vrbickou a to z důvodů najíždění rozměrných vozidel do protisměru při 

tomto manévru. Pro přestavbu křižovatky silnice III/4723, ul. Vrbická-Fišerova a MK II. 

třídy, ul. Vrbická je varianta III vyhodnocena jako nejlepší, i když nezískala největší počet 

bodů v bodovém hodnocení. Tato doporučená varianta představuje optimální poměr skloubení 

provozně-organizačního a bezpečnostního hlediska, obsluhu stávající zástavby, 

architektonicky zapadá do území a zkrášluje ho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bakalářská práce                                                                                                   Martin Klímek 

32 
 

 

 Pokládám za milou povinnost poděkovat paní doc. Ing. Ivaně Mahdalové, Ph.D., z 

katedry dopravních staveb fakulty stavební VŠB - TU Ostrava, za dobré a příkladné vedení a 

kvalitní rady při tvorbě této bakalářské práce. 

 A také bych chtěl poděkovat Kateřině Nyklové za pomoc při úpravě textu v mé 

bakalářské práci a za celkovou podporu. 



Bakalářská práce                                                                                                   Martin Klímek 

33 
 

6. Seznam použité literatury a zdrojů 

 

 

 Normy 

 

[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 ZMĚNA Z1 - Projektování místních komunikací. Praha: Úřad pro 

 technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2010 

 

 

 Technické podmínky 

 

[4] TP 65 - Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích - II. vydání. Praha: 

 Ministerstvo dopravy, 2002 

 

[5] TP 133 - Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích - II. 

 vydání. Praha: Ministerstvo dopravy, 2005 

 

[6] TP 135 - Projektování okružních křižovatek na silnicích a místních komunikacích - II. 

 vydání. Praha: Ministerstvo dopravy, 2005  

 

[7] TP 170 - Navrhování vozovek pozemních komunikací. Praha: Ministerstvo dopravy, 

 2004 

 

[8] TP 189 - Stanovení intenzity dopravy na pozemních komunikacích - II. vydání. Plzeň: 

 EDIP s.r.o., 2012 

 

[9] TP 225 - Prognóza intenzit automobilové dopravy. Plzeň: EDIP s.r.o., 2012 



Bakalářská práce                                                                                                   Martin Klímek 

34 
 

 Zdroje na internetu 

 

[10] odkaz na mapový server společnosti Seznam.cz, a.s.: http://www.mapy.cz/ 

 

[11] odkaz na mapový server společnosti Google Czech Republic, s.r.o.: 

 http://maps.google.cz/maps?hl=cs&tab=wl 

 

[12] odkaz na internetové stránky Ústavu územního rozvoje Ministerstva pro místní rozvoj 

 ČR obsahující průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury: 

 http://www.uur.cz/default.asp?ID=899 

 

[13] odkaz na internetové stránky statutárního města Ostrava: http://www.ostrava.cz/cs 

 

[14] odkaz na internetové stránky Ministerstva dopravy ČR obsahující informace o 

 dopravních nehodách: http://pcr.jdvm.cz/pcr/ 

 

[15] odkaz na internetové stránky Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, který 

 zdarma poskytl podklady ke zpracování práce: http://www.cuzk.cz/ 

 

 

 Literatura 

 

[16] Bezák Bystrík, Ďurčanská Daniela, Gavulová Andrea, Mahdalová Ivana, Radimský 

 Michal, Řezáč Miloslav, Smělý Martin - Mestské komunikácie - zásady navrhovania. 

 Žilina: EDIS, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mapy.cz/
http://maps.google.cz/maps?hl=cs&tab=wl
http://www.uur.cz/default.asp?ID=899
http://www.ostrava.cz/cs
http://pcr.jdvm.cz/pcr/
http://www.cuzk.cz/


Bakalářská práce                                                                                                   Martin Klímek 

35 
 

7. Seznam obrázků a tabulek 

 

 Seznam obrázků 

Obr. 2-1: Pohled na křižovatku [10] ........................................................................................... 4 

Obr. 2-2: Širší vztahy [10] .......................................................................................................... 4 

Obr. 2-3: Současný stav křižovatky [11] .................................................................................... 5 

Obr. 2-4: Dopravní značení na ul. Vrbická ................................................................................ 6 

Obr. 2-5: Dopravní nehody na křižovatce silnice III/4723 a MK II. třídy [14] ......................... 7 

Obr. 2-6: Katastrální mapa - označení ramen křižovatky [15] ................................................... 8 

Obr. 2-7: Pentlogram intenzit špičkové hodiny (14:15 - 15:15) pro rok 2013 ......................... 11 

Obr. 2-8: Pentlogram intenzit špičkové hodiny (14:15 - 15:15) pro výhledový rok 2043 ....... 11 

Obr. 3-1: Umístění varianty I v ortofotomapě .......................................................................... 14 

Obr. 3-2: Umístění varianty II v ortofotomapě ........................................................................ 19 

Obr. 3-3: Umístění varianty III v ortofotomapě ....................................................................... 23 

 

 Seznam tabulek 

Tab. 2-1: Přepočtové koeficienty na jednotková vozidla [8] ..................................................... 8 

Tab. 2-2: Určení intenzity špičkové hodiny [8] ......................................................................... 9 

Tab. 2-3: Denní variace intenzit dopravy v běžný pracovní den, vozidla celkem [8].............. 10 

Tab. 2-4: Intenzita dopravy v době průzkumu ......................................................................... 10 

Tab. 2-5: Koeficienty vývoje intenzit dopravy pro všechna vozidla [9] .................................. 11 

Tab. 3-1: Skladba vozovky [7] ................................................................................................. 13 

Tab. 3-2: Odhad finančních nákladů Varianty I ....................................................................... 18 

Tab. 3-3: Odhad finančních nákladů Varianty II ..................................................................... 22 

Tab. 3-4: Odhad finančních nákladů Varianty III .................................................................... 27 

Tab. 4-1: Tabulkové porovnání variant .................................................................................... 30 

 



Bakalářská práce                                                                                                   Martin Klímek 

36 
 

8. Seznam příloh 

 

 Výkresová dokumentace č. 1 Varianta 1 - situace 

     č. 1.1 Varianta 1 - vlečné křivky 

     č. 2 Varianta 2 - situace 

     č. 2.1 Varianta 2 - vlečné křivky 

     č. 3 Varianta 3 - situace 

     č. 3.1 Varianta 3 - dopravní značení 

     č. 3.2 Varianta 3 - rozhledy 

     č. 3.3 Varianta 3 - vlečné křivky 

     č. 3.4 Varianta 3 - řez 

     č. 3.5 Varianta 3 - rozšiřovací klín 

     č. 4 Širší vztahy 


