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1. Úvod 

Bakalářská práce se zabývá řešením přestavby křižovatky silnice III/4749 a ulice Nádražní v  

Albrechticích. Řešením této práce bude provedeno v souladu s územním plánem obce 

Albrechtice,  v kterém je navržena přestavba stávající křižovatky na křižovatku okružní.  

Cílem bakalářské práce je dle potřeby vypracování více variant rekonstrukce ul. 

Nádražní a silnice III/4749. Součástí řešení bude vybrána nejvhodnější varianta úpravy 

křižovatky na křižovatku okružní. Budou provedeny základní dopravně – inženýrské výpočty 

spolu s prognózou dopravy v roce 2033. Dále bude řešena dopravní obsluha okolních ploch a 

ostatních navazujících komunikací. Daná varianta bude posouzena z technického a 

ekonomického hlediska a bude proveden orientační odhad nákladů.  

  



2 

 

2. Stávající stav 

2.1 Širší vztahy 

Řešená křižovatka leží v obci Albrechtice u Českého Těšína, v okrese Karviná. 

Nachází se 30 km východně od krajského města Ostrava. Na východě od Albrechtic leží 

Karviná, na severu sousedí s obcí Stonava, směrem na jih leží Těrlicko a Český Těšín a na 

západě  město Havířov a obec Horní Suchá. Obec leží blízko měst Havířov a Karviná, jež 

nabízí pracovní příležitosti a kulturní využití pro obyvatele. Albrechtice mají okolo 4000 

obyvatel. [10] 

Řešená silnice III/4749 a silnice III/4743 (Havířov, Životice – Albrechtice) tvoří 

základní dopravní vazbu obce Albrechtice. Silnice III/4749 je vedena v katastrálním území 

obce Stonavy a Karviné. Jedná se o hlavní  komunikaci obce Albrechtice a Stonavy. Zajišťuje 

napojení na severu na silnici  I/59 vedoucí v úseku Ostrava – Orlová – Karviná a dále silnici 

II/475. Směrem na jih vede přes obce Stonava a Albrechtice a končí na silnici I/11 u obce 

Stanislavice. Průměrné dopravní zatížení silnice se pohybuje mezi 2 500 – 3 600 vozidel za 

24 hodin. Ulice Nádraží je součástí obce Albrechtice a nachází se zde vlakové nádraží. 

Albrechticemi prochází celostátní železniční trať č.321 (Opava – Český Těšín). [11] 

 

Obr. 1 Širší vztahy [12] 
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2.2 Popis stávajícího stavu 

Křižovatka se nachází na k.ú obce Albrechtice, směr obec Stonava. Jedná se o 

průsečnou křižovatku s trojúhelníkovým dopravním ostrůvkem. Dopravní ostrůvek má tvar  

rovnostranného trojúhelníku se stranami dlouhými 19 m a je zatravněný. Hlavní komunikace 

je silnice III/4749. Vedlejší komunikace je ulice Nádražní. Jedná o místní komunikaci 

obslužnou ve dvoupruhové kategorii s šířkou 6,5m. Dle ČSN 73 6110 jde o funkční skupinu 

místních komunikací typu C. Na ulici nádražní se dále nachází vlakové nádraží (Opava – 

Český Těšín). U vlakové nádraží je dále autobusová zastávka „Albrechtice žel.st.“. Podél 

hlavní komunikace (směr z centra Albrechtic ) vede na levé straně chodník, který  pokračuje 

kolem odbočující větve na vedlejší komunikaci k vlakovém u nádraží. Podél hlavní 

komunikace (směr ze Stonavy) vede po pravé straně chodník, který vede kolem odbočovací 

větve a končí kousek za křižovatkou u vtoku propustku. Na křižovatce není vyznačen žádný 

přechod ani odbočovací pruh. Na hlavní komunikaci v místě křižovatky se dále nachází dva 

vjezdy do rodinných domů, které budou muset být řešeny v rámci přestavby křižovatky. Před 

křižovatkou na vedlejší komunikaci se nachází propustek o přibližné délce 13 m a na hlavní 

komunikaci (směr z centra Albrechtic) se nachází druhý propustek o délce 13 m. Řešená 

křižovatka se nachází v ochranném pásmu dráhy. [11] 

 

Obr. 2 Ortofotomapa [12] 
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Obr. 3 Křižovatka  

2.3 Dopravní značení 

Jedná se o úrovňovou křižovatku s určením přednosti v jízdě se svislým dopravním 

značením. Hlavní komunikace je označená z obou stran značkou č. P2 ,,Hlavní pozemní 

komunikace”. Hlavní komunikace směrem  na obec Stonavu je označena značkou č. A 1b 

,,Zatáčka vlevo”. Vedlejší komunikace (ul.Nádražní) je osazena značkou č. P4 ,,Dej přednost 

v jízdě”.  Mezi vodorovné dopravní značení můžeme označit vodící čáru č.V4,  nacházející se 

na hlavní komunikaci. V místě křížení komunikací je tato vodící čára provedena jako 

přerušovaná. [5],[6] 
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Obr. 4 Dopravní značení na vedlejší komunikaci 
 

2.4 Územní plán 

Územní plán Albrechtic byl schválen v roce 2011 a byl proveden Urbanistickým 

střediskem Ostrava. Tento územní plán vychází ZÚR Moravskoslezského kraje, který počítá s   

s novou přeložkou silnice I/11. Silnice bude provedena jako dvoupruhová směrově 

nerozdělená.  Napojení silnice III/4743 bude provedeno mimoúrovňově v místní části 

Paclůvka. Křížení se silnicí III/4749 bude řešeno mimoúrovňově. V rámci územního plánu je 

navrhnuta  přestavba křižovatky silnice III/4749 s ul. Nádražní v rámci zlepšení bezpečnosti 

dopravy na křižovatku okružní. Dále je navržena plocha pro výstavbu čerpací stanice 

nacházející se u autobusové zastávky „Nákupní středisko“ cca 100 m před křižovatkou. 

Územní plán dále řeší úpravu místních komunikací na jednotné kategorie dle příslušných 

norem, do které spadá i zájmová ulice Nádražní. Další úpravy pro tuto ulici nejsou 

navrhovány. Ulice Nádražní dále vede k budoucí zástavbě místní části Pomezní , Polní a 

Bažantice. Předpokládané zvýšení intenzit dopravy v tomto směru je minimální. [11] 
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Obr. 5 Výřez z územního plánu – část doprava [11] 

 

2.5 Analýza dopravních nehod 

Na dané křižovatce eviduje Ministerstvo dopravy ČR v období od 29. 1. 2008 do 11.2. 

2012 pouze 3 nehody, kdy došlo ke dvěma případům s následkem lehce zraněných osob. Dvě 

nehody byly klasifikovány jako srážky s pevnou překážkou, kdy hlavní příčinou bylo 

nepřízpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky. Třetí nehoda je klasifikována 

jako srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem, kdy došlo k nedodržení bezpečné vzdálenosti 

za vozidlem. [13] 
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Obr. 6 Analýza dopravní nehod [13] 

 

2.6 Specifika problému křižovatky 

Hlavním problémem křižovatky je její nevyhovující tvar s trojúhelníkovým dopravním 

ostrůvkem, kdy může dojít k nebezpečným manévrům při průjezdu křižovatkou. Jedná se 

především o přednost zprava při odbočení z hlavní komunikace. Tento stav může působit 

problémy především řidičům neznalým daného území. Dalším nevyhovující situací jsou 

rozhledové poměry pro odbočení z vedlejší komunikace doleva na hlavní komunikaci. Dále 

dochází k častému a nebezpečnému zkracování cesty chodců přes dopravní ostrůvek. Na 

vedlejší komunikaci chybí přechod pro chodce. [2] 
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3. Dopravně inženýrské výpočty 

3.1 Intenzita dopravy ŘSD 

ŘSD provádí sčítání na úseku silnice III/4749 označeném jako sčítací úsek „7-2696“ 

každých pět let. Zájmový úsek začíná v Albrechticích od silinice III/4743 směrem od Životic 

a končí u silnice II/475. Z výsledku sčítání ŘSD z roku 2010 projelo sčítacím úsekem celkem 

2913 vozidel za 24 hodin. V roce 2005 bylo naměřeno celkem 3691 vozidel za 24 hodin. Na 

vybraném úseku můžeme sledovat, že došlo ke snížení průjezdu počtu težkých a osobních 

vozidel. Na ulici Nádražní nebylo provedeno sčítání. [14] 

 

Obr. 7 Mapa se zobrazením sčítacích úseků pro rok 2010 [14] 
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Tab. 1 Tabulka sčítacího úseku 7-2696 pro rok 2010 [14] 

 

Intenzita dopravy pro rok 2005 sčítací úsek 7-2696 [počet vozidel/24 hodin] 

rok Těžká vozidla T 
Osobní vozidla 

O 
Motocykly 

Součet všech 

vozidel 

2005 501 3141 49 3691 

Tab. 2 Sčítání pro rok 2005 [14] 

 

3.2 Dopravní průzkum 

Průzkum se uskutečnil za běžného pracovního dne  (pátek) v měsíci listopad v roce 

2012. Proběhl v době mezi 7:00 – 9:00. Byla použita standartní čárkovací metoda, která se 

prováděla ze tří stanovišť A, B a C. Počasí nebylo ideální, bylo zataženo a teplota kolem 7°C. 

Zaznamenována byla osobní vozidla, motocykly, autobusy, nákladní automobily a kola. 

Vzhledem k malé intenzitě vozidel stačila k záznamu jedna osoba. 
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Obr. 8 Schéma křižovatky dopravního průzkumu 

 

   osobní motocykl autobus a nákladní automobil kolo 

1 0,8 1,5 0,5 

Tab. 3 Přepočtové koeficienty na jednotkové vozidla [8] 

Údaje o počtu vozidel v patnáctiminutových intervalech  přepočtené na jednotkové vozidla. 

STANOVIŠTĚ A 

       
směr/hod. 

7:00-

7:15 

7:15-

7:30 

7:30-

7:45 

7:45-

8:00 

8:00-

8:15 

8:15-

8:30 

8:30-

8:45 

8:45-

9:00 

ROVNĚ (C) 21 23,5 19 21,5 12,5 15,5 19,5 15 

VLEVO (B) 13,5 12,5 18 11 23 9 8 18,5 

CELKEM 34,5 36 37 32,5 35,5 24,5 27,5 33,5 

Tab. 4 Údaje o počtu vozidel na Stanovišti A v patnáctiminutových intervalech 
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směr/hod. 
7:00-

7:15 

7:15-

7:30 

7:30-

7:45 

7:45-

8:00 

8:00-

8:15 

8:15-

8:30 

8:30-

8:45 

8:45-

9:00 

VLEVO(C) 3 0 2,5 0 2 2 0 0 

VPRAVO(A) 11,5 8 7,5 9 9,5 14 8 6,5 

CELKEM 14,5 8 10 9 11,5 16 8 6,5 

Tab. 5 Údaje o počtu vozidel na Stanovišti B v patnáctiminutových intervalech 

         STANOVIŠTĚ C 

       
směr/hod. 

7:00-

7:15 

7:15-

7:30 

7:30-

7:45 

7:45-

8:00 

8:00-

8:15 

8:15-

8:30 

8:30-

8:45 

8:45-

9:00 

ROVNĚ (A) 17,5 12 14 12 19 12 11 18 

VPRAVO (B) 3,5 3,5 1 1 1 2 1,5 0 

CELKEM 21 15,5 15 13 20 14 12,5 18 

Tab. 6 Údaje o počtu vozidel na Stanovišti C v patnáctiminutových intervalech 

         

         SOUČET VŠECH 

       
hod. 7:00-7:15 

7:15-

7:30 

7:30-

7:45 

7:45-

8:00 

8:00-

8:15 

8:15-

8:30 

8:30-

8:45 

8:45-

9:00 

součet 70 59,5 62 54,5 67 54,5 48 58 

Tab. 7 Součet všech stanovišť v patnáctiminutových intervalech 

 

Součet všech projetých vozidel v rámci stanovišť za dobu  průzkumu je zobrazen 

v tab. 8. 

stanoviště A Σ 261 voz. 

stanoviště B Σ 83,5 voz. 

stanoviště C Σ 129 voz.  

 

 

 

 

Celkem 473,5 voz. 

Tab. 8 Součet všech projetých vozidel za dobu  průzkumu  

 

Bylo zjištěno, že křižovatkou projelo celkem 473,5 jednotkových vozidel za dobu 

průzkumu. Nejintenzivnějším dopravním proudem bylo stanoviště A, a to ve směru centrum 

obce Albrechtice – Stonava. Celkem tímto směrem projelo 147,5 jednotkových vozidel za 

dobu průzkumu. 
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3.3 Výpočet intenzit dopravy za den 

Ke stanovení intenzit dopravy voz/den byli použit výpočet obsažený v Technických 

podmínkách TP189 - Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích (II. vydání).  

Intenzity byly stanoveny již po přepočítání  všech vozidel na jednotkové vozidla. Pro 

zjednodušení výpočtu byly použity koeficienty silnice třetí třídy také pro místní komunikaci. 

Dle TP189 můžeme přepočítat na denní intenzitu dopravy v den průzkumu dle vzorce : 

dmmd kII ,.  , (1) 

Kde:       

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

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

dmk ,
  přepočtový koeficient intenzity dopravy v době průzkumu na denní intenzitu 

dopravy v den průzkumu [-]  

 

Koeficient 
dmk ,
 můžeme určit dle vzorce 

d

i

dm
p

k
%100

,
 ; (2) 

kde: 

d

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

intenzitě dopravy [%]  

Dle  TP189 charakterizujeme tři typy provozu na silnicích třetí třídy a to hospodářský, 

smíšený a rekreační. Pro naši křižovatku nejlépe odpovídá popis hospodářského provozu, 

komunikace používáné zejména pro cesty do zaměstnání a škol v pracovních dnech. O 

víkendu je provoz snížený. Průzkum byl proveden na podzim v běžný pracovní den, proto 

byla vzata příloha č.2.6 z TP189 (tab. 9). Odpovídající hodnoty denních variací pro náš 

průzkum: 

pro 7-8 hod. 6,99% 

pro 8-9 hod. 6,70%. 
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Tab. 9 Koeficienty denních variací intenzit dopravy v běžném provozu, pracovní den, vozidla 

celkem, podzimní,  příloha 2.6 z TP189 [8] 

Výpočet 
dmk ,
 dle vzorce (2) : 

35,7
%70,6%99,6

%100%100
, d

i

dm
p

k  (2) 

 

Výpočet denní intenzity dopravy : 

denvozkII dmmd /23,34805,473.35,7. ,
 (1) 

Stanovený výpočet se liší dle ŘSD z roku 2010 přibližně o 567 vozidel. 

3.4 Doplňující ověřovací průzkum 

Z důvodu ověření získaných hodnot z dopravního průzkumu byl následně proveden 

doplňující průzkum v měsíci dubnu (2013). Průzkum proběhl od 7:00 – 9:00. Schéma bylo 

stejné jako v předchozím průzkumu viz. obr. 7. K záznamu opět stačila jedna osoba. 

Zaznamenovány byli osobní vozidla, motocykly, autobusy, nákladní automobily a kola. Bylo 

zataženo a teplota okolo 15°C. 
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Údaje o počtu vozidel v patnáctiminutových intervalech  přepočtené na jednotkové 

vozidlo. Hodnoty pro přepočet na jednotkové vozidla jsou uvedeny v tab. 3 

 

STANOVIŠTĚ A 

       
směr/hod. 

7:00-

7:15 

7:15-

7:30 

7:30-

7:45 

7:45-

8:00 

8:00-

8:15 

8:15-

8:30 

8:30-

8:45 

8:45-

9:00 

ROVNĚ (C) 18 20,5 21 23,5 9,5 16 19,5 14 

VLEVO (B) 23,5 22,5 23,5 14 19 11,5 10 19,5 

CELKEM 41,5 43,0 44,5 37,5 28,5 27,5 29,5 33,5 

Tab. 10 Údaje o počtu vozidel na Stanovišti A v patnáctiminutových intervalech – doplňující 

průzkum 

 

STANOVIŠTĚ B 

       
směr/hod. 

7:00-

7:15 

7:15-

7:30 

7:30-

7:45 

7:45-

8:00 

8:00-

8:15 

8:15-

8:30 

8:30-

8:45 

8:45-

9:00 

VLEVO(C) 8 0 0 3 3 2 1 2 

VPRAVO(A) 11,5 8 7,5 12 13 13,5 8 5,5 

CELKEM 19,5 8 8,5 15 16 15,5 9 7,5 

Tab. 11 Údaje o počtu vozidel na Stanovišti B v patnáctiminutových intervalech – doplňující 

průzkum 

         STANOVIŠTĚ C 

       
směr/hod. 

7:00-

7:15 

7:15-

7:30 

7:30-

7:45 

7:45-

8:00 

8:00-

8:15 

8:15-

8:30 

8:30-

8:45 

8:45-

9:00 

ROVNĚ (A) 21 11,5 10 8 15 14 8 15,5 

VPRAVO (B) 0 2 2 2 1 3 1 1 

CELKEM 21 13,5 12 10 16 17 9 16,5 

Tab. 12 Údaje o počtu vozidel na Stanovišti C v patnáctiminutových intervalech – doplňující 

průzkum 
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SOUČET VŠECH 

hod. 7:00-7:15 
7:15-

7:30 

7:30-

7:45 

7:45-

8:00 

8:00-

8:15 

8:15-

8:30 

8:30-

8:45 

8:45-

9:00 

součet 82 64,5 65 62,5 60,5 60 47,5 57,5 

Tab. 13 Součet všech stanovišť v patnáctiminutových intervalech – doplňující průzkum 

Součet všech vozidel za dobu  průzkumu v rámci stanovišť  je zobrazen v tab. 14 

stanoviště A Σ 285,5 voz. 

stanoviště B Σ 99,0 voz. 

stanoviště C Σ 115 voz.  

 

 

 

 

Celkem 499,5 voz. 

Tab. 14 Součet vozidel za dobu  průzkumu – doplňující průzkum 

V doplňujícího průzkumu bylo zjištěno, že křižovatkou projelo celkem 499,5 

jednotkových vozidel za dobu průzkumu. Nejintenzivnějším dopravním proudem bylo opět 

stanoviště A, a to směr centrum obce Albrechtice – Stonava. Celkem tímto směrem projelo 

142,0 jednotkových vozidel za dobu průzkumu.  

3.5 Výpočet intenzit dopravy z doplňujícího průzkumu. 

Ke stanovení intenzit dopravy voz/den (voz/24h) byl použit stejný postup jako 

v kapitole 3.4. Nejprve byly stanoveny koeficienty denních variací intenzit z přílohy č. 2.6 

obsažené v TP189 [8]. Hodnoty byly vzaty pro běžný provoz, pracovní den, vozidla celkem a 

období jarní. Odpovídající hodnoty denních variací pro náš průzkum: 

pro 7-8 hod. 6,79% 

pro 8-9 hod. 6,63%. 

 

Výpočet přepočtového koeficientu dle vzorce (2): 

45,7
%63,6%79,6

%100
,dmk  

Výpočet denní intenzity dopravy dle vzorce (1) : 

denvozkII dmmd /28,37215,499.45,7. ,
  

Rozdíl v počtu voz/den se oproti průzkumu provedeném na podzim liší o 241,05. 

Můžeme konstatovat, že údaje získané v ověřovacím průzkum se příliš neliší od průzkumu 

provedeného na podzim.  
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3.6 Stanovení prognózy intenzit dopravy 

Ke stanovení výhledové intenzity dopravy pro rok 2033 bude použito TP225 - 

Prognóza intenzit automobilové dopravy.  Technické podmínky 225 jsou určeny především 

pro výpočet na dálnicích a silnicích. K výpočtu bude použita tzv. metoda jednotného 

součinitele růstu, která předpokládá stejný růst intenzit dopravy na komunikacích  bez ohledu 

na jejich polohu. Pro souhrnný výpočet celkové výhledové intenzity dopravy lze použít 

vzorec: 

pv kII .0
 (3) 

kde: 

0I     výchozí intenzita dopravy bez členění podle skupin vozidel [voz/den] 

pk   koeficient prognózy intenzit dopravy, určí se dle vztahu (6) [voz/doba 

průzkumu] 

  

Koeficient prognózy intenzit dopravy : 

0k

k
k v

p
 (4) 

kde: 

vk   koeficient vývoje  intenzit dopravy pro výhledový rok vozidel [-] 

0k   koeficient vývoje intenzit dopravy pro výchozí  rok  [-] 

 

Koeficienty 
vk a 0k byly zjištěny z přílohy č.3 obsažené  v TP225. Pro 0k se rovná 1,04 a pro

vk se rovná 1,44. 

Výpočet 
pk  dle  (4) :  

38,1
04,1

44,1
pk  

Výhledová intenzita v roce 2033 se tedy rovná: 

 
pv kII .0

= 1,38.3721,28 = 5135,37 voz/den (3) 
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Místo (úsek) Albrechtice 
Posuzovaný 

profil 

Křižovatka ul.Nádražní a 

III/4749 

Číslo 

komunikace 
III/4749 

Typ 

komunikace 
III. 

1 Výchozí rok  2013 

2 Výhledový rok  2033 

 
 skupina vozidel 

 LV TV SV 

3 Výchozí intenzita dopravy I0[voz/den] - -  

4 
Koeficient  vývoje intenzit dopravy pro 

výchozí rok 
k0[-] - - 1,04 

5 
Koeficient vývoje dopravy pro 

výhledový rok 
kv[-] - - 1,44 

6 Koeficient prognózy intenzit dopravy kp[-] - - 1,38 

7 Výhledová intenzita dopravy Iv[voz/den] - - 
5135 

 

Tab. 15 Protokol pro výpočet výhledové intenzity dopravy [9] 
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4.Návrh okružní křižovatky 

Pro přestavbu křižovatky byly navrhnuty celkem tři možné varianty. Byly řešeny dle 

TP 135 Projektování okružních  křižovatek na silnicích a místních  komunikacích a upraveny 

dle vlečných křivek vozidel. Kapacitní posouzení křižovatek nebylo provedeno, neboť dle 

TP135 se provádí tehdy, pokud dle prognózy součet všech vozidel vjíždějících do křižovatky 

překročí hodnotu 18000 voz/den. V kapitole 3.5 byla stanovena prognóza dopravy celkem 

5135 voz/den. [8] 

4.1 Varianta I 

Varianta č.1 je provedena jako okružní křižovatka s okružním jízdním pásem 

kruhovitého tvaru.  Průměr vnějšího okružního jízdního pásu je 27,00 m. Šířka jízdního pásu 

je 5,00 m a je proveden jako jednopruhový. Průměr středového ostrova je 17,00 m. Šířka 

pojízdného prstence pro použití nadrozměrnými vozidly  je 3,00 m.  

4.1.1 Návrhové prvky varianty I 

Vjezdy: 

Vjezd vozidel na okružní jízdní pás je navržen stykovým napojením, kdy hlavní 

komunikace je okružní jízdní pás. Šířky jízdních pruhů na vjezdových větvích jsou v šířce 

4,50 – 5,00 m včetně  vodícího a odvodňovacího proužku. 

Výjezdy: 

Šířky jízdních pruhů na výjezdových větvích jsou 4,50 m a 5,00 m včetně  vodícího a 

odvodňovacího proužku. 

Připojovací a odbočovací směrové oblouky: 

Poloměry připojovacích směrových oblouků z vjezdové větve na okružní jízdní pás 

jsou 15,00 m. Poloměry odbočovacích směrových oblouků z okružního jízdního pásu na 

výjezdovou větev jsou 18,00 m. 

Středový ostrov: 

Průměr středového ostrova spolu s prstencem je 17,00 m. Středový ostrov je vhodně 

upraven vegetací. Prstenec je šířky 3,00 m a je proveden tak, aby umožnil ojedinělý průjezd 

nadměrných vozidel. 

Okružní jízdní pás: 

Je proveden jako jednopruhový o šířce 5,00 m. 
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Dopravní ostrůvky:  

V této variantě jsou použity na všech větvích dělící ochranné ostrůvky pro snadnější 

přechod chodců. Směrem od centra Albrechtic je minimální šířka ostrůvku 1,75 m. Zaoblen je 

poloměrem 0,75 m. U ulice Nádražní a větve na Stonavu jsou ostrůvky řešeny shodně. Jejich 

minimální šířka je 1,50 m a oba jsou zaboleny poloměrem 0,75 m. 

Komunikace pro pěší: 

Chodníky jsou navrhnuty z hlediska bezpečnosti chodců po všech stranách okružní 

křižovatky. Od Stonavy jsou navrhnuty v rozměru 2,00 m směrem k ulici Nádražní. Ze směru 

od Albrechtic k ulici Nádražní je jeho šířka 1,50 m. Tento chodník na obou stranách dále 

navazuje na stávající chodník o šířce 1,50 m. Nově navrhnutý chodník podél hlavní 

komunikace na pravé straně má šířku 2,00 m. V místech přechodu bude chodník snížen o 0,02 

m nad vozovkou. Chodníky budou také opatřeny varovným a signalizačním pásem s odlišnou 

strukturou. [4] 

Dopravní obsluha okolních ploch: 

Dopravní obsluha okolních ploch je řešena pro přilehlé sjezdy k rodinným domům, 

které se nachází v oblasti řešené křižovatky. Vznikající problém napojení dvou rodinných 

domů v místě křižovatky je vyřešen pomocí společného sjezdu ve výjezdové větvi směrem na 

Stonavu. Napojení je provedeno v šířce 4,50 m. Sjezd umožňuje pouze odbočení vpravo, čímž 

zamezuje vyjet vozidlům směrem na Albrechtice. Proto je v této variantě navržena možnost 

pojízdné plochy umožňující přejetí vozidla a odbočení vlevo na pozemní komunikaci. Toto 

provedení osobně nedoporučuji, kvůli složitosti manévru a možnému vzniku problematického 

a nebezpečného místa křižovatky. Ostatní sjezdy k rodinným domům jsou řešeny stejně jako 

ve stávajícím stavu, tj. ve stejné šířce a provedení. Tyto sjezdy jsou provedeny pomocí 

snížených obrub.[3] 

4.1.2 Odhad nákladů 

Odhad nákladů byl proveden podle ÚÚR – Ministerstva pro místní rozvoj ČR. ÚÚR 

zpracovává průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury. Použita byla aktualizace pro 

rok 2012.[15] 
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Položka Množství m.j. 
Jednot. 

Cena (Kč) 
Cena (Kč) 

Přípravné práce – odstranění stávajícího stavu 

Odstranění 
chodníků 

 

248 
za m

2
 130 32 240 

Odstranění vozovky 1649 za m
2
 805 1 327 445 

Zemní práce 660 za m
3
 69 45 540 

Provedení nového stavu 

Konstrukce 

vozovky - netuhá 

(včetně zemních 
prací, obrubníku a 
vodícího proužku) 

1420 za m
2
 1183 1 679 860 

Rozprostření ornice 258 za m
2
 165 4 128 

Založení trávníků 258 za m
2
 21 5418 

Chodník dlážděný 454 za m
2
 896 406 784 

Zpevněná plocha -
prstenec 

132 za m
2
 1120 147 840 

Zpevněná plocha – 

ostatní plochy 
45 za m

2
 500 22 500 

Svislé dopravní 
značení 

15 za 1 kus 1500 22 500 

Vodorovně 
dopravní značení 

152 za m
2
 600 91 200 

Celková cena 3 785 455 

Tab. 16 Odhad nákladů pro variantu I 

 

Celkový orientační odhad na přestavbu křižovatky byl stanoven na 3 785 455 Kč. 
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Obr. 9 Varianta I v ortofotomapě 

4.2 Varianta II 

Varianta této okružní křižovatky je provedena jako okružní křižovatka s okružním 

jízdním pásem elipsovitého tvaru. Průměr v hlavní ose křižovatky je 32,00 m a průměr ve 

vedlejší ose 23,00 m. Šířka jízdního pásu je 5,00 m. Veškeré geometrické rozměry byly 

navrhnuty s ohledem na vlečné křivky směrodatných vozidel. 

4.2.1 Návrhové prvky varianty II 

Vjezdy: 

Vjezd vozidel na okružní jízdní pás je navržen stykovým napojením, kdy hlavní 

komunikace je okružní jízdní pás. Šířky jízdních pruhů na vjezdových větvích jsou v šířce 

4,30 – 5,85 m včetně  vodícího a odvodňovacího proužku. 

Výjezdy: 

Šířky jízdních pruhů na výjezdových větvích jsou 4,30 - 5,55 m včetně  vodícího a 

odvodňovacího proužku. 
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Připojovací a odbočovací směrové oblouky: 

Poloměry připojovacích směrových oblouků z vjezdové větve na okružní jízdní pás 

jsou 15,00 m. Poloměry odbočovacích směrových oblouků z okružního jízdního pásu na 

výjezdovou větev jsou 30,00 m. 

Středový ostrov: 

Středový ostrov má tvar elipsy a je vhodně upraven vegetací. Šířka pojízdného 

prstence pro použití rozměrnými vozidly je proměnná. V hlavní ose křižovatky je šířka 1,50 

m, ve vedlejší ose 3,00 m a 3,10 m.  

Okružní jízdní pás: 

Je proveden jako jednopruhový o šířce 5,00 m. 

Dopravní ostrůvky:  

V této variantě jsou použity na všech větvích dělící ochranné ostrůvky pro snadnější 

přechod chodců. Směrem od centra Albrechtic je minimální šířka ostrůvku 1,50 m. Zaoblen je 

poloměrem 0,75 m. U ulice Nádražní je minimální šířka 1,50 m a zaoblen je poloměrem 0,75 

m. U větve směrem na Stonavu je minimální šířka 1,50 m a je zaoblen poloměrem 0,75 m. 

Všechny zatravněné ostrůvky mají minimální plochu 5,00 m
2
. 

Komunikace pro pěší: 

Chodníky jsou navrhnuty okolo okružní křižovatky. Od Stonavy jsou navrhnuty 

v rozměru 2,00 m směrem k ulici Nádražní. Ze směru od Albrechtic je šířka chodníku 2,00 m. 

Tento chodník na obou stranách dále navazuje na stávající chodník o šířce 1,50 m. Nově 

navrhnutý chodník podél hlavní komunikace na pravé straně má šířku 2,00 m. V místech 

přechodu bude chodník snížen o 0,02 m nad vozovkou. Chodníky budou také opatřeny 

varovným a signalizačním pásem s odlišnou strukturou.[4] 

Dopravní obsluha okolních ploch: 

Dopravní obsluha okolních ploch je řešena pro přilehlé sjezdy k rodinným domům, 

které se nachází v oblasti řešené křižovatky. Napojení problematického místa dvou rodinných 

domů je vyřešeno napojením společného sjezdu na okružní jízdní pás. Z tohoto důvodu je 

zvolen netradiční tvar okružní křižovatky. Napojení je provedeno v šířce 4,00 m. Ostatní 

sjezdy k rodinným domům jsou řešeny stejně jako ve stávajícím stavu, tj. ve stejné šířce a 

provedení. Tyto sjezdy jsou provedeny pomocí snížených obrub.[3] 
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4.2.2 Odhad nákladů 

Odhad nákladů byl proveden podle ÚÚR – Ministerstva pro místní rozvoj ČR. ÚÚR 

zpracovává průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury.  Použita byla aktualizace pro 

rok 2012.[15] 

 

Položka Množství m.j. 
Jednot. 

Cena (Kč) 
Cena (Kč) 

Přípravné práce – odstranění stávajícího stavu 

Odstranění 
chodníků 

 

255 
za m

2
 130 33 150 

Odstranění vozovky 1695 za m
2
 805 1 364 475 

Zemní práce 678 za m
3
 69 46 782 

Provedení nového stavu 

Konstrukce 

vozovky - netuhá 

(včetně zemních 
prací, obrubníku a 
vodícího proužku) 

1340 za m
2
 1183 1 585 220 

Rozprostření ornice 280 za m
2
 165 46 200 

Založení trávníků 280 za m
2
 21 5 880 

Chodník dlážděný 460 za m
2
 896 412 160 

Zpevněná plocha -
prstenec 

100 za m
2
 1120 112 000 

Zpevněná plocha – 

ostatní plochy 
30 za m

2
 500 15 000 

Svislé dopravní 
značení 

15 za 1 kus 1500 22 500 

Vodorovně 
dopravní značení 

170 za m
2
 600 102 000 

Celková cena 3 745 367 

Tab. 17 Odhad nákladů pro variantu II 

 

Celkový orientační odhad na přestavbu křižovatky byl stanoven na 3 745 367 Kč. 
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Obr. 10 Varianta II v ortofotomapě 

4.3 Varianta III 

Varianta III je provedena jako okružní křižovatka s okružním jízdním pásem 

kruhovitého tvaru spolu se spojovací větví pro odbočení z ulice Nádražní na Albrechtice. 

Průměr vnějšího okružního jízdního pásu je 23,00 m. Šířka jízdního pásu je 5,15 m a je 

proveden jako jednopruhový. Průměr středového ostrova je 6,35 m. Šířka pojízdného prstence 

pro použití rozměrnými vozidly je 3,25 m. Veškeré geometrické rozměry byly navrhnuty 

s ohledem na vlečné křivky směrodatných vozidel. 

4.3.1 Návrhové prvky varianty III 

Vjezdy: 

Vjezd vozidel na okružní jízdní pás je navržen stykovým napojením, kdy hlavní 

komunikace je okružní jízdní pás. Šířky jízdních pruhů na vjezdových větvích jsou v šířce 

4,90 – 5,30 m včetně  vodícího a odvodňovacího proužku. 

Výjezdy: 

Šířky jízdních pruhů na výjezdových větvích jsou 4,25 - 4,75 m včetně  vodícího a 

odvodňovacího proužku. 
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Středový ostrov: 

Průměr středového ostrova spolu s prstencem je 6,35m. Středový ostrov je vhodně 

upraven vegetací. Prstenec je šířky 3,25 m a je proveden tak, aby umožnil ojedinělý průjezd 

nadměrných vozidel. 

Připojovací a odbočovací směrové oblouky: 

Poloměry připojovacích směrových oblouků z vjezdové větve na okružní jízdní pás 

jsou 15,00 m. Poloměry odbočovacích směrových oblouků z okružního jízdního pásu na 

výjezdovou větev 27,00 m. 

Okružní jízdní pás: 

Je proveden jako jednopruhový o šířce 5,15 m. 

Spojovací větev: 

Spojovací větev nebo-li „by-pass“ je navrhnut především pro odbočení autobusu 

z ulice Nádražní. Šířka jízdního pásu je 5,35 m. Poloměry směrových oblouků jsou 25,00 m a 

27,00 m. 

Dopravní ostrůvky:  

V této variantě jsou použity na všech větvích dělící ochranné ostrůvky pro snadnější 

přechod chodců. Směrem od centra Albrechtic je minimální šířka ostrůvku 1,50 m. Zaoblen je 

poloměrem 0,75 m. U ulice Nádražní je minimální šířka 1,50 m a zaoblen je poloměrem 0,75 

m. U větve směrem na Stonavu je minimální šířka 1,50 m a je zaoblen poloměrem 0,75 m. 

Všechny zatravněné ostrůvky mají minimální plochu 5,00 m
2
. 

Komunikace pro pěší: 

Chodníky jsou navrhnuty okolo okružní křižovatky. Od Stonavy jsou navrhnuty 

v rozměru 2,00 m směrem k ulici Nádražní. Ze směru od Albrechtic k ulici Nádražní potom 

2,00 m. Tento chodník na obou stranách dále navazuje na stávající chodník o šířce 1,50 m. 

Nově navrhnutý chodník podél hlavní komunikace na pravé straně má šířku 2,00 m. 

V místech přechodu bude chodník snížen o 0,02 m nad vozovkou. Chodníky budou také 

opatřeny varovným a signalizačním pásem s odlišnou strukturou. [4] 

Dopravní obsluha okolních ploch: 

Dopravní obsluha okolních ploch je řešena pro přilehlé sjezdy k rodinným domům, 

které se nachází v oblasti řešené křižovatky. Napojení problematického místa je vyřešeno 

stejně jako ve variantě č.2, a to napojením společného sjezdu dvou rodinných domů na 

okružní jízdní pás. Napojení je provedeno v šířce 3,75 m. Ostatní sjezdy k rodinným domům 
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jsou řešeny stejně jako ve stávajícím stavu, tj. ve stejné šířce a provedení. Tyto sjezdy jsou 

provedeny pomocí snížených obrub.[3] 

4.3.2 Odhad nákladů 

Odhad nákladů byl provedeno podle ÚÚR – Ministerstva pro místní rozvoj ČR. ÚÚR 

zpracovává průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury. Použita byla aktualizace pro 

rok 2012. [15] 

Položka Množství m.j. 
Jednot. 

Cena (Kč) 
Cena (Kč) 

Přípravné práce – odstranění stávajícího stavu 

Odstranění 
chodníků 

270 za m
2
 130 35 100 

Odstranění vozovky 1740 za m
2
 805 1 400 700 

Zemní práce 696 za m
3
 69 48 024 

Provedení nového stavu 

Konstrukce 

vozovky - netuhá 

(včetně zemních 

prací, obrubníku a 
vodícího proužku) 

1420 za m
2
 1183 1 679 860 

Rozprostření ornice 257 za m
2
 165 42 405 

Založení trávníků 257 za m
2
 21 5 397 

Chodník dlážděný 520 za m
2
 896 465 920 

Zpevněná plocha -
prstenec 

96 za m
2
 1120 107 520 

Zpevněná plocha – 

ostatní plochy 
3 za m

2
 500 1 500 

Svislé dopravní 
značení 

17 za 1 kus 1500 25 500 

Vodorovně 
dopravní značení 

190 za m
2
 600 114 000 

Celková cena 3 925 926 

Tab. 18 Odhad nákladů pro variantu III 

 

Celkový orientační odhad na přestavbu křižovatky byl stanoven na 3 925 926 Kč. 
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Obr. 11 Varianta III v ortofotomapě 
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5. Vyhodnocení variant 

Cílem této kapitoly je výběr nejvhodnější varianty k realizaci. Samotnou přestavbou 

na křižovatku okružní byly vyřešeny některé problémy uvedené v kapitole 2.7.  Mezi výhody 

všech variant patří samotné výhody přestavby křižovatky na křižovatku okružní. Jedná se 

zejména o jasné vymezení přednosti v jízdě, snížení rychlosti vozidel a větší bezpečnost 

křižovatky. Nevýhoda všech variant je nutnost sdružení stávajících sjezdů ke dvěma 

rodinným domům do jednoho společného sjezdu. 

Varianta I 

Mezi hlavní výhody této varianty patří vhodné rozměry pro intravilán s vnějším 

průměrem křižovatky 27,00 m a celkovou šířkou okružního jízdního pásu 8,00 m. Další 

výhodou je minimální zábor pozemků, varianta se snaží využít stávajícího území křižovatky. 

Mezi hlavní nevýhody patří provedení sjezdu k dvěma rodinným domům v místě křižovatky. 

Je proveden ve výjezdové větvi směrem na Stonavu, s  možností použití pojízdné plochy přes 

dopravní ostrůvek pro odbočení ze sjezdu doleva na okružní jízdní pás. Toto provedení 

s pojízdnou plochou nedoporučuji. Mezi další nevýhody můžeme zařadit velké odsazení 

přechodu na větvi směrem na Stonavu.  

Varianta II 

Hlavním charakteristickým znakem této varianty je její netradiční tvar okružního 

jízdního pásu – tvar elipsy. Byl proveden za cílem napojení sjezdu k rodinným domům na 

okružní jízdní pás. Přesto tato varianta svým tvarem a rozměry nezapadá do daného území. 

Výhodou křižovatky je možnost napojení zmíněného sjezdu na okružní jízdní pás. Mezi 

nevýhody můžeme zařadit šířku pojízdného prstence. V místech rozšíření dosahuje šířky až 

3,10 m.  

Varianta III 

Tato varianta počítá s přestavbou křižovatky na křižovatku okružní spolu se spojovací 

větví. Mezi hlavní výhody patří napojení sjezdu k rodinným domům na okružní jízdní pás. 

Mezi nevýhody patří nutnost zavedení spojovací větve pro odbočení z ulice Nádražní. Dalším 

nevyhovujícím parametrem je délka přechodu 9,00 m na výjezdu na Albrechtice - centrum. 

Hlavní nevýhodou je její finanční náročnost, která ovšem významně nepřesahuje ostatní 

varianty. 
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Doporučená varianta: 

Jako výsledná varianta byla vybrána varianta III. Varianta eliminuje veškeré 

nedostatky stávajícího stavu a nevytváří další problematická místa tak jako varianta I. Její 

dispoziční řešení vyhovuje danému území nejlépe ze všech variant. Z hlediska finančního 

vychází varianta jako nejdražší, ale rozdíl oproti ostatním variantám je zanedbatelný.  
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6. Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo vypracovat přestavbu křižovatky silnice III/4749 a ul. 

Nádražní v Albrechticích v rozsahu studie. Při řešení přestavby byl brán zřetel na územní plán 

obce Albrechtice, který předpokládá přestavbu této křižovatky na křižovatku okružní. Nejprve 

byly provedeny širší vztahy k analyzování území křižovatky. Dále byly specifikovány 

problémy křižovatky, se kterými se počítalo při návrhu projektu. Stanovením intenzit dopravy 

pro daný úsek a prognózy dopravy pro rok 2033 byla stanovena okružní křižovatka kapacitně 

vyhovující. Následně byly varianty porovnány, provedl se odhad nákladů a byla vybrána 

výsledná varianta III. Výsledná varianta splňuje veškeré předpoklady pro realizaci a eliminuje 

současné problémy křižovatky. 
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