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1. POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU  

 
 

Cílem mé diplomové práce je úprava stávajícího křižovatky nacházející se poblíž 

Jihlavy. Na základě vlastního průzkumu dané lokality budou provedeny úpravy. Tyto úpravy 

by měli zvýšit bezpečnost a dopravní komfort dané křižovatky. 

 

a) Stručný popis území: 

 

 Řešená křižovatka (obr. 1) se nachází v extravilánu poblíž města Jihlavy a kříží silnice 

II/602 a II/406 u obce Dvorce. Jako hlavní je vedena silnice II/602. 

 

 
Obr.1 Situace širších vztahů křižovatky  

 

Silnice II/602, která tvoří hlavní výpadovku z Jihlavy směrem na Pelhřimov a Telč je 

součástí schválené strategie Páteřní silniční síť kraje Vysočina. Tato strategie vytváří síť 

hlavních silničních tahů propojujících významná sídla, průmyslová centra, turistické cíle a 

další významné lokality kraje. V regionálním měřítku má dotčená část komunikace II/602 

značný význam pro spádovost směrem k Jihlavě a Pelhřimovu nejenom v případě sídel  

SMĚR  

PELHŘIMOV 

SMĚR  

TELČ 

SMĚR  

JIHLAVA 
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ležících na samotné trase, ale i okolních měst a obcí. Z nejvýznamnějších sídel na trase nebo v 

okolí trasy lze jmenovat Jihlavu (51 tis. obyvatel) a Pelhřimov (17 tis. obyvatel). 

Silnice II/602 je tedy ve sledovaném úseku významnou silnicí regionálního významu, 

která zajišťuje dálkovou dopravu mezi Jihlavou, Pelhřimovem a na obou koncích tohoto 

úseku spádovou dopravu směrem k oběma jmenovaným sídlům. Silnice II/406 na úseku 

Kostelec – Třešť se vyznačuje intenzitou provozu nad 8 000 vozidel a patří tak 

k nejzatíženějším silnicím druhé třídy v kraji Vysočina. 

 
b) Dopravně technický stav stávajících komunikací: 

  
 Silnice II/602 je typ kategorie komunikace S9,5 a silnice II/406 je typ kategorie 

komunikace S7,5. Obě komunikace jsou dvoupruhové s návrhovou rychlostí 50 km/h. 

Celkový stávající dopravně technický stav silnic výrazně neodpovídá současným platným 

normám. Nejčastějšími závadami dopravně technického stavu silnic je nedostatečné šířkové 

uspořádání, tedy malá šířka jízdních pruhů, chybějící zpevněné a nezpevněné krajnice, malé 

směrové oblouky a malé poloměry, nedostatečný rozhled na křižovatkách silnic II. a III. tříd a 

křižovatkách silnic s místními účelovými komunikacemi.  

 
c) Intenzity dopravy: 

  
 Dle výsledků Celostátního sčítání dopravy z roku 2010 (obr. 2) dosahuje na silnici 

II/602 v úseku mezi křižovatkou se silnicí II/406 u Dvorců a křižovatkou se silnicí II/131 u 

Opatova (měřící úsek 6-1110) intenzita dopravy 2 834 osobních automobilů, 714 těžkých 

vozidel a 26 motocyklů. Celkem tedy 3 574 voz/den.  

 

Na silnici II/602 v úseku mezi křižovatkou se silnicí II/406 u Dvorců a křižovatkou se 

silnici I/38 u Jihlavy (měřící úsek 6-1120) intenzita dopravy 10 004 osobních automobilů,      

1 925 těžkých vozidel a 133 motocyklů. Celkem tedy 12 062 voz/den. 

 

Intenzita dopravy na silnici II/406 v úseku mezi křižovatkou se silnicí II/406 u Dvorců 

a zaústění silnice II/639 Dolní Cerekev (měřící úsek 6-1120) dosahuje 7 079 osobních 

automobilů, 945 těžkých vozidel a 92 motocyklů. Celkem tedy 8 116 voz/den.  
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Obr.2 Intenzity dopravy 

 

d) Dopravní nehodovost: 

  
V létě 2011 schválila vláda ČR usnesením č. 599 Národní strategii bezpečnosti 

silničního provozu na období 2011-2020, která vytyčuje cíle, základní principy a návrhy 

konkrétních opatření směřujících k zásadnímu snížení nehodovosti na silnicích v České 

republice. Hlavním cílem je snížit do roku 2020 počet usmrcených v silničním provozu na 

úroveň průměru evropských zemí a současně oproti roku 2009 snížit o 40 % počet těžce 

zraněných osob.  Dle výsledků Statistického vyhodnocení nehod na pozemních komunikacích 

za období 2005 - 2014 (obr. 3) se na řešené křižovatce stalo 30 dopravních nehod z toho jedna 

havárie a dvě srážky se zvěří. Při nehodách bylo lehce zraněno 17 osob, 1 osoba byla zraněna 

těžce a 1 osoba zahynula. 

 
     CHARAKTER NEHODY:    NÁSLEDKY NEHODY: 

  

Tab.č.1 Dopravní nehody 

SMĚR  

PELHŘIMOV 

SMĚR  

TELČ 

SMĚR  

JIHLAVA 
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Obr.3 Dopravní nehody 

  
 Z vyhodnocení výše uvedených kritérií vyplývá, že křižovatka patří do kategorie 

nehodové lokality s vysokou dopravní nehodovostí. Pro přesnější vyhodnocení byl dále 

zpracován kolizní diagram (obr. 4) a kolizní body křižovatky (obr.5). 

 

 
Obr.4 Kolizní diagram 
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Kolizní diagram byl zpracován z údajů o dopravních nehodách z let 2005 – 2014. Jako 

rizikové vychází napojení silnice II/406 na hlavní silnici směr Jihlava.  

 

  
Obr.5 Kolizní body 

 

Ze situace kolizních bodů je patrné, že se na křižovatce nachází celkem 22 kolizních 

bodů, z toho 8 odpojných, 7 křižných a 7 přípojných bodů. Další kolizní body navyšuje 

nevhodné napojení na účelovou komunikaci v místě křižovatky. 

 

e) Příčina nehodovosti: 
 

Byly identifikovány tyto faktory usnadňující vznik nehod: 

 

 Nelogické stavební uspořádání  

 Tři stykové křižovatky v jedné  

 Tangenciální připojení větve II/406 na II/602 (směr Jihlava) (obr. 6) 

 Chybějící řadicí pruh na hlavní PK pro levé odbočení (obr. 7) 

 Nedostačující dopravní vodorovné značení (obr. 8) 

 Chybějící zpevněné a nezpevněné krajnice 

 Malé směrové oblouky a malé poloměry  

 Nevhodné napojení účelové komunikace v místě křižovatky 
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f) Fotodokumentace stávajícího stavu křižovatky: 

 

 
Obr.6 Tangenciální připojení větve II/406 na II/602 

 

 

 
Obr.7 Nedostačující dopravní vodorovné značení 
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Obr.8 Chybějící zpevněné a nezpevněné krajnice 

 

Obr.9  Následek dopravní nehody na křižovatce 

 

 

g) Závěr 

 

Na základě dopravně technického posouzení stávajícího stavu dané křižovatky, 

nehodovosti na křižovatce a intenzit dopravy na komunikacích jsem navrhnul celkem čtyři 

varianty možných úprav křižovatky. Návrh úprav spočívá v rekonstrukci a rozšíření 

komunikace II/602 a II/406 dle parametrů návrhové kategorie S 9,5/50 a bude dále podrobně 

zpracován v rámci technické studie vybrané varianty. 
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2. VÝPOČET A STANOVENÍ VÝHLEDOVÝCH 

INTENZIT  
 

Dle výsledků Celostátního sčítání dopravy z roku 2010 byla stanovena špičková 

hodinová intenzita pro jednotlivé dopravní směry na všech komunikacích, viz následující 

tabulky převzaté z ŘSD. 

  

 

 

 

 

Směr Pelhřimov Išh = 323 voz/h 

 

 

 

 

 

Směr Telč  Išh = 895 voz/h 

 

 

 

 

 

Směr Jihlava  Išh = 1103 voz/h 

 

Kapacita křižovatky se podle ČSN 73 6102 posuzuje na 20 let od uvedení do provozu. Pro 

účely dopravního posouzení bylo předpokládáno uvedení do provozu v roce 2016, návrhovým 

rokem je tedy rok 2036. 

 

Výhledová hodinová intenzita dopravy byla stanovena ze současných intenzit dopravy takto: 

- Zohlednění skladby dopravních proudů pro okružní křižovatky se provede pomocí 

přepočtových koeficientů dle TP 234 

-  Přepočet intenzity na rok 2036 – dle koeficientu prognózy intenzity dopravy dle TP 189, viz 

jednotný protokol pro výpočet výhledové intenzity dopravy. 
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Výsledné výhledové špičkové intenzity dopravy: 

 

Směr Pelhřimov Išh = 554 voz/h 

Směr Telč  Išh = 1467 voz/h 

Směr Jihlava  Išh = 1828 voz/h 

 

Rozdělení intenzit do jednotlivých směrů odborným odhadem: 

NA SMĚR 
PELHŘIMOV TELČ JIHLAVA 

ZE SMĚRU 

PELHŘIMOV 0 75 175 

TELČ 95 0 858 

JIHLAVA 211 447 0 

Tab.č.2 Intenzity jednotlivých směrů 

 

Z výše uvedených hodnot byl sestaven pentlogram, který znázorňuje jednotlivé intenzity na 

okružní křižovatce.  

 

Obr.10  Pentlogram intenzit na okružní křižovatce 

 

Z uvedeného pentlogramu je zřejmé, že převládající hlavní dopravní směry jsou ze směru 

Telč na Jihlavu a z Jihlavy na Telč. Toto zjištění bylo zohledněno při návrhu a vyhodnocení 

variant.  

858 95 

447 

211 175 

75 
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3. POPIS, ZDŮVODNĚNÍ A POSOUZENÍ 

NAVRHOVANÝCH VARIANT  

 

 
1) Základní údaje navržených variant: 

 

Při vypracovávání variant řešení křižovatky bylo nutné brát ohled na stávající šířkové 

uspořádání, umístění ochranných zelení v blízkosti křižovatky i na územní plán města. 

Účelem bylo navrhnout nejvhodnější řešení ke zvýšení bezpečnosti, snižování počtu 

dopravních nehod a zlepšení průjezdnosti stávající křižovatky. Pro řešení křižovatky jsem bral 

do úvahy 4 možná řešení. První z nich je klasická okružní křižovatka. Druhé řešení je okružní 

křižovatka s jedním pásem na okruhu a dvěma spojovacími větvemi (BYPASSY). Třetí řešení 

je okružní křižovatka s dvěma pruhy na okruhu a čtvrté řešení je spirálová křižovatka (neboli 

turbo křižovatka) se 2 jízdními pruhy na vjezdu. 

Při návrhu řešení křižovatky není potřeba uvažovat s výskytem chodců. Nacházíme se 

v extravilanu a proto byly v blízkosti křižovatky naměřeny téměř nulové intenzity chodců. 

Proto v žádné variantě není navržen přechod pro chodce v bezprostřední blízkosti křižovatky. 

Při návrhu není potřeba uvažovat s výskytem cyklistů. V blízkosti křižovatky se nenachází 

žádná cyklotrasa, nebo cyklostezka a není ani uvažována v územním plánu přilehlých obcí. 

Konečné posouzení kapacity variant jsem provedl dvěma způsoby. Prvním způsobem 

bylo posouzení kapacity ručně dle obecného postupu. Druhým způsobem bylo posouzení 

kapacity pomocí online software EDIP-OK. 

 

Přehled variant:  

 

VARIANTA – A - jednopruhová okružní křižovatka 

VARIANTA – B - jednopruhová okružní křižovatka se spojovacími větvemi 

VARIANTA – C - dvoupruhová okružní křižovatka 

VARIANTA – D  - spirálová okružní křižovatka (turbo) 

 

Jako podklad pro odečtení geometrických parametrů sloužily studie situací těchto variant, viz 

Výkresy situací variant. 
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VARIANTA – A 

 

Obr.11  Situace varianty A 

a) Zdůvodnění varianty A: 

Z důvodu snížení nehodovosti na stávající křižovatce byla pro první návrh řešení 

navržena okružní křižovatka s jedním pruhem na okruhu. Cílem tohoto návrhu je 

minimalizace kolizních bodů a zachování prostorového uspořádání křižovatky s co možná 

nejmenším záborem nových pozemků. Zobrazení návrhu je znázorněno ve výkrese č. 13. 

 

b) Popis varianty A: 

Jedná se o klasickou okružní křižovatku s jedním pruhem na okruhu, vjezdy a výjezdy 

z křižovatky jsou rovněž jednopruhové. Křižovatka má vnější průměr D = 45 m. Okružní pás 

(asfaltový) má šířku 6,00 m a příčný sklon 2,5 %. Střední ostrov má průměr 32 m. Pojízdný 

prstenec má šířku 1,00m. 
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c) Směrové řešení: 

Jedná se o okružní křižovatku složenou ze směrových oblouků o vnějších poloměrech 

jízdního pásu pohybujících se v rozmezí 19 m - 45 m. Vedení trasy je navrženo pro 

návrhovou rychlost 50 km/h. Směrové řešení je navrženo tak, aby co nejvíce kopírovalo 

stávající průběh komunikací a bylo potřeba co nejméně zasahovat do stávajících konstrukcí 

vozovky. Návrh byl proveden v souladu s normami ČSN 73 6101, ČSN 73 6102 a            

ČSN 73 6110. 

 

d) Výškové řešení: 

Sklonové poměry na začátku a na konci úseku jsou určeny tak, aby kopírovaly 

stávající komunikace. Sklony výškového polygonu jsou navrženy pro návrhovou rychlost 

50km/h v souladu s normou ČSN 73 6110. Výškové oblouky zachovávají původní stav 

komunikace. 

 

e) Šířkové uspořádání: 

Komunikace je navržena jako dvoupruhová směrově rozdělená a plynule navazující na 

stávající komunikaci o šířce jízdních pruhů 3,50 m a šířce vodícího proužku 0,5 m. 

- Jízdní pruh při vjezdu na okružní křižovatku 4,00 m  

- Jízdní pruh při výjezdu z okružní křižovatky 5,00 m  

- Jízdní pás na okružní křižovatce 6,00 m 

- Pojízdný prstenec 1,00 m 

- Šířka jízdního pruhu 3,50 m  

f) Kapacitní posouzení: 

Při posouzení kapacity okružní křižovatky vycházím z výhledové špičkové intenzity 

dopravy a podle postupu výpočtu, viz kapacitní posouzení navrhovaných variant.  Součástí 

kapacitního posouzení varianty je vyplněný protokol 3 z TP 234. 

POSOUZENÍ GEOM. PRVKŮ TP 135 větev A větev B větev C [-] 

    šířka vjezdové větve 3,5 5,0 4,5 5,0 m 

    poloměr větve na vjezdu 8-15 19 20 25 m 

    šířka výjezdové větve 4.5 5,0 5,0 4,5 m 

    poloměr větve na výjezdu 15-30 30 35 45 m 

    šířka okružního jízdního pásu 7,5-4 6,0 m 

Tab.č.3 Posouzení geometrických prvků varianty A 
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Výsledné hodnoty výpočtu kapacity varianty A jsou uvedeny v následující tabulce: 

 

KAPACITY VJEZDU  A  B C [-] 

Ik  447 175 95 pvoz/h 

b 25,8 25 27,7 m 

tg 3,600 3,600 3,600 s 

tf 2,600 2,350 2,600 s 

R 19 20 25 m 

  
 

s 

nk = 1,0 - 

ni,koef = 1,0 - 

Ci  998,47 1353,97 1301,00 pvoz/h 

REZERVA KAPACITY   

Ik (na vjezdu) 250 954 658 pvoz/h 

REZ  748,47 399,97 643,00 pvoz/h 

REZ 74,96 29,54 49,42 % 

STŘEDNÍ DOBA ZDRŽENÍ DLE GRAFU 

tw - - - s 

UKD A A A - 

STANOVENÍ DÉLKY 
FRONTY DLE GRAFU 

av 0,25 0,70 0,51 - 

N98% 12 30 25 m 

     KAPACITY VÝJEZDU  A  B C [-] 

tf 2,40 2,40 2,40 s 

R 30 35 45 m 

ni,koef = 1,0   

Ce 1500 1500 1500 pvoz/h 

STUPEŇ VYTÍŽENÍ   

Ie (na výjezdu) 305 514 1170 pvoz/h 

av < 0,9 0,20 0,34 0,78 - 

POSOUZENÍ vyhoví 
Tab.č.4 Kapacita varianty A 

Ověření průjezdnosti okružní křižovatky vlečnými křivkami 

Průjezd okružní křižovatkou byl ověřován u všech variant pomocí vlečných křivek 

podle TP 171 (Vlečné křivky pro ověřování průjezdnosti směrových prvků pozemních 

komunikací) a počítačového programu AutoTURN 8. Návrhové vozidlo pro stanovení 

vlečných křivek průjezdu křižovatkou je nákladní vozidlo s návěsem délky 16,5 m (vlečná 

křivka 9) při rychlosti 15 km/h. Ve všech případech vozidlo danou okružní křižovatkou 

projelo bez komplikací.  
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VARIANTA – B 

 
Obr.12  Situace varianty B 

a) Zdůvodnění varianty B: 

Tato varianta uvažuje s odkloněním části intenzit mimo okružní křižovatku pomocí 

spojovacích větví neboli bypassů. Toto řešení přinese zvýšení kapacity okružní křižovatky a 

zlepší plynulost provozu ve všech směrech.  Z důvodu snížení ekonomické náročnosti byly 

bypassy navrženy v místě původní komunikace, kde dojde pouze k úpravě povrchů stávajících 

komunikací.  Zachování původních komunikací pro budoucí bypassy umožní zajistit plynulý 

průjezd v době realizace stavby. Cílem tohoto návrhu je odvedení největší intenzity dopravy 

směřující z Telče na Jihlavu pomoci bypassu a zvýšení kapacity okružní křižovatky hlavně ve 

směru na Jihlavu a z Jihlavy. Zobrazení návrhu je znázorněno ve výkrese č. 14. 

 

b) Popis varianty B: 

Jedná se o okružní křižovatku se spojovacími větvemi. Je navržen jeden pruh na 

okruhu, vjezdy a výjezdy z křižovatky jsou navrženy rovněž jednopruhové. Křižovatka má 

vnější průměr D = 36 m. Okružní pás (asfaltový) má šířku 5,50 m a příčný sklon 2,5 %. 

Střední ostrov má průměr 23 m. Pojízdný prstenec má šířku 1,00 m. Spojovací větve jsou 
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SMĚR  
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vytvořeny z původních komunikací, které byly upraveny na požadovanou šířku a skladbu 

vozovky. 

c) Směrové řešení: 

Jedná se o okružní křižovatku složenou ze směrových oblouků o vnějších poloměrech 

jízdního pásu pohybujících se v rozmezí 15 m - 30 m. Vedení trasy je navrženo pro 

návrhovou rychlost 50 km/h. Směrové řešení je navrženo tak, aby co nejvíce kopírovalo 

stávající průběh komunikací a bylo potřeba co nejméně zasahovat do stávajících konstrukcí 

vozovky. Spojovací větve tvoří původní komunikace. Návrh byl proveden v souladu s 

normami ČSN 73 6101, ČSN 73 6102 a ČSN 73 6110. 

 

d) Výškové řešení: 

Sklonové poměry na začátku a na konci úseku jsou určeny tak, aby kopírovaly 

stávající komunikace. Sklony výškového polygonu jsou navrženy na návrhovou rychlost      

50 km/h v souladu s normou ČSN 73 6110. Výškové oblouky zachovávají původní stav 

komunikace.  

 

e) Šířkové uspořádání: 

Komunikace je navržena jako dvoupruhová směrově rozdělená a plynule navazující na 

stávající komunikaci o šířce jízdních pruhů 3,50 m a šířce vodícího proužku 0,5 m. Přibližně 

60 m před vjezdem do okružní křižovatky dochází k odpojení spojovací větve a přibližně po 

40 m od výjezdů z okružní křižovatky dochází k napojení spojovací větve na jízdní pruh. 

Spojovací větve křižovatky jsou navrženy v šířce 5,5m z důvodu možnosti nouzového 

odstavení vozidla. 

- Jízdní pruh při vjezdu na okružní křižovatku 4,00 m  

- Jízdní pruh při výjezdu z okružní křižovatky 4,50 m  

- Jízdní pás na okružní křižovatce 5,50 m 

- Pojízdný prstenec 1,00 m 

- Šířka jízdního pruhu 3,50 m  

- Šířka spojovací větve 5,50 m  

- Šířka jízdního pruhu na spojovací větvi 3,50 m  

 

f) Kapacitní posouzení: 

Při posouzení kapacity okružní křižovatky vycházím z výhledové špičkové intenzity 

dopravy a podle postupu výpočtu, viz kapacitní posouzení navrhovaných variant. Součástí 

kapacitního posouzení varianty je vyplněný protokol 3 z TP 234. 
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POSOUZENÍ GEOM. PRVKŮ TP 135 větev A větev B větev C [-] 

    šířka vjezdové větve 3,5 4,0 4,0 4,0 m 

    poloměr větve na vjezdu 8-15 22 18 15 m 

    šířka výjezdové větve 4.5 4,5 4,5 4,5 m 

    poloměr větve na výjezdu 15-30 30 30 30 m 

    šířka okružního jízdního pásu 7,5-4 5,5 m 

 

Výsledné hodnoty výpočtu kapacity varianty B jsou uvedeny v následující tabulce: 

 

KAPACITY VJEZDU  A  B C [-] 

Ik  447 175 95 pvoz/h 

b 17,6 19,3 19 m 

tg 3,840 3,670 3,700 s 

tf 2,600 2,600 2,663 s 

R 22 18 15 m 

  
 

s 

nk = 1,0 - 

ni,koef = 1,0 - 

Ci  969,16 1227,06 1268,16 pvoz/h 

REZERVA KAPACITY   

Ik (na vjezdu) 378 242 454 pvoz/h 

REZ  591,16 985,06 814,16 pvoz/h 

REZ 61,00 80,28 64,20 % 

STŘEDNÍ DOBA ZDRŽENÍ DLE GRAFU 

tw - - - s 

UKD A A A - 

STANOVENÍ DÉLKY 
FRONTY DLE GRAFU 

av 0,39 0,20 0,36 - 

N98% 26 14 24 m 

     KAPACITY VÝJEZDU  A  B C [-] 

tf 2,40 2,40 2,40 s 

R 30 30 30 m 

ni,koef = 1,0   

Ce 1500 1500 1500 pvoz/h 

STUPEŇ VYTÍŽENÍ   

Ie (na výjezdu) 242 567 265 pvoz/h 

av < 0,9 0,16 0,38 0,18 - 

POSOUZENÍ vyhoví 
Tab.č.6 Kapacita varianty B 

Ověření průjezdnosti okružní křižovatky vlečnými křivkami je patrné z výkresu č.11. 

Tab.č.5 Posouzení geometrických prvků varianty B 
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VARIANTA – C 

 
Obr.13  Situace varianty C 

 
a) Zdůvodnění varianty C: 

Tato varianta zvýší kapacitu okružní křižovatky a ve směru na Jihlavu a Telč zvýší 

dopravní komfort průjezdu okružní křižovatkou. Okružní křižovatka je navržena s dvěma 

pruhy na okruhu. Vjezdy a výjezdy směrem na Telč a Jihlavu jsou navrženy dvoupruhové. 

Vjezd a výjezd směrem na Pelhřimov je navržený jednopruhový z důvodu nízké intenzity 

dopravy na dané větvi. Cílem tohoto návrhu je zvýšení kapacity na vjezdu a výjezdu s velkou 

intenzitou dopravy a dosažení plynulejšího průjezdu okružní křižovatkou. Zobrazení návrhu je 

znázorněno ve výkrese č. 15. 

 

b) Popis varianty C: 

Jedná se o klasickou okružní křižovatku s dvěma pruhy na okruhu, vjezdy a výjezdy 

z křižovatky jsou dvoupruhové. Vjezd a výjezd směrem na Pelhřimov je jednopruhový 

z důvodu nízké intenzity dopravy. Křižovatka má vnější průměr D = 55 m. Okružní pás 

(asfaltový) má šířku 9,50 m a příčný sklon 2,5 %. Střední ostrov má průměr 36 m. 
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c) Směrové řešení: 

Jedná se o okružní křižovatku složenou ze směrových oblouků o vnějších poloměrech 

jízdního pásu pohybujících se v rozmezí 15 m - 40 m. Vedení trasy je navrženo pro 

návrhovou rychlost 50 km/h. Směrové řešení je navrženo tak, aby co nejvíce kopírovalo 

stávající průběh komunikací a bylo potřeba co nejméně zasahovat do stávajících konstrukcí 

vozovky. Návrh byl proveden v souladu s normami ČSN 73 6101, ČSN 73 6102 a            

ČSN 73 6110. 

d) Výškové řešení: 

Sklonové poměry na začátku a na konci úseku jsou určeny tak, aby kopírovaly 

stávající komunikace. Sklony výškového polygonu jsou navrženy na návrhovou rychlost      

50 km/h v souladu s normou ČSN 73 6110. Výškové oblouky zachovávají původní stav 

komunikace. 

 

e) Šířkové uspořádání: 

Přibližně 80 m před vjezdem do okružní křižovatky dochází k rozšíření na 2 jízdní 

pruhy.  Přibližně po 40 m od výjezdů z okružní křižovatky dochází k zúžení na 1 jízdní pruh, 

kvůli zachování stávajícího šířkového uspořádání a z důvodu napojení na stávající 

komunikaci. 

- Jízdní pruh při vjezdu na okružní křižovatku 3,50 až 4,5m  

- Jízdní pruh při výjezdu z okružní křižovatky 4,00 až 5,0 m  

- Jízdní pás na okružní křižovatce 2 x 4,25 m 

- Šířka jízdního pruhu 3,50 m  

f) Kapacitní posouzení: 

Při posouzení kapacity okružní křižovatky vycházím z výhledové špičkové intenzity 

dopravy a podle postupu výpočtu, viz kapacitní posouzení navrhovaných variant.  Součástí 

kapacitního posouzení varianty je vyplněný protokol 3 z TP 234. 

 

POSOUZENÍ GEOM. PRVKŮ TP 135 větev A větev B větev C [-] 

    šířka vjezdové větve 3,5 4,5 4,0 4,0 m 

    poloměr větve na vjezdu 8-15 15 33 18 m 

    šířka výjezdové větve 4.5 5,0 5,5 5,0 m 

    poloměr větve na výjezdu 15-30 20 40 30 m 

    šířka okružního jízdního pásu 7,5-4 9,5 m 

Tab.č.7 Posouzení geometrických prvků varianty C 
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Výsledné hodnoty výpočtu kapacity varianty C jsou uvedeny v následující tabulce: 

 

KAPACITY VJEZDU  A  B C [-] 

Ik  447 175 95 pvoz/h 

b 24 24 23 m 

tg 3,7 3,7 3,7 s 

tf 2,6 2,6 2,6 s 

R 15 33 18 m 

  
 

s 

nk = 1,0 - 

ni,koef = 1,0 - 

Ci  1513,24 1843,24 1947,94 pvoz/h 

REZERVA KAPACITY   

Ik (na vjezdu) 250 957 658 pvoz/h 

REZ  1263,24 886,24 1289,94 pvoz/h 

REZ 83,48 48,08 66,22 % 

STŘEDNÍ DOBA ZDRŽENÍ DLE GRAFU 

tw - - - s 

UKD A A A - 

STANOVENÍ DÉLKY 
FRONTY DLE GRAFU 

av 0,17 0,52 0,34 - 

N98% 8 25 12 m 

     KAPACITY VÝJEZDU  A  B C [-] 

tf 2,80 2,40 2,40 s 

R 20 40 30 m 

ni,koef = 1,0   

Ce 1928,571 2250 2250 pvoz/h 

STUPEŇ VYTÍŽENÍ   

Ie (na výjezdu) 305 522 1033 pvoz/h 

av < 0,9 0,16 0,23 0,46 - 

POSOUZENÍ vyhoví 
Tab.č.8 Kapacita varianty C 

 

Ověření průjezdnosti okružní křižovatky vlečnými křivkami 

Průjezd okružní křižovatkou byl ověřován pomocí vlečných křivek podle TP 171 

(Vlečné křivky pro ověřování průjezdnosti směrových prvků pozemních komunikací) a 

počítačového programu AutoTURN 8. Návrhové vozidlo pro stanovení vlečných křivek 

průjezdu křižovatkou je nákladní vozidlo s návěsem délky 16,5 m (vlečná křivka 9) při 

rychlosti 15 km/h. Ve všech případech vozidlo danou okružní křižovatkou projelo bez 

komplikací.  
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VARIANTA – D 

 

 
Obr.14  Situace varianty D 

 
a) Zdůvodnění varianty D: 

Z důvodu snížení nehodovosti na stávající křižovatce byla navržena spirálová okružní 

křižovatka. Tato okružní křižovatka spojuje výhody varianty B a varianty C. Cílem tohoto 

návrhu je určit směr odbočení již před samotnou křižovatkou a tím zvýšit dopravní bezpečnost 

a snížit tak riziko vzniku dopravních nehod. Zobrazení návrhu je znázorněno ve výkrese č. 16. 

 

b) Popis varianty D: 

Jedná se o spirálovou křižovatku, která je charakteristická dvoupruhovými vjezdy a 

jednopruhovými výjezdy. Již každý vjezd má předem určený svůj výjezd. Spirálová 

křižovatka je tvořena 2 jízdními pásy. Na této spirálové křižovatce nelze přejíždět z jednoho 

jízdního pruhu do druhého. Křižovatka má vnější průměr D = 51 m. Okružní pás (asfaltový) 

má šířku 10,5 m a příčný sklon 2,5 %. Střední ostrov má průměr 30 m. Tato varianta byla 

zpracovávána pro skutečnou realizaci projektu. 
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c) Směrové řešení: 

Jedná se o okružní křižovatku složenou ze směrových oblouků o vnějších poloměrech 

jízdního pásu pohybujících se v rozmezí 17 m - 33 m. Vedení trasy je navrženo pro 

návrhovou rychlost 50 km/h. Směrové řešení je navrženo tak, aby co nejvíce kopírovalo 

stávající průběh komunikací a bylo potřeba co nejméně zasahovat do stávajících konstrukcí 

vozovky. Návrh byl proveden v souladu s normami ČSN 73 6101, ČSN 73 6102 a            

ČSN 73 6110. 

 

d) Výškové řešení: 

Sklonové poměry na začátku a na konci úseku jsou určeny tak, aby kopírovaly 

stávající komunikace. Sklony výškového polygonu jsou navrženy na návrhovou rychlost      

50 km/h v souladu s normou ČSN 73 6110. Výškové oblouky zachovávají původní stav 

komunikace. 

 

e) Šířkové uspořádání: 

Přibližně po 80 m od výjezdů ze spirálové křižovatky dochází k rozšíření na 2 jízdní 

pruhy kvůli zachování stávajícího šířkového uspořádání a z důvodu napojení na stávající 

komunikaci. 

- Jízdní pruh při vjezdu na spirálovou křižovatku 3,50 - 4,50 m  

- Jízdní pruh při výjezdu ze spirálové křižovatky 4,50 m  

- Jízdní pás na okružní křižovatce 10,50 m 

- Šířka jízdního pruhu 3,50 m  

 

f) Kapacitní posouzení: 

Při posouzení kapacity okružní křižovatky vycházím z výhledové špičkové intenzity 

dopravy a podle postupu výpočtu, viz kapacitní posouzení navrhovaných variant.  Součástí 

kapacitního posouzení varianty je vyplněný protokol 3 z TP 234. 

 

POSOUZENÍ GEOM. PRVKŮ TP 135 větev A větev B větev C [-] 

    šířka vjezdové větve 3,5 4,5 4,0 4,0 m 

    poloměr větve na vjezdu 8-15 20 15 20 m 

    šířka výjezdové větve 4.5 5,0 5,5 5,0 m 

    poloměr větve na výjezdu 15-30 30 25 30 m 

    šířka okružního jízdního pásu 7,5-4 9,5 m 

Tab.č.9 Posouzení geometrických prvků varianty D 
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Výsledné hodnoty výpočtu kapacity varianty D jsou uvedeny v následující tabulce: 

 

KAPACITY VJEZDU  A  B C [-] 

Ik  447 175 95 pvoz/h 

b - - - m 

tg 3,7 3,7 3,7 s 

tf 2,6 2,6 2,6 s 

R - - - m 

  
 

s 

nk = 1,0 - 

ni,koef = 1,0 - 

Ci  1513 1843 1948 pvoz/h 

REZERVA KAPACITY   

Ik (na vjezdu) 250 954 658 pvoz/h 

REZ  1263 890 1290 pvoz/h 

REZ 83,48 48,24 66,22 % 

STŘEDNÍ DOBA ZDRŽENÍ DLE GRAFU 

tw - - - s 

UKD A A A - 

STANOVENÍ DÉLKY 
FRONTY DLE GRAFU 

av 0,17 0,52 0,34 - 

N98% 7 25 16 m 

     KAPACITY VÝJEZDU  A  B C [-] 

tf 2,60 2,60 2,52 s 

R 33 33 27 m 

ni,koef = 1,0   

Ce 1385 1385 2143 pvoz/h 

STUPEŇ VYTÍŽENÍ   

Ie (na výjezdu) 305 522 1033 pvoz/h 

av < 0,9 0,22 0,38 0,48 - 

POSOUZENÍ vyhoví 
Tab.č.10 Kapacita varianty D 

Ověření průjezdnosti okružní křižovatky vlečnými křivkami 

Průjezd okružní křižovatkou byl ověřován pomocí vlečných křivek podle TP 171 

(Vlečné křivky pro ověřování průjezdnosti směrových prvků pozemních komunikací) a 

počítačového programu AutoTURN 8. Návrhové vozidlo pro stanovení vlečných křivek 

průjezdu křižovatkou je nákladní vozidlo s návěsem délky 16,5 m (vlečná křivka 9) při 

rychlosti 15 km/h. Ve všech případech vozidlo danou okružní křižovatkou projelo bez 

komplikací.  
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4. VYHODNOCENÍ NAVRHOVANÝCH VARIANT 

 

Popis hodnocení variant 

Hlavním účelem diplomové práce bylo navrhnout úpravy nevyhovující stávající 

křižovatky a snížit tak dopravní nehodovost. Tuto skutečnost jsem uvažoval jako 

nejdůležitější kritérium při vyhodnocení variant. Variantami řešení křižovatky jsou prakticky 

4 řešení. První z nich je klasická okružní křižovatka. Druhé řešení je okružní křižovatka 

s jedním pásem na okruhu a dvěma spojovacími větvemi. Třetí řešení je okružní křižovatka 

s dvěma pruhy na okruhu a čtvrté řešení je spirálová křižovatka (neboli turbokřižovatka) se 2 

jízdními pruhy na vjezdu. Při návrhu řešení křižovatky nebylo potřeba uvažovat s výskytem 

chodců. Křižovatka se nachází v extravilanu a proto byly v blízkosti křižovatky naměřeny 

téměř nulové intenzity chodců. Při návrhu není potřeba uvažovat s výskytem cyklistů. 

V blízkosti křižovatky se nenachází žádná cyklotrasa, nebo cyklostezka a není ani uvažována 

v územním plánu přilehlých obcí. 

Přehled variant:  

VARIANTA – A - jednopruhová okružní křižovatka 

VARIANTA – B - jednopruhová okružní křižovatka se spojovacími větvemi 

VARIANTA – C - dvoupruhová okružní křižovatka 

VARIANTA – D  - spirálová okružní křižovatka (turbo) 

 

Kritéria hodnocení variant: 

Bezpečnost – s přihlédnutím na hlavní cíl návrhu a to je co nejvíce snížit dopravní 

nehodovost na křižovatce, umožnit bezpečný a komfortní průjezd křižovatkou, snížení počtu 

kolizních bodů 

Ekonomické hledisko - minimální zásah do stávající komunikace, minimální zábor nových 

pozemků, nízké náklady na výstavbu 

Plynulost dopravy - plynulost dopravy a s ní související emise, kapacita křižovatky 

Míra přijetí řidiči - schopnost řidičů orientace a pochopení dopravních úkonů na 

jednotlivých typech křižovatek. 
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Vyhodnocení variant 

Pro vyhodnocení variant byla použitá metoda pořadí. 

VYHODNOCENÍ 
VARIANT: 

KRITÉRIA VÁHA KOEF. 
VAR. 

A 
VAR. 

B 
VAR. 

C 
VAR. 

D 

BEZPEČNOST 
RELATIVNÍ NEHODOVOST 1 0,05 1 2 10 6 

POČET KOLIZNÍCH BODŮ 2 0,10 6 8 18 6 

MÍRA PŘIJETÍ ŘIDIČI POCHOPENÍ ÚKONŮ 3 0,14 1 2 4 6 

PLYNULOST DOPRAVY PLYNULOST DOPRAVY 4 0,19 5 1 2 4 

EKONOMICKÉ 
HLEDISKO 

ZÁBOR POZEMKŮ 5 0,24 1 1 4 4 

INVESTIČNÍ NÁKLADY 6 0,29 1 1 4 5 

  

CELKEM 21 1,00 15 15 42 31 

VÝSLEDEK 
VÝSLEDNÁ HODNOTA 2,24 1,86 5,24 4,86 

POŘADÍ VARIANT 2 1 4 3 

Tab.č.11 Vyhodnocení variant 

Hodnotící kritéria byla seřazena podle důležitosti a následně se jim určila váha. Tato 

váha slouží jako přepočtový koeficient ke stanovení výsledné hodnoty. Z výsledné hodnoty 

lze určit pořadí variant, viz tabulka č.11. Nejlépe vychází varianta B.  

 

VARIANTA – A (jednopruhová okružní křižovatka)  

- Tato varianta vykazuje nejhorší kapacitu ze všech variant. Kapacita výjezdu ve směru 

na Jihlavu vykazuje vysoké vytížení.  

 

VARIANTA – B (jednopruhová okružní křižovatka se spojovacími větvemi)  

- Celkově se tato varianta umístila na prvním místě. Díky spojovacím větvím vychází 

kapacita této křižovatky nejlépe. Ostatní kritéria splňuje na požadovanou úroveň. 

 

VARIANTA – C (dvoupruhová okružní křižovatka) 

- Z důvodu vysoké nehodovosti na daném typu okružní křižovatky byla tato varianta 

posouzená jako nevhodná. Tato varianta bude vyřazena z výběru nejvhodnější 

varianty. 

 

VARIANTA – D (spirálová okružní křižovatka) 

- Tato varianta vykazuje nízkou míru přijetí a pochopení řidičů, díky čemu dochází 

k větší dopravní nehodovosti a ke snížení bezpečnosti na křižovatce. Tato varianta 

byla navíc zpracovávána pro skutečnou realizaci projektu, takže jsem se jí dále 

nezabýval. 
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Závěr 

 

Variantu B jsem vyhodnotil jako nejvhodnější na základě kritérií uvedených v tabulce č.7.  

Hlavní důvody jsou:  

 

- Velmi nízký počet kolizních bodů 

- Odvedení největšího dopravního proudu pomocí spojovacích větví mimo okružní 

křižovatku a tím zvýšení kapacity okružní křižovatky 

- Spojovací větve budou vybudovány ze stávající komunikace  

- Minimální zásah do okolních ploch  

- Plynulost dopravy a míra přijetí řidiči 

 

Pro zpracování diplomové práce jsem tedy zvolil variantu B (jednopruhová okružní 

křižovatka se spojovacími větvemi), která bude dále podrobně zpracována.  
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5. NÁVRH VOZOVKY DLE TP 170 

 

a) vstupní parametry 

 Typ komunikace:    Silnice II. Třídy - II/406 a II/602 - asfalt 

 TNV0:    3 289 těžkých voz/den (výstup z ŘSD) 

 Meziroční nárůst dopravy:    m=0,13 % 

 Území se nachází v nadmořské výšce:  537,60 - 547,09 m.n.m. 

Index mrazu:    Imd=600°C (odborným odhadem) 

Předpokládané podloží:    P III  

Uvedení vozovky do provozu v roce:  2015  

Předpokládaná životnost:   25 let (návrh na rok 2040)  

 

b) návrh vozovky 

 b.1  Očekávaná návrhová úroveň porušení vozovky 

  pro Silnice II. Třídy (asfalt) : D1- N 

 

 b.2  Dopravní zatížení  

  

 SILNICE: v ≥ 50km/h 

 

  TNV
k 

= TNV
0 

* m 

  TNV
k 

= 3289 * 1,13 

  TNV
k
= 3717 voz/den (v obou směrech)  (3501-7500) – D0-N - třída zatížení I. 

 TNV
d 

= TNV
k 

*0,5 

  TNV
d 

= 3717 * 0,5 

  TNV
d
= 1858 voz/den (v jednom směru)  

Návrhová hodnota celkového počtu přejezdů TNV za návrhové období td = 25 let. 

TNVCD =TNVD*365*td= 1858*365*25 = 16 954 250 voz/25let 
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 OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA: v ≤ 50km/h 

 

  TNV
k 

= TNV
0 

* m * 2 (z důvodu pomalé dopravy se účinek zdvojnásobil) 

  TNV
k 

= 3289 * 1,13 * 2  

  TNV
k
= 7434 voz/den (v obou směrech)  (3501-7500) – D0-N - třída zatížení I. 

 TNV
d 

= TNV
k 

*0,5 

  TNV
d 

= 7434 * 0,5 

  TNV
d
= 3717 voz/den (v jednom směru)  

Návrhová hodnota celkového počtu přejezdů TNV za návrhové období td = 25 let. 

TNVCD =TNVD*365*td= 3717*365*25 = 33 917 625 voz/25let 

 

b.3  Vodní režim  

  Je uvažován vodní režim pendulární.    

 

 b.4  Podloží: 

  Předpokládané podloží: 

  CBR  min. 15 %    PIII 

  Netuhá: PIII  návrhový modul pružnosti Ed = 50MPa 

 

 b.5 Doporučená skladba a minimální tloušťka vrstvy pro D0-N, třída zatížení I. 

 
 

 

 

  

 

Tab.č.12 Doporučené skladby a minimální tloušťky vrstev z asfaltových směsí 
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 b.6  Navržená skladba vozovky 

Z katalogového listu TP170 je vybrána skladba vozovky D0-N-1, I, PIII: 

 

 

 SMA 11S asfalt. koberec mastixový (max. zrno 11mm, kvalita S) 40 mm 

 ACL 16S asfalt. beton pro ložnou vrstvu (max. zrno 16mm, kvalita S) 80 mm 

 ACP 22S asfalt. beton pro podkladní vrstvu (max. zrno 22mm, kvalita S)           110 mm  

 MZK  mechanicky zpevněné kamenivo                           200 mm 

 ŠD(A) štěrkodrť třídy A                           250 mm 

 CELKEM                                   min. 680 mm 

 

 B.4  Min. tl. konstrukce vozovky v závislosti na namrzavosti zeminy (TP170 tab.5, 6) 

   

  Zemina je nebezpečně namrzavá Imd = 600°C 

  vodní režim vozovky pendulární  min. tloušťka kce. vozovky má být 0,650 m. 

   

Navržená tl. kce. vozovky se nemusí zvýšit.  

 

Navržená skladba vozovky dle TP 170 MDČR - Navrhování vozovek pozemních komunikací: 

 

D0-N-1-I-PIII 

 

pro silnici mimo křižovatku i pro silnici v křižovatce: 
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6. SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS ZVOLENÉ 

VARIANTY  
 

 

a) Technický popis stavby: 

Stavba představuje vybudování nové tříramenné okružní křižovatky s jedním 

vjezdovým a jedním výjezdovým pruhem na všech větvích a dvěma spojovacími větvemi 

(bypassy), včetně napojení na stávající komunikace. Křižovatka má vnější průměr D = 36 m. 

Stavba se nachází v nezastavěném území u Jihlavy. Smyslem stavby je snížení nehodovosti 

v daném úseku pomocí stavebních úprav. Navržená křižovatka se nachází v ochranném pásmu 

lesa. Po dokončení stavby se nezmění způsob využití daného území. Zájmy ochrany zdraví a 

životního prostředí nebudou stavbou dotčeny.  

 

b) Směrové a příčné uspořádání: 

Vedení trasy je navrženo pro návrhovou rychlost 50 km/h. Směrové řešení je navrženo 

tak, aby co nejvíce kopírovalo stávající stav a bylo potřeba co nejméně zasahovat do terénu a 

stávajících konstrukcí vozovky. Základní příčný sklon je zvolen střechovitý o sklonu 2,5 %. 

Klopení je navrženo kolem osy jízdního pásu. Návrh byl proveden v souladu s normami   

ČSN 73 6101, ČSN 73 6102 a ČSN 73 6110. 

 

c) Výškové řešení: 

 Řešení bude respektovat stávající niveletu a místní podmínky. Při výstavbě nebudou 

nutné větší zemní práce. Komunikace okružní křižovatky jsou navrženy přibližně v úrovni 

terénu. Spojovací větve kopírují stávající komunikace. Sklonové poměry na začátku a na 

konci úseku jsou určeny tak, aby kopírovaly stávající komunikace. Sklony výškového 

polygonu jsou navrženy na návrhovou rychlost 50 km/h v souladu s normou ČSN 73 6110. 

Výškové oblouky zachovávají původní stav komunikace.  

 

d) Konstrukce zpevněných ploch: 

Z katalogového listu TP170 je vybrána skladba vozovky D0-N-1, I, PIII.  
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Skladba vozovky na větvích křižovatky, okružním pásu a spojovacích větvích: 

 SMA 11S asfalt. koberec mastixový (max. zrno 11mm, kvalita S) 40 mm 

 PSA  asfalt. spojovací postřik 

 ACL 16S asfalt. beton pro ložnou vrstvu (max. zrno 16mm, kvalita S) 80 mm 

 PSA  asfalt. spojovací postřik 

 ACP 22S asfalt. beton pro podkladní vrstvu (max. zrno 22mm, kvalita S)          110 mm  

 MZK  mechanicky zpevněné kamenivo                           200 mm 

 ŠD(A) štěrkodrť třídy A (16 - 63mm)                    250 mm 

 CELKEM                            min. 680 mm 

 

Pojízdný prstenec šířky 1m je navržen jako D1-T-1, III, PIII. Skladba pojízdného prstence: 

 CB II cementobeton                         210 mm  

 KSC I kamenivo zpevněné cementem                       150 mm 

 ŠD(A) štěrkodrť třídy A (16 - 63mm)                    150 mm 

CELKEM min. 510 mm 

 

e) Odvodnění: 

Povrch komunikací bude v místech s nezpevněnými krajnicemi odvodněn pomocí 

příčného a podélného sklonu do nově navržených příkopů. Svahy příkopu budou spádovány 

ve sklonu 1:3.  Zemní pláň je odvodněna 3% sklonem do trativodů. 

 

f) Svislé a vodorovné dopravní značení: 

Vodorovné dopravní značení 

Navržené vodorovné dopravní značení je v souladu s podmínkami dle Zásad pro 

dopravní značení na pozemních komunikacích TP 65 a PPK-VZ.  Vodorovné dopravní 

značení bude provedeno z dlouhoživotných materiálů z dvousložkových nebo vícesložkových 

plastických hmot. Pro zajištění odtoku vody a noční viditelnosti za vlhka a za deště musí být 

toto značení profilované. Vodorovné dopravní značení je patrné z výkresu č. 10. 

Použité typy vodorovného značení: 

V1a, V2b, V4, V5, V9a, V9b, V13a  
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Svislé dopravní značení 

 Veškeré svislé dopravní značení je navrženo jako stálé a je v souladu s podmínkami 

dle Zásad pro dopravní značení na pozemních komunikacích TP 65. Stávající svislé dopravní 

značení bude zrušeno. Velkoplošné dopravní značky budou uchyceny na příhradové 

konstrukci. Ostatní značky budou umístěny na nosných sloupcích, které budou uchyceny do 

kotvící patky. Značky budou provedeny s fólií třídy 2. Svislé dopravní značení je patrné z 

výkresu č. 10.  

Použité typy svislého dopravního značení: 

B20a-50  3x – Nejvyšší dovolená rychlost 50 km/h 

B20a-70  3x – Nejvyšší dovolená rychlost 70 km/h 

C1   3x – Kruhový objezd 

C4a   3x – Přikázaný směr objíždění vpravo 

C4c   2x – Přikázaný směr objíždění vpravo a vlevo 

IP18b  2x – Snížení počtu jízdních pruhů 

IP19f  2x – Řadicí pruhy 

IS3cp  2x – Směrová tabule (s jedním cílem) 

IS3dp  1x – Směrová tabule (s dvěma cíli) 

IS9b  3x – Návěst před křižovatkou 

P4  3x – Dej přednost v jízdě 

Z3  3x – Směrová deska pravá 

Z4b  3x – Směrová deska pravá 

Z4c  2x – Směrová deska středová 

 

g) Inženýrské sítě: 

Stavba nevyvolává přeložky technických sítí. Zájmovým územím prochází vodovod 

Vodárenské akciové společnosti, a.s., který si nevyžádá stavební úpravy a sdělovací kabel 

společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., který bude ochráněn.  
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7. PODROBNÝ TECHNICKÝ POPIS ZVOLENÉ 

VARIANTY 
 

a) Okružní křižovatka: 

V místě stávající křižovatky silnic II/602 a II/406 je navržená nová tříramenná okružní 

křižovatka se spojovacími větvemi. Je navržen jeden pruh na okruhu, vjezdy a výjezdy 

z křižovatky jsou navrženy rovněž jednopruhové. Křižovatka má vnější průměr D = 36 m. 

Okružní jízdní pás má šířku 5,50 m. Povrch kruhového objezdu je zhotoven z asfaltového 

betonu v jednostranném příčném sklonu 2,0 %. Střední ostrov má průměr 23 m. Pojízdný 

prstenec má šířku 1,00 m a jeho povrch je proveden z cementobetonu ve sklonu 6,0 %. 

Komunikace vedená kruhovým objezdem je od vnitřního prstence oddělena kamennými 

obrubníky spolu s řádkem kostek osazenými do lože z  betonu. Od středového ostrůvku bude 

prstenec oddělen kamennou obrubou do betonu. Převýšení obruby je 10,0cm Od okolního 

terénu bude vozovka oddělena nezpevněnou krajnicí tvořenou ze štěrkodrti frakce 0/32. 

Střední část okružní křižovatky bude ohumusována, zatravněna a osázena nízkým okrasným 

porostem. Osy paprsků křižovatky protínají osu okružního jízdního pásu křižovatky ve 

staničeních:  

Větev Pelhřimov  0,080 00 km 

Větev Telč   0,051 84 km 

Větev Jihlava   0,015 38 km 

 

b) Větev Pelhřimov: 

Větev „Pelhřimov“ je z OK vedena západním směrem na Pelhřimov v délce 97,79 m, 

kde se napojuje na silnici II/602. Připojovací oblouk na OK má poloměr 22,0 m a oblouk při 

výjezdu z OK má poloměr 30,0 m. Šířka jízdního pruhu při vjezdu na okružní křižovatku je 

4,00 m. Šířka jízdního pruhu při výjezdu z okružní křižovatky je 4,50 m. Středový ostrůvek 

bude proveden ze zámkové dlažby. Šířka komunikace v místě napojení km 0,113 79 je 12,0 

m. Příčný sklon komunikace je střechovitý 2,5%. Komunikace je od okolního terénu 

ohraničena nezpevněnou krajnicí šířky 0,75 m ze štěrkodrti frakce 0/32. Podél komunikace je 

navržen příkop, který se dále napojuje na stávající příkop silnice II/602. V místě vysokého 

násypu je navrženo svodidlo délky 52 m. 
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c) Větev Telč: 

Větev „Telč“ je z OK vedena jižním směrem na Telč v délce 87,12 m, kde se napojuje 

na silnici II/406. Připojovací oblouk na OK má poloměr 18,0 m a oblouk při výjezdu z OK má 

poloměr 30,0 m. Šířka jízdního pruhu při vjezdu na okružní křižovatku je 4,00 m. Šířka 

jízdního pruhu při výjezdu z okružní křižovatky je 4,50 m. Středový ostrůvek bude proveden 

ze zámkové dlažby. Šířka komunikace v místě napojení km 0,066 57 je 12,0 m. Příčný sklon 

komunikace je střechovitý 2,5%. Komunikace je od okolního terénu ohraničena nezpevněnou 

krajnicí šířky 0,75 m ze štěrkodrti frakce 0/32. Podél komunikace je navržen příkop, který se 

dále napojuje na stávající příkop silnice II/406. 

 

d) Větev Jihlava: 

Větev „Jihlava“ je z OK vedena východním směrem na Jihlavu v délce 99,22 m, kde 

se napojuje na silnici II/602. Připojovací oblouk na OK má poloměr 25,0 m a oblouk při 

výjezdu z OK má poloměr 30,0 m. Šířka jízdního pruhu při vjezdu na okružní křižovatku je 

4,00 m. Šířka jízdního pruhu při výjezdu z okružní křižovatky je 4,50 m. Středový ostrůvek 

bude proveden ze zámkové dlažby. Šířka komunikace v místě napojení km 0,267 56 je      

15,5 m. Příčný sklon komunikace je střechovitý 2,5%.  

 

e) Bypassy: 

Spojovací větve neboli bypassy jsou navrženy ve směru z Jihlavy na Pelhřimov a ze 

směru z Telče na Jihlavu a jsou vytvořeny z původních komunikací, které byly upraveny na 

požadovanou šířku a skladbu vozovky. Spojovací větve křižovatky jsou navrženy v šířce     

5,5 m z důvodu možnosti odstavení vozidla. Šířka jízdního pruhu na spojovacích větvích je 

3,50 m. Přibližně 100 m před vjezdem do okružní křižovatky dochází k odpojení spojovacích 

větví a přibližně po 100 m od výjezdů z okružní křižovatky dochází k napojení spojovacích 

větví na jízdní pruh. Délka odbočovacích a připojovacích úseku je 80 m. Směrové uspořádání 

a výškové řešení vychází ze stávajících komunikací. Základní příčný sklon je 2,5%. Spojovací 

větev ve směru na Pelhřimov je od okolního terénu ohraničena nezpevněnou krajnicí šířky 

0,75 m ze štěrkodrti frakce 0/32. Podél komunikace je navržen příkop, který se dále napojuje 

na stávající příkop silnice II/602. Podél komunikace v místě vysokých svahů je navrženo 

svodidlo délky 285 m ve směru na Jihlavu a délky 124 m ve směru na Pelhřimov. 
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f) Lesní cesta: 

 Úpravy křižovatky nepočítají s napojením lesní cesty v blízkosti křižovatky. Napojení 

lesní cesty bude zrušeno a na daném místě bude vybudován odvodňovací příkop. Přístup 

k pozemkům, který byl přes napojení na lesní cestu, bude zajištěn z dalšího stávajícího 

napojení lesní cesty na veřejnou infrastrukturu, které je situované 800m před křižovatkou na 

silnici II/602 ve směru na Jihlavu. 
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8. ZÁVĚR 

 

Ze základního rozboru stávajícího stavu křižovatky jsem došel k závěru, že daná 

křižovatka nevyhovuje současným normám a předpisům a je nutná její úprava hlavně 

z důvodu vysoké dopravní nehodovosti. Úprava stávající křižovatky spočívala v návrhu 

okružní křižovatky. Okružní křižovatka přináší zklidňující opatření a zvyšuje plynulost 

dopravy a z tohoto důvodu jsem ji zvolil jako vhodnou formu úprav nevyhovujícího 

stávajícího stavu křižovatky.  

Navrhl jsem celkem čtyři varianty okružní křižovatky. První z nich je klasická okružní 

křižovatka. Druhé řešení je okružní křižovatka s jedním pásem na okruhu a dvěma 

spojovacími větvemi (BYPASSY). Třetí řešení je okružní křižovatka s dvěma pruhy na 

okruhu. Z důvodu vysoké nehodovosti na daném typu okružní křižovatky jsem tuto variantu 

posoudil jako nevhodnou a vyřadil ji z výběru nejvhodnější varianty. Čtvrté řešení je 

spirálová křižovatka (neboli turbo křižovatka) s dvěma jízdními pruhy na vjezdu. Tato 

varianta vykazuje nízkou míru přijetí a pochopení řidičů, díky čemu dochází k větší dopravní 

nehodovosti a ke snížení bezpečnosti na křižovatce. Tato varianta byla navíc zpracovávána 

pro skutečnou realizaci projektu, takže jsem se jí dále nezabýval a vyřadil ji z výběru 

nejvhodnější varianty.  

Na začátku vypracování variant nebylo zřejmé, který typ okružní křižovatky je pro 

danou situaci nejvhodnější. Porovnal jsem tyto varianty podle stanovených kritérií a 

jednoznačně vyšla jako nejvhodnější varianta B. Tato varianta je navržena jako tříramenná 

okružní křižovatka s dvěma spojovacími větvemi (bypassy).  

 

Přednosti této varianty jsou: 

- Velmi nízký počet kolizních bodů 

- Odvedení největšího dopravního proudu pomocí spojovacích větví mimo okružní 

křižovatku a tím zvýšení kapacity okružní křižovatky 

- Vybudování spojovacích větví ze stávající komunikace  

- Minimální zásah do okolních ploch  

- Plynulost dopravy a míra přijetí řidiči 

 

Pro zvolenou variantu B byla vypracována textová a výkresová část, která v rámci 

studie řeší základní technické části a svým zpracováním se stává plnohodnotným podkladem 

pro následující stupně projektové dokumentace.  
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Číslo výkresu   Název výkresu               Měřítko výkresu     Formát  

 

01   situace širších vztahů     A3  

02  situace stávajícího stavu           1:500   rA1=10xA4 

03  podrobná situace                      1:500   rA1=10xA4 

04   podélný profil - bypass Pelhřimov        1:500/50  A3 

05   podélný profil - bypass Telč          1:500/50  A4 

06   podélné profily - okružní křižovatka    1:1000/100       8xA4 

07   vzorový příčný řez – silnice směr Jihlava    1:50             8xA4  

08   vzorový příčný řez – okružní křižovatka      1:50   rA1=10xA4  

09  charakteristické řezy               1:100   3xA4  

10   situace dopravního značení          1:1000   A3 

11   vlečné křivky            1:2000  A3 

12   rozhledové poměry            1:2000  A3 

13   situace varianta - A            1:1000   A3  

14   situace varianta - B            1:1000   A3 

15   situace varianta - C            1:1000   A3 

16   situace varianta - D            1:1000  A3  

 

 

 

Doloženo v samostatné příloze.  
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Posouzeni kapacity okružní křižovatky – obecný postup: 

Pro výpočet a posouzení okružních křižovatek byly použity vztahy z TP 234. Dle 

těchto TP je kapacita okružní křižovatky dostatečná, pokud kapacita všech vjezdů a všech 

výjezdů splňuje příslušná kritéria úrovně kvality dopravy (střední doba zdržení) podle      

ČSN 73 6102 pro příslušné kategorie komunikací. Pro stávající kategorii komunikace je 

požadovaný stupeň UKD – D, tedy střední doba zdržení je max. 45s. 

 

Posouzení kapacity vjezdu 

Kapacita vjezdu do okružní křižovatky je dána vztahem: 

 

kde: 

Ci  kapacita vjezdu [voz/h] 

Ik  intenzita dopravy na okruhu [voz/h] 

nk  počet jízdních pruhů na okruhu [-] 

ni,koef  koeficient zohledňující počet jízdních pruhů na vjezdu [-] 

ni,koef = 1,00 (pro jednopruhové vjezdy) 

ni,koef = 1,50 (pro dvoupruhové vjezdy) 

tg  kritický časový odstup [s] 

tf  následný časový odstup [s] 

 minimální časový odstup mezi vozidly jedoucími na okruhu za sebou [s] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzorec č.1 Výpočet kapacity vjezdu 
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Střední doba zdržení je dána vztahem: 

 
kde: 

Ci  kapacita vjezdu [voz/h] 

Ii  intenzita dopravy na vjezdu [voz/h] 

 

Stanovení délky fronty 

Délka fronty na vjezdech do neřízené křižovatky se dimenzuje na 95% pravděpodobnost 

uvažované délky fronty. Znamená to, že v 95 % času během špičkové hodiny je fronta kratší 

než udává hodnota N95%, ve zbývajících 5 % času se připouští fronta vozidel delší. 

 
kde: 

av  stupeň vytížení [-] 

In  návrhová intenzita dopravního proudu n [voz/h] 

Cn  kapacita pruhu dopravního proudu n [voz/h] 

 

Délka fronty N95% lze určit z grafu: 

 
kde: 

N95%  délka fronty [m] 

av  stupeň vytížení [-] 

Cn  kapacita pruhu dopravního proudu n [pvoz/h] 

 

 

Vzorec č.2 Výpočet střední doby zdržení 

 

Vzorec č.3 Výpočet délky fronty 

 

Obr.15 Graf pro stanovení délky fronty 

Výpočet kapacity vjezdu 
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Posouzení kapacity výjezdu 

Základní kapacita výjezdu z okružní křižovatky je dána vztahem: 

 

kde: 

Ce  kapacita výjezdu [voz/h] 

ne,koef  koeficient zohledňující počet pruhů na výjezdu [-] 

ne,koef = 1,00 (pro jednopruhové výjezdy) 

ne,koef = 1,50 (pro dvoupruhové výjezdy) 

Cn  kapacita pruhu dopravního proudu n [pvoz/h] 

tf  následný časový odstup vozidel na výjezdu z okružní křižovatky [s] 

Hodnota tf  je dána vztahem: 

 

kde: 

Re  poloměr výjezdu [m] 

Vliv přecházejících chodců 

V mém případě není nutno posuzovat, křižovatka se nachází v extravilanu, kde nepočítáme 

s výskytem chodců. 

 

Posouzení kapacity 

Pro každý výjezd okružní křižovatky se vypočte stupeň vytížení av: 

 

kde: 

av stupeň vytížení [-] 

Ie intenzita vozidel na výjezdu [voz/h] 

Ce  kapacita výjezdu [voz/h] 

Pokud je av < 0,9 výjezd kapacitně vyhovuje, pro av ≥ 0,9 výjezd kapacitně nevyhovuje. 

Součástí posouzení kapacity okružních křižovatek je Protokol kapacitního posouzení okružní 

křižovatky podle TP234, který je vypracován pro každou variantu. 

 

 

Vzorec č.4 Výpočet kapacity výjezdu 

 

Vzorec č.5 Výpočet stupně vytížení 
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Příloha č.3  

Kapacitní posouzení okružní křižovatky 

podle TP 234 – Protokol 3 
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Příloha č.4  

Kapacitní posouzení okružní křižovatky  

software EDIP - OK 
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Příloha č.5  

Výpočet očekávaných ztrát  

VEOBEZ 
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