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ANOTACE 

 
 VYMYSLICKÝ, Matěj. Silnice III/0501 - Návrh průtahu městem Slavkov u Brna. 

Ostrava 2014. Diplomová práce. VŠB – Technická univerzita Ostrava, vedoucí Ing. Jan 

Petrů, Ph.D. 

 

 Obsahem diplomové práce je zmapování současné dopravní situace na silnici 

III/0501 ve městě Slavkov u Brna. Dále provést v rámci studie stavební návrh průtahu 

městem Slavkov u Brna. Variantně řešit vybrané části komunikace tak, aby se změny 

týkaly převážně obecních pozemků a aby si navržená varianta nevyžádala zásadní přeložky 

sítí. Hlavními změnami je vybudování a upravení křižovatek, autobusových zastávek  

a vybudování parkovacích pruhů. Také je navrženo více přechodů pro chodce, které 

respektují jejich pohyb a bezpečnost. Cílem navržené varianty je, aby se průtah obcí stal 

přehledným a bezpečným pro obyvatele obce a její návštěvníky. 

 

Klíčová slova:  

Dopravní situace, komunikace, křižovatka, autobusová zastávka, parkovací pruhy, přechod 

pro chodce, bezpečnost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANNOTATION 

 VYMYSLICKÝ, Matěj. Roads III / 0501 - Proposal Through in Town Slavkov u 

Brna. Ostrava 2014. The thesis. VSB - Technical University of Ostrava, Head Ing. Jan 

Petr, Ph.D. 

 

 The thesis contains a mapping of the current traffic situation on the road III / 0501 

in Slavkov u Brna. Further studies conducted within the building proposal road through the 

city Slavkov u Brna. Optionally solve selected section of the road so that the changes were 

mainly municipal land and to the proposed variant not requested crucial relaying networks. 

The main changes is to build and modify intersections, bus stops building and parking 

lanes. It is also proposed more pedestrian crossings, respecting their movement and 

security. The proposed option is to delay municipalities became clear and safe for the 

residents of the community and its visitors. 

 

Key words: 

Traffic conditions, road, intersection, bus stop, parking lanes, pedestrian crossing, security.
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SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ 

 
III  silnice III. třídy  

KÚ  konec úseku 

L  lehká vozidla 

MO  místní komunikace obslužná 

NÚP  návrhová úroveň porušení 

PK  pozemní komunikace 

T  těžká vozidla 

TNV  těžká nákladní vozidla 

TP  technické podmínky 

ÚKD  úroveň kvality dopravy 

ZÚ  začátek úseku 
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SEZNAM VELIČIN 

 

∆   minimální časový odstup mezi vozidly jedoucími na okruhu 

  za sebou [s] 

  kapacita pruhu podřadného dopravního proudu v uvažovaném intervale   

  kapacita v čase po špičkovém intervale [pvoz/s], 

  stupeň vytížení [-] 

b   je vzdálenost mezi kolizními body na okruhu [m] 

iC   je kapacita vjezdu [pvoz/h] 

  kapacita pruhu dopravního proudu n [pvoz/h] 

  modul pružnosti 

iI   intenzita dopravy na vjezdu [pvoz/h] 

  návrhová intenzita dopravního proudu n [pvoz/h] 

kl   intenzita dopravy na okruhu [pvoz/h] 

  délka fronty [m] 

kn   počet jízdních pruhů na okruhu [-] 

koefin ,   koeficient zohledňující počet jízdních pruhů na vjezdu [-] 

  intenzita podřadného dopravního proudu [pvoz/s] 

  intenzita podřadného dopravního proudu po špičkovém intervale [pvoz/s] 

  doba trvání požadovaného intervalu [s], T=3 600s 

gt   kritický časový odstup [s] 

ft   následný časový odstup [s] 

  je střední doba zdržení [s] 

iR   je poloměr vjezdu [m] 

 

µ

oµ
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nI
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1 ÚVOD 

1.1 Identifikační údaje 

 

Název stavby:     III/0501 SLAVKOV U BRNA - PRŮTAH 

 

Objednatel dokumentace:    VŠB -  Technická univerzita Ostrava 

      Fakulta stavební 

      Ludvík Podéště 1875/17 

      Ostrava - Poruba 

 

Vedoucí práce:    Ing. Jan Petrů Ph.D. 

 

Projektant:     Bc. Matěj Vymyslický 

    

Stupeň projektové dokumentace:  Studie  

    

Místo stavby:     Slavkov u Brna 

 

Okres:       Vyškov 

 

Příslušný obecní (městský) úřad:  Městský úřad Slavkov u Brna 

      Palackého náměstí 65  

      684 01  Slavkov u Brna 

  

Příslušný stavební úřad:   Městský úřad Slavkov u Brna 

      Odbor stavebního a územně plánovacího úřadu 

      Palackého náměstí 65  

      684 01  Slavkov u Brna 
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1.2 Zdůvodnění nezbytnosti stavby  

 Silnice III/0501 byla postavena v 80. letech jako průtah silnice I/50 přímo přes střed 

města, tj. přes Palackého náměstí s volnou šířkou 10,50 m podle ČSN 73 6110.  

Po dokončení obchvatu silnice I/50 jižní stranou byl průtah převeden do sítě silnic II. a III. 

třídy, později po vzniku krajů do majetkové správy kraje. 

 Dnes silnice III/0501 slouží výhradně místní dopravě a dopravní obsluze. Tranzitní 

doprava z této silnice prakticky vymizela, poněvadž město je možné při kombinaci všech 

směrů pohodlně po jižním obchvatu města objet. 

 Silnice III/0501 po cca 25 letech provozu vyžaduje rekonstrukci, jednak kvůli 

stavebnímu stavu, jednak kvůli podstatné změně v režimu užívání. Automobilový provoz 

je třeba zpomalit a usměrnit současně se zaměřením na zvýšení bezpečnosti chodců  

a na vybudování nových parkovacích míst v ulicích, kterými silnice III/0501 prochází.  

1.3 Úkoly k řešení  

 Variantní návrhy vybraných míst stávajícího průtahu úseku komunikace III/0501  

ve městě Slavkov u Brna, zaměřené na zvýšení bezpečnosti provozu. 

1.4 Výchozí podklady pro zpracování studie  

• Územní plány města Slavkov u Brna 

• Mapové podklady ČÚZK Zabaged® (výškopis 3D, polohopis), ortofoto  

• Informace obecního úřadu  

• Výsledky sčítání dopravy na dálniční a silniční síti v roce 2010 

• Obchůzka terénu  
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2  POPIS LOKALITY 

 Začátek úpravy silnice III/0501 je na ulici Špitálské cca 150 m od křižovatky  

se silnicí I/50 ve směru od Brna. Rekonstrukce komunikace pokračuje místí komunikací 

Špitálská, dále plynule pokračuje komunikací Kollárova, Slovákova, B. Němcové, Lidická, 

Bučovická až po napojení s komunikací I/50. Celková délka úpravy je 3 217,73 m. 

 

 

Obrázek 1 - Širší vztahy 
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Obrázek 2 - Poloha křižovatky, přehledná situace 

  

 Návrh rekonstrukce spočívá v novém šířkovém uspořádání komunikace (zúžení 

jízdního pásu) a vybudování parkovacích pruhů podél, dále dojde ke zklidnění a plynulosti 

dopravy vybudováním okružních křižovatek, středního dělícího ostrůvku před vjezdem do 

zastavěné části města a větší bezpečnosti pěší dopravy vybudováním ochranných ostrůvků 

na stávajících přechodech pro chodce a oddělením pěší dopravy od silniční dopravy pásy 

zeleně.  

2.1 Základní technický popis stavby 

 První část rekonstruovaného úseku silnice III/0501 (délka 1780 m) se nachází 

v intravilánu obce a prochází zástavbou převážně rodinných řadových domů. Souvislá 

přilehlá zástavba nedovoluje změnit na několika místech nevhodné směrové řešení 

(směrové oblouky o poloměrech 10, 25 m). Odvodnění zpevněných ploch v této části  

je řešeno uličními vpustěmi, zaústěnými do kanalizace.  
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Obrázek 3 - První část- intavilán obce 

 

 Druhá část rekonstruovaného úseku (délka 600 m) se nachází v intravilánu obce, 

avšak zástavba je jen na pravé straně komunikace a má charakter průmyslové zóny. 

Odvodnění v této části je řešeno vpravo vpustěmi se zaústěním do kanalizace, na levé 

straně otevřeným zpevněným příkopem zakončeným horskou vpustí se zaústěním  

do kanalizace. 
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Obrázek 4 - Druhá část - intravilán obce, průmyslová zóna 

 

 Třetí část rekonstruovaného úseku se nachází v extravilánu města Slavkov u Brna 

(délka 470 m). V této části k odvodnění slouží otevřené příkopy. 
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Obrázek 5 - Třetí část, extravilán obce 

2.1.1  Bezbariérové užívání stavby 

 Stavba bude v souladu s Vyhláškou 369/2001 Sb. o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu  

a orientace. 

2.1.2 Přeložky inženýrských sítí 

 Realizací výše popsaných staveb dojde k vyvolaným přeložkám inženýrských sítí 

v běžném rozsahu. Není zde případ, kdy kvůli průběhu inženýrských sítí bude nutné měnit 

koncepci rekonstrukce silnice III/0501. 

2.1.3 Zábory pozemků 

 Rekonstrukce silnice bude realizována především na pozemních ve vlastnictví 

Jihomoravského kraje, resp. města Slavkov u Brna. K záborům pozemků, dojde z důvodu 
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výstavby nové autobusové zastávky, středního dělícího ostrůvku, ale i proto, že dnešní 

komunikace leží na soukromých pozemcích. Stavbou dojde i k záboru zemědělské půdy. 

2.2 Prognóza dopravního zatížení  

 Prognóza dopravního zatížení, která je podkladem pro stanovení šířkové kategorie  

i efektivnosti změny trasy, byla stanovena na základě výsledků celostátního sčítání 

dopravy na silniční a dálniční síti (2010).  

 Stávající stav intenzit dopravních proudů vozidel ukazuje, že zátěž na silnicí 

III/0501 je 5 375 vozidel za 24 hodin (stanoviště 6-7811). Podíl těžkých nákladních 

vozidel byl 12 %. Ve směru na sever pak velikost dopravní zátěže od nákladních vozidel 

klesá (236 voz/24). 

 

 

Obrázek 6 - Výsledky sčítání dopravy na silniční a dálniční síti v roce 2010 
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Tabulka 1 - Prognóza dopravy 2035 

1. Výchozí rok 2015     
2. Výhledový rok 2035     
            L T 
3. Výchozí intenzita dopravy I0 voz/hod 5161 749 
                
4. Koeficient vývoje intenzit dopravy 

pro výchozí rok 
k0 [-] 1,09 1,01 

5. Koeficient vývoje intenzit dopravy 
pro výhledový rok 

kv [-] 1,54 1,05 

6. Koeficient prognózy intenzit 
dopravy 

kp [-] 1,45 1,03 

7. Výhledová intenzita dopravy v roce 
2035 

Iv [voz/hod] 7483 771 
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3 DIAGNOSTIKA 

3.1 Základní údaje 

 Na základě objednávky provedl zhotovitel částečný diagnostický průzkum vozovky 

(se sníženým počtem diagnostických úkonů dle požadavku objednatele) na vybraném 

úseku silnice III/0501 spočívající ve vizuální prohlídce s grafickým záznamem  

a fotodokumentací poruch, měření průhybů a posouzení únosnosti vozovky a jádrových 

vývrtech. Posouzení parametrů vozovky je provedeno podle technických podmínek TP87. 

 Byly stanoveny výstupní parametry k hodnocení konstrukce vozovky. Předkládá  

se doporučení opravy vozovky pro potřeby investičního záměru. 

3.2 Lokalizace úseku 

 Předmětem posouzení je vybraný úsek na silnici III. třídy v Jihomoravském kraji. 

Silnice je dvoupruhová obousměrná pozemní komunikace.  

• Silnice: III/0501 Okres: Vyškov  

• Název: Slavkov - průtah 

 

Začátek úseku (ZÚ) 

ZÚ = km 0,000 (křiž. sil. I/50 = UB 2443A184) 

 

Konec úseku (KÚ) 

KÚ = km 2,850 (37 m za křiž. sil. III/0502 = UB 2442A033) 

 

Délka úseku 

Délka posuzovaného úseku je 2,850 km. 
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Obrázek 7 - Diagnostika, mapa úseku 

 

3.3 Stav povrchu vozovky 

 Dne 5. 3. 2013 byl vizuálně prohlížen povrch vozovky a graficky zaznamenány 

poruchy  do formuláře – viz příloha. Jejich číslování odpovídá číslům poruch uvedeným v 

TP 82. 
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Tabulka 2 - Poruchy na vozovce 

1 Ztráta mikrotextury   
2 Ztráta makrotextury   
3 Kaverny   
4 Opotřebení EKZ, EMK   
5 Ztráta kameniva z nátěru   
6 Ztráta asfaltového tmelu x 
7 Hloubková koroze   
8 Výtluky v obrusné vrstvě x 
9 Vysprávky x 
10 Mozaikové trhliny x 
11 Trhlina úzká podélná x 
12 Trhlina úzká příčná x 
13 Trhlina široká podélná   
14 Trhlina široká příčná x 
15 Trhlina rozvětvená podélná x 
16 Trhlina rozvětvená příčná x 
17 Síťové trhliny x 
18 Olamování okrajů vozovky   
19 Puchýře v MA   
20 Nepravidelné hrboly x 
21 Vyjeté koleje x 
22 Místní hrbol   
23 Podélný hrbol   
24 Místní pokles x 
25 Podélný pokles   
26 Prolomení vozovky x 
27 Plošná deformace vozovky   
28 Zanesení příkopů   
29 Zvýšená nebezpečná krajnice   

Vyskytující se poruchy značeny křížkem 
 

3.4 Rázové zatěžovací zkoušky 

 Rázové zatěžovací zařízení (rovněž se používá název deflektometr či FWD - 

zkratka z Falling Weight Deflectometer) vyvozuje rázový puls pádem břemene přes 

tlumící systém na kruhovou zatěžovací desku spočívající na povrchu vozovky. 

 Krátkodobým působením rázového pulsu při zkoušce se ve vozovce vyvozuje 

deformace povrchu. Speciálními snímači (geofony) se měří průhyby, které charakterizují 
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průhybovou čáru. Tato průhybová čára je podkladem pro analýzu vlastností vozovky  

a jejich vrstev. 

 Dynamické nedestruktivní metody na principu tlumeného rázu simulují ve vozovce 

obdobné zatížení jako je zatížení kolem těžkého nákladního vozidla s návrhovou nápravou 

jedoucího rychlostí zhruba 60 km/hod. 

3.5 Vyhodnocení zkoušek 

3.5.1 Popis vyhodnocovacího programu 

 Vyhodnocení zkoušek je provedeno vyhodnocovacím programem RoSy® DESIGN, 

který byl zpracován jako inverzní program pro výpočet modulů pružnosti z naměřené 

průhybové čáry. Předpokládá se že vrstvy jsou pružné, homogenní a isotropní. Vstupní 

data pro výpočet tvoří měřená data z rázového zařízení (tj. devět hodnot průhybu, teplota 

vozovky a zatížení). Dalšími vstupními parametry jsou údaje o konstrukci vozovky dané 

tloušťkami vrstev podle zvoleného vrstevnatého systému konstrukce vozovky, dopravní 

zatížení a návrhová úroveň porušení vozovky NÚP. 

 Výstupními parametry jsou moduly pružnosti zadaných vrstev vozovky a modul 

pružnosti podloží Ep. 

3.5.2 Návrhová úroveň porušení vozovky 

Dopravní zatížení 

 Při zadávání dopravního zatížení se postupuje podle technických podmínek TP87. 

Dopravní zatížení je charakterizováno počtem těžkých nákladních vozidel (TNV) na 

základě výsledků ze sčítání dopravy v roce 2010. Na předmětném úseku silnice III/0501 se 

nachází následující sčítací. 

 

 Počet TNV0 v obou směrech za 24 hod je 247, TNVk = TNV0, třída dopravního 

zatížení IV – střední 

• TNV0 = průměrná denní intenzita TNV v roce sčítání dopravy 

• TNVk = průměrná denní intenzita TNV v dílčím návrhového období 
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3.6 Doporučení změny opravy vozovky 

 Doporučení opravy vozovky je provedeno pro potřeby investičního záměru na 

základě částečné diagnostiky s omezeným počtem diagnostických úkonů. Před realizací 

opravy vozovky se doporučuje aktualizace a doplnění diagnostického průzkumu. 

3.6.1 Hodnocení poznatků z diagnostického průzkumu 

 Úsek je z větší části v obrubách, je tedy omezená možnost zvýšení nivelety, dle 

porušení povrchu se dá rozdělit na několik částí: 

 

• km 0,000 – 0,175 – vyskytují se lokálně příčné trhliny nebo ztráta asfaltového 

tmelu. 

• km 0,175 – 1,110 – vyskytují se příčné trhliny, mozaikové trhliny, vysprávky, 

výtluky, vyjeté koleje a lokálně (např. křižovatka s ulicemi Kollárova a Brněnská) 

se vyskytují síťové trhliny a plošné deformace nebo nepravidelné hrboly. 

• km 1,110 – 1,220 – (ul. B.Němcové) - část s opraveným povrchem a pouze 

lokálním výskytem příčných trhlin. 

• km 1,220 – 2,850 – velmi častý výskyt příčných tenkých a příčných rozvětvených 

trhlin a lokálně se vyskytují i podélné trhliny. 

3.6.2 Doporučení oprav 

• km 0,000 – 0,175 a 1,010 – 1,220: Ošetření lokálních příčných trhlin. 

• km 0,175 – 1,010 a km 1,220 – 2,850: Obnova krytových vrstev, lokální 

opravy/sanace po frézování (zachování stávající nivelety). 

3.6.3 Možný technologický postup: 

• Frézování do hloubky 100 mm s odvozem materiálu pro jeho další využití; 

• Očištění povrchu; 

• Odborná kontrola stavu povrchu po frézování a upřesnění ploch k lokálním 

opravám a sanacím; 
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• Lokální opravy a sanace (oprava: opravy trhlin podle TP115 a jiných poruch, max. 

výměna horní podkladní vrstvy; sanace: výměna všech porušených hutněných 

asfaltových vrstev včetně úpravy stávající podkladní vrstvy na požadované 

parametry – doporučuje se v šířce 1,5 m podél obou okrajů v km 0,500 – 0,550 a v 

km 1,280-1,325 vpravo, tj. v okolí míst se sníženým modulem pružnosti 

nestmelených vrstev E2 nebo podloží Ep); 

• Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze určené pro spojovací postřiky v 

množství zbytkového asfaltu 0,4 kg/m2; 

• Pokládka ložní vrstvy z asfaltového betonu pro ložní vrstvy ACL 16 + tl. 60 mm 

podle ČSN EN 13108-1 a ČSN 73 6121 a TKP Kap. 7; 

• Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze určené pro spojovací postřiky v 

množství zbytkového asfaltu 0,2 kg/m2; 

• Pokládka obrusné vrstvy z asfaltového betonu pro obrusné vrstvy ACO 11 + tl. 40 

mm dle ČSN EN 13108-1 a ČSN 73 6121 a TKP Kap. 7. Nezbytnou součástí 

opravy musí být oprava nefunkčního odvodnění, úprava nezpevněných krajnic, 

případně další úpravy součástí a příslušenství silnice podle požadavků správce. 
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4 NÁVRH ZMĚN 

 Byly navrženy dvě alternativy řešení, z nichž byla v závěrečné fázi po konzultaci  

se starostou obce Slavkov u Brna, oponentem a vedoucím práce vybrána varianta určená  

k podrobnějšímu zpracování. 

 Všechny návrhy respektují průběh trasy, jejíž prověření je zakresleno ve výkresové 

dokumentaci. Navržená stavba respektuje veškeré vazby na dopravní a technickou 

infrastrukturu – jsou respektovány stávající sítě, chodníky, stávající sjezdy a vjezdy  

k nemovitostem. 

 Od začátku úpravy po km 1,790, je navržen v kategorii MO2 -/7,5/30 , šířka 

jízdního pruhu je 2,75 m a šířka vodícího proužku 0,5 m, Parkovací zálivy podél 

komunikace mají šířku 2,0 m (min. 1,8 m). Podél komunikace jsou navrženy pásy zeleně 

v min. šířce 1,0 m. Uspořádání parkovacích zálivů a zeleně je patrné ze situace. Jsou zde 

navrženy dva ochranné ostrůvky pro chodce, dvě okružní křižovatky a autobusové zálivy 

s délkou nástupní hrany 15 m. 

 Druhá část, km 1,790 ÷ km 2,640, je navržena v kategorii MO2k -/7,5/50 tzn.,  

že na levé straně komunikace je nezpevněná krajnice. Na pravé straně dojde k rozšíření 

stávajícího chodníku a vybudování cca 120 m nového chodníku. Dále je zde navržen 

střední dělící ostrůvek, ke snížení rychlosti vozidel přijíždějících do obytné části města. 

Také je navržen autobusový záliv s nástupištěm a chodníkem. Délka nástupní hrany 15 m. 

 Poslední (třetí) část, km 2,640 ÷ konec úpravy, šířka komunikace zůstane stejné, 

zde dojde jen k výměně obrusné vrstvy vozovky, úpravě krajnic tak, aby povrchová voda 

nezůstávala mezi zpevněným povrchem a příkopem, vyčištění povrchového odvodnění 

(příkopů). Směrové řešení komunikace odpovídá stávajícímu směrovému řešení,  

které vzhledem k okolní zástavbě není možné hodnoty směrových oblouků zvětšit.  

 Stavba by měla proběhnout v průběhu několika etap a tak, aby byl po celou dobu 

výstavby zajištěn příjezd k jednotlivým nemovitostem. 
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4.1  Variantní řešení vybraných míst 

 V průběhu realizace dokumentace byly provedeny dvě varianty řešení, které jsou 

popsány níže. 

4.2 Varianta 1 

Navržená stavba je částečně novostavbou - vybudování 2 nových okružních křižovatek: 

• ul. Slovákova x ul. Československé armády x ul. Polní,  

• ul. Bučovická x ul. Slovanská x výjezd z ČSPH  

a dále úprava stykové křižovatky ul.Slovákova x ul. Kollárova k nim přilehlé chodníky  

a z části se jedná o úpravu stávajícího vedení komunikace a chodníků. Stavba je navržena 

dle ČSN 736110 – Projektování místních komunikací.  

4.2.1 Křižovatky - umístění a návrh řešení 

 
Křižovatka ul.Slovákova - ul. Kollárova 

Současný stav:  

 Jízdní pruhy jsou šířky 3,75 m, široká komunikace svádí řidiče k rychlé jízdě. 

Chodníky mají min. šířku 1,50m (na začátku obce) a min. 2,00 m ve středu obce. Vjezdy  

k pozemkům umístěny v  křižovatce spolu s volnou plochou komunikace sloužící  

k parkování automobilů a tvoří nebezpečný a nepřehledný celek. Křižovatka má nevhodné 

poloměry, působí velmi rozlehlým dojmem, kdy řidič nemá žádnou vodící linii, která by ho 

navedla při vjíždění na hlavní silnici. 
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Obrázek 8 - Křižovatka ul.Slovákova - ul. Kollárova 

 

 

Obrázek 9 - Křižovatka ul.Slovákova - ul. Kollárova - pohled směr ulice Kollárova 

 
Návrh řešení: 

 Jízdní pruhy byly zúženy na šíři 3,00 m a byl přidám odbočovací pruh o stejné šířce 

(3,00 m), tím je zajištěno bezpečnější levé odbočení z hlavní PK a zvýšení výkonnosti 
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křižovatky. Chodníky byly navrženy v šířce 2,00 m. Vedlejší větev komunikace - ul. 

Slovákova - jízdní pruhy jsou vychýleny z původního směru a jsou zúženy na 3,25 m mezi 

obrubami. Byl přidá odbočovací pruh o šířce 3,25 m.  

 

 

Obrázek 10 - Úprava křižovatky ul.Slovákova - ul. Kollárova 

  

Křižovatka Slovákova - ul. Československé armády - ul. Polní 

Současný stav: 

 Šířkové uspořádání a poloměry zcela nevyhovují. Křižovatka působí velmi 

rozlehlým dojmem. 
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Obrázek 11 - Křižovatka Slovákova - ul. Československé armády - ul. Polní 

 

 

Obrázek 12 - Křižovatka Slovákova - ul. Československé armády - ul. Polní 

 

Návrh řešení:  

 Návrh okružní křižovatky se snaží maximálně respektovat stávající stav  

a minimalizovat tak finanční náklady na výstavbu. Současně se však snaží zachovat 
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vysokou bezpečnost a jízdní komfort. Navržená geometrie je ověřena vlečnými křivkami 

stanovených směrodatným vozidel. 

  

Rozměry: 

Vnější průměr zpevněné plochy křižovatky:   31,00 m 

Šířka jízdního pásu okružní křižovatky:   4,50 m 

Šířka prstence:      2,50 m 

Vnitřní průměr středového ostrůvku:    16,00 m 

 

Okružní jízdní pás: 

 Jízdní pruh bude proveden z asfaltového betonu v požadovaném dostředném 

příčném sklonu 2,5%, včetně zpevněné krajnice. V místech stávající konstrukce vozovky 

bude provedena vyrovnávka do požadovaných sklonů zesílením. Na vnějším okraji 

jízdního okružního pásu vznikne nerovnost vůči stávajícímu povrchu na ramenech 

křižovatky. Tato nerovnost bude vyrovnána asfaltovým betonem na potřebnou délku. 

Prstenec středového ostrova bude proveden z přírodního kamene, v odstředném sklonu 6%. 

Vzhledem k významnému poměru intenzit nákladní dopravy a tím tedy uvažovanému 

častému pojíždění prstence, bude rozhraní intenzit nákladní dopravy a tím tedy 

uvažovanému častému pojíždění prstence, bude rozhraní prstence a jízdního pásu ve stejné 

výškové úrovni.  

 Středový ostrůvek bude lemová betonovou obrubou s nášlapem 150 mm, uvnitř 

bude zatravněn. V místě vrcholu stykové křižovatky bude vozovka rozšířena do kruhového 

půdorysu. Na zemním tělese bude provedeno kvalitní dosypání propustným a únosným 

materiálem, u něhož se dá předpokládat minimální konsolidace. Výška násypu je  

cca 1,00 m a sklon -6%. Násypový svah zemního tělesa bude proveden ve sklonu 1:2,5  

a následné zatravněn. 
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Obrázek 13 - Úprava křižovatky Slovákova - ul. Československé armády - ul. Polní 

 
Křižovatka ul. Bučovická - ul. Slovanská - výjezd z ČSPH  

Současný stav:  

 Křižovatka má nevhodné poloměry. Jízdní pruhy jsou šířky 3,50 m, jedná se o 

poslední křížení komunikací ve městě Slavkov u Brna, úsek je přímý a svádí řidiče k 

rychlé jízdě. Chodníky mají šířku 1,50 m.  

 

Obrázek 14 - Křižovatka ul. Bučovická - ul. Slovanská - výjezd z ČSPH 
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Obrázek 15 - Křižovatka ul. Bučovická - ul. Slovanská - výjezd z ČSPH 

 

Návrh řešení:  

 Návrh okružní křižovatky se snaží maximálně respektovat stávající stav  

a minimalizovat tak finanční náklady na výstavbu. Současně se však snaží zachovat 

vysokou bezpečnost a jízdní komfort. Navržená geometrie je ověřena vlečnými křivkami 

stanovených směrodatným vozidel. 

  

Rozměry: 

Vnější průměr zpevněné plochy křižovatky:   36,00 m 

Šířka jízdního pásu okružní křižovatky:   5,50 m 

Šířka prstence:      4,00 m 

Vnitřní průměr středového ostrůvku:    16,00 m 

 

Okružní jízdní pás: 

 Jízdní pruh bude proveden z asfaltového betonu v požadovaném dostředném 

příčném sklonu 2,5%, včetně zpevněné krajnice. V místech stávající konstrukce vozovky 
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bude provedena vyrovnávka do požadovaných sklonů zesílením. Na vnějším okraji 

jízdního okružního pásu vznikne nerovnost vůči stávajícímu povrchu na ramenech 

křižovatky. Tato nerovnost bude vyrovnána asfaltovým betonem na potřebnou délku. 

Prstenec středového ostrova bude proveden z přírodního kamene, v odstředném sklonu 6%. 

Vzhledem k významnému poměru intenzit nákladní dopravy a tím tedy uvažovanému 

častému pojíždění prstence, bude rozhraní intenzit nákladní dopravy a tím tedy 

uvažovanému častému pojíždění prstence, bude rozhraní prstence a jízdního pásu ve stejné 

výškové úrovni.  

 Středový ostrůvek bude lemová betonovou obrubou s nášlapem 150 mm, uvnitř 

bude zatravněn. V místě vrcholu stykové křižovatky bude vozovka rozšířena do kruhového 

půdorysu. Na zemním tělese bude provedeno kvalitní dosypání propustným a únosným 

materiálem, u něhož se dá předpokládat minimální konsolidace. Výška násypu je cca  

1,00 m a sklon -6%. Násypový svah zemního tělesa bude proveden ve sklonu 1:2,5  

a následné zatravněn. 

 

 

Obrázek 16 - Úprava křižovatky ul. Bučovická - ul. Slovanská - výjezd z ČSPH 
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4.2.2 Komunikace pro pěší 

 Pro pohyb chodců slouží chodníky přilehlé ke stávající komunikaci. Na některých 

místech jsou chodníky děleny od komunikace zeleným pásem. Ve značné oblasti jsou 

chodníkové plochy zdeformované. Návrh bere v úvahu úpravy těchto ploch a k nim 

přilehlých přechodů pro chodce a zastávkových zálivů. 

 Základní šířka chodníků je 2,00 m, základní sklon je 2,00%. Tyto rozměry  

se mohou měnit v závislosti na stávajících podmínkách.  

 Stavba bude splňovat požadavky na užívání stavby osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace (vyhláška č. 398/2009 Sb.). Detail úprav je vykreslen ve výkrese  

Situace. 

 

 

Obrázek 17 - Přechod pro chodce a chodníková plocha - ul. Bučovická - stávající stav 
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Obrázek 18 - Přechod pro chodce a rekonstrukce chodníkové plochy - ul. Bučovická - 

nový stav 

 

4.2.3 Parkování a odstavování vozidel  

 Vzhledem k povaze průtahu silnice III05/01 ve městě Slavkov u Brna jsem 

navrhoval zřízení parkovacího pruhu v rámci úprav stávající komunikace. Parkovací stání 

je řešeno jako podélný parkovací pruh. Šířka parkovacích stání je podle místních podmínek 

2,00 nebo 2,20 m. Na ulici Špitálská (km 0,270 - 0,320) je navrženo parkovací stání kolmé, 

počet stání 12, včetně parkovacího stáno pro invalidy. 

 Stavba bude splňovat požadavky na užívání stavby osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace (vyhláška č. 398/2009 Sb.). Detail úprav je vykreslen ve výkrese  

Situace. 
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Obrázek 19 - Parkoviště kolmé - ul. Špitálská 

 

4.2.4 Autobusová doprava  

 Autobusová doprava je vedena v úseku komunikace III/0501 ve Slavkově u Brna, 

hlavně na ul. Bučovická a ul. Boženy Němcové. Jezdí zde pravidelné meziměstské linky 

do různých obcí ve směru na Brno a Břeclav.  
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Obrázek 20 - Zastávkový záliv - ul. Bučovická - směr Bučovice 
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Obrázek 21 - Zastávkový záliv - ul. Bučovická - směr Brno 

 

 Zastávkové zálivy bylo třeba rozměrově upravit a mírně odsunout oproti 

původnímu stavu. Tvoří je zastávky mimo jízdní pruh (bez fyzického oddělení) – Typ II. 

 Návrh počítá s obsluhou této zastávky současně nejvýše jedním vozidlem, autobus 

o délce 12 m. Na začátku zastávky je vyřazovací úsek o délce  min. 25 m a na konci 

zastávky je zařazovací úsek o délce min. 15 m, délka nástupištní plochy je 15 m. 
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Obrázek 22 - Zastávkový záliv - ul. Bučovická - směr Bučovice 

 

 Při realizaci je dodavatel povinen dodržovat Zákon č.183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) a všechny související vyhlášky, normu ČSN 

736101 Projektování místních komunikací, Zákon č.184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení 

vlastnického práva k pozemku nebo stavbě, Zákon č.186/2006 Sb., o změně některých 

zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění, Nařízení vlády 

č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích. 
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4.3 Varianta 2 

Navržená stavba je částečně novostavbou - vybudování 2 nových okružních křižovatek: 

• ul. Slovákova x ul. Československé armády x ul. Polní (viz Varianta 1),  

• ul. B. Němcové x ul. Lidická x ul. Smetanova,  

úprava stykové křižovatky ul.Slovákova x ul. Kollárova k nim přilehlé chodníky  

a z části se jedná o úpravu stávajícího vedení komunikace a chodníků (viz Varianta 1) a 

dále úprava průsečné křižovatky ul. Bučovická x ul. Slovanská x výjezd z ČSPH . Stavba 

je navržena dle ČSN 736110 – Projektování místních komunikací.  

 

Křižovatka ul. B. Němcové - ul. Lidická - ul. Smetanova 

Současný stav:  

 Jízdní pruhy jsou šířky 3,75 m, široká komunikace svádí řidiče k rychlé jízdě. 

Chodníky mají min. šířku 1,50 m (na začátku obce) a min. 2,00 m ve středu obce. Vjezdy  

k pozemkům umístěny v křižovatce spolu s volnou plochou komunikace sloužící  

k parkování automobilů a tvoří nebezpečný a nepřehledný celek. Křižovatka má nevhodné 

poloměry, působí velmi rozlehlým dojmem, kdy řidič nemá žádnou vodící linii, která by ho 

navedla při vjíždění na hlavní silnici. 

 

 

Obrázek 23 - Křižovatka ul. B. Němcové - ul. Lidická - ul. Smetanova 
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Obrázek 24 - Křižovatka ul. B. Němcové - ul. Lidická - ul. Smetanova 

 

Návrh řešení: 

 Návrh okružní křižovatky se snaží maximálně respektovat stávající stav  

a minimalizovat tak finanční náklady na výstavbu. Současně se však snaží zachovat 

vysokou bezpečnost a jízdní komfort. Navržená geometrie je ověřena vlečnými křivkami 

stanovených směrodatným vozidel. 

  

Rozměry: 

Vnější průměr zpevněné plochy křižovatky:   23,00 m 

Šířka jízdního pásu okružní křižovatky:   5,50 m 

Šířka prstence:      2,50 m 

Vnitřní průměr středového ostrůvku:    6,00 m 

 

Okružní jízdní pás: 

 Jízdní pruh bude proveden z asfaltového betonu v požadovaném dostředném 

příčném sklonu 2,5%, včetně zpevněné krajnice. V místech stávající konstrukce vozovky 
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bude provedena vyrovnávka do požadovaných sklonů zesílením. Na vnějším okraji 

jízdního okružního pásu vznikne nerovnost vůči stávajícímu povrchu na ramenech 

křižovatky. Tato nerovnost bude vyrovnána asfaltovým betonem na potřebnou délku. 

Prstenec středového ostrova bude proveden z přírodního kamene, v odstředném sklonu 6%. 

Vzhledem k významnému poměru intenzit nákladní dopravy a tím tedy uvažovanému 

častému pojíždění prstence, bude rozhraní intenzit nákladní dopravy a tím tedy 

uvažovanému častému pojíždění prstence, bude rozhraní prstence a jízdního pásu ve stejné 

výškové úrovni.  

 Středový ostrůvek bude lemová betonovou obrubou s nášlapem 150 mm, uvnitř 

bude zatravněn. V místě vrcholu stykové křižovatky bude vozovka rozšířena do kruhového 

půdorysu. Na zemním tělese bude provedeno kvalitní dosypání propustným a únosným 

materiálem, u něhož se dá předpokládat minimální konsolidace. Výška násypu je cca  

1,00 m a sklon -6%. Násypový svah zemního tělesa bude proveden ve sklonu 1:2,5  

a následné zatravněn. 

 

 

Obrázek 25 - Úprava křižovatky ul. B. Němcové - ul. Lidická - ul. Smetanova 
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Křižovatka ul. Bučovická - ul. Slovanská - výjezd z ČSPH  

Současný stav:  

 Křižovatka má nevhodné poloměry. Jízdní pruhy jsou šířky 3,50 m, jedná se  

o poslední křížení komunikací ve městě Slavkov u Brna, úsek je přímý a svádí řidiče  

k rychlé jízdě.  

 

 

Obrázek 26 - Křižovatka ul. Bučovická - ul. Slovanská - výjezd z ČSPH 
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Obrázek 27 - Křižovatka ul. Bučovická - ul. Slovanská - výjezd z ČSPH 

 

Návrh řešení: 

 Jízdní pruhy byly zúženy na šíři 3,00 m ze směru od Bučovic (extravilán) a byla 

přidána vjezdová brána do obce. Toto opatření by mělo psychologický vliv na řidiče a  

donutit je snížit rychlost.  
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Obrázek 28 - Úprava křižovatky ul. Bučovická - ul. Slovanská - výjezd z ČSPH 

 

Obrázek 29 - Vjezdová brána ze směru od Bučovic 
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4.3.1 Komunikace pro pěší 

 Pro pohyb chodců slouží chodníky přilehlé ke stávající komunikaci. Základní šířka 

chodníků je 2,00 m a základní sklon je 2,00%. Rozměry se mohou měnit v závislosti na 

stávajících podmínkách. Na ul. Bučovická byl zvolen přechod pro chodce chráněný 

dělicím (ochranným) ostrůvkem. 

 Stavba bude splňovat požadavky na užívání stavby osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace (vyhláška č. 398/2009 Sb.). Detail úprav je vykreslen ve výkrese  

Situace. 

 

 

Obrázek 30 - Přechod pro chodce chráněný dělicím (ochranným) ostrůvkem 
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4.3.2 Autobusová doprava  

 

Obrázek 31 - Zastávkové zálivy - ul. Bučovická - úprava 

 

 Zastávkové zálivy bylo třeba rozměrově upravit, poloha se nezměnila. Tvoří je 

zastávky mimo jízdní pruh (bez fyzického oddělení) – Typ II. 

 Návrh počítá s obsluhou této zastávky současně nejvýše jedním vozidlem, autobus 

o délce 12 m. Na začátku zastávky je vyřazovací úsek o délce  min. 25 m a na konci 

zastávky je zařazovací úsek o délce min. 15m, délka nástupištní plochy je15 m.  

 Stavba bude splňovat požadavky na užívání stavby osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace (vyhláška č. 398/2009 Sb.). Detail úprav je vykreslen ve výkrese  

Situace. 
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4.4 Výběr výsledné varianty 

 Posuzování a výběr jednotlivých variant byl diskutován se starostou obce Slavkov  

u Brna, oponentem diplomové práce a vedoucím diplomové práce. Ohledy byly brány 

zejména na zásahy jednotlivých variant do současné zástavby a také na vlastní požadavek 

provedení trasy průtahu silnice III/0501. 

 Obě navržené varianty splňují požadavky pro rekonstrukci komunikace III/0501 ve 

městě Slavkov u Brna. Dojde ke zklidnění dopravy a bezpečnosti na pozemních 

komunikacích. Varianty se liší pouze vybranými místy v průtahu. 

 Objednavatel (město Slavkov u Brna) vybral jako vhodnější variantu číslo 1. Návrh 

obsahuje řešení a optimalizaci poloměrů na křižovatkách. jsou navrženy dvě okružní 

křižovatky, z nichž jedna složí jako zpomalovací prvek při vjezdu do obce. 
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5 ZÁKLADNÍ ÚDAJE NAVRŽENÉ VARIANTY 

5.1 Návrh vozovek dle TP 170 

1. Stanovení návrhové úrovně porušení D1 
návrhová 

úroveň 

porušení 

vozovky 

dopravní význam pozemní 

komunikace 

očekávaná 

třída 

dopravního 

zatížení 

plocha s 

konstrukčními 

poruchami 

D0 D, R, S I S, I, II, III < 1 

D1 
S II, S III, sběrné, obslužné, 

odstavné a parkovací plochy III, IV, V, VI < 5 

D2 

obslužné, nemotoristické, 

odstavné a parkovací plochy V, VI 
< 25 

dočasné a účelové komunikace IV, V, VI 

 

2. Typy vozovek N 
tuhé CB kryt, kryt ze silničních dílců T 

netuhé kryt z asfaltových vrstev, nestmelený kryt N 

dlážděné kryt z dlážděných prvků a dílců (netuhé) D 

 

3. Druh podkladních vrstev 2 
        

4. Dopravní zatížení III 
průměrná denní intenzita provozu všech TNV TNV0 247 

rok sčítání dopravy   2010 

rok zahájení provozu   2040 

návrhové období   25 

meziroční nárůst intenzity   1,15 

součinitel nárůstů intenzity     

počáteční δz 1,41 

konečný δk 1,88 

průměrný δp 1,64 

charakteristická hodnota denní intenzity TNV TNVk 406 

součinitel     

vyjadřující podíl intenzity TNV na nejvíce zatíženém JP C1 0,50 

vyjadřující fluktuaci stop vozidel C2 1,00 

spektra hmotnosti náprav C3 0,70 

vyjadřující vliv rychlosti vozidel na asfaltu C4 2,00 

  TNVcd 1 850 849 

návrhová hodnoty celkového počtu návrhových náprav Ncd 2 591 189 

 
Navržená skladba vozovky: D1-N-2 



43 
 

5.2 Kapacitní výpočet okružní křižovatky 

 Kapacitní výpočet okružní křižovatky ul. Slovákova - ul. Československé armády - 

ul. Polní. Pro výpočet jsem použil Microsoft Excel. Kapacitní výpočet je uveden v příloze. 

 

Základní předpoklady 

Výpočtová metoda platí pro tyto okružní křižovatky s předností v jízdě na okruhu:  

• okružní křižovatky s jedním pruhem na okruhu 

• okružní křižovatky se dvěma pruhy na okruhu 

• miniokružní křižovatky 

• spirálovité okružní křižovatky 

  

 Kapacita okružní křižovatky je dostatečná, pokud kapacita všech vjezdů a všech 

výjezdů splňuje příslušné kritéria úrovně kvality dopravy podle ČSN 73 6102 

pro příslušné kategorie komunikací. Vhodným doplňkem posuzování kapacity okružních 

křižovatek je mikrosimulace. Ta však není jen nástrojem, který kapacitní výpočet 

nahrazuje. [17] 

 

Posouzení kapacity vjezdu 

 Výpočet kapacity vjezdu do okružní křižovatky se provádí jen tehdy, jak překročí 

návrhová intenzita dopravy na křižovatce zjištěná součtem všech vozidel vjíždějících  

do křižovatky hodnotu: [17] 

• víc než 10 000 voz/den u mini okružných křižovatek 

• víc než 15 000 voz/den u ostatních typů okružných křižovatek 
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5.3 Návrh úprav komunikace III/0501 

5.3.1 SO 101 – KOMUNIKACE 

 Jelikož se jedná o rekonstrukci stávající komunikace a řešení bude respektovat 

stávající niveletu a místní podmínky, nebudou při výstavbě nutné větší zemní práce a nově 

navržené směrové řešení vychází ze stávajícího. 

 Konstrukce komunikace v celé tloušťce bude provedena v místě okružních 

křižovatek. Komunikace v intravilánu je navržena se šířkou mezi obrubníky 7,50m 

s rozšířením ve směrových obloucích. Komunikace bude mít toto šířkové uspořádání: 

 

INTRAVILÁN: 

• jízdní pruh   3,25 m 

• odvodňovací proužek  0,50 m 

EXTRAVILÁN: 

• jízdní pruh   3,50 m 

• vodící proužek  0,25 m 

• zpevněná krajnice  0,50 m 

• nezpevněná krajnice  0,75 m 

 

SMĚROVÉ ŘEŠENÍ: 

 Směrové řešení je navrženo podle stávajícího vedení komunikace. Došlo k úpravě 

křižovatek: 

ul. Špitálská x ul. Kollárova x ul. Brněnská   - úprava křížení komunikací 

ul. Slovákova x ul. Kollárova     - úprava styková křižovatka  

ul. Slovákova x ul. Československé armády x ul. Polní - nová okružní křižovatka 

ul. B. Němcové x ul. Palackého n.    - úprava křížení komunikací 

ul. B. Němcové x ul. Lidická x ul. Smetanova  - úprava křížení komunikací 

ul. B. Němcové x ul. Bučovická x ul. Tyršova ul. Husova - úprava křížení komunikací 

ul. Bučovická x ul. Slovanská x výjezd z ČSPH  - nová okružní křižovatka 
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Provede se úprava vodorovného i svislého dopravního značení. 

 Při rekonstrukci komunikace dojde k obnově vodorovného dopravního značení. 

Stávající svislé dopravní značení bude zachováno, jen v místech nově vybudovaných částí 

komunikace, bude svislé dopravní značení přesunuto a nebo doplněno. 

 

Provede se úprava frézováním s opravami v km 0,042 00 – 2,902 69  

• Frézování do hloubky 100 mm s odvozem materiálu pro jeho další využití; 

• Očištění povrchu; 

• Odborná kontrola stavu povrchu po frézování a upřesnění ploch k lokálním 

opravám a 

• sanacím; 

• Lokální opravy a sanace (oprava: opravy trhlin podle TP115 a jiných poruch, max. 

výměna 

• horní podkladní vrstvy; sanace: výměna všech porušených hutněných asfaltových 

vrstev 

• včetně úpravy stávající podkladní vrstvy na požadované parametry – doporučuje se 

v šířce 

• 1,5 m podél obou okrajů v km 0,458 – 0,508 a v km 1,238-1,283 vpravo, tj. v okolí 

míst se 

• sníženým modulem pružnosti nestmelených vrstev E2 nebo podloží Ep); 

• Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze určené pro spojovací postřiky  

v množství zbytkového asfaltu 0,4 kg/m2; 

• Pokládka ložní vrstvy z asfaltového betonu pro ložní vrstvy ACL 16 + tl. 60 mm 

podle ČSN 

• EN 13108-1 a ČSN 73 6121 a TKP Kap. 7; 

• Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze určené pro spojovací postřiky  

v množství 

• zbytkového asfaltu 0,2 kg/m2; 

• Pokládka obrusné vrstvy z asfaltového betonu pro obrusné vrstvy ACO 11 + tl. 40 

mm dle 

• ČSN EN 13108-1 a ČSN 73 6121 a TKP Kap. 7. 
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Provede se úprava frézováním v km 2,902 69 – napojení na I/50 

• Frézování do hloubky 100 mm s odvozem materiálu pro jeho další využití; 

• Očištění povrchu; 

• Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze určené pro spojovací postřiky  

v množství 

• zbytkového asfaltu 0,4 kg/m2; 

• Pokládka ložní vrstvy z asfaltového betonu pro ložní vrstvy ACL 16 + tl. 60 mm 

podle ČSN 

• EN 13108-1 a ČSN 73 6121 a TKP Kap. 7; 

• Spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze určené pro spojovací postřiky  

v množství 

• zbytkového asfaltu 0,2 kg/m2; 

• Pokládka obrusné vrstvy z asfaltového betonu pro obrusné vrstvy ACO 11 + tl. 40 

mm dle 

• ČSN EN 13108-1 a ČSN 73 6121 a TKP Kap. 7. 

 

 Tyto úpravy se provedou ve stávajícím vedení komunikace, bez šířkových úprav. 

V místech frézování bude zachován stávající příčný sklon vozovky. 

 V místě okružních křižovatek a v místě problematického vjezdu km 0,439 39  

se provede celá nová konstrukce vozovky dle TP 170 Navrhování vozovek pozemních 

komunikací v závislosti na dopravním zatížení: 

 

D1-N-2, podloží PIII, TDZ III: 

asfaltový beton pro obrusnou vrstvu  ACO 11+     40 mm 
spojovací postřik  SP                                     -   
asfaltový beton pro ložnou vrstvu  ACL 16+     60 mm 
spojovací postřik  SP                                     -   
asfaltový beton pro podkladní vrstvu ACP 22+     90 mm 
infiltrační postřik  IP                                     -   
štěrkodrť ŠDA         200 mm 
štěrkodrť ŠDA        min. 150 mm 
upravená zemní pláň        min.  45 Mpa 
celkem          540 mm 
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 Odvodnění vozovkového krytu je řešeno podélným a příčným sklonem: základní 

příčný sklon je zvolen střechovitý o sklonu 2,5%, nejmenší možný podélný sklon  

(s = 0,5%) však vzhledem k charakteru stavby nebylo možno dodržen po celé délce úpravy 

– odvodnění je pak řešeno pomocí odvodňovacího žlabu. 

 Ve směrovém oblouku K3 je nutné provést maximální klopení kvůli zachování 

příčného sklonu u vjezdu v km 0,439 39. 

 Zemní pláň je v nově budovaných úsecích odvodněna 3% sklonem do trativodů. 

V extravilánu se nachází odvodňovací žlab, žlaby byly navrženy nové. 

5.3.2 SO 121 – CHODNÍKY 

 
D2-D-1, podloží PIII, TDZ CH: 

betonová dlaždice 30 x 30 cm DL      60 mm 
lože z drti L         40 mm 
štěrkodrť ŠDB         150 mm 
upravená zemní pláň        min.  30 Mpa 
celkem          250 mm 
 

 Základní šířka chodníků je 2,00 m, základní sklon je 2,00%. Tyto rozměry se 

mohou měnit v závislosti na stávajících podmínkách.  

 Stavba bude splňovat požadavky na užívání stavby osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace (vyhláška č. 398/2009 Sb.). Detail úprav je vykreslen ve výkrese  

Situace. 

5.3.3 SO 123 – PARKOVACÍ STÁNÍ 

 
D2-D-1, podloží PIII, TDZ O: 

zámková dlažba DL        80 mm 
lože z drti L         40 mm 
štěrkodrť ŠDB         200 mm 
upravená zemní pláň        min.  30 Mpa 
celkem          320 mm 
 

 Parkovací stání je řešeno jako podélný parkovací pruh. Šířka parkovacích stání je 

podle místních podmínek 2,00 nebo 2,20 m.  
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5.3.4 SO 125 – VJEZDY 

 Skladba stání odpovídá původní skladbě sjezdů, např. je-li stávající sjezd tvořen 

zámkovou dlažbou, bude nový sjezd realizován také ze zámkové dlažby, je-li stávající 

sjezd tvořen štěrkodrti, bude nový sjezd realizován také ze štěrkodrti. 

5.3.5 SO 127 – ZASTÁVKOVÉ ZÁLIVY 

D1-N-3, podloží PIII, TDZ IV:   

dlažba ze žulových kostek 10x10 DL II      100 mm 
lože z malty MC10   L         40mm 
podkladový beton C20/25 - 2x KARI SÍŤ PB I     200 mm 
5/150/150 (PRŮMĚR/ROZTEČ)            -   
štěrkodrť ŠDA         200 mm 
upravená zemní pláň        min.  45 Mpa 
výměna podloží - ŠTĚRKODRŤ FR. 0/125      300mm  
celkem          840 mm 

 

Nástupiště 

 

 Nástupištní plocha byla navržena nově a to ve výšce 0,2 m nad vozovkou pomocí 

bezbariérového obrubníku. Délka nástupní hrany odpovídá délce zastávky, ta byla 

navržena s ohledem na počet a délku vozidel, které se mohou v zastávce potkat. Velikost 

čekací plochy vychází z předpokládaného objemu cestujících. Nástupištní plocha je široká 

2,00 m na obou stranách ulice. Odvodnění čekacích ploch bude realizováno pomocí 

příčného sklonu 2% směrem do komunikace (zastávkového zálivu) do stávající kanalizace.  

 

Dopravní řešení 

 

 Umístění zastávky v jízdním zálivu nebude omezovat účastníky silničního provozu  

a nebudou zde zhoršeny žádné rozhledové poměry. Přístup na nástupiště je zajištěn pomocí 

nové pěší komunikací vybudované na levé straně ulice směrem k chatové oblasti a přístup 

na protější stranu je řešen přes přechod pro chodce a přístupovým chodníkem o šířce  

2,00 m. Přechod pro chodce je šířky  4,00 m, vytvořený vodorovným dopravním značením 

V7 reflexní barvou, přechod bude dále vybaven signálním pásem a označen značkou IP6 

(Přechod pro chodce) v místě přechodu.  
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Bezbariérové řešení stavby 

 

 Hlavními prvky bezbariérového řešení jsou: zvýšená nástupištní hrana 200 mm  

nad korunou komunikace, která usnadňuje nastupování do vozidel a snížení obrubníku 

v místech přechodu 0,02 m. 

 Pásy hmatnou dlažbou pro osoby se sníženou schopností orientace: signální pás 

šířky 0,8m přibližně 0,80 m od označníku zastávky, vodící linie šířky 0,20 m k signálnímu 

pásu přechodu šířky 0,80 m u přechodu. Varovný pás šířky 0,40 m v délce 3,00 m před 

přechodem pro chodce. V místě přechodu je umístěn také signální pás šířky 0,15 m. 
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6 PROPOČET VÝSTAVBY 

 Bude stanovena orientační cena nákladů na rekonstrukci.  Propočet bude obsahovat 

cenu za odfrézování stávajících asfaltových vrstev, cenu za veškeré zpevněné plochy  

a cenu za silniční a chodníkové obruby. 

 
STAVBA:  III/0501 SLAVKOV - PRŮTAH 

 položka výměra jednotková cena cena [Kč] 

vozovka 
[m2] 

kompletní skladba 
[m2] 

7 275 2 500 18 187 500 

frézování [m2] 26 304 200 5 260 800 
zastávky - dlažba [m2] 387 2 800 1 083 600 

vjezdy - dlažba, 
parkovací stání [m2] 

5 293 2 500 13 232 500 

chodníky [m2] 6 024 900 5 421 600 

obruby [m] 8 430 460 3 877 800 

  

celkem bez DPH 47 063 800,00 
celkem s DPH 

(21%) 
56 947 198,00 

≈ celkem s DPH  
(21%) 

56 950 000,00 
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7 ZÁVĚR 

 Předmětem diplomové práce bylo provést zmapování současné dopravní situace  

na silnici III/0501 ve městě Slavkov u Brna. Dále provést v rámci studie stavební návrh 

průtahu městem Slavkov u Brna a variantně řešit vybrané části komunikace.  

 Silnice III/0501 slouží výhradně místní dopravě a dopravní obsluze. Tranzitní 

doprava je především vedena po jižním obchvatu. Návrh rekonstrukce komunikace spočívá 

v novém šířkovém uspořádání komunikace a vybudování parkovacích pruhů podél 

komunikace (na vybraných místech), dále dojde ke zklidnění a plynulosti dopravy 

vybudováním okružních křižovatek, středního dělícího ostrůvku před vjezdem  

do zastavěné části města a větší bezpečnosti pěší dopravy vybudováním ochranných 

ostrůvků na stávajících přechodech pro chodce a oddělením pěší dopravy od silniční 

dopravy pásy zeleně. Cílem navržené varianty je, aby se průtah obcí stal přehledným  

a bezpečným pro obyvatele obce a její návštěvníky. 

 Vybraná varianta splňuje všechny zmiňované kritéria a zajišťuje přehledný  

a bezpečný provoz na komunikacích. Směrové řešení je navrženo podle stávajícího vedení 

komunikace. Došlo k úpravě křižovatek, byly opraveny nevyhovující poloměry, 

rozhledové poměry a šířkové uspořádání jednotlivých křižovatek. Vybraná varianta 

obsahuje v návrhu dvě okružní křižovatky, z nichž jedna slouží jako vjezdová brána  

do obce. Tím bude dosaženo snížení rychlosti vozidel vjíždějících do obce a dojde  

ke zklidnění dopravy a bezpečnosti na pozemních komunikacích. 
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Příloha 2 - Kapacitní výpočet okružní křižovatky 

 

Stanovení kapacity vjezdu 

 Kapacita vjezdu do okružní křižovatky je daná vztahem: 
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kde 

 iC   je kapacita vjezdu [pvoz/h], 

 kl   intenzita dopravy na okruhu [pvoz/h], 

 kn   počet jízdních pruhů na okruhu [-], 

 koefin ,   koeficient zohledňující počet jízdních pruhů na vjezdu [-], 

 pro jednoduché vjezdy
 

00,1, =koefin   

 pro jednoduché vjezdy
 

50,1, =koefin  

 gt   kritický časový odstup [s], 

 ft   následný časový odstup [s], 

 ∆   minimální časový odstup mezi vozidly jedoucími na okruhu 

   za sebou [s]. 

 

Tab. 1 – Kapacita vjezdu 

Větev 
Ik nk ni,koef tg tt ∆ Ci 

pvoz/h - - s s s pvoz/h 
A 523 1,00 1,00 4,50 2,98 2,10 736,50 
B 457 1,00 1,00 4,50 2,60 2,10 883,15 
C 526 1,00 1,00 4,50 2,60 2,10 817,27 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Okružná křižovatka s jedním pruhem na okruhu 

 gt v závislosti na vzdálenosti mezi kolizními body b: 

 mb 00,11〈       stg 5,4=  

 00,2000,11 ≤≤ b   btg ⋅−= 1,06,5  

 mb 00,20〉       stg 6,3= , 

kde  

b  je vzdálenost mezi kolizními body na okruhu [m] 

ft  v  

Závislost na poloměru vjezdu 

 mRi 00,8〈   st f 1,3=  

 00,1600,8 ≤≤ iR  if Rt ⋅−= 0625,06,3  

mRi 00,16〉   st f 6,2= , 

kde  

iR   je poloměr vjezdu [m] 

∆   konstantní hodnota: s1,2=∆  

Rezerva kapacity 

 Před stanovením hodnoty tw vyjadřované v sekundách se znalosti návrhové 

intenzity dopravních proudů a vypočítané kapacity pruhu stanoví rezerva kapacity podle 

vztahu: 

ii ICz −=Re ,          (2) 

kde 

iC   kapacita vjezdu [pvoz/h], 

iI   intenzita dopravy na vjezdu [pvoz/h]. 

 

Stanovení střední doby zdržení 

 Střední doba zdržení je odvozena z rovnice Kimber/Hollis odvozených z teorie 

front, závisí na kapacitě jízdního pruhu a její rezervě podle vztahu: 

 µ

1
1 ++= EDtw



 

 

 

 

 

 

kde 

  je střední doba zdržení [s],  

  doba trvání požadovaného intervalu [s], T=3 600s, 

  kapacita pruhu podřadného dopravního proudu v uvažovaném intervale  

  [pvoz/s],  , 

  intenzita podřadného dopravního proudu [pvoz/s], , 

  kapacita v čase po špičkovém intervale [pvoz/s], , 

  intenzita podřadného dopravního proudu po špičkovém intervale [pvoz/s], 

  . 

 

Tab. 2 – Rezerva kapacity 

Větev 
Rez q0 µ0 q µ T 
% pvoz/s pvoz/s pvoz/s pvoz/s s 

A 213,50 0,15 0,44 0,15 0,20 3600,00 
B 426,15 0,13 0,44 0,13 0,25 3600,00 
C 291,27 0,15 0,44 0,15 0,23 3600,00 
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Stanovení délky fronty 

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

pravděpodobnost uvažované délky fronty. 

 Stupeň vytížení je daný následujícím vztahem: 

,          (3) 

kde 

 va   stupeň vytížení [-], 

   návrhová intenzita dopravního proudu n [pvoz/h], 

   kapacita pruhu dopravního proudu n [pvoz/h]. 

Délka fronty N95% je daná vztahem: 

,     (4) 

kde 

   délka fronty [m], 

   stupeň vytížení [-], 

   kapacita pruhu dopravního proudu n [pvoz/h]. 

 

Tab. 3 - Výsledné hodnoty kapacity pro posouzení vjezdu 

Větev 
y E G F D tw av N95% 
- - - - - s - m 

A 1,65 1,09 25641,69 376,50 16,32 22,30 0,71 41,41 
B 1,57 0,90 14618,84 714,44 5,08 10,06 0,52 19,02 
C 1,49 1,10 19912,10 460,84 10,56 16,07 0,64 31,38 
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Posouzení kapacity výjezdu 

 Základná kapacita výjezdu z okružní křižovatky je daná vztahem: 

f

koefe

e
t

n
C

,3600 ⋅
= ,         (5) 

kde  

eC   je kapacita výjezdu [voz/h], 

koefen ,   koeficient zohledňující počet pruhů na výjezdu [-], 

pro jednopruhové výjezdy 00,1, =koefen ,  

pro dvoupruhové výjezdy 50,1, =koefen , 

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

 Hodnota ft je daná vztahem: 
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kde 

eR   poloměr výjezdu [m]. 

 

Posouzení kapacity 

 Pro každý výjezd okružní křižovatky se vypočítá stupeň vytížení va : 

e

e

v
C

I
a =

,          (7)
 

kde  

va   stupeň vytížení [-], 

eI   intenzita vozidel na výjezdu [voz/h], 

eC   kapacita výjezdu [voz/h]. 

 Pokud je 9,0〈va  výjezd kapacitně vyhovuje, pro 9,0≥va  výjezd kapacitně 

nevyhovuje. 

 

 

 



 

Tab. 4 - Výsledné hodnoty kapacity posouzení výjezdu 

Větev 
tf ne,koef Ce,zakl. av 
- - voz/h - 

A 2,80 1,00 1285,714 0,41 
B 1,60 1,00 2250 0,20 
C 1,68 1,00 2142,857 0,25 

 


