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1. Úvod 

Diplomová práce má ve form  technické studie prov it a navrhnout nové prodloužení 

Dlouhé t ídy v Haví ov  s napojením na budoucí silnici I/68, která bude tvo it obchvat m sta 

Haví ova.  Návrh má zohlednit vývoj automobilizace a výhledové trendy území v etn  vývoje 

automobilizace a intenzit dopravy. 

1.1. P edm t diplomové práce 

P edm tem diplomové práce je písemná zpráva s popisem sou asné dopravní situace se 

specifikacemi negativních stav  vyžadujících ešení. 

V rozsahu technické studie bude proveden návrh prodloužení Dlouhé t ídy v Haví ov

s napojením na budoucí silnici I/68 v souladu s normami SN 73 6101 „Projektování silnic  

a dálnic“ [2], SN 73 6102 „Projektování k ižovatek na pozemních komunikacích“ [8], 

a SN 73 6110 „Projektování místních komunikací“ [1]. 

1.2. Cíle diplomové práce 

Cílem této technické studie je návrh prodloužení Dlouhé t ídy s napojením na budoucí 

silnici I/68  v souladu s normami a ve vymezeném koridoru v územním plánu m sta Haví ov 

s ozna ením D202. V etn  návrhu parametr  komunikace, které budou stanoveny p íslušnými 

pr zkumy a rozbory. Studie se dále bude zabývat návrhem nových k ižovatek, sou ástí je také 

orienta ní vyhodnocení náklad . 

Cíle diplomové práce v bodech: 

• Analýza sou asného stavu dopravní situace v daném území m sta Haví ova 

• Technická studie prodloužení Dlouhé t ídy ve vymezeném koridoru v Územním 

plánu m sta Haví ova

• Návrh nových k ižovatek, které vzniknou na daném úseku

• P edpokládané náklady navrhovaného ešení
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1.3. Podklady 

• Katastrální mapa m sta Haví ova

• Rekognoskace terénu s po ízením fotodokumentace

• Územní plán m sta Haví ova

• Ortofotomapa

• Mapy ze serveru www.mapy.cz

• Geografické podklady ZABAGED  (výškopis a polohopis) z portálu ÚZK



3 

2. Teoretická ást 

2.1. Názvosloví 

Sb rná místní komunikace p ivádí dopravu obce (m sta) na vn jší silni ní sí  nebo na 

místní rychlostní komunikace, tvo í hlavní dopravní osy obcí a spolu s rychlostními 

komunikacemi mohou vytvá et hlavní komunika ní systém obcí. Plní také funkci obsluhy 

p ilehlé zástavby. [1] 

Prostor místní komunikace je prostor nad tou ástí komunikace, která slouží ve ejnému 

dopravnímu provozu (vozidl m i chodc m), p ípadn  pobytu, dopravn  statické i dynamické 

v etn  pás  zelen . D lí se na hlavní dopravní prostor a p idružený dopravní prostor. Prostor 

místní komunikace je vymezen bu  uli ní árou (objekty, oplocením), nebo vn jším okrajem 

pásu pro chodce nebo obdobné plochy. [1] 

Kapacita místní komunikace je nejv tší intenzita silni ního provozu nebo dopravního 

proudu, která odpovídá stupni E úrovn  kvality dopravy místní komunikace. [2] 

Úrove  kvality dopravy vyjad uje stupni A až F kvalitu provozních podmínek na 

pozemních komunikacích. [2] 

2.2. Návrhové parametry místních komunikací 

Volba návrhových prvk  se má ídit normami SN 73 6101 „Projektování silnic  

a dálnic“ [2], SN 73 6102 „Projektování k ižovatek na pozemních komunikacích“ [8] 

a SN 73 6110 „Projektování místních komunikací“ [1], kde jsou uvád ny minimální 

p ípustné hodnoty.  Volba návrhových prvk  má vycházet ze skute ných místních podmínek 

pokud možno p edevším z podmínek územních. 
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2.2.1. Návrhová rychlost 

Návrhová rychlost se pro projektování silnic volí v rozsahu 100 km/h až 30 km/h a to na 

základ  rozboru konkrétních podmínek územních, klimatických, geologických  

a hydrogeologických atd. 

2.2.2. Délka rozhledu pro zastavení 

Na všech komunikacích musí být v celé jejich délce zajišt na pot ebná délka rozhledu pro 

zastavení vozidla p ed p ekážkou na jízdním pásu. [2] 

2.2.3. Podélný sklon  

Podélný sklon nivelety se ídí lenitostí území a návrhovou rychlostí. Nejv tší dovolené 

hodnoty podélného sklonu lze nalézt v norm SN 73 6101 „Projektování silnic  

a dálnic“ [2]. 

2.2.4. Lomy podélného sklonu 

Lomy podélného sklonu se zaoblí parabolickými oblouky druhé stupn  se svislou osou. 

Tyto paraboly jsou ur eny polom rem výškového oblouku, který se rovná parametru 

paraboly. 

Polom ry výškových oblouk  (vypuklých a vydutých) mají být navrženy co nejv tší. 

ím menší je rozdíl podélných sklon , tím v tších polom r  zaoblení je t eba použít. [2] 
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2.2.5. Sm rové oblouky 

Pro sm rovou zm nu osy silnice se použije oblouk: 

• kružnicový s p echodnicemi 

• prostý kružnicový 

• složený 

• p echodnicový 

2.2.6. P í ný sklon 

Základní p í ný sklon jízdních pruh  v p ímé i v obloucích, pokud nevyžadují sklon 

v tší, se navrhuje zpravidla 2,5 %. Pro rekonstrukci silnice lze v obtížných podmínkách 

výjime n  navrhnout základní p í ný sklon 2,0 %. [2]  

V p ímé se provádí sklon st echovitý nebo jednostranný. 
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3. Identifika ní údaje 

3.1. Stavba 

Název stavby: Prodloužení Dlouhé t ídy v Haví ov  s napojením na budoucí 

 silnici I/68 

Místo stavby: Moravskoslezský kraj, okres Karviná 

Katastrální území: Haví ov, 555008 

Druh stavby: Dopravní - napojení centra m sta na obchvat, Novostavba 

3.2. Zadavatel 

Jméno:   VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební 

Adresa:  Ludvíka Podéšt  1875/17 

   708 33 Ostrava - Poruba 

Telefon:  597 321 318 

Fax:   597 321 356 

E-mail:  fast@vsb.cz 

3.3. Zhotovitel 

Jméno:   Bc. Petr Baláš 

E-mail:  petr.balas.st1@vsb.cz 
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4. Širší vztahy 

M sto Haví ov se nachází v Moravskoslezském kraji p ibližn  11 km jihovýchodn  od 

krajského m sta Ostrava. M stem Haví ov prochází dv  významné komunikace I/11 a II/475. 

Samotným centrem m sta Haví ova vede silnice I/11, která spojuje m sto Haví ov s Ostravou 

na severozápad , s eským T ším a polskými hranicemi na východ . Silnice  II/475 spojuje 

m sto Haví ov s bývalým okresním m stem Karviná na severovýchod . Na severním okraji 

m sta Haví ov je vedena železni ní tra . 321, která je sou ástí 9. evropského nákladního 

železni ního koridoru (viz Obr. 1). 

Obr. 1 Situace širších vztah  [11]
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5. Zd vodn ní studie 

5.1. Vztah k programu rozvoje PK 

Prodloužení Dlouhé t ídy je navrženo i v územním plánu m sta Haví ov. Tato stavba je 

ozna ena v územním plánu m sta Haví ova jako „Prodloužená Dlouhá t ída“ (s ozna ením 

D202). Prodloužení Dlouhé t ídy rozvíjí stávající m stskou komunika ní sí  a jejím ú elem je 

napojit centrum m sta Haví ova na budoucí obchvat m sta Haví ova I/11 na míst  MÚK  

Haví ov - východ (viz Obr. 2). 

Obr. 2 Územní plán m sta Haví ov se zastav nými plochami a vyzna enými koridory 

dopravních infrastruktury [12] 

5.2. Pot ebnost a naléhavost stavby 

Cílem návrhu je zlepšit parametry komunika ní sít , vytvo it podmínky pro zajišt ní 

dopravní obsluhy zastavitelných ploch, zvýšení plynulosti a bezpe nosti dopravy a omezení 

negativních vliv  silni ní dopravy na životní prost edí. 
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Mezi další d vody návrhu prodloužené Dlouhé t ídy je napojení budoucího obchvatu I/11 

na centrum m sta Haví ov a také rozvoj cyklistické dopravy. Z územního plánu m sta 

Haví ova je z ejmé, že je p edpokládán provoz cyklist  na navrhované komunikaci. 

Posledním d vodem je odleh ení dopravy skrz m sto a zejména na pr tahu silnice I/11 

(Ostrava - eský T šín - státní hranice s Polskou republikou).  

Silnice I/11 plní významnou funkci dopravního propojení m sta Ostravy s Polskou 

republikou a její vysoké dopravní zatížení zhoršuje životní prost edí podél pr tahu centrem 

m sta a snižuje i bezpe nost provozu. Prodloužení Dlouhé t ídy má za úkol se napojit 

na budoucí silnici I/68 na MÚK Haví ov - východ a odleh it dopravnímu zatížení centra 

m sta. 
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6. Stanovení zájmové oblasti 

6.1. Základní poznatky vymezeného území 

Navrhovaná komunikace se nachází ve východní ásti m sta Haví ov, kraj 

Moravskoslezský (viz Obr. 3). 

Obr. 3 Poloha m sta Haví ov s vyzna ením ešeného území [11] 

M sto Haví ov spadá z v tší ásti do geomorfologického celku jihovýchodní Ostravské 

pánve, p esn ji okrsku Haví ovská plošina. N které periferní ásti však již p íslušejí k celku 

Podbeskydské pahorkatiny. 

M sto Haví ov bylo vystav no jako satelitní m sto Ostravy a nachází se na spojnici mezi 

m sty Ostrava a eský T šín.  

Haví ov má tém  77 500 obyvatel na p ibližné rozloze 32 km2. Pr mysl m sta je 

zam en p edevším na strojní, energetický, potraviná ský a gumárenský. 
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6.2. Za átek stavby 

Za átek stavby je situován v jihovýchodním okraji m sta Haví ov, na sou asném konci 

Dlouhé t ídy na km 301,591 00. Dlouhá t ída je ukon ena kruhovým objezdem v oblasti 

Haví ov - Podlesí u ubytovny Merkur. Do stávající okružní k ižovatky je napojena také ulice 

P átelství. 

6.3. Konec stavby 

Konec stavby je situován za okružní k ižovatku budoucí MÚK Haví ov-východ 

s napojením na ulici Padlých hrdin  na komunikaci II/474.  Napojení se nachází za nyn jší 

úrov ovou k ižovatkou s odbo ením na T rlicko u obce Životice (viz Obr. 4). 

Obr. 4 Vyzna ení za átku a konce stavby [11]

6.4. Vymezení území pro hledání reálných variant 

Území pro návrh reálných variant je vymezeno koridorem s ozna ením D202 v územním 

plánu m sta Haví ov. Jde o koridor zohled ující možné sm rové odchylky osy trasy 

navrhované stavby, úpravy ostatní komunika ní sít . Tento koridor zabírá plochy se 

zem d lskou p dou. Vymezené území se nachází na okraji jihovýchodní ásti m sta. 
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6.5. Vhodná nebo požadovaná pr chozí místa 

Vhodné je vést trasu navrženým koridorem s ozna ením D202. Na trase vyzna ené 

koridorem nejsou jiná pr chozí místa. 

6.6. Pr chodné koridory 

Lokalit, p es kterou prochází vymezený koridor, se skládá ze zem d lské p dy. Na této 

p d  jsou z ásti vysázeny ovocné sady. Koridor neprochází p es zástavbu ani p es významné 

chrán né území. Koridor k íží Životický potok. 
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7. Výchozí údaje pro návrh variant 

Výchozí údaje byly zvoleny na základ  osobní obhlídky zájmové lokality. P i této 

obhlídce byla po ízena i fotodokumentace sou asného stavu. P i obhlídce dané lokality byla 

zjišt na charakteristika území, problematická místa na trase návrhu a kategorie stávajících 

komunikací. 

7.1. Dopravn  inženýrské údaje 

V dané situaci není možné provést s ítání dopravy vlastním pr zkumem. Z tohoto d vodu 

bylo využito dat celostátního s ítání dopravy, které provedlo editelství silnic a dálnic ( SD) 

v roce 2010 a odborného odhadu intenzit dopravy na doposud nevybudovaném obchvatu I/11 

m sta Haví ov (viz Obr. 5). 

Obr. 5 Celostátní s ítaní dopravy SD R 2010 [13] 
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7.1.1. Odborný odhad intenzit dopravy 

Intenzity dopravy získané z celostátního s ítání dopravy SD 2010: 

RPDI1 = 14 994 voz/24h … vozidla p ijížd jící od Ostravy po silnici I/11  

RPDI2 = 2 913 voz/24h … vozidla p ijížd jící od Albrechtic po silnici II/474 

1. Rozd lení intenzit dopravy ze sm ru od Ostravy p i existenci obchvatu I/11 m sta 

Haví ova v r. 2010. 

Ze sm ru od Ostravy pojede 70 % vozidel p es obchvat m sta a 30 % vozidel p es 

centrum m sta. 

  RPDI1 = 14 994 voz/24h = 100 % 

  RPDI1.1 = RPDI1 * 0,7 = 14994 * 0,7 = 10 494 voz/24h = 70 % 

RPDI1.2 = RPDI1 * 0,3 = 14994 * 0,3 = 4 500 voz/24h = 30 % 

2. Rozd lení intenzit dopravy projížd jící m stem p i existenci obchvatu I/11 v r. 2010. 

Výjezd z centra m sta na obchvat je možný dv ma sm ry. První sm r je po silnici I/11 na 

T rlicko. Tento sm r využije 70 % vozidel. Druhý sm r je p es prodlouženou Dlouhou t ídu, 

který využije 30 % vozidel. 

RPDI1.2 = 4 500 voz/24h 

RPDI1.2.1 = RPDI1.2 * 0,7 = 4500 * 0,7 = 3 150 voz/24h = 70 % 

RPDI1.2.2 = RPDI1.2 * 0,3 = 4500 * 0,3 = 1 350 voz/24h = 30 % 

3.   Rozd lení intenzit dopravy ze sm ru od Albrechtic p i existenci obchvatu I/11 m sta 

Haví ova v r. 2010. 

Ze sm ru od Albrechtic pojede 50 % vozidel p es obchvat m sta a 50 % vozidel p es 

prodlouženou Dlouhou t ídu do centra m sta. 

RPDI2 = 2 913 voz/24h 

RPDI2.1 =  RPDI2.2 = RPDI2 * 0,5 = 2913 * 0,5 = 1 457 voz/24h = 50 % 
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4. Odborný odhad odbo ujících vozidel z existujícího obchvatu I/11 na Dlouhou t ídu  

v r. 2010. 

RPDI3 = 1 000 voz/24h

5. Výpo et intenzit dopravy pro návrhový rok 2050. 

V TP 225 „Prognóza intenzit automobilové dopravy“ byl vyhledán koeficient vývoje 

intenzity dopravy pro všechna vozidla. Pro typ komunikace II+III. 

k2050 = 1,66  … koeficient vývoje intenzity dopravy pro všechna vozidla 

RPDI2050= (RPDI1.2.2+ RPDI2.1+RPDI3)* k2050 = (1350+1457+1000)*1,66 = 6 320 voz/24h

 Ší kové uspo ádání komunikace bude navrženo na ro ní pr m rnou denní intenzitu všech 

vozidel v roce 2050 ili na RPDI2050= 6 320 voz/24h.  

7.2. Návrh kategorie vozovky  

Návrh komunikace byl proveden dle SN 73 6101 „Projektování silnic a dálnic“. [2] 

Navržená komunikace má být místní sb rná sm rov  nerozd lená komunikace. 

Požadavek na tento typ komunikace je dán v textové ásti územního plánu m sta Haví ova. 

Kvalifikovaným odhadem byla stanovena mezní hodinová intenzita cyklist . Intenzita 

cyklist  nep esáhne 15 cyklist /h. Dle Tab. 5 v TP 179 [7] je tedy možné p i dané intenzit

dopravy slou it provoz cyklist  a motorových vozidel. V návrhu je up ednostn na možnost 

vést cyklisty po krajnici (formou jízdního pruhu). 

Dané vypo tené intenzit  dopravy  RPDI2050= 6 320 voz/24h a zadání vyhovuje  

dle Tab. 5 z normy SN 73 6101 „Projektování silnic a dálnic“ [2] ilnice I. t ídy S 11,5 

 (viz Obr. 6), která zvládne p enést až 11 000 voz/24h. Daná silnice byla upravena pro 

požadované ú ely na místní sb rnou komunikaci s jízdním pruhem pro cyklisty, kte í se 

budou pohybovat po zpevn né krajnici. Ozna ení komunikace po úprav  je tedy MS2a 11,5. 
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Rozm ry navržené komunikace S 11,5:  

Obr. 6 Návrhová kategorie S 11,5 [2] 
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7.3. Charakteristiky souvisejících a dot ených pozemních komunikací 

 Ulice Dlouhá t ída, na které za íná navrhované prodloužení je místní sb rnou 

komunikací. Jde o ty  pruhou sm rov  rozd lenou komunikaci se ší kou dopravního prostoru 

20,5 m a návrhovou rychlosti 50 km/h. Ší ka jízdního pruhu je 3,5 m a ší ka d lícího ostr vku 

je 5 m. Vodorovným dopravním zna ením je umožn na jízda pouze v levém jízdním pruhu. 

Pravý jízdní pruh slouží pro parkování vozidel. Ší ka vodících proužk  je u d lícího ostr vku 

0,5 m a 0,25 m u nezpevn né krajnice. Tato komunikace prochází st edem m sta Haví ov  

a kon í až v oblasti zvané Merkur, kde její ší kové uspo ádání zaniká na okružní k ižovatce 

(viz Obr. 7).  

Obr. 7 Pohled na ší kové uspo ádání Dlouhé t ídy  

Ulice Zelená k íží nov  navrhované prodloužení Dlouhé t ídy. Tato komunikace spojuje 

obce Životice a Prost ední Suchá. Jedná se o komunikaci III. t ídy s jedním pruhem  

o ší ce 4 m (viz Obr. 8). 

Obr. 8 Pohled na ší kové uspo ádání ul. Zelená 
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Pozemní komunikace II/474 je silnice, na kterou se prodloužení Dlouhé t ídy napojuje. 

Jedná se o silnici II. t ídy sm rov  nerozd lenou o celkové ší ce 7,5 m. Ší ka jízdního pruhu 

je 3,00 m, ší ka vodících proužk  je 0,25 m a ší ka nezpevn né krajnice je 0,50 m. Návrhová 

rychlost této komunikace je 50 km/h (viz Obr. 9). 

Obr. 9 Pohled na ší kové uspo ádání ul. Padlých hrdin   
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8. Charakteristika území 

Povrch m sta je lenitý. Jde o mírn  zvln nou pahorkatinu s nadmo skou výškou 

v rozp tí 240 - 330 m.n.m se sníženinou podél ek Lu iny a Sušanky. Pás pahorkatin p echází 

k východu na území Polska a na západ pokra uje jako P íborská pahorkatina. 

8.1. Ložiska nerost  a hornická innost 

V severní ásti m sta byla provád na t žba erného uhlí, která se místy projevila  

na poklesy terénu. Na území navrhované trasy se však žádné ložisko nerostných surovin 

nenachází. Trasa není navržena na poddolovaném území. 

8.2. Geotechnické a inženýrsko-geologické pom ry 

Povrch zájmového území tvo í sedimenty. P evážn  se zde nachází št rkopísky, písky, 

jíly i sprašové hlíny svým p vodem spojené se tvrtohorním zaledn ním (viz Obr. 10). 

Obr. 10 Geologické složení zájmového území [3] 
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8.3. Hydrologické a meteorologické údaje 

Z hlediska hydrologie lze ešené území za adit do Povodí eky Odry. Navrhovaným 

územím protéká Životický potok. 

Podle mapy klimatických oblastí leží zájmové území v klimatické oblasti MT 10 - mírn

teplá oblast (viz Obr. 11). Hodnoty pro klimatickou oblast MT 10 jsou uvedeny v následující 

tabulce (viz Tab. 1). 

Obr. 11 Mapa klimatických oblastí podle E. Quitta 

Tab. 1 Hodnoty klimatické oblasti MT 10 
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8.4. Vedení inženýrských sítí v zájmovém území 

V zájmové oblasti je vedeno vedení velmi vysokého nap tí 110 kW  

a vysokého nap tí 22 kW. Velmi vysoké nap tí je zde vedeno nadzemí. Vysoké nap tí je zde 

také vedeno jako nadzemní, ale v územním plánu m sta Haví ova je po ítáno i s výstavbou 

podzemního vedení (viz Obr. 12 erven ). P i návrhu je pot eba dbát na umíst ní stožár

vedení vysokého nap tí. Vzdálenost mezi niveletou komunikace a vedením vysokého nap tí 

je v míst  k ížení v tší, než je požadované minimum. 

Navrhovaná trasa k íží i vysokotlaký plynovod VTL a st edotlaký plynovod STL 

(viz Obr. 12 zelen ). Trasa m že být vedena v ochranném pásmu rozvod  plynu. P i výstavb

musí být dodrženo minimální krytí 1 m od nivelety vozovky. 

Obr. 12 Vedení inženýrských sítí. Plyn-zelen , elekt ina- erven , osa komunikace-fialov  [12] 

Navržená trasa k íží i vodovodní ady pitné vody. (viz Obr. 13 - mod e). P i výstavb  je 

nutné dodržet minimální stanovené krytí vodovodního adu.  

Obr. 13 Vedení inženýrských sítí. Vodovod - mod e, osa komunikace - fialov  [12] 
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8.5. Ochranná pásma 

Trasa navrhované místní komunikace má ochranné pásmo 15 m od osy komunikace  

na ob  strany. Trasa zasahuje i do ochranného pásma budoucí komunikace I/68. Komunikace 

I/68 je silnice  I.t ídy a její ochranné pásmo je 100 m od osy komunikace na ob  strany. 

Navržená trasa také k íží inženýrské sít , viz kapitola 8.4. Vedení inženýrských sítí. 

Ochranná pásma jsou vyzna ena v Tab. 2.  

Trasa k íží Životický potok, ale nezasahuje do jeho ochranného pásma. Trasa je p es 

Životický potok p evedena mostním objektem. 

Tab. 2 Ochranná pásma komunikací a inženýrských sítí dle územního plánu 

8.6. Posouzení území z hlediska ŽP a ochrany p írody krajiny 

Navržená komunikace neprochází žádným významným územím z hlediska životního 

prost edí a neprochází p es žádné biokoridory. Stavba bude vystav na na zem d lské p d . 

Stavba nezhorší zne išt ní ovzduší v daném území. Navržená varianta odleh í doprav , 

která vede p es m sto Haví ov.  
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9. Základní údaje navržené varianty 

Pro zhotovení a návrh trasy byl využit program AutoCAD Civil 3D 2012. Navržená trasa 

je s ohledem na zadání diplomové práce vedená v koridoru D202, který je zanesen 

v Územním plánu m sta Haví ova. 

9.1. Sm rové vedení trasy 

Celková délka trasy je 1,861 44 km. Sm rové pom ry na trase jsou ešeny p ímými úseky 

a kružnicovými oblouky se symetrickými p echodnicemi. Na trase se nachází t i okružní 

k ižovatky a jedno stykové k ížení s ú elovou komunikací. Návrh je proveden  

dle SN 73 6101 „ Projektování silnic a dálnic“ . 

ešená trasa za íná napojením na stávající ulici Dlouhá t ída. Ze stani ení  

301,600 00 km, následuje p ímý úsek o délce P1 = 213,62 m. Na tento úsek navazuje  

ve stani ení 301,813 62 km levostranný kružnicový oblouk se symetrickými p echodnicemi. 

Oblouk je o polom ru R1 = 750,00 m a délce L1 = 136,73 m. P echodnice jsou délky                       

L1.1 =  L1.2 = 50,00 m s parametry A1.1 = A1.2 = 193,65. Ve stani ení 302,500 35 km následuje 

p ímý úsek o délce P2 = 349,68 m. Na p ímý úsek navazuje ve stani ení 302,400 03 km 

pravostranný kružnicový oblouk se symetrickými p echodnicemi. Oblouk je o polom ru      

R2 = 200,00 m a délce L2 = 233,33 m. P echodnice jsou délky L2.1 = L2.2 = 50,00 m 

s parametry A2.1 =A2.2 = 100,00. Ve stani ení 302,733 36 km navazuje na pravostranný 

oblouk se symetrickými p echodnicemi p ímý úsek o délce P3 = 95,42 m. Na 302,828 78 km 

následuje levostranný oblouk se symetrickými p echodnicemi. Oblouk je o polom ru            

R3 = 80,00 m a délce L3 = 33,43 m. P echodnice jsou délky L3.1 = L3.2 = 40,00 m s parametry                    

A3.1 =A3.2 = 56,57. Na tento úsek navazuje ve stani ení 302,942 22 km p ímý úsek                    

P4 = 307,64 m. Ve stani ení 303,249 86 km následuje inflexní motiv, který je nejprve složen 

z levostranného oblouku se symetrickými p echodnicemi na který navazuje pravostranný 

oblouku se symetrickými p echodnicemi. Inflexní bod je zvolen jako styk p echodnic  

ve stani ení 303,330 76 km. Levostranný oblouk je o polom ru R4 = 110,00 m  

a délce L2 = 20,90 m. P echodnice jsou délky L4.1 = L4.2 = 30,00 m  
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s parametry A4.1 =A4.2 = 57,45. Pravostranný oblouk je o polom ru R5 = 300,00 m a délce 

 L2 = 23,28 m. P echodnice jsou délky L5.1 = L5.2 = 50,00 m s parametry A5.1 =A5.2 = 122,47. 

Od stani ení 303,454 04 km následuje p ímý úsek P6 = 7,40 m. Konec navrhovaného úseku je 

ve stani ení KÚ = 303,461 44 km, kde se navržená trasa sm rov  napojí na stávající silnici 

II/474. 

V km 303,187 53 se na navrženou trasu p ipojuje silnice S III/4742. Na jejímž p ipojení 

bylo t eba také navrhnout pravostranný oblouk se symetrickými p echodnicemi.                    

Oblouk je o polom ru R6 = 50,00 m a délce L6 = 14,36 m. P echodnice jsou délky               

L6.1 = L6.2 = 30,00 m s parametry A6.1 =A6.2 = 38,73. 

Sm rové prvky jsou navrženy na návrhovou rychlost vn = 50 km/h. Výjimku tvo í 

sm rový oblouk R4, který je navržen na návrhovou rychlost vn = 30 km/h.  

Hodnoty parametr  sm rových oblouk  a p echodnic jsou také zazna eny ve výkresové 

ásti na výkrese .2 Podrobná situace a na výkrese .3 Podrobný podélný profil. 

9.2. Výškové vedení trasy  

Výškové vedení navržené trasy za íná ve stani ení 301,600 00 km v míst  napojení  

na stávající ulici Dlouhá t ída ve výšce 322,43 m.n.m.(Bpv) odtud niveleta stoupá                      

ve sklonu 2,33 % až do stani ení 301,604 69 km. Následuje vypuklý svahový lom sklonu 

se zaoblením o polom ru Rv1 = 1000,00 m a kon í ve stani ení 301,661 99 km. Na tento úsek 

navazuje p ímý úsek. Na tomto p ímém úseku niveleta klesá ve sklonu -3,40 %  

až do stani ení 301,925 97 km. Následuje vydutý svahový lom se zaoblením  

o polom ru Ru1 = 2000,00 m, který kon í ve stani ení 302,013 96 km. Následuje p ímý úsek, 

kdy niveleta stoupá ve sklonu 1,00 % až do stani ení 302,384 71 km. Na tomto p ímém úseku 

je navržen mostní objekt. Za átek mostního objektu je ve stani ení 302,054 21 km a konec 

mostního objektu je ve stani ení 302,257 42 km. Od stani ení 302,384 71 km následuje 

vydutý svahový lom sklonu se zaoblením o polom ru Ru2 = 5000,00 m a kon í ve stani ení 

302,495 29 km. Navazující úsek je p ímý a niveleta zde stoupá ve sklonu 3,21 %  

až do stani ení 302,663 82 km. Následuje vypuklý svahový lom sklonu se zaoblením 

o polom ru Rv2 = 3000,00 m a kon í ve stani ení 302,816 18 km. Navazující úsek je p ímý 
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a niveleta zde klesá ve sklonu -1,87 % až do stani ení 303,240 50 km. Následuje vydutý 

svahový lom se zaoblením o polom ru Ru3 = 5000,00 m, který kon í ve stani ení  

303,323 81 km. V tomto stani ení navazuje p ímý úsek. Niveleta klesá ve sklonu -0,20 %  

až do kone ného stani ení trasy 303,461 44 km, kde se navržená niveleta plynule napojí 

na stávající komunikaci S II/474. 

Navržená niveleta a lomy sklon  spl ují minimální hodnoty, které jsou p edepsány v norm

SN 73 6101 „Projektování silnic a dálnic“ [2]. Niveleta je navržena tak aby byly 

minimalizovány náklady na p esun hmot p i výstavb . 

  

Návrh nivelety je zakreslen ve výkresové ásti na výkrese . 3 Podrobný podélný profil. 

9.3. P í né uspo ádání a konstrukce vozovky trasy 

9.3.1. P í ný sklon navržené trasy 

Základní p í ný sklon je st echovitý 2,5 %. Zm na p í ného sklonu ze st echovitého  

na jednostranný je provedena v p ilehlých p echodnicích oblouk  v délce vzestupnice. 

Klopení vozovky je provedeno podle osy jízdního pásu. 

Maximální p í ný sklon je 6,00 %, který vychází ze vztahu uvažované návrhové 

rychlosti, dost edného sklonu a nejmenších dovolených polom r  sm rových kružnicových 

oblouk . 

Návrh základního p í ného sklonu a návrh zm n p í ného sklonu byl proveden tak, aby 

vyhov l minimálním požadavk m normy SN 73 6101 „ Projektování silnic a dálnic“ [2]. 

Zm ny p í ného sklonu vozovky jsou zakresleny ve výkresové ásti a to na výkrese 

.2 Podrobná situace a na výkrese .3 Podrobný podélný profil. 



26 

9.3.2.  Ší kové uspo ádání p í ného ezu 

Ší kové uspo ádání je navrženo na kategorii MS2a 11,5/50  

dle SN 73 6101 „Projektování silnic a dálnic“ [2]. 

   Ší ka jízdního pruhu    a = 3,50 m 

   Ší ka vodícího proužku   v = 0,25 m 

   Ší ka jízdního pruhu pro cyklisty  c = 1,75 m 

   Ší ka nezpevn né krajnice    e = 0,50 m 

9.3.3. Rozší ení v obloucích 

Rozší ení jízdního pásu ve sm rových obloucích bylo provedeno  

dle  SN 73 6101 „Projektování silnic a dálnic“ [2] pouze pro sm rové oblouky o polom rech 

menších než R < 250,00 m. U oblouku R2 = 200,00 m bylo navrženo rozší ení a = 0,40 m, 

k rozší ení dojde na délku p echodnice. U oblouku R4 = 110,00 m bylo navrženo rozší ení  

a = 0,90 m, k rozší ení dojde na délku p echodnice  

U oblouku R3 = 80,00 m bylo navrženo rozší ení a = 0,95 m  

dle Tab. 38 v SN 73 6102 „Projektování k ižovatek na pozemních komunikacích“ [8], 

k rozší ení dojde také na délku p echodnice.  

  

9.3.4. Konstrukce vozovky 

Konstrukce vozovky byla navržena na základ  známých údaj  podle technického 

p edpisu TP 170 „ Navrhování vozovek na pozemních komunikacích“ [4].  

Konstrukce vozovky je navržena jako netuhá. Návrhová úrove  porušení byla stanovena  

jako D0. Orienta n  byl zvolen typ podloží PII. Na základ  odborného odhadu intenzit 

dopravy byla stanovena t ída dopravního zatížení jako I. 
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Dle katalogových list  v TP 170 byla zvolena skladby netuhé vozovky D0-N-1-PII : 

- Asfaltový koberec mastixový  SMA 11S  tl. 40 mm 

- Asfaltový beton velmi hrubý  ACL 22S  tl. 80 mm 

- Obalované kamenivo   ACP   tl. 110 mm 

- Mechanicky zpevn né kamenivo MZK   tl. 200 mm 

- Št rkodr     ŠDa   tl. 150 mm 

Celkem       min.tl. 580 mm 

9.4. Odvodn ní 

Odvodn ní vozovky navržené prodloužené Dlouhé t ídy je zajišt no podélným a p í ným 

sklonem trasy. Sklony jsou navrženy tak aby na trase nevzniklo místo s nulovým výsledným 

skonem. Po celém úseku trasy je zajišt n minimální výsledný sklon 0,50 %. Odvodn ní 

konstrukce vozovky a zemního t lesa je zajišt no otev enými silni ními p íkopy. P íkopy jsou 

na svých koncích vyvedeny na svahy zemního t lesa.  

Mezi km 301,616 - km 301,639 00, kde se p ipojuje na komunikaci cyklostezka, jsou 

navrženy trubní propustky pro p evedení deš ové vody pod konstrukcí cyklostezky. 

Další trubní propustky pro p evedení deš ové vody pod konstrukcí vozovky ul. Zelené 

jsou navrženy v míst  k ížení navržené trasy s ul. Zelená v km 302,341 20. 

9.5. Objekty na trase 

Objekty na navržené trase nejsou p edm tem technické studie ani zadáním diplomové 

práce, proto jsou ešeny pouze p ibližn . Podrobné ešení t chto objekt  bude vyhotoveno  

ve vyšších stupních projektové dokumentace.  
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Následuje výpis objekt  na trase a jejich p ibližné ešení: 

9.5.1. Trubní propustky  

Pro p evedení deš ové vody pod konstrukcí cyklostezky a konstrukcí komunikace 

 ul. Zelená budou navrženy trubní propustky DN 600 se svahovými k ídly. Hloubka dna 

propustku pod úrovní nivelety je menší než 1,5 m. Nad propustky bude osazeno pouze 

zábradlí. 

Tab. 3 Umíst ní a délka trubních propustk

Stani ení propustku Délka propustku 

301,614 58 24,0 

301,621 07 20,0 

302,333 38 12,0 

302,337 83 10,0 

9.5.2. Mostní objekt 

km  302,054 21 Ocelobetonový most s délkou p emost ní 200 m. Popis p edb žného 

   návrhu mostního objektu je uveden v kapitole                                           

   9.7  P edb žný návrh mostního objektu. 

9.6. K ížení navržené trasy s inženýrskými sít mi 

Prodloužená Dlouhá t ída se na své trase k íží s vodovodním adem, velmi vysokým 

 a vysokým elektrickým nap tím a se st edotlakým a vysokotlakým plynem. Vzdálenost mezi 

niveletou navržené komunikace a vedením inženýrských sítí musí být v tší nebo rovna 

stanoveným minimálním vzdálenostem. Jednotlivé p eložky inženýrských sítí nejsou sou ástí 
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této studie a podrobné ešení t chto objekt  bude sou ástí vyššího stupn  projektové 

dokumentace. 

K ížení jsou azena ve sm ru stani ení a jsou tato: 

 km 301,686 74 -  k ížení s vodovodním adem DN 90  

 km 301,998 50 -  k ížení s vedením velmi vysokého nap tí        

      VVN  611-612-110kW 

 km 302,150 60 -  k ížení s vysokotlakým plynovodem VTL DN100 

 km 302,339 20 -  k ížení se st edotlakým plynovodem STL DN200 

 km 302,343 20 -  k ížení s vodovodním adem DN 80 

km 302,774 00 -  k ížení s vedením vysokého nap tí VN 79-22kW 

 km 302,847 00 -  k ížení s vedením vysokého nap tí VN 79-22kW

 km 303,253 00 -  k ížení s vedením velmi vysokého nap tí        

      VVN  460-1x400kW 

9.7. P edb žný návrh mostního objektu 

Postup p edb žného návrhu mostní konstrukce:

1. Návrh p í ného uspo ádání mostu a nosné konstrukce:  

Hlavní nosná konstrukce byla navržena z ocelobetonu. P í né uspo ádání mostu bylo zvoleno 

dle navržené komunikace MS2a 11,5/50 (viz Obr. 14).

Tvar a rozm ry mostních podpor a zp sob založení mostního objektu nejsou sou ástí 

tohoto p edb žného návrhu. Návrh mostních podpor a základové konstrukce bude vyhotoven 

ve vyšších stupních projektové dokumentace.  
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Obr. 14 P í né uspo ádání mostu 

2. Návrh podélného rozmíst ní podpor: 

Mostní podp ry byli umíst ni po 50 m. 

3. Provedení výpo tu zatížení nosné konstrukce mostu a vnit ních sil na nosné konstrukci 

v programu EXCEL za ú elem zjišt ní: 

a) Návrhového ohybového momentu pro nejvíce zatížený nosník mostní konstrukce. 

Tento ohybový moment bude sloužit pro další podrobn jší návrh mostní 

konstrukce. 

b) Maximální síly p sobící na ložisko mostu pro p edb žný návrh tohoto ložiska. 
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Na mostním objektu je navrženo zábradelní svodidlo JSNH4/H2 (viz Obr. 15 ) a také 

protihluková st na složena z litého plexiskla PLEXIGLAS SOUNDSTOP GS CC  

(viz Obr. 16). 

Obr. 15 Zábradelní svodidlo JSNH4/H2 

Obr. 16 Protihluková st na z litého plexiskla PLEXIGLAS SOUNDSTOP GS CC [5]
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Mostní objekt je zakreslen ve výkresové ásti na t chto výkresech: 

výkres . 11.1  - P í ný ez mostu 

výkres . 11.2 - Vzorový p í ný ez mostu 

výkres . 11.3 - Podélný ez mostu, pohled mostu a schéma rozložení ložisek 

9.8. Popis navržených k ižovatek 

Na navržené trase se nachází ty i k ižovatky. T i k ižovatky jsou okružní a jedna 

k ižovatka je styková. Okružní k ižovatky jsou ešeny ve dvou variantách. 

Parametry k ižovatek jsou navrženy s ohledem na plynulý a bezpe ný pr jezd 

sm rodatného vozidla. Varianty návrh  k ižovatek jsou ov eny vle nými k ivkami 

v programu AutoTurn 8.1 p i uvažované rychlosti 5 - 10 km/h. Ov ení vybraných variant 

vle nými k ivkami je vykresleno ve výkresové ásti na výkresech . 14.1 až 14.4. 

Jako sm rodatná vozidla byly vybrány tyto typy vozidel: 

1) Náv sová souprava NS o délce 16,5 (viz Obr. 17) pro hlavní posouzení 

Obr. 17 Sm rodatné vozidlo NS pro ov ení vle ných k ivek 



39 

2) T žké popelá ské vozidlo KO 3N délky 9,90 m (viz Obr. 18)  

- pro posouzení odbo ení na ul. P átelství na okružní k ižovatce km 301,686 74 

Obr. 18 Sm rodatné vozidlo KO 3N pro ov ení vle ných k ivek 

1) Osobní vozidlo O2 délky 6,89 m (viz Obr. 19)  

- pro posouzení odbo ení na ul. Zelená na stykové k ižovatce km 302,341 20 

Obr. 19 Sm rodatné vozidlo O2 pro ov ení vle ných k ivek 

Vzájemné vzdálenosti k ižovatek nep ekra ují nejmenší dovolenou vzdálenost  

dle SN 73 6110 , která je na sb rných komunikacích 150 m. 
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Rozhledové pom ry jsou na k ižovatkách zaru eny dle TP 135 „Projektování okružních 

k ižovatek na pozemních komunikacích“ [6].  

9.8.1. Okružní k ižovatka .1 km 301,686 74 - 1. varianta 

Jde o úrov ové k ížení nov  navržené prodloužené Dlouhé t ídy kategorie MS2a 11,5/50 

a ulice P átelství. Okružní k ižovatka je tvo ena ty mi rameny (viz Obr. 20). 

Detail okružní k ižovatky najdeme ve výkresové ásti na výkrese .7.1. 

Poloha a velikost okružní k ižovatky byla volena s ohledem na územní plán m sta 

Haví ova. 

Obr. 20 Okružní k ižovatka .1 km 301,686 74 - 1.varianta 

Popis okružní k ižovatky:

Parametry okružní k ižovatky byly navrženy s ohledem na pohyb sm rodatných vozidel. 

Pr jezd p ímo p es okružní k ižovatku je navržen s ohledem na sm rodatné nákladní vozidlo 

NS o délce 16,5 m. Odbo ení na ul. P átelství je upraveno svislým dopravním zna ením       

B4 „Zákaz vjezdu nákladních automobil “ z toho d vodu je toto odbo ení posouzeno 

sm rodatným t žkým popelá ským vozidlem KO 3N  o délce 9,90 m.  
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D lící a st edové ostr vky budou sadovnicky upraveny. V míst  p echodu pro chodce 

bude ostr vek vydlážd n zámkovou dlažbou s hmatovými úpravami pro nevidomé. Rozší ení 

v tví je provedeno plynule a je zajišt no vodorovným dopravním zna ením. 

Navržené parametry st edu okružní k ižovatky:

  Vn jší pr m r     56,00 m  

  Pr m r st edového ostrova   41,00 m 

  Po et jízdních pruh  na okružním pásu 1 

  Ší ka okružního jízdního pásu  7,50 m 

Popis v tví okružní k ižovatky .1

V tev .1- napojení Dlouhé t ídy  

Vjezd je široký 5,00 m a polom r zaoblení vjezdu je 18,00 m. Výjezd je široký 4,00 m 

s polom rem zaoblení 20,00 m. Je zde navržen d lící ostr vek, který plynule navazuje  

na stávající st edový d lící pás ul. Dlouhé t ídy. D lící ostr vek má délku 67,50 m. 

V tev k íží stezka pro chodce a cyklisty vedená z Životic do Prost ední Suché.  

Na vjezdové v tvi je navrženo p ipojení cyklostezky od Životic s možností pokra ování 

v hlavním dopravním prostoru navržené komunikace. Dále je navrženo také odpojení 

z hlavního dopravního prostoru ul. Dlouhé t ídy na stezku pro chodce a cyklisty do Životic. 

Na výjezdové v tvi je navrženo p ipojení z navržené komunikace na stezku pro chodce 

a cyklisty sm rem na Prost ední Suchou. P evedení stezky pro chodce a cyklisty p es 

navrženou v tev je provedeno za pomoci p echodu pro chodce o ší ce 4 m, který vede p es 

d lící ostr vek. V míst  p echodu jsou zbudovány signální a varovné pásy. Stezka pro chodce 

a cyklisty je v míst  p echodu p evedena na stezku pro chodce. Cyklisté by m li sesednout 

z kola a p ejít p es p echod. Za p echodem op t pokra uje stezka pro chodce a cyklisty.  

Napojení cyklostezek bylo navrženo v souladu s TP 179 [7].  
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V tev .2- napojení ul. P átelství  

Vjezdová a výjezdová v tev jsou od sebe odd leny pouze dopravním stínem V13a      

jehož délka je 10,30 m. Vjezdová v tev je navržena o ší ce 4,30 m s polom rem zaoblení 

15,00 m. Ší ka výjezdové v tve je 4,50 m s polom rem zaoblení 10,00 m. 

     

  

V tev .3- prodloužení ul. Dlouhé t ídy  

Do vjezdové v tve se ve vzdálenosti 50,00 m od hrany vn jšího pr m ru k ižovatky 

p ipojují cyklisté, kte í zde vyjížd jí z jízdního pruhu pro cyklisty o ší ce 1,75 m do prostoru 

pro motorová vozidla a dále pokra ují p es okružní k ižovatky v jízdním pruhu s vozidly. 

P ipojení jízdního pruhu pro cyklisty je provedeno v souladu s TP 179 [7]. Ší ka vjezdové 

v tve je 5,25 m s polom rem zaoblení 25,00 m. Výjezdová v tev je navržena o ší ce 4,60 m 

s polom rem zaoblení 28,00 m. Ve vzdálenosti 31,00 m od hrany vn jšího pr m ru 

k ižovatky je navrženo odpojení cyklistické dopravy ze spole ného jízdního pásu 

s motorovými vozidly do vyhrazeného jízdního pruhu. Toto odpojení je navrženo v souladu 

s TP 179 [7]. Vjezdová a výjezdová v tev jsou od sebe odd leny d lícím ostr vkem délky 

20,00 m se ší kou v nejširším míst  7,30 m. 

V tev .4- p eložka ul. P átelství  

Tato v tev je navržena pro budoucí napojení p eložky ulice P átelství. S touto p eložkou 

je po ítáno v územním plánu m sta Haví ova. Polom r zaoblení vjezdu je 33,00 m a polom r 

zaoblení výjezdu je 22,00 m. D lící ostr vek bude navržen až s napojením p eložky ulice 

P átelství. Vjezd do v tve je prozatím blokován pomocí betonových svodidel  

Delta Bloc 120S,které budou odstran ny po vybudování p eložky. 

9.8.2. Okružní k ižovatky .1 km 301,686 74 - 2.varianta 

Jedná se o návrh úrov ového k ížení nov  navržené prodloužené Dlouhé t ídy kategorie 

MS2a 11,5/50 a ulice P átelství. Okružní k ižovatka je tvo ena ty mi rameny (viz Obr. 21). 
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Detail okružní k ižovatky najdeme ve výkresové ásti na výkrese .7.2. 

Poloha a velikost okružní k ižovatky byla volena s ohledem na územní plán m sta 

Haví ova. 

Obr. 21 Okružní k ižovatka .1 km 301,686 74 - 2.varianta 

Popis okružní k ižovatky:

Návrh okružní k ižovatky byl proveden s ohledem na pohyb sm rodatných vozidel. 

Pr jezd p ímo p es okružní k ižovatku je navržen s ohledem na sm rodatné nákladní vozidlo 

NS o délce 16,5 m. Odbo ení na ul. P átelství je upraveno svislým dopravním zna ením       

B4 „Zákaz vjezdu nákladních automobil “ z toho d vodu je toto odbo ení posouzeno 

sm rodatným t žkým popelá ským vozidlem KO 3N o délce 9,90 m.  

St edový ostr vek bude sadovnicky upraven. Rozší ení v tví je provedeno plynule  

a je zajišt no vodorovným dopravním zna ením. 

Navržené parametry st edu okružní k ižovatky:

  Vn jší pr m r     60,00 m  

  Pr m r st edového ostrova   48,00 m 

  Po et jízdních pruh  na okružním pásu 1 

  Ší ka okružního jízdního pásu   6,00 m 
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Popis v tví okružní k ižovatky .1

V tev .1- napojení Dlouhé t ídy  

Vjezd je široký 5,00 m a polom r zaoblení vjezdu je 22,00 m. Výjezd je široký 4,15 m 

s polom rem zaoblení 39,00 m. Je zde navržen d lící ostr vek, který plynule navazuje  

na stávající st edový d lící pás ul. Dlouhé t ídy. D lící ostr vek má délku 65,50 m. D lící 

ostr vek bude v míst  p echodu pro chodce vydlážd n zámkovou dlažbou na ší ku 4 m 

s hmatovými úpravami pro nevidomé. Zbytek ostr vku bude sadovnicky upraven. 

V tev k íží stezka pro chodce a cyklisty vedená z Životic do Prost ední Suché. 

 Na vjezdové v tvi je navrženo p ipojení cyklostezky od Životic s možností pokra ování 

v hlavním dopravním prostoru navržené komunikace. Dále je navrženo také odpojení 

z hlavního dopravního prostoru ul. Dlouhé t ídy na stezku pro chodce a cyklisty do Životic. 

Na výjezdové v tvi je navrženo p ipojení z navržené komunikace na stezku pro chodce 

a cyklisty sm rem na Prost ední Suchou. P evedení stezky pro chodce a cyklisty p es 

navrženou v tev je provedeno za pomoci p echodu pro chodce o ší ce 4 m, který vede p es 

d lící ostr vek. V míst  p echodu jsou zbudovány signální a varovné pásy. Stezka pro chodce 

a cyklisty je v míst  p echodu p evedena na stezku pro chodce. Cyklisté by m li sesednout 

z kola a p ejít p es p echod. Za p echodem op t pokra uje stezka pro chodce a cyklisty.  

Napojení cyklostezek bylo navrženo v souladu s TP 179 [7]. 

    

V tev .2- napojení ul. P átelství  

Vjezdová a výjezdová v tev jsou od sebe odd leny pouze dopravním stínem V13a      

jehož délka je 11,00 m. Vjezdová v tev je navržena o ší ce 6,00 m s polom rem zaoblení 

14,00 m. Ší ka výjezdové v tve je 4,50 m s polom rem zaoblení 24,00 m. Cyklisté zde nemají 

vyhrazený jízdní pruh, ale pohybují se v jízdním pruhu pro motorová vozidla. 

       

V tev .3- prodloužení ul. Dlouhé t ídy  

Do vjezdové v tve se ve vzdálenosti 57,00 m od hrany vn jšího pr m ru k ižovatky 

p ipojují cyklisté, kte í zde vyjížd jí z jízdního pruhu pro cyklisty o ší ce 1,75 m do prostoru 

pro motorová vozidla a dále pokra ují p es okružní k ižovatky v jízdním pruhu spole n
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s motorovými vozidly. P ipojení jízdního pruhu pro cyklisty je provedeno v souladu 

s TP 179 [7]. Ší ka vjezdové v tve je 5,00 m s polom rem zaoblení 27,00 m. Výjezdová v tev 

je navržena o ší ce 5,50 m s polom rem zaoblení 22,00 m. Ve vzdálenosti 40,00 m od hrany 

vn jšího pr m ru k ižovatky je navrženo odpojení cyklistické dopravy ze spole ného jízdního 

pásu s motorovými vozidly do vyhrazeného jízdního pruhu. Toto odpojení je navrženo 

v souladu s TP 179 [7]. Vjezdová a výjezdová v tev jsou od sebe odd leny d lícím ostr vkem 

délky 15,00 m se ší kou v nejširším míst  10,30 m. D lící ostr vek je navržen jako pojízdný 

se skladbou dle Vzorového listu VL 3 300.31 12.01 [14]. 

V tev .4- p eložka ul. P átelství  

Tato v tev je navržena pro budoucí napojení p eložky ulice P átelství. S touto p eložkou 

je po ítáno v územním plánu m sta Haví ova. Polom r zaoblení vjezdu je 40,00 m a polom r 

zaoblení výjezdu je 22,00 m. D lící ostr vek bude navržen až s napojením p eložky ulice 

P átelství. Vjezd do v tve je prozatím blokován pomocí betonových svodidel

Delta Bloc 120S, které budou odstran ny po vybudování p eložky. 

9.8.3. Styková k ižovatka prodloužené Dlouhé t ídy s ul. Zelená - km 302,341 20 

Styková k ižovatka byla navržena v míst  k ížení navržené komunikace MS2a 11,5/50 

s ulicí Zelená. Ulice Zelená je sm rov  nerozd lená komunikace o ší ce 4 m (viz Obr. 22). 

Detail stykové k ižovatky najdeme ve výkresové ásti na výkrese . 8. 
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Obr. 22 Styková 

k ižovatka km 302,341 20 

Popis stykové k ižovatky:

Odbo ení do ulice Zelená je upraveno svislým dopravním zna ením C2a „P ikázaný sm r 

jízdy p ímo“ a dodatkovou tabulkou E9 „Druh vozidla“. Odbo ení do ulice je dovoleno pouze 

vozidl m do 3,5 t. Z tohoto d vodu je odbo ení posuzováno sm rodatným vozidlem 

 O2 o délce 6,89 m.  

Styková k ižovatka je navržena bez usm rn ní dopravy, protože podle kvalifikovaného 

odhadu je odhadován nízký po et odbo ujících vozidel. Navržená komunikace prodloužení 

Dlouhé t ídy je na k ižovatce stanovena svislým dopravním zna ením, jako hlavní 

komunikace. 

Navržené parametry stykové k ižovatky:

Úhel k ížení komunikací je 81°. Nároží stykové k ižovatky tvo í kružnicový oblouk 

o polom ru 8,00 m. Tento polom r byl navržen dle Tab. 10 v SN 736102 „Projektování 

k ižovatek na pozemních komunikacích“ . Polom r vyhovuje pro malá a st ední nákladní 

vozidla. 

Na vedlejší komunikaci bude na základ  posouzení na rozhledové pom ry umíst na 

svislá dopravní zna ka P6 „St j dej p ednost v jízd “. Dopravní zna ka zajistí také v tší 

bezpe nost na k ižovatce. 
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P es k ižovatku prochází také cyklistická doprava ve vyhrazeném jízdním pruhu  

pro cyklisty. Tento pruh se nachází po pravé stran  jízdního pruhu pro motorovou dopravu 

a cyklista v n m smí jet pouze p ímo. Odbo ení doleva je umožn no vyjetím cyklistovi 

z pruhu pro cyklisty do pruhu pro motorovou dopravu v míst  tomu ur enému. Toto místo 

je 30 m od k ižovatky a je vyzna eno vodorovným dopravním zna ením V2b(1/1/0,25).      

Na tomto míst  je dovoleno vyjížd t z jízdního pruhu pro cyklisty.     

K ižovatku využívají i chodci, kte í zde p echází navrženou trasu. Protože výhledová 

intenzita chodc  nep estoupí ve špi kové hodin  pracovního dne hodnotu 50 chodc /h, nebyl 

z ízen žádný p echod pro chodce. Bezpe nost chodc  je zajišt na umíst ním svislé dopravní 

zna ky A22 „Jiné nebezpe í“ s dodatkovou tabulkou E13 „Chodec“ na hlavní komunikaci. 

9.8.4. Okružní k ižovatky .2 km 302,778 22 - 1.varianta 

Návrh úrov ového k ížení nov  navržené prodloužené Dlouhé t ídy kategorie           

MS2a 11,5/50 a napojení ulice Padlých hrdin  S III/4742. Do okružní k ižovatky jsou 

napojeny 4 v tve (viz Obr. 23). 

Detail okružní k ižovatky najdeme ve výkresové ásti na výkrese .9.1. 

Okružní k ižovatka byla umíst na a navržena s ohledem na územní plán m sta Haví ova. 
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Obr. 23 Okružní k ižovatka .2 km 302,778 22 - 1.varianta 

Popis okružní k ižovatky:

Jako sm rodatné vozidlo pro návrh okružní k ižovatky bylo zvoleno nákladní vozidlo 

NS o délce 16,5 m.  

D lící ostr vky a st edový ostr vek budou sadovnicky upraveny. Rozší ení v tví  

je provedeno plynule a je podpo eno vodorovným dopravním zna ením. Dále je navržen 

pojížd ný prstenec ší ky 1,00 m, který bude vyhotoven z profilovaného betonu. 

Navržené parametry st edu okružní k ižovatky:

  Vn jší pr m r     50,00 m  

  Pr m r st edového ostrova   38,00 m 

  Pr m r pojížd ného prstence   40,00 m 

  Ší ka pojížd ného prstence    1,00 m 

  Po et jízdních pruh  na okružním pásu 1 

  Ší ka okružního jízdního pásu   5,00 m 



49 

Popis v tví okružní k ižovatky .2

V tev .1- prodloužení Dlouhé t ídy (sm r Haví ov) 

Na vjezdové v tvi se ve vzdálenosti 57,00 m od hrany vn jšího pr m ru k ižovatky 

p ipojují cyklisté. Cyklisté zde vyjížd jí z jízdního pruhu pro cyklisty o ší ce 1,75 m             

do prostoru pro motorová vozidla. Následn  projíždí p es okružní k ižovatky v jízdním pruhu 

spole n  s motorovými vozidly. P ipojení jízdního pruhu pro cyklisty je provedeno v souladu 

s TP 179 [7]. Vjezd do okružní k ižovatky je široký 4,60 m s polom rem zaoblení 24,00 m. 

Výjezdová v tev je navržena o ší ce 5,40 m s polom rem zaoblení 19,00 m. Cyklisté se napojí 

do pruhu pro cyklisty ve vzdálenosti 30,00 m od hrany vn jšího pr m ru k ižovatky.         

Toto odpojení je navrženo v souladu s TP 179 [7]. D lící ostr vek, který odd luje vjezdovou 

a  výjezdovou v tev je dlouhý 18,50 m. Ší ka d lícího ostr vku v nejširším míst  je 10,10 m. 

    

V tev .2- napojení ul. Padlých hrdin  S III/4742  

Vjezdovou a výjezdovou v tev odd luje d lící ostr vek délky 15,00 m. Ší ka ostr vku 

v nejširším míst  je 9,20 m. Vjezd do okružní k ižovatky je široký 5,40 m s polom rem 

zaoblení 21,00 m. Výjezd z okružní k ižovatky je široký 4,30 m s polom rem zaoblení 

34,00 m. Cyklisté zde nemají vyhrazený jízdní pruh, ale pohybují se v jízdním pruhu pro 

motorová vozidla.   

  V tev .3- prodloužení ul. Dlouhé t ídy (sm r Albrechtice) 

Ve vzdálenosti 54,00 m od hrany vn jšího pr m ru k ižovatky se do vjezdové v tve 

p ipojují cyklisté. Cyklisté zde vyjížd jí z jízdního pruhu pro cyklisty o ší ce 1,75 m 

do prostoru pro motorová vozidla. Dále pokra ují p es okružní k ižovatky v jízdním pruhu 

spole n  s motorovými vozidly. P ipojení jízdního pruhu pro cyklisty je provedeno v souladu 

s TP 179 [7]. Navržená ší ka vjezdové v tve je 5,00 m s polom rem zaoblení 26,00 m. 

Výjezdová v tev je navržena o ší ce 4,50 m s polom rem zaoblení 35,00 m. Cyklisté se napojí 

do pruhu pro cyklisty ve vzdálenosti 38 m od hrany vn jšího pr m ru k ižovatky Toto 

odpojení je navrženo v souladu s TP 179 [7]. Vjezdová a výjezdová v tev jsou od sebe 

odd leny d lícím ostr vkem délky 20,00 m se ší kou v nejširším míst  13,00 m.  
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V tev .4- napojení I/11 MÚK Haví ov Východ  

Tato v tev je navržena pro budoucí napojení v tve mimoúrov ové k ižovatky  

MÚK Haví ov Východ silnice I/11, která bude sloužit jako obchvat m sta Haví ov. Polom r 

zaoblení vjezdu je 35,00 m a polom r zaoblení výjezdu je 24,00 m. D lící ostr vek bude 

navržen až s napojením v tve MÚK Haví ov Východ. Vjezd do v tve bude až do napojení 

v tve MÚK blokován pomocí betonových svodidel Delta Bloc 120S. 

9.8.5. Okružní k ižovatky .2 km 302,778 22  - 2.varianta 

Návrh úrov ového k ížení nov  navržené prodloužené Dlouhé t ídy kategorie           

MS2a 11,5/50 a napojení ulice Padlých hrdin  S III/4742. Do okružní k ižovatky jsou 

napojeny 4 v tve (viz Obr. 24). 

Detail okružní k ižovatky najdeme ve výkresové ásti na výkrese .9.2. 

Okružní k ižovatka byla umíst na a navržena s ohledem na územní plán m sta Haví ova. 

Obr. 24 Okružní k ižovatka .2 km 302,778 22 - 2.varianta 
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Popis okružní k ižovatky:

Jako sm rodatné vozidlo pro návrh okružní k ižovatky bylo zvoleno nákladní vozidlo 

NS o délce 16,5 m.  

St edový ostr vek bude sadovnicky upraven. D lící ostr vky jsou navržené jako pojízdné 

se skladbou dle Vzorového listu VL 3 300.31 12.01 [14]. Rozší ení v tví je provedeno 

plynule a je podpo eno vodorovným dopravním zna ením.  

Navržené parametry st edu okružní k ižovatky:

  Vn jší pr m r     60,00 m  

  Pr m r st edového ostrova   45,00 m 

  Po et jízdních pruh  na okružním pásu 1 

  Ší ka okružního jízdního pásu  7,50 m 

Popis v tví okružní k ižovatky .2  

V tev .1- prodloužení Dlouhé t ídy (sm r Haví ov) 

Vjezd do okružní k ižovatky je široký 6,00 m s polom rem zaoblení 23,00 m. Z d vodu 

dostate né ší ky vjezdové v tve je doveden vyhrazený pruh pro cyklisty až do okružní 

k ižovatky. Jízdní pruh pro cyklisty je na pravé stran  vjezdové v tve a na hran  okružní 

k ižovatky je ukon en. Cyklista následn  projíždí p es okružní k ižovatky v jízdním pruhu 

spole n  s motorovými vozidly. P ipojení jízdního pruhu pro cyklisty je provedeno v souladu 

s TP 179 [7]. Výjezdová v tev je navržena o ší ce 6,00 m s polom rem zaoblení 18,00 m. 

Jízdní pruh pro cyklisty za íná na za átku výjezdové v tve a je veden po pravé stran  jízdního 

pruhu pro motorovou dopravu. Toto odpojení je navrženo v souladu s TP 179 [7]. D lící 

ostr vek, který odd luje vjezdovou a výjezdovou v tev je dlouhý 9,00 m. Ší ka d lícího 

ostr vku v nejširším míst  je 6,50 m. 
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V tev .2- napojení ul. Padlých hrdin  S III/4742  

Vjezdovou a výjezdovou v tev odd luje d lící ostr vek délky 13,00 m. Ší ka ostr vku 

v nejširším míst  je 10,00 m. Vjezd do okružní k ižovatky je široký 5,00 m s polom rem 

zaoblení 24,00 m. Výjezd z okružní k ižovatky je široký 4,00 m s polom rem 

zaoblení 38,00 m. Cyklisté zde nemají vyhrazený jízdní pruh, ale pohybují se v jízdním pruhu 

pro motorová vozidla.     

   

V tev .3- prodloužení ul. Dlouhé t ídy (sm r Albrechtice) 

Ve vzdálenosti 43,00 m od hrany vn jšího pr m ru k ižovatky se do vjezdové v tve 

p ipojují cyklisté. Cyklisté zde vyjížd jí z jízdního pruhu pro cyklisty o ší ce 1,75 m 

do prostoru pro motorová vozidla. Dále pokra ují p es okružní k ižovatky v jízdním pruhu 

spole n  s motorovými vozidly. P ipojení jízdního pruhu pro cyklisty je provedeno v souladu 

s TP 179 [7]. Navržená ší ka vjezdové v tve je 5,00 m s polom rem zaoblení 28,00 m. 

Výjezdová v tev je navržena o ší ce 4,00 m s polom rem zaoblení 37,00 m. Cyklisté se napojí 

do pruhu pro cyklisty ve vzdálenosti 30,00 m od hrany vn jšího pr m ru k ižovatky Toto 

odpojení je navrženo v souladu s TP 179 [7]. Vjezdová a výjezdová v tev jsou od sebe 

odd leny d lícím ostr vkem délky 19,00 m se ší kou v nejširším míst  11,30 m.  

V tev .4- napojení I/11 MÚK Haví ov Východ  

Tato v tev je navržena pro budoucí napojení v tve mimoúrov ové k ižovatky 

MÚK Haví ov Východ silnice I/11, která bude sloužit jako obchvat m sta Haví ov. Polom r 

zaoblení vjezdu je 38,00 m a polom r zaoblení výjezdu je 16,00 m. D lící ostr vek bude 

navržen až s napojením v tve MÚK Haví ov Východ. Vjezd do v tve bude až do napojení 

v tve MÚK blokován pomocí betonových svodidel Delta Bloc 120S. 

9.8.6. Okružní k ižovatky .3 km 303,187 53  - 1.varianta 

Jde o úrov ové k ížení nov  navržené prodloužené Dlouhé t ídy kategorie MS2a 11,5/50 

a ulicí T rlická S II/474,ulicí Padlých hrdin  S II/474 a dále s napojeními na budoucí silnici 
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I/11 na MÚK Haví ov Východ a s budoucí silnicí I/11 sm r Albrechtice. Okružní k ižovatka 

je tvo ena p ti rameny (viz Obr. 25). 

Detail okružní k ižovatky najdeme ve výkresové ásti na výkrese .10.1. 

Poloha a velikost okružní k ižovatky byla volena s ohledem na územní plán m sta 

Haví ova. 

Obr. 25 Okružní k ižovatka .3 km 303,178 53 - 1.varianta 

Popis okružní k ižovatky:

Parametry okružní k ižovatky byly navrženy s ohledem na pohyb sm rodatného vozidla. 

Jako sm rodatné vozidlo bylo zvoleno nákladní vozidlo NS o délce 16,5 m.  

D lící a st edové ostr vky budou sadovnicky upraveny. Rozší ení v tví je provedeno 

plynule a je zajišt no vodorovným dopravním zna ením. 

Navržené parametry st edu okružní k ižovatky:

  Vn jší pr m r     50,00 m  

  Pr m r st edového ostrova   38,00 m 

  Pr m r pojížd ného prstence   40,00 m 
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  Ší ka pojížd ného prstence    1,00 m 

  Po et jízdních pruh  na okružním pásu 1 

  Ší ka okružního jízdního pásu   5,00 m 

Popis v tví okružní k ižovatky .3

V tev .1- prodloužení Dlouhé t ídy (sm r Haví ov) 

Na vjezdové v tvi se ve vzdálenosti 73,00 m od hrany vn jšího pr m ru k ižovatky 

p ipojují cyklisté. Cyklisté zde vyjížd jí z jízdního pruhu pro cyklisty o ší ce 1,75 m 

do prostoru pro motorová vozidla. Následn  projíždí p es okružní k ižovatky v jízdním pruhu 

spole n  s motorovými vozidly. P ipojení jízdního pruhu pro cyklisty je provedeno v souladu 

s TP 179 [7]. Vjezd do okružní k ižovatky je široký 5,00 m s polom rem zaoblení 20,00 m. 

Výjezdová v tev je navržena o ší ce 4,75 m s polom rem zaoblení 29,00 m. Cyklisté se napojí 

do pruhu pro cyklisty ve vzdálenosti 50,00 m od hrany vn jšího pr m ru k ižovatky.        

Toto odpojení je navrženo v souladu s TP 179 [7]. D lící ostr vek, který odd luje vjezdovou 

a výjezdovou v tev je dlouhý 20,00 m. Ší ka d lícího ostr vku v nejširším míst  je 9,80 m. 

    

V tev .2- napojení ul. T rlická S II/474  

Vjezd do okružní k ižovatky je široký 5,00 m s polom rem zaoblení 19,00 m.         

Výjezd z okružní k ižovatky je široký 4,25 m s polom rem zaoblení 33,00 m.          

Vjezdovou a výjezdovou v tev odd luje d lící ostr vek délky 16,00 m. Ší ka ostr vku 

v nejširším míst  je 9,70 m. Cyklisté zde nemají vyhrazený jízdní pruh, ale pohybují 

se v jízdním pruhu pro motorová vozidla.   

V tev .3- napojení ul. Padlých hrdin  S II/474 (sm r Albrechtice) 

Cyklisté zde nemají vyhrazený jízdní pruh, ale pohybují se v jízdním pruhu pro motorová 

vozidla. Navržená ší ka vjezdové v tve je 5,00 m s polom rem zaoblení 26,00 m. Výjezdová 

v tev je navržena o ší ce 5,25 m s polom rem zaoblení 11,00 m. Vjezdová a výjezdová v tev 

jsou od sebe odd leny d lícím ostr vkem délky 11,00 m se ší kou v nejširším míst  7,00 m.  
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V tev .4- napojení na budoucí silnici I/11 (sm r Albrechtice) 

Tato v tev je navržena pro budoucí napojení silnice S I/11. Polom r zaoblení vjezdu 

je 21,00 m a polom r zaoblení výjezdu je 18,00 m. D lící ostr vek bude navržen 

až s napojením silnice S I/11 na kruhový objezd. Vjezd do v tve bude až do napojení silnice 

S I/11 blokován pomocí betonových svodidel Delta Bloc 120S. 

V tev .5 - napojení I/11 MÚK Haví ov Východ 

Tato v tev je navržena pro budoucí napojení v tve mimoúrov ové k ižovatky            

MÚK Haví ov Východ silnice I/11, která bude sloužit jako obchvat m sta Haví ov. Polom r 

zaoblení vjezdu je 37,00 m a polom r zaoblení výjezdu je 15,00 m. D lící ostr vek bude 

navržen až s napojením v tve MÚK Haví ov Východ. Vjezd do v tve bude až do napojení 

v tve MÚK blokován pomocí betonových svodidel Delta Bloc 120S. 

9.8.7. Okružní k ižovatky .3 km 303,187 53  - 2.varianta 

Jde o úrov ové k ížení nov  navržené prodloužené Dlouhé t ídy kategorie MS2a 11,5/50 

a ulicí T rlická S II/474,ulicí Padlých hrdin  S II/474 a dále s napojeními na budoucí silnici 

I/11 na MÚK Haví ov Východ a s budoucí silnicí I/11 sm r Albrechtice. Okružní k ižovatka 

je tvo ena p ti rameny (viz Obr. 26). 

Detail okružní k ižovatky najdeme ve výkresové ásti na výkrese .10.2. 

Poloha a velikost okružní k ižovatky byla volena s ohledem na územní plán m sta 

Haví ova. 
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Obr. 26 Okružní k ižovatka .3 km 303,178 53 - 2.varianta 

Popis okružní k ižovatky:

Jako sm rodatné vozidlo pro návrh okružní k ižovatky bylo zvoleno nákladní vozidlo 

NS o délce 16,5 m.  

St edový ostr vek bude sadovnicky upraven. D lící ostr vky jsou navržené jako pojízdné 

se skladbou dle Vzorového listu VL 3 300.31 12.01 [14]. Rozší ení v tví je provedeno 

plynule a je podpo eno vodorovným dopravním zna ením.  

Navržené parametry st edu okružní k ižovatky:

  Vn jší pr m r     62,00 m  

  Pr m r st edového ostrova   52,00 m 

  Pr m r pojížd ného prstence   50,00 m 

  Ší ka pojížd ného prstence    1,00 m 

  Po et jízdních pruh  na okružním pásu 1 

  Ší ka okružního jízdního pásu   5,00 m 
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Popis v tví okružní k ižovatky .3

V tev .1- prodloužení Dlouhé t ídy (sm r Haví ov) 

Jízdní pruh pro cyklisty kon í 73,00 m hrany vn jšího pr m ru k ižovatky. Cyklisté dále 

pokra ují spole n  s vozidly v jízdním pruhu pro motorová vozidla. P ipojení jízdního pruhu 

pro cyklisty je provedeno v souladu s TP 179 [7]. Vjezd do okružní k ižovatky je široký 

5,00 m s polom rem zaoblení 21,00 m. Výjezd z okružní k ižovatky má ší ku 4,50 m 

s polom rem zaoblení 31,00 m. Jízdní pruh pro cyklisty za íná 60,00 m od hrany vn jšího 

pr m ru k ižovatky. Toto odpojení je navrženo v souladu s TP 179 [7]. D lící ostr vek, který 

odd luje vjezdovou a výjezdovou v tev je dlouhý 19,00 m. Ší ka d lícího ostr vku 

v nejširším míst  je 12,50 m.  

V tev .2- napojení ul. T rlická S II/474  

Výjezd z okružní k ižovatky je široký 4,20 m s polom rem zaoblení 39,00 m.            

Vjezd do okružní k ižovatky je široký 5,00 m s polom rem zaoblení 24,00 m.              

Vjezdovou a výjezdovou v tev odd luje d lící ostr vek délky 21,00 m. Ší ka ostr vku 

v nejširším míst  je 13,30 m. Cyklisté zde nemají vyhrazený jízdní pruh, ale pohybují se 

v jízdním pruhu pro motorová vozidla.   

V tev .3- napojení ul. Padlých hrdin  S II/474 (sm r Albrechtice) 

Vjezdová a výjezdová v tev jsou od sebe odd leny d lícím ostr vkem délky 12,00 m 

se ší kou v nejširším míst  10,80 m. Navržená ší ka vjezdové v tve je 4,50 m s polom rem 

zaoblení 34,00 m. Výjezdová v tev je navržena o ší ce 5,50 m s polom rem zaoblení 16,00 m. 

Cyklisté zde nemají vyhrazený jízdní pruh, ale pohybují se v jízdním pruhu pro motorová 

vozidla.  

V tev .4- napojení na budoucí silnici I/11 (sm r Albrechtice) 

Tato v tev je navržena pro budoucí napojení silnice S I/11. Polom r zaoblení vjezdu 

je 23,00 m. Polom r zaoblení výjezdu je 27,00 m. D lící ostr vek bude navržen 
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až s napojením silnice S I/11 na kruhový objezd. Vjezd do v tve bude až do napojení silnice 

S I/11 blokován pomocí betonových svodidel Delta Bloc 120S. 

V tev .5 - napojení I/11 MÚK Haví ov Východ 

Tato v tev je navržena pro budoucí napojení v tve mimoúrov ové k ižovatky           

MÚK Haví ov Východ silnice I/11, která bude sloužit jako obchvat m sta Haví ov. Polom r 

zaoblení vjezdu je 37,00 m. Polom r zaoblení výjezdu je 15,00 m. D lící ostr vek bude 

navržen až s napojením v tve MÚK Haví ov Východ. Vjezd do v tve bude až do napojení 

v tve MÚK blokován pomocí betonových svodidel Delta Bloc 120S. 
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9.8.8. Zhodnocení variant okružních k ižovatek 

Pro každou okružní k ižovatku byly navrženy dv  varianty ešení. Navržené varianty jsou 

zhodnoceny váženým pr m rem (od 1 do 5, 5 - nejlepší, 1- nejhorší). Zhodnocení prob hlo na 

základ  technických, bezpe nostních, estetických a ekonomických parametr . Výsledek 

zhodnocení je ukázán v následující tabulce (viz Tab. 4). 

Tab. 4 Zhodnocení variant okružních k ižovatek 

Na základ  provedeného zhodnocení jsou doporu eny k dalšímu rozpracování ve vyšších 

stupních dokumentace varianty okružních k ižovatek .1. Tyto varianty vyšly z daného 

hodnocení nejlépe. 

9.9. Dopravní zna ení 

Návrh dopravního zna ení byl proveden dle Technických podmínek TP 65 „ Zásady pro 

dopravní zna ení na pozemních komunikacích“ [9] a TP 133 „Zásady pro vodorovné 

dopravní zna ení na PK“ [10] a je tedy v souladu s dopravními p edpisy. 
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Návrh dopravního zna ení má p isp t ke zvýšení bezpe nosti a informovanosti ú astníku 

silni ního provozu na navržené komunikaci. 

Výkres dopravního zna ení je p iložen ve výkresové ásti pod íslem 15. 

9.9.1. Vodorovné dopravní zna ení 

Vodorovné vyzna ení vodících proužk  je provedeno podélnou vodící árou V4(0,25)  

po celé délce navržené trasy. Na odd lení jízdních pruh  je po celé délce navržené trasy 

použita podélná ára souvislá V1a(0,125). 

Vodící proužky na okružních k ižovatkách jsou provedeny také podélnou vodící árou 

V4(0,25). V míst  výjezdu a vjezdu na okružní k ižovatku a v míst  stykové k ižovatky 

je použita podélná ára p erušovaná V2b(1,5/1,5/0,25) pro možnost odbo ení a p ipojení 

v oblasti k ižovatky. Vodící ára v oblasti stykové k ižovatky je tvo ena podélnou arou 

p erušovanou V2b(1,5/1,5/0,125). 

Dopravní stíny u d lících ostr vk  a v místech ukon ení jízdních pruh  pro cyklisty tvo í 

na celé komunikaci šikmé rovnob žné áry pravé V13a(0,5/1). 

P echod pro chodce je vyzna en p í nou vodorovnou arou V7 v ší ce 4,0 m. 

Jízdní pruh pro cyklisty je vyzna en vodorovným dopravním zna ením V14. V místech 

p ipojení a odpojení jízdního pruhu pro cyklisty a v místech odpojení na cyklostezku je užita 

vodící ára s V4a(0,5/0,5/0,25). Místa kde se cyklostezka p ipojuje do jízdního pruhu 

pro motorová vozidla je použito p í né áry V15 (symbol P4) pro zvýrazn ní možného 

nebezpe í. 

9.9.2. Svislé dopravní zna ení 

Navrhované svislé dopravní zna ení (SDZ) se umístí spodním okrajem ve výšce nejmén

1,20 m a maximáln  2,70 m nad úrovní vozovky. Výjimku tvo í velkoplošné zna ky,  
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jejichž spodní okraj je nejmén  1,50 m nad úrovní vozovky. (viz Obr. 27). Všechny dopravní 

zna ky budou umíst ni p i pravém okraji vozovky ve sm ru jízdy ve vodorovné vzdálenosti 

0,50 m až 2,00 m (viz Obr. 28). Vzdálenost mezi zna kami v podélném sm ru je nejmén

30,00 m. 

Obr. 27 Výškové umíst ní SDZ dle TP 65 [9] 

      

Obr. 28 Bo ní umíst né SDZ dle TP 65 [9]

Výstražné svislé dopravní zna ení:

P ed každým kruhovým objezdem je usazena dopravní zna ka A4 „Pozor kruhový 

objezd“, která upozor uje na blížící se kruhový objezd. 
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 Ukon ení jízdního pruhu pro cyklisty a napojení cyklist  do jízdního pruhu pro 

motorovou dopravu je ozna enu dopravní zna kou A19 „ Cyklisté“ s dodatkovou tabulkou 

E4 „Délka úseku“ s udáním délky úseku ve kterém platí význam zna ky. 

Na pohyb chodc  upozor uje p ed stykovou k ižovatkou dopravní zna ka A22 „ Jiné 

nebezpe í“ s dodatkovou tabulkou E13 „Text“ se symbolem chodce. 

Zna ky upravující p ednost:

Na stykovou k ižovatku je upozorn no dopravní zna kou P1 „K ižovatka s vedlejší 

komunikací“, která je pro lepší viditelnost umíst na i na levém okraji vozovky.  

Na ulici Zelená je p ed stykovou k ižovatkou osazena dvojice zna ek. P edb žná zna ka 

P4 „Dej p ednost v jízd “ s dodatkovou tabulkou E3b „Vzdálenost“. Dodatková tabulka 

udává skute nou vzdálenost k místu kde je povinnost zastavit. V míst  kde je p ikázáno idi i 

zastavit a dát p ednost v jízd  je umíst na zna ka P6 St j, dej p ednost v jízd “. 

Nejvyšší dovolená rychlost na navržené trase je ozna ena zna kou B20a-50 km/h 

„Nejvyšší dovolená rychlost“. Ta to zna ka je opakována za každou k ižovatkou na navržené 

trase. Na navržené trase na p íjezdu od Albrechtic je osazena zna ka B20a-30 km/h  

„Nejvyšší dovolená rychlost“, která snižuje rychlost na 30 km/h z d vodu malého polom ru 

navrženého oblouku . 4 p ed okružní k ižovatkou .3-km 303,187 53. 

P íkazové zna ky:

Na p ikázaný sm r jízdy na k ižovatce s kruhovým objezdem upozor uje zna ka 

C1 „Kruhový objezd“ se kterou se vždy užívá i zna ka P4 „Dej p ednost v jízd “. V ele 

d lícího ostr vku je osazena zna ka C4a „P ikázaný sm r objížd ní vpravo“, která stanovuje 

p íkaz k objížd ní ostr vku vpravo. 

P ed stykovou k ižovatkou je osazena dopravní zna ka C2a „P ikázaný sm r jízdy 

p ímo“ s dodatkovou tabulkou E9 „Druh vozidla“, která zakazuje odbo ení do ulice Zelená 

vozidl m nad 3,5 t. 



63 

Za p echodem pro chodce je na stezce umíst na zna ka C9a „Stezka pro chodce 

a cyklisty“, která ozna uje za átek spole né stezky pro chodce a cyklisty. 

 P ed p echodem pro chodce je na stezce osazena zna ka C7a „Stezka pro chodce“, 

která ukon uje stezku pro chodce a cyklisty. Cyklisté by m li p ejít p es p echod p šky.  

V míst  odbo ení cyklist  na cyklostezku je osazena zna ka C8a „Stezka pro cyklisty“.  

V míst  napojení cyklostezky na navrženou trasu pozemní komunikace je osazena zna ka 

C8b „Konec stezky pro cyklisty“. 

Informativní zna ky provozní:

P ed p echodem pro chodce je osazena zna ka IP6 „P echod pro chodce“. 

Na každém za átku vyhrazeného jízdního pruhu pro cyklisty za k ižovatkou je osazena 

zna ka IP20a „Vyhrazený jízdní pruh“ se symbolem zna ky C8a „Stezka pro cyklisty“.       

Na koncích vyhrazených jízdních pruh  pro cyklisty je osazena zna ka IP20b „Konec 

vyhrazeného jízdního pruhu“ se symbolem zna ky C8a „ Stezka pro cyklisty“. 

Informativní zna ky sm rové:

P ed každou okružní k ižovatkou je osazena zna ka IS9b „Náv st p ed k ižovatkou“. 

Náv st informuje o sm ru k vyzna eným cíl m z k ižovatky s kruhovým objezdem.               

U okružní k ižovatky .1-km 301,686 74 je náv st dopln na o symbol zna ky B4 „Zákaz 

vjezdu nákladních automobil “ ve sm ru odbo ení na ulici P átelství. 

Pro lepší orientaci cyklist  jsou u všech významných bod  odbo ení osazeny zna ky 

IS19a „Sm rová tabule pro cyklisty (p ímá), IS19cp „Sm rová tabule pro cyklisty (pravá)“ 

a IS19cl „Sm rová tabule pro cyklisty (levá)“. 
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Druh a po et navrženého svislého dopravního zna ení ukazuje následující tabulka 

(viz Tab. 5). 

Tab. 5 Po et navržených svislých dopravních zna ek  
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10. P edb žné stanovení náklad  stavby 

V rámci této studie je zpracován orienta ní výpo et náklad  navržené varianty. Zahrnuty 

jsou pouze položky, které jsou z ejmé z vypracované studie. Do výpo tu nejsou zahrnuty 

nap íklad p eložky inženýrských sítí, které cenu díla významn  ovlivní. Ceny byly p evzaty 

z ceníku Pr m rné ceny dopravní a technické infrastruktury [15]. Ceník byl vydán Ústavem 

územního rozvoje. Poslední aktualizace cen prob hla v roce 2012. 

K celkové cen  je p ipo ítá rezerva 20 % z d vodu zohledn ní vývoje cen 

a nep edvídatelných vliv .  

Orienta ní propo et náklad  je zobrazen v následující tabulce (viz Tab. 6). 

Tab. 6 Orienta ní p epo et náklad
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11. Záv r a doporu ení 

 V rozsahu studie byl proveden návrh prodloužení Dlouhé t ídy v Haví ov  s budoucím 

napojením na silnici I/68. Studie byla provedena se souladem územního plánu. Navržená 

varianta místní sb rné komunikace s jízdním pruhem pro cyklisty vyhovuje požadavk m 

 ze strany m sta Haví ova. 

 Na navržené komunikaci prodloužené Dlouhé t ídy jsou navrženy t i okružní k ižovatky 

a jedna k ižovatka styková. Okružní k ižovatky jsou ešeny ve dvou variantách, které je 

možno realizovat. 

Na základ  provedeného zhodnocení variant okružních k ižovatek, je pro další 

rozpracování doporu ena první navržená varianta okružních k ižovatek. 

 Sou ástí studie je také zohledn ní cyklistické dopravy. Cyklistická doprava je v mimo 

k ižovatkových úsecích vedena ve vyhrazeném jízdním pruhu pro cyklisty. V prostrou 

k ižovatky je vedena ve spole ném jízdním pruhu s motorovou dopravou. 

 P edb žné stanovení náklad  výstavby navržené studie je 374.310.011,00 K . Cena 

zahrnuje rezervu ve výši 20 %.  

 Vybudování prodloužené Dlouhé t ídy p inese zkvalitn ní dopravy ve m st  Haví ov a 

zlepšení dostupnosti centra m sta ze sm ru od T rlicka a z plánované silnice I/68. 

P i vypracování své diplomové práce jsem získal cenné zkušenosti, které ur it  využiji 

v mé budoucí praxi, kde je budu dále prohlubovat. 
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