
 
 

 
 

VŠB-Technická univerzita Ostrava  

Fakulta stavební 

Katedra dopravního stavitelství 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úprava křižovatky silnice III/40819 – ul. Švédská, Znojmo – Hradiště 

Modification of the Intersection of Road III/40819 – Svedska  

Street, Znojmo – Hradiste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student:         David Matuš 

Vedoucí bakalářské práce:      Ing. Jan Petrů, Ph.D. 

 

 

Ostrava 2015 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení studenta 

 

Prohlašuji, že jsem celou bakalářskou práci včetně příloh vypracoval samostatně pod 

vedením vedoucího bakalářské práce a uvedl jsem všechny použité podklady a literaturu.  

V Ostravě  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

      podpis studenta 



 
 

 
 

Prohlašuji, že  

 

 byl jsem seznámen s tím, že na moji bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č. 

121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – užití díla v rámci občanských a 

náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití díla školního a § 60 – 

školní dílo.  

 beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen 

VŠB-TUO) má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě bakalářskou práci užít (§ 35 

odst. 3).  

 souhlasím s tím, že jeden výtisk bakalářské práce bude uložen v Ústřední knihovně 

VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí. Souhlasím s tím, že údaje o bakalářské práci 

budou zveřejněny v informačním systému VŠB-TUO.  

 bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu 

s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona.  

 bylo sjednáno, že užít své dílo – bakalářskou práci nebo poskytnout licenci k jejímu 

využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode 

mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na 

vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše).  

 beru na vědomí, že odevzdáním své práce souhlasím se zveřejněním své práce podle 

zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 

(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, bez ohledu na výsledek její 

obhajoby.  

 

V Ostravě ........................................  

  



 
 

 
 

Anotace 

 

 Cílem této bakalářské práce je úprava křižovatky silnice III/40819 – ul. Švédská, 

Znojmo – Hradiště. Úkolem práce je zjištění stávajícího stavu, návrh variant řešení a 

potřebných opatření na zvýšení plynulosti a bezpečnosti provozu.  Práce obsahuje analýzu 

stávajícího stavu, výsledky dopravního průzkumu a analýzu dopravní nehodovosti dané 

křižovatky. Dále jsou v bakalářské práci řešeny variantní návrhy, možné stavební úpravy, 

jejich porovnání a výběr nejvhodnější z nich. 
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proposal of alternative solution and extremity needs for improve the flow and road safety. The 
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SEZNAM POUŽITEHO ZNAČENÍ A ZKRATEK 
 

    denní intenzita dopravy v den průzkumu [voz/den] 

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

    výhledová intenzita 

     koeficient vývoje intenzit dopravy pro výchozí rok [-] 

      přepočtový koeficient intenzity dopravy v době průzkumu na denní intenzitu 

  dopravy v den průzkumu [-] 

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

  průzkumu] 

           koeficient vývoje intenzit dopravy pro výhledový rok vozidel [-] 

ČNI  Český normalizační institut 

ČSN                Česká technická norma 

ŘSD  ředitelství silnic a dálnic 

SV  součet vozidel 

TP                   technické podmínky  

TV  těžká vozidla 

ul.  ulice 

voz  vozidlo 
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1. ÚVOD 

 

Tématem mé bakalářské práce je úprava křižovatky silnice III/40819 – ul. Švédská, 

v místní části města Znojma nazývaná Hradiště. Daná křižovatka se stala nevyhovující 

z hlediska bezpečnosti provozu a stavu vozovky. Byl proveden průzkum stávajícího stavu 

křižovatky a intenzitní výpočet, který byl porovnán s výsledky celorepublikového sčítání 

dopravy z ŘSD. Byla stanovena výhledová intenzita dopravy a také provedena analýza 

dopravní nehodovosti. Tyto poznatky byly při návrhu úpravy křižovatky zohledněny. 

Hlavním cílem této bakalářské práce je navržení potřebných opatření a úprav 

stávajícího stavu křižovatky, tak aby se zvýšila plynulost a bezpečnost provozu. Byla 

navržena trojice variantních řešení, které byly zhodnoceny dle rozhodovacích kritérií.   

Vítězná varianta je podrobně rozpracována a to - podrobným návrhem dopravního 

značení, návrhem skladby vozovky a vzorovým příčným řezem ramenem C okružní 

křižovatky. Jsou provedeny materiálové návrhy stavebních ploch okružní křižovatky a také 

zhotoveny rozhledové poměry vítězné varianty B. U tohoto vítězného návrhu byla ověřena 

průjezdnost vlečnými křivkami pomocí programu AutoTURN. 

Na závěr bude daná varianta posouzena z technického a ekonomického hlediska a 

proveden orientační odhad nákladů. 
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2. UMÍSTĚNÍ KŘIŽOVTKY A JEJÍ POPIS 

2.1 Širší vztahy 

Řešená křižovatka se nachází v městě Znojmo, respektive toto město se nachází 

v Jihomoravském kraji, přesněji okres Znojmo. Znojmo je umístěné na levém břehu řeky 

Dyje, asi 55 km od Brna a 75 km od Vídně. Osm kilometrů od města se nachází statní hranice 

s Rakouskem. Město je domovem téměř 34 000 tis. obyvatel a jeho rozloha je 64,93 km
2
. Je 

druhým největším městem Jihomoravského kraje a také historickým centrem. 

 

Křižovatka leží v městské části města Znojma nazývané Hradiště.  Hradiště se tyčí na 

vysokém skalním výběžku nad řekou Dyjí. Nachází se na hranici národního parku Podyjí. 

Součástí městské části Hradiště je bývalý klášter. Dnes se zde nachází zámek, základy 

velkomoravského kostela a Muzeum Velké Moravy.  Řešené místo je křižovatkou silnice č. 

III/40819 – ul. Švédská a dalších místních komunikací Znojma - Hradiště. Silnice č. III/40819 

je hlavním tahem vesnice Znojmo - Hradiště a tvoří spojení s okolními vesnicemi, jako jsou 

Mašovice, Podmolí, Bezkov a Lukov. Silnice se vyznačuje nízkou intenzitou provozu, 

intenzita dopravy daného úseku za 24 hodin činní 819 voz/den.  

 

 

Obrázek 1- Umístění daného území v rámci ČR 
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Obrázek 2 - Poloha křižovatky v rámci města Znojma 

 

2.2 Popis stávajícího stavu 

Křižovatka se nachází na území Znojma v zastavěné městské části Znojmo – Hradiště, 

směr obec Mašovice. Jedná se o neřízenou atypickou, hvězdicovou křižovatku s přilehlými 

autobusovými zastávkami. Hlavní komunikaci je silnice III. třídy č. III/40819  ul. Mašovická. 

Vedlejší pozemní komunikace jsou ulice Švédská , Křižíkova, Za Humny a obslužná místní 

komunikace areálu zámku. Tyto silnice jsou funkční skupiny typu C dle ČSN 73 6110 [3]. Na 

křižovatce je osazen trojúhelníkový ostrůvek o plošné výměře 17,3 m
2
, kde se nachází 

stávající zeleň. Tento ostrůvek odděluje ulici Křižíkovu od obslužné místní komunikace 

areálu zámku. Účelem ostrůvku bylo oddělení dvou silnic a zřízení obousměrného bypassu.  

Na ulici Švédskou se napojuje obslužná komunikace k místnímu hřbitovu a tyto dvě silnice 

společně ústí do křižovatky. Tyto dvě ulice se spojují v místě volného asfaltového 

prostranství, využívaného pro autobusovou zastávku (směr na obec Mašovice). Dále jsou 

v těchto místech umístěny kontejnery pro odvoz odpadního materiálu. V blízkosti tohoto 

prostranství se nachází přímý dlážděný vstup do místního obchodu s potravinami. Na tento 

dlážděný vstup navazuje nezpevněná plocha, která je využívaná jako příjezd k zásobovací 
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rampě a zároveň jako obratiště. Na hlavní komunikaci křižovatky je umístěna druhá 

autobusová zastávka (směr Znojmo) s nově vybudovaným přístřeškem. Poblíž této 

autobusové zastávky je přímý vstup do rodinného domu, který bude zohledněn v rámci 

přestavby křižovatky. Ulice Za Humny se napojuje na křižovatku v těsné blízkosti autobusové 

zastávky (směr Znojmo). Součástí křižovatky je také památná socha knížete Rostislava v 

Hradišti, která je umístěná před vstupem do areálu zámku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3 - Letecký snímek stávajícího stavu křižovatek 



 

14 
 

 

 

2.3 Dopravní značení stávajícího stavu 

2.3.1 Svislé dopravní značení  

 Jedná se o úrovňovou křižovatku s určením hlavní komunikace a přednosti v jízdě 

svislým dopravním značením. Hlavní silnice je označena značkou č. P2  ,,Hlavní pozemní 

komunikace ˮ a dodatkovou tabulkou E 2b ,,Tvar křižovatky ˮ, která nám určuje tvar a hlavní 

a vedlejší komunikace viz Obrázek 5. Ulice Křížovnická je opatřena značkou č. P4  ,,Dej 

přednost v jízděˮ tato značka je doplněna tabulkou se vzdáleností od křižovatky (20 m) viz 

Obrázek 6.  Na zbývajících vedlejších komunikacích je značka č. P4  ,,Dej přednost v jízděˮ 

vynechána.  Při vjezdu do ulice Za humny jsou osazeny značky  č. IP 26a ,,Obytná zónaˮ, č. 

IP 26b ,, Konec obytné zóny ˮ a doplňující značka č. IP 11f ,, Parkoviště (částečné stání na 

chodníku kolmé nebo šikmé)ˮ. Obslužná komunikace zámku je označena značkou č. B2 

,,Zákaz vjezdu všech vozidelˮ.  Nachází se zde také svislé dopravní značení autobusové 

zastávky a to značkou č. IJ 4b ,,Zastávkaˮ .  

 

 

Obrázek 4 - Křižovatka 
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Obrázek 5 - Dopravní značení hlavní pozemní komunikace 

 

Obrázek 6 - Dopravní značení vedlejší komunikace (ul. Křížovnická) 
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2.3.2 Vodorovné dopravní značení  

Na dané hvězdicové křižovatce se nenachází žádné stávající vodorovné dopravní 

značení. Při výjezdu z obytné zóny (ul. Za Humny) je na silnici vytvořen pás z dlažebních 

kostek, upozorňující řidiče na začátek a konec obytné zóny. Tento pás také slouží k vyznačení 

místa pro přecházení chodců na autobusovou zastávku (směr Znojmo) viz Obrázek 7. 

 

3. DOPRAVNÍ PRŮZKUM 

 

3.1 Intenzity dopravy ŘSD 

ŘSD uskutečnilo sčítání dopravy úseku silnice III/40819  sčítací úsek ,,6-7190ˮ . Tato 

silnice je hlavní pozemní komunikací řešené křižovatky. Celostátní sčítání dopravy probíhá 

každých 5 let. Sčítaný úsek začíná ve Znojmě od silnice I/38 přes městskou část Znojmo-

Hradiště směrem na obce Mašovice, Podmolí, Lukov, Horní Brečkov a končí u Obce Lesná 

silnice II/408. Sčítání dopravy ŘSD proběhlo v roce 2010, kdy bylo zjištěno, že daným 

úsekem projelo 819 vozidel za 24 hodin viz Tabulka 2.  Výsledkem špičkové hodinové 

intenzity dopravy, bylo projetí 79 vozidel za hodinu viz Tabulka 1. Srovnáním těchto dvou 

 

Obrázek 7 - Dlážděný pás 
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sčítání dopravy ŘSD, můžeme vidět, že došlo ke zvýšení průjezdů počtu osobních a těžkých 

vozidel, daným úsekem po dobu 5 let. 

 

 

Intenzita dopravy - stav v roce 2010 sčítací úsek 6-7190 ( počet vozidel/24hodin) 

Rok Těžká vozidla T  Osobní vozidla O Motocykly M Součet všech vozidel 

2010 115 686 18 819 
 

Tabulka 2 - Tabulka sčítání dopravy pro rok 2010 sčítací úsek 6-7190 

 

Intenzita dopravy - stav v roce 2005 sčítací úsek 6-7190 ( počet vozidel/24hodin) 

Rok Těžká vozidla T  Osobní vozidla O Motocykly M Součet všech vozidel 

2005 103 648 14 765 
 

Tabulka 3 - Tabulka sčítání dopravy pro rok 2005 sčítací úsek 6-7190 

 

 

Tabulka 1 - Tabulka sčítání dopravy pro rok 2010 ŘSD 
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3.2  Osobní dopravní průzkum 

Průzkum byl proveden v běžném pracovním dni a to v úterý 24.02.2015. Tento 

průzkum byl zhotoven v dvou hodinovém intervalu od 14:00 – do 16:00 hod. Počasí bylo 

příhodné – polojasno, teplota vzduchu byla kolem 12
o
C. Použil jsem běžnou čárkovací 

metodu po patnáctiminutových intervalech, kde jsem zaznamenal všechna osobní vozidla, 

nákladní vozidla, autobusy, motocykly a kola. Byl také proveden dvouhodinový kamerový 

záznam. Videokamera byla umístěna na autobusovou zastávku (směr Znojmo), pro vhodný 

uhel snímáni bylo kamerou po dobu průzkumu manipulováno. Kamerový záznam byl použit 

pro ověření správnosti čárkovací metody.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Údaje o počtu projetých vozidel v patnáctiminutových intervalech po dobu průzkumu od 

16:00 – do 17:00 hod. viz Tabulka 4. 

 

Obrázek 8 - Schéma křižovatky a značení ramen 
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Údaje o počtu projetých vozidel ve špičkové hodině, která byla zvolena od 14:30 – do 15:30 

viz Tabulka 5. 

 

Tabulka 5 - Zjištění počtu vozidel špičkové hodiny od 14:30 - do 15:30 hod 

 

Dopravním průzkumem bylo zjištěno, že danou křižovatkou projede celkem 223 

jednotkových vozidel za dobu dvouhodinového intervalu. Průzkum prokázal, že nejvyšší 

intenzita je na proudu B1 a to ve směru do centra města Znojma. Sčítáním dopravy bylo 

prokázáno, že intenzita na dané křižovatce je velmi malá. Z hlediska velmi nízké intenzity 

dopravy a složitosti křižovatky, nebyly dále provedeny žádné kapacitní výpočty. 

 

 

Tabulka 4 - Zjištění počtu vozidel po dobu průzkumu 
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3.3 Výpočet intenzit dopravy 

Ke stanovení intenzit dopravy voz/den byli použit výpočet nacházející se v  TP189 - 

Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích (II. vydání) [9]. Intenzita byla 

stanovena po přepočtení všech vozidel na jednotková vozidla. Pro ulehčení výpočtu byly 

použity koeficienty silnice třetí třídy.  Dle TP189 [9] můžeme přepočítat  naměřenou intenzitu 

na denní intenzitu dopravy v den průzkumu dle vzorce: 

            ,      (1) 

Kde: 

    denní intenzita dopravy v den průzkumu [voz/den] 

    intenzita dopravy v době průzkumu [voz/doba průzkumu] 

      přepočtový koeficient intenzity dopravy v době průzkumu na denní intenzitu 

  dopravy v den průzkumu [-] 

 

Koeficient     můžeme určit dle vzorce 

     
    

   
  ,       (2) 

kde: 

   
   je součet podílu hodinových intenzit dopravy za dobu průzkumu na denní 

  intenzitě dopravy [%] 

Dle TP189 [9] charakterizujeme tři typy provozu na silnicích třetí třídy a to hospodářský, 

smíšený a rekreační. Pro naši křižovatku odpovídá popis smíšeného provozu. Komunikace je 

využívaná jak pro pravidelné cesty v pracovní dny, tak pro cesty víkendové. Provoz je 

rovnoměrný v průběhu celého týdne. Průzkum byl proveden v měsíci únoru, v běžný pracovní 

den, proto byla vzata příloha č. 2.6 z TP189 [9] viz Tabulka 6. Hodnoty denních variací pro 

průzkum: 
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Výpočet       dle vzorce (2): 

     
    

   
  

    

             
          (2) 

Výpočet denní intenzity dopravy: 

                               voz/den  (1) 

 

Výpočet intenzity se liší dle ŘSD z roku 2010 přibližně o 530 vozidel. 

 

3.4 Prognóza intenzity dopravy 

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

Prognóza intenzit automobilové dopravy [10]. Technické podmínky 225 jsou určeny 

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

jednotného součinitele růstu, která předpokládá stejný růst intenzit dopravy na komunikacích, 

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

použít vzorec: 

          ,       (3) 

 

Tabulka 6 - Koeficienty denních variací intenzit dopravy v běžném provozu, pracovní den, 

všechna vozidla, zimní, příloha 2.6 z TP 189 [9] 
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kde: 

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

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

 průzkumu] 

 

Koeficient prognózy intenzit dopravy : 

    
  

  
 ,        (4)  

kde: 

    koeficient vývoje intenzit dopravy pro výhledový rok vozidel [-] 

    koeficient vývoje intenzit dopravy pro výchozí rok [-] 

 

Koeficienty    a     byly zjištěny z přílohy č. 3 v TP 225[10] viz Tabulka 7. Pro    se rovná 

1,47 a pro    se rovná 1,08.  

Výpočet    dle (4) : 

   
  

  
  

    

    
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výhledová intenzita v roce 2033 se tedy rovná: 

                                  voz/den  (3)  

Tabulka 7 - Koeficienty vývoje dopravy pro všechna vozidla TP 225 [10] 
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Výpočtem prognózy jsem zjistil, že výhledová intenzita pro rok 2035 bude činit 1834,84 

voz/den. Tyto výsledky byly zohledněny při návrzích úprav křižovatky.  

 

3.5  Dopravní nehodovost 

Dopravní nehoda je nepředvídatelná a neplánovaná událost na pozemních 

komunikacích, například havárie nebo srážka, která se stala nebo byla započata na pozemních 

komunikacích a při níž dojde k usmrcení nebo zranění osoby či škodě na majetku. 

Podklad pro průzkum nehodovosti daného úseku bylo využito záznamu geografického 

informačního systému Ministerstva dopravy, s názvem Jednotná dopravní vektorová mapa. 

Tento informační systém používá jako informační zdroj Policie ČR, která zde uvádí své 

záznamy o dopravních nehodách. Tyto záznamy jsou uváděny od 01.01.2007. Od roku 2007 

se na řešené křižovatce staly pouze 4 dopravní nehody, které jsou znázorněny červenými 

tečkami na Obrázku 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 9 - Jednotná dopravní vektorová mapa 
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Nehodovost této křižovatky je minimální, za posuzované období cca 8 let. 

Charakterem dvou dopravních nehod byla srážka s pevnou překážkou a parkujícím 

automobilem, kde hlavní příčinou byl nesprávný způsobu jízdy a nepřizpůsobení rychlosti 

dopravně technickému stavu vozovky. Další dvě nehody byly klasifikovány jako nehody 

srážky s chodcem, přičemž jedna z nehod byla způsobena plně se nevěnujícím řízením 

vozidla a druhá nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky. Ze všech čtyř 

nehod nedošlo v žádné k usmrcení jen u dvou k lehkému zranění účastníků provozu. Ani u 

jedné nehody nebyl prokázán alkohol v krvi.  

 

3.6 Problematika a závady křižovatky  

Hlavním problémem zájmové křižovatky je její hvězdicový tvar a zaoblení křižovatky. 

Z tohoto důvodu se křižovatka stává nepřehlednou. Při nepozornosti a nedodržení rychlosti 

vzhledem k dopravně technickému stavu vozovky, může dojit k nebezpečným manévrům při 

průjezdu křižovatkou. Další závadou je nedostatečné svislé dopravní značení a také zcela 

chybějící vodorovné dopravní značení. Na křižovatce jsou zcela nevhodně umístěny 

autobusové zastávky, při příjezdu autobusu na danou zastávku (směr Znojmo). Autobus 

negativně ovlivňuje plynulý provoz a ostatní řidiče při průjezdu křižovatkou. Jeden 

z nejdůležitějších problému je zkracování cesty chodců v oblouku přes křižovatku, kde je 

špatná přehlednost na hlavní komunikaci. Na křižovatce chybí chodníky, přechody pro chodce 

nebo místo pro přecházení. Posledním problémem tohoto úseku je stav vozovky, na kterém se 

nachází mnoho výmolu a polorozpadlých nároží, které brání plynulému průjezdu danou 

křižovatkou. 
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Obrázek 10 - Přecházení chodců přes křižovatku 

 

Obrázek 11 - Porušené nároží křižovatky 
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4.  NÁVRH ÚPRAV KŘIŽOVATKY 

 

Při vypracování úpravy křižovatky byly navrhnuty celkem tři možné varianty. Tyto 

varianty byly řešeny dle ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích 

[1], TP 135 Projektování okružních křižovatek na silnicích a místních komunikací [5] a také 

upraveny dle vlečných křivek jednotlivých vozidel. Dané návrhy nebyly kapacitně posouzeny, 

jelikož intenzita dopravy na úseku silnice III/40819 je velmi nízká a to 102 jednotkových 

vozidel ve špičkové hodně od 14:00 – do 16:00 hod. V návrzích variant křižovatky byl brán 

ohled na stávající stav křižovatky a územní plán městské části Znojma - Hradiště. Při návrhu 

variant byl kladen důraz na návrh potřebných opatření k plynulosti a bezpečnosti dopravy a 

bezpečného pohybu chodců na křižovatce. Kapacitní posouzení křižovatek nebylo provedeno, 

jelikož dle TP135 [5] se provádí tehdy, pokud dle prognózy součet všech vozidel vjíždějících 

do křižovatky překročí hodnotu 18000 voz/den. V kapitole 3.4 byla stanovena prognóza 

dopravy celkem 1835 voz/den.  

 

Přehled variant: 

VARIANTA – A  - jednopruhová okružní křižovatka  s obratištěm       

VARIANTA – B  - jednopruhová okružní křižovatka          

VARIANTA – C  - nový návrh hvězdicové křižovatky 

 

4.1 VARIANTA  A – Okružní křižovatka s obratištěm 

Prvním návrhem je varianta A, která je navržena jako jednopruhová okružní 

křižovatka s obratištěm. Okružní křižovatka byla navržena a umístěna tak, aby byly všechny 

větve plynule napojeny. V této variantě byla vytvořena samostatná větev pro autobusovou 

zastávku a obratiště.  

 

4.1.1 Návrhové parametry 

Návrh okružní křižovatky vyplývá z původní hvězdicové křižovatky. Okružní 

křižovatka bude také pětiramenná a bude zde pouze přidán samostatný vjezd pro autobusovou 

zastávku na rameni C. Při vybudování tohoto samostatného autobusového vjezdu na rameni 

C, bude muset být vybudováno obratiště pro zásobování obchodu, nacházejícího se poblíž 
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okružní křižovatky. Jednotlivá ramena křižovatky vyplývají z původního stavu, byly pouze 

rozšířeny a přivedeny k vnějšímu okraji jízdního pásu okružní křižovatky tak, aby byl co 

nejvíce zachován původní stav. 

 

Rozměry okružní křižovatky: 

Vnější průměr okružní křižovatky   24,00 m  

Průměr středového ostrova    8,00 m 

Šířka pojízdného prstence    3,00 m 

Šířka okružního jízdního pásu   5,00 m 

 

Rameno A 

Rameno A je určeno pro směr na obec Mašovice. Šířka vjezdu větve A je 4,50 m a 

výjezdu je 5,50 m. Oba tyto proudy jsou doplněny o vodící proužek odsazený od obruby 0,25 

m a šířce 0,25 m.  Vjezd a výjezd je rozdělen malým směrovým ostrůvkem o šířce 2,35 m a 

délce 3,75 m. Plošná výměra tohoto ostrůvku činní 6,20 m
2
 a je osazen žulovými dlažebními 

kostkami pro zachování historického rázu města Znojma. Poloměr na vjezdu je 12,00 m a 

poloměr na výjezdu je 25,00 m. Rameno A je doplněno přechodem pro chodce, který je 

vzdálený od vnější hrany okružní křižovatky 15,50 m. Přechod pro chodce je v délce 7,00 m a 

šířce 4,00 m. Z obou stran větve A přechod plynule navazuje na chodníky doplněny o 

bezbariérové prvky. 

 

Rameno B 

Šířka vjezdu na větvi B je 3,50 m. Šířka výjezdu je 3,50 m. Oba tyto proudy jsou 

doplněny o vodící proužek odsazený od obruby 0,25m a šířce 0,25 m. Vjezd a výjezd je 

rozdělen pouze malým dopravním stínem. Vjezd je opatřen poloměrem 4,50 m a výjezd je 

řešen odsazeným obloukem od vnějšího kraje okružní křižovatky o 2,00 m, poloměr tohoto 

oblouku je 6,00 m. Do větve B zaúsťuje úzká obousměrná větev šířky 4,00 m vedoucí od 

místního hřbitova a také napojení obratiště vytvořené na prostranství za obchodem. Rameno B 



 

28 
 

je doplněno místem pro přecházení, které je vyznačeno snížením obruby chodníku na obou 

dvou stranách větve B a také varovným pasem červené barvy v délce 4,00 m a šířce 0,40 m.  

 

 

Rameno C  

Šířka vjezdu na větvi C je 4,50 m. Šířka výjezdu je 4,50 m. Oba tyto proudy jsou 

doplněny o vodící proužek odsazený od obruby 0,25 m a šířce 0,25 m. Příjezdovou větev 

ramena C, tvoří oblouk o poloměru 22,00 m v tomto oblouku byly jednotlivé proudy 

rozšířeny dle ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích [1] viz 

Tabulka č. 9. Podobně jako větev B jsou vjezd a výjezd od sebe směrově rozděleny 

dopravním stínem. Tento dopravní stín má šířku 1,75 m a délku 8,50 m. Poloměr výjezdu je 

15,00 m. Vjezd větve C je rozdělen na dva dopravní proudy kapkovitým ostrůvkem o šířce 

1,30 m a délce 11,20 m. Dopravním proud šířky 4,50 m slouží k průjezdu osobních, 

nákladních a dalších vozidel a dopravní proud šířky 3,50 slouží výhradně pro autobusovou 

dopravu. Autobusový dopravní proud při výjezdu tvoří odsazený oblouk od okružní 

křižovatky, který navazuje na rameno B. Tento proud rovněž slouží jako autobusová zastávka 

a je doplněn potřebným vodorovným dopravním značením dle TP 133 Zásady pro vodorovné 

dopravní značení na pozemních komunikacích [6]. Na rameni C je umístěn autobusový záliv 

vzdálený 20,00 m od vnějšího okraje okružní křižovatky. Délka autobusového zálivu je 40,00 

m a šířka 3,00m. Rozměry autobusového zálivu jsou navrženy dle ČSN 73 6425 – 1 

Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště – Část1: 

Navrhování zastávek [4] viz Obrázek 12, Tabulka 8. Vozovka autobusového proudu a 

autobusového zálivu tvořena žulovými dlažebními kostkami pro zachování historického rázu 

města Znojma a zvýraznění autobusových zastávek. Na tomto rameni nejsou žádné přechody 

pro chodce ani přechodová místa. 

 

Obrázek 12 - Znázornění zastávkového pruhu 
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Rameno D 

 Šířka vjezdu na větvi D je 3,50 m. Šířka výjezdu je 3,50 m. Oba tyto proudy jsou 

doplněny o vodící proužek odsazený od obruby 0,25m a šířce 0,25 m. Vjezd a výjezd je 

rozdělen pouze malým dopravním stínem. Poloměr na vjezdu je 7,00m a poloměr na výjezdu 

je 10,00 m. Do větve D zaúsťuje obousměrná větev o poloměrech nároží 4,00 m, 11,00m  a 

šířky 4,50 m. Tato větev slouží jako obslužná komunikace místního areálu zámku. Rameno D 

je doplněno místem pro přecházení, které je vyznačeno snížením obruby chodníku na obou 

dvou stranách větve B a také varovným pasem červené barvy v délce 4,00 m a šířce 0,40 m.   

 

Rameno E 

Šířka vjezdu na větvi E je 4,00 m. Na této větvi bylo provedeno určení jednosměrného 

provozu směrem k okružní křižovatce. Toto rameno je pouze doplněno místem pro 

přecházení, které je vyznačeno snížením obruby chodníku na obou dvou stranách větve B a 

také varovným pásem červené barvy v délce 4,00 m a šířce 0,40 m. 

 

Okružní jízdní pás, středový ostrov, prstenec 

Okružní jízdní pás je šířky 5,00 m a jeho dostředný příčný sklon je 2,50%. Středový 

ostrov má vnitřní průměr 8,00 m a je zcela zatravněn. Součástí ostrova je také prstenec šířky 

3,00m  s příčným sklonem 6,00 %, který je oddělen od jízdního pásu vodícím proužkem šířky 

0,25 m. Prstenec vzhledem k malému průměru okružní křižovatky bude pojízdný a bude 

tvořen z žulových dlažebních kostek pro zachování historického rázu města Znojma, stejně 

jako autobusové zastávky a dělící ostrůvek.  

 

 

Tabulka 8 - Základní rozměry zálivové zastávky 
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Obratiště, chodníky 

Obratiště bylo zřízeno kvůli velkému záboru pozemku na větvi C, tím byl zamezen 

volný průjezd zásobování místního obchodu. Pro obratiště byl využit zatravněný pozemek za 

obchodem a toto obratiště bylo navrhnuto pro menší dodávky a osobní automobily dle ČSN 

73 6110 Projektování místních komunikací [3]. Křižovatka byla doplněna chodníky pro 

bezpečný pohyb chodců na křižovatce. Chodníky jsou šířky 2,00 m a v místech zastávek jsou 

rozšířeny na šířku 2,50 m pro umístění zastávkového přístřešku z polykarbonátu. 

 

4.2 VARIANTA  B – Okružní křižovatka  

Druhým návrhem je varianta B, která je navržena jako jednopruhová okružní a je 

obdobná jako první varianta. Okružní křižovatka byla navržena a umístěna tak, aby nebyl tak 

velký zábor pozemku jak v první variantě a nemuselo se zřizovat obratiště. Proto v tomto 

návrhu byla posunuta celá okružní křižovatka směrem k rameni C a vhodně umístěny 

autobusové zastávky na výjezdy přilehlých ramen.    

 

 

Obrázek 13 - Varianta A 
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4.2.1 Návrhové parametry 

Návrh okružní křižovatky vyplývá z původní hvězdicové křižovatky. Okružní 

křižovatka bude pouze čtyřramenná s tím, že rameno E bude plynule zaústěno do vjezdu 

ramena A. Obslužná komunikace místního areálu zámku nebude vyústěna v tomto návrhu do 

ramene D díky špatnému úhlu křížení. Bude napojena přímo na okružní křižovatku a to přes 

chodník, kde bude snížená obruba a vyznačena pasem červené barvy v délce 4,00 m a šířce 

0,40 m. Jednotlivá ramena křižovatky vyplývají z původního stavu, tato ramena byly pouze 

rozšířeny a přivedeny k vnějšímu okraji jízdního pásu okružní křižovatky tak, aby byl co 

nejvíce zachován původní stav. 

 

Rozměry okružní křižovatky: 

Vnější průměr okružní křižovatky   24,00 m  

Průměr středového ostrova    8,00 m 

Šířka pojízdného prstence    3,00 m 

Šířka okružního jízdního pásu   5,00 m 

 

Rameno A 

Rameno A se na okružní křižovatku připojuje ze směru obce Mašovice. Šířka vjezdu 

větve A je 4,00 m a výjezdu je 6,00 m. Oba tyto proudy jsou doplněny o vodící proužek 

odsazený od obruby 0,25 m a šířce 0,25 m.  Vjezd a výjezd je rozdělen malým směrovým 

dopravním stínem. Napojení ramene A je přímé a s ramenem E tvoří společný vjezd na 

okružní jízdní pás. Výjezd je tvořen odsazeným obloukem o poloměru 5,00 m a odsazení od 

vnější hrany okružní křižovatky je 3,70 m. Oblouk spojuje větev A, a zároveň větev B tak, 

aby byl zcela plynulý průjezd všech vozidel. Na vjezd ramena A je plynule napojeno rameno 

E o šířce 4,00 m a společně tvoří jeden vjezd na okružní jízdní pás. Na větvi A je umístěn 

autobusový záliv ve vzdálenosti 9,00 m od vnějšího okraje okružní křižovatky. Záliv je 

navržen tak, aby autobusy měly plynulý pohyb při výjezdu z okružní křižovatky a při vjezdu 

do autobusového zálivu. Průjezd je prověřen pomocí vlečných křivek program AutoTURN. 

Délka autobusového zálivu je 40,00 m a šířka 3,00 m. Rozměry autobusového zálivu 
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navrženy dle ČSN 73 6425 – 1 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní 

uzly a stanoviště – Část1: Navrhování zastávek [4] viz Obrázek 12, Tabulka 8. Vozovka 

autobusového proudu a autobusového zálivu je tvořena žulovými dlažebními kostkami pro 

zachování historického rázu města Znojma a zvýraznění autobusových zastávek. Rameno A je 

doplněno přechodem pro chodce, který je vzdálený od vnější hrany okružní křižovatky 11,75 

m. Přechod pro chodce je v délce 8,50 m a šířce 4,00 m. Z důvodu nedostatku místa nebyl 

přechod rozdělen dělícím ostrůvkem. Z obou stran větve A přechod plynule navazuje na 

chodníky doplněny o bezbariérové prvky červené barvy a to signálním pásem o šířce 0,80 m 

délka min. 1,50 m a varovným pásem v délce 4,00 m a šířce 0,40 m. Byl zde také zřízen 

vodící pás přechodu. 

 

Rameno B 

Šířka vjezdu na větvi B je 3,75 m. Šířka výjezdu je 4,00 m. Oba tyto proudy jsou 

doplněny o vodící proužek odsazený od obruby 0,25m a šířce 0,25 m. Vjezd a výjezd je 

rozdělen pouze malým dopravním stínem. Vjezd tvoří oblouk o poloměru 5,00 m a je odsazen 

od vnější hrany okružní křižovatky 3,70 m. Výjezd je řešen nárožím, které je tvořeno 

složeným kružnicovým obloukem 2:1:3, poloměry oblouků 16,00 m, 8,00 m, a 24,00 m dle 

ČSN 73 6102[1] viz Obrázek 14. Do větve B zaúsťuje úzká obousměrná větev šířky 4,00 m 

vedoucí od místního hřbitova a zásobovací komunikace obchodu. Rameno B je doplněno 

místem pro přecházení, které je vyznačeno snížením obruby chodníku na obou dvou stranách 

větve B a také varovným pasem červené barvy v délce 4,00 m a šířce 0,40 m.  

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 14 - Vnitřní okraj nároží vytvořený složeným kružnicovým obloukem 
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Rameno C  

Šířka vjezdu na větvi C je 4,00 m. Šířka výjezdu je 4,50 m. Oba tyto proudy jsou 

doplněny o vodící proužek odsazený od obruby 0,25 m a šířce 0,25 m. Na rameni C je vjezd a 

výjezd od sebe směrově rozdělen dopravním stínem. Tento dopravní stín má šířku 2,10 m a 

délku 6,70 m. Poloměr výjezdu je 18,00 m a poloměr vjezdu je 14,00 m. Na rameni C je 

umístěn autobusový záliv vzdálený 9,25 m od vnějšího okraje okružní křižovatky. Délka 

autobusového zálivu je 40,00 m a šířka 3,00 m. Rozměry autobusového zálivu jsou navrženy 

dle ČSN 73 6425 – 1 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a 

stanoviště – Část1: Navrhování zastávek [4] viz Obrázek 12, Tabulka 8. Vozovka 

autobusového proudu a autobusového zálivu je tvořena žulovými dlažebními kostkami pro 

zachování historického rázu města Znojma a zvýraznění autobusových zastávek. Rameno C  

je doplněno přechodem pro chodce, který je vzdálený od vnější hrany okružní křižovatky 8,20 

m. Přechod pro chodce je v délce 7,0 m a šířce 4,00 m. Z obou stran větve A přechod plynule 

navazuje na chodníky doplněny o bezbariérové prvky červené barvy a to signálním pásem o 

šířce 0,80 m délka min. 1,50 m a varovným pásem v délce 4,00 m a šířce 0,40 m. 

 

Rameno D 

 Šířka vjezdu na větvi D je 3,50 m. Šířka výjezdu je 3,50 m. Oba tyto proudy jsou 

doplněny o vodící proužek odsazený od obruby 0,25m a šířce 0,25 m. Vjezd a výjezd je 

rozdělen pouze malým dopravním stínem. Poloměr na vjezdu je 10,00 m a poloměr na 

výjezdu je 10,00 m. Rameno D je doplněno místem pro přecházení, které je vyznačeno 

snížením obruby chodníku na obou dvou stranách větve B a také varovným pasem červené 

barvy v délce 4,00 m a šířce 0,40 m. 

 

Rameno E 

Šířka vjezdu na větvi E je 4,00 m. Na této větvi bylo provedeno určení jednosměrného 

provozu směrem k okružní křižovatce. Větev E se plynule napojuje na rameno A, a tvoří 

jeden společný vjezd na okružní křižovatku. Toto rameno je pouze doplněno místem pro 

přecházení, které je vyznačeno snížením obruby chodníku na obou dvou stranách větve B a 

také varovným pasem červené barvy v délce 4,00 m a šířce 0,40 m. 
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Okružní jízdní pás, středový ostrov, prstenec 

Okružní jízdní pás je šířky 5,00 m a jeho dostředný příčný sklon je 2,50%. Středový 

ostrov má vnitřní průměr 8,00 m a je zcela zatravněn. Součástí ostrova je také prstenec šířky 

3,00 m s příčným sklonem 6,00 %, který je oddělen od jízdního pásu vodícím proužkem šířky 

0,25 m. Prstenec vhledem k malému průměru okružní křižovatky bude pojízdný a bude tvořen 

z žulových dlažebních kostek pro zachování historického rázu města Znojma, stejně jako 

autobusové zastávky a dělící ostrůvek.  

 

Chodníky 

Křižovatka byla doplněna chodníky pro bezpečný pohyb chodců. Chodníky jsou šířky 

2,00 m a v místech zastávek jsou rozšířeny na šířku 2,50 m pro umístění zastávkového 

přístřešku z polykarbonátu. Chodníky jsou doplněny bezbariérovými prvky a zábradlím, které 

slouží k usměrnění pohybu chodců na křižovatce. 

Obrázek 15 - Varianta B 
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4.3 VARIANTA  C – Nový návrh hvězdicové křižovatky  

Posledním návrhem je varianta, která je navržena jako stávající hvězdicová křižovatka. 

Hvězdicová křižovatka byla navržena a umístěna tak, aby byly všechny větve zachovány. 

Tato varianta byla doplněna o bezbariérové prvky. 

 

4.3.1 Návrhové parametry 

Návrh hvězdicové křižovatky vyplývá z původního stavu křižovatky. Hvězdicová 

křižovatka má 5 paprsků. Hlavní pozemní komunikace hvězdicové křižovatky vede středem 

křižovatky a to spojením ramen A a C pomocí směrového oblouku. Jednotlivá ramena 

křižovatky byly přivedeny co nejblíže k hlavní pozemní komunikaci křižovatky. 

 

Hlavní komunikace 

Hlavní pozemní komunikace je spojení dvou větví a to větve A a větve C. Tyto větve jsou 

propojeny směrovým obloukem o poloměru 24,00 m. V tomto oblouku došlo k rozšíření 

jednotlivých dopravních pruhů a to na vnitřní straně oblouku o 1,85 m a na vnější straně o 

1,50 m dle ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích [1] viz 

Tabulka 9. Rozšíření bylo zkontrolováno pomocí vlečných křivek programu AutoTURN. 

 

Tabulka 9 - Rozšíření jízdního pruhu ve směrových obloucích na větvích křižovatek 
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Rameno A 

Rameno A tvoří společně s ramen C hlavní pozemní komunikaci hvězdicové 

křižovatky. Proud je doplněn o vodící proužek odsazený od obruby 0,25 m a šířce 0,25 m. Na 

větvi A je umístěn autobusový záliv, který je vzdálený od středu křižovatky 17,00 m. Délka 

autobusového zálivu je 40,00 m a šířka 3,00 m. Rozměry autobusového zálivu jsou navrženy 

dle ČSN 73 6425 – 1 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a 

stanoviště – Část1: Navrhování zastávek [4] viz Obrázek 12, Tabulka 8. Vozovka 

autobusového proudu a autobusového zálivu je tvořena žulovými dlažebními kostkami pro 

zachování historického rázu města Znojma a zvýraznění autobusových zastávek. Rameno A je 

doplněno přechodem pro chodce, který je vzdálený od středu křižovatky 17,00 m. Přechod 

pro chodce je v délce 8,50 m a šířce 4,00 m. Z důvodu nedostatku místa nebyl přechod 

rozdělen dělícím ostrůvkem. Z obou stran větve A přechod plynule navazuje na chodníky 

doplněny o bezbariérové prvky červené barvy a to signálním pásem o šířce 0,80 m, délka min. 

1,50 m a varovným pásem v délce 4,00 m a šířce 0,40 m. Byl zde také zřízen vodící pás 

přechodu. 

 

Rameno B 

Větev B se napojuje na hlavní pozemní komunikaci pomocí dvou nároží. Výjezdové 

nároží má poloměr 4,50 m, vjezdové nároží má poloměru 10,00 m viz Tabulka 10. Proud je 

doplněný o vodící proužek odsazený od obruby 0,25 m a šířce 0,25 m. Větev je navržena jako 

obousměrná komunikace o šířce 6,50 m avšak není směrově rozdělena. Do větve B zaúsťuje 

obousměrná účelová komunikace šířky 5,50 m vedoucí od místního hřbitova a také 

zásobovací komunikace obchodu, na které proběhlo částečné zpevnění vozovky. Rameno B je 

doplněno místem pro přecházení, které je vyznačeno snížením obruby chodníku na obou dvou 

stranách větve B a také varovným pasem červené barvy v délce 4,00 m a šířce 0,40 m.  

 

Rameno C  

Rameno C tvoří společně s ramen A hlavní pozemní komunikaci hvězdicové 

křižovatky. Proud je doplněný o vodící proužek odsazený od obruby 0,25 m a šířce 0,25 m. 

Na větvi C je umístěn autobusový záliv, který je vzdálený od středu křižovatky 23,00 m. 
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Délka autobusového zálivu je 40,00 m a šířka 3,00 m. Rozměry autobusového zálivu jsou 

navrženy dle ČSN 73 6425 – 1 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní 

uzly a stanoviště – Část1: Navrhování zastávek [4] viz Obrázek 12, Tabulka 8. Vozovka 

autobusového proudu a autobusového zálivu je tvořena žulovými dlažebními kostkami pro 

zachování historického rázu města Znojma a zvýraznění autobusových zastávek. Rameno A je 

doplněno přechodem pro chodce, který je vzdálený od středu křižovatky 19,00 m. Přechod 

pro chodce je v délce 8,50 m a šířce 4,00 m. Z důvodu nedostatku místa nebyl přechod 

rozdělen dělícím ostrůvkem. Z obou stran větve C přechod plynule navazuje na chodníky 

doplněny o bezbariérové prvky červené barvy a to signálním pásem o šířce 0,80 m, délka min. 

1,50 m a varovným pásem v délce 4,00 m a šířce 0,40 m. Byl zde také zřízen vodící pás 

přechodu. 

 

Rameno D 

 Větev D se napojuje na hlavní pozemní komunikaci pomocí dvou nároží. Vjezdové i 

výjezdové nároží má poloměr 7,00 m dle ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních 

komunikacích [1] viz Tabulka 10. Proud je doplněn o vodící proužek odsazený od obruby 

0,25m a šířce 0,25 m. Do větve D zaúsťuje obousměrná větev o poloměrech nároží 5,00m a 

6,00m jejíž šířka je 4,00 m. Tato větev slouží jako obslužná komunikace místního areálu 

zámku. Rameno D je doplněno místem pro přecházení, které je vyznačeno snížením obruby 

chodníku na obou dvou stranách větve D a také varovným pasem červené barvy v délce 4,00 

m a šířce 0,40 m. 

 

 

 

 

Tabulka 10 - Nejmenší poloměry kružnicových oblouků okrajů jízdního pruhu silnic podle druhu vozidel  
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Rameno E 

Šířka ramene E je 4,00 m. Na této větvi bylo provedeno určení jednosměrného 

provozu směrem k hlavní pozemní komunikaci. Větev E se plynule napojuje na hlavní 

pozemní komunikaci pomocí nároží o poloměrem 7,00m. Proud je doplněný o vodící proužek 

odsazený od obruby 0,25m a šířce 0,25 m. Toto rameno je pouze doplněno místem pro 

přecházení, které je vyznačeno snížením obruby chodníku na obou dvou stranách větve E a 

také varovným pasem červené barvy v délce 4,00 m a šířce 0,40 m. 

 

Chodníky 

Křižovatka byla doplněna chodníky pro bezpečný pohyb chodců. Chodníky jsou šířky 

2,00 m a v místech zastávek jsou rozšířeny na šířku 2,50 m pro umístění zastávkového 

přístřešku z polykarbonátu. Chodníky jsou doplněny bezbariérovými prvky a zábradlím, které 

slouží k usměrnění pohybu chodců na křižovatce. 

 

Obrázek 16 - Varianta C 
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5. VYHODNOCENÍ NAVRHOVANÝCH VARIANT 

5.1 Popis hodnocení 

Hlavním cílem bakalářské práce bylo navrhnout úpravy stávajícího stavu křižovatky a 

zvýšit tak bezpečnost a plynulost provozu. K těmto dvěma hlediskům jsem při hodnocení 

variant přikládal největší důraz. Jsou navrženy 3 variantní návrhy. Prvním návrhem je 

jednopruhová okružní křižovatka s obratištěm. Druhým návrhem je pouze jednopruhová  

křižovatka. Třetím řešením je nový návrhy hvězdicové křižovatky. Při návrhu všech tří 

variant musel byt zohledněn a vyřešen bezpečný pohyb chodců na křižovatce. Ve všech 

návrzích jsou součástí křižovatky také autobusové zastávky. Z tohoto hlediska bylo nutné 

usměrnit pohyb chodců na křižovatce.  

Přehled kritérií: 

Bezpečnost – co největší bezpečný nekonfliktní průjezd křižovatkou, bezpečný a plynulý 

provoz chodců na křižovatce, vhodně navrženy bezbariérové úpravy 

Plynulost dopravy – co nejlepší plynulý a bezpečný průjezd křižovatkou, vhodnost napojení 

autobusových zastávek tak, aby nezasahovaly do plynulosti provozu  

Ekonomické hledisko – minimální zábor pozemku, výše investice na výstavbu, co nejmenší 

zásah do stávajícího stavu 

Napojení účelových komunikací – náročnost a vhodné napojení účelových komunikací bez 

větších stavebních uprav, nutnost vybudování např. obratiště 

Vyhodnocení variant 

K vyhodnocení variant byla použita bodovací metoda 

Vyhodnocení variant Kritéria Váha Varianta A Varianta B Varianta C 

Bezpečnost 
Bezbariérové úpravy 1,5 6 3 3 

Bezpečnost chodců 1 6 2 4 

Plynulost dopravy 
Průjezdnost úseku 1 5 3 4 

Autobusová doprava 1,5 4 1 1 

Ekonomické hledisko 
Zábor pozemku 3 9 3 3 

Investice 2 8 5 5 

Napojení účelových kom. Napojení komunikací 4 8 3 5 

Celkem Počet bodů 

  

101 42 53 

Výsledek Pořadí variant 3 1 2 
Tabulka 11 - Vyhodnocení variant 
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Bodové hodnocení bylo vedeno v rozmezí od 1 do 10, kde1= nejlepší možnost, 10 = 

nejhorší možnost. Kritéria byla seřazena dle důležitosti a byla jim přidělena váha. Tato váha 

nám určuje důležitost kritéria. Vahou byly přenásobeny jednotlivé výsledky bodování. 

Z výsledných hodnot lze určit pořadí variant viz Tabulka 11. Z hodnocení vyplývá, že nejlépe 

vychází varianta B. 

VARIANTA – A  ( jednopruhová okružní křižovatka s obratištěm)  

- Tato varianta je nejhorší ze všech 3 návrhů. Hlavní nevýhodou této varianty je 

velký zábor pozemku a nutnost zřízení obratiště. 

 

VARIANT B – B  ( jednopruhová okružní křižovatka)   

- Varianta B získala v multikriteriálním hodnocení nejlepší bodové ohodnocení a 

tím se umístila na prvním místě. Veškerá kriteria jsou splněna na požadovanou 

úroveň. 

 

VARIANT C – C  (nový návrh hvězdicové křižovatky)   

- Varianta C se umístila na druhém místě. Nevýhodou tohoto návrhu jsou moc 

dlouhé přechody pro chodce, které nebyly z důvodu úspory místa rozděleny 

dělícím ostrůvkem. Zbývající kritéria jsou splněna na požadovanou úroveň. 

 

Vítězná varianta  

 Varianta B se stala vítěznou z hlediska všech zadaných kritérii viz Tabulka 11.  

Hlavní  důvody jsou: 

- Bezpečnost a vhodné řešení bezbariérových úprav 

- Minimální zábor pozemku 

- Plynulost dopravy a vhodnost umístění autobusových zastávek 

Na tuto vítěznou variantu jsou dále provedeny:  

- Předběžný odhad nákladů 

- Podrobný návrh SVZ a VDZ 

- Návrh skladby jízdního okružního pásu, zastávkových zálivů, pojízdného prstence 

a chodníků 
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6. VÍTĚZNÁ VARIANTA 

6.1 Odhad nákladů 

Odhad nákladů pro variantu byl proveden dle ceníku průměrných cen dopravní a 

technické infrastruktury, které jsou přístupné na webových stránkách Ústavu územního 

rozvoje [13]. Jednotlivé položky s orientačními cenami, množstvím měrných jednotek a 

celkovou cenou položek jsou uvedeny v Tabulce 12.  

Položka Cena za Mj Množství Cena celkem [Kč] 

Odstranění vozovky 1510 Kč/ m
2
 1844,8 m

2
 2 785 799,00 

Odstranění stromů 355 Kč/ks 3 ks 2700,00 

Nová komunikace 1183 Kč/m
2
 1527,5 m

2
 1 817 032,50 

Prstenec, autobusové zálivy 1174 Kč/m
2
 268,9 m

2
 315 688,60 

Chodníky 896 Kč/m
2
 518,00 m

2
 464 128,00 

Obruby 343 Kč/m 434,18 m 148 923,74 

Osetí zeleně 82 Kč/m
2
 351,44 m

2
 28 818,08 

Svislé značení 2800 Kč/ks 18 ks  50 400,00 

Vodorovné značení 856 Kč/m
2
 205,73 m

2
 176 100,60 

 Cena celkem 5 789 590,52 Kč 

 

Tabulka 12 - Odhad nákladů vítězné varianty B 

 

6.2 Návrh SVZ a VDZ 

Bylo navrhnuto na variantě B nové svislé a vodorovné dopravní značení dle TP133[6]. 

 Výpis svislého dopravního značení: 

Ozn.   Název    Zařazení   Počet 

B1  Zákaz vjezdu všech vozidel   Zákazová značka  1 Ks                        

B2  Zákaz vjezdu všech vozidel   Zákazová značka  1 Ks          

C1  Kruhový objezd   Příkazová značka  5 Ks                        

E12  Text     Dodatková tabulka  1 Ks         

IJ4B  Zastávka    Informační značka prov. 2 Ks  
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P4  Dej přednost v jízdě!   Značka upravující pře d. 6 Ks           

P6  Stůj, dej přednost v jízdě!  Značka upravující pře d. 2 Ks 

    

Výpis vodorovného dopravního značení : 

Ozn.   Název     Rozměr [m] 

V1a  Podélná čára souvislá    0,125                                          

V2b  Podélná čára přerušovaná   3/1,5/0,125                                 

V2b  Podélná čára přerušovaná   1,5/1,5/0,125                                         

V4  Vodící čára     0,25            

V4  Vodící čára (oddělení zastáv. pruhu)  0,5/0,5/0,25         

V7  Přechod pro chodce    4/0,5/0,5         

V11a  Zastávka autobusu    0,125 (výška nápisu 1m)                        

V13a  Šikmé rovnoběžné čáry   0,5/0,5 

 

 

Obrázek 17 - Svisle a vodorovné dopravní značení 
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6.3 Návrh vozovky 

Návrh vozovek dle TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací [8]. Vstupní 

hodnoty:   

- Silnice III. Třídy – III/40819 asfalt 

- TNV0  = 115 těžkých voz /den (výstup z ŘSD) 

- Předpokládané podloží  PIII 

 

Navržena skladba vozovky  D1-N-6-V-PIII 

ACO 11  asfaltový beton   40 mm                  

ACP 16+  asfaltový beton    60 mm                              

SC C8/10  směs stmelená cementem   120 mm            

SDB   stěrkodrť     200 mm 

Celkem     min. 420 mm 

 

Obrázek 18 - Skladba vozovky D1-N-6-V-PIII 

  

Navržena skladba vozovky autobusového zálivu a pojízdného prstence  D1-D-3-V-PIII 

DL  dlažba     80 mm                       

L  ložní vrstva     40 mm                                   

MZK  mechanicky zpevněné kamenivo 200 mm                      

SDB  stěrkodrť     200 mm 

Celkem     min. 520 mm 
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Obrázek 19 - Skladba vozovky autobusového zálivu a pojízdného prstence D1-D-3-V-PIII 

 

Navržena skladby chodníku  D2-D-2-CH-PIII 

DL  dlažba     60 mm                       

L  lože drť 4/8     30 mm                          

SDB  stěrkodrť     150 mm 

Celkem     min. 240 mm 

 

Obrázek 20 - Skladba chodníku D2-D-3-CH-PIII 
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7. ZÁVĚR 

Záměrem bakalářské práce bylo vypracovat úpravu křižovatky silnice III/40819 a ul. 

Švedská v městské části Znojmo – Hradiště v rozsahu studie. Při řešení přestavby byl brán 

zřetel na stávající stav hvězdicové křižovatky. Nejdříve byly provedeny širší vztahy poté 

průzkum území a stávající stav křižovatky. Byly stanoveny intenzity dopravy, které byly 

porovnány s intenzitami ŘSD, a prognózy intenzity dopravy pro návrhový rok 2035. Dále byl 

proveden průzkum nehodovosti úseku a stanoveny problémy křižovatky. Následně byly 

navrženy 3 variantní návrhy, které byly porovnány z hlediska stanovených kritérií. Na základě 

těchto kritérií byla vybrána nejvhodnější varianta a to varianta B, která byla podrobněji 

rozpracována. Varianta B splňuje veškeré předpoklady pro realizaci a eliminuje současné 

problémy křižovatky. 
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