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Anotace 

 

 Předmětem bakalářské práce je zhodnocení stávajícího stavu průsečné křižovatky a dále 

pak navrhnout tři možné varianty rekonstrukce pro tuto křižovatku v blízkosti města Znojmo 

na silnicích I/53 a II/408. Ve všech třech variantách byla navrhnuta okružní křižovatka. 

V první variantě je naprojektována jednoduchá okružní křižovatka, ve druhé je přidán 

bypass a u třetí varianty je proveden nový návrh dvou ramen, která řeší dosavadní 

nevyhovující úhel křížení. Dále byl proveden průzkum dopravní intenzity, který sloužil jako 

podklad k dalším výpočtům a také pro vyhotovení analýzy dopravní nehodovosti. Všechny 

varianty návrhu byly posouzeny na průjezdnost programem AutoTURN. Závěr práce je 

věnován vyhodnocení nejefektivnějšího návrhu, který byl dále zpracován. 

 

Anotation: 

 

The subject of this thesis is to evaluate the current status of intersection and then suggest 

three possible options for reconstruction of the intersection near the town of Znojmo on the 

roads I / 53 and II / 408. In all three variants roundabouts were designed. In the first scenario, 

the project plans simple roundabout, in the second is added bypass and in the third variant 

is made a new proposal for two arms, which solves the existing inadequate crossing angle. 

Furthermore, a survey of traffic intensity was conducted, which served as a basis for further 

calculations and preparation for analysis of traffic accidents. All design options were 

considered for pass ability with software AutoTURN. The conclusion is devoted to 

assessing the most effective proposal, which was further processed. 

 

Klíčová slova 

okružní křižovatka, analýza nehodovosti, dopravní průzkum, AutoTURN, 

multikriteriální hodnocení 

 

Keywords 

roundabout, analysis of accidents, traffic surveys, AutoTURN, multi-criteria evaluate 
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Seznam použitého značení: 

 

A7a   Svislé dopravní značení - Nerovnost vozovky. 

B16 Svislé dopravní značení - Zákaz vjezdu vozidel, jejichž výška přesahuje 

vyznačenou mez. 

C2a  Svislé dopravní značení - Přikázaný směr jízdy přímo. 

Cca  Cirka- přibližně 

E2b   Svislé dopravní značení - Tvar křižovatky. 

IJ2   Svislé dopravní značení - Nemocnice. 

IJ7  Svislé dopravní značení - Čerpací stanice. 

IP19   Svislé dopravní značení - Řadící pruhy. 

IS3   Svislé dopravní značení - Směrová tabule. 

NS 16,5 Vybrané směrodatné vozidlo pro ověření průjezdnosti trasy.  

OK  Okružní křižovatka. 

P6  Svislé dopravní značení - Stůj, dej přednost v jízdě! 

ŘSD  Ředitelství silnic a dálnic 

MJ                   Měrná jednotka 

 

Seznam použitých veličin a jednotek: 

 

𝐼𝑚  Intenzita dopravy v době průzkumu. 

𝑘𝑚,𝑑 Přepočtový koeficient intenzity dopravy v době průzkumu na denní 

intenzitu dopravy v den průzkumu. 

𝐼𝑑  Denní intenzita dopravy. 

𝑝𝑖
𝑑   Podíl hodinových intenzit dopravy za dobu průzkumu na denní intenzitě 

dopravy. 

𝐼𝑣  Výhledová intenzita dopravy. 

𝐼0  Výchozí intenzita dopravy bez členění podle skupin vozidel. 

𝑘𝑝  Koeficient prognózy intenzit dopravy. 

 𝑘𝑣  Koeficient vývoje intenzit dopravy pro výhledový rok. 

𝑘0  Koeficient vývoje intenzit dopravy pro výchozí rok .  
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1. ÚVOD 

 

Tématem této bakalářské práce je návrh variant rekonstrukce průsečné křižovatky silnic 

I/53 a II/408, která se nachází v extravilánu města Znojma. Na začátku práce je popsáno 

umístění a podoba stávajícího stavu. Zde je upozorněno na nevyhovující prvky stávajícího 

návrhu a dopravní značení, které se v nynější době nachází na křižovatce. Rekonstrukce je 

nutná především z bezpečnostních důvodů. Hlavní příčinou dopravních nehod je vysoká 

rychlost a nerespektování dopravního značení řidiči. To bylo prokázáno dopravním 

průzkumem, který byl jedním z podkladů pro zhotovenou analýzu dopravní nehodovosti. 

V kapitole věnované intenzitám dopravy je přihlédnuto i k výsledkům měření ŘSD z let 

2005 a 2010. Na základě zhotoveného průzkumu intenzity dopravy byla vypočítána denní 

intenzita vozidel a následně výhledová intenzita vozidel pro rok 2035, na kterou byly 

projektovány varianty návrhů. Jelikož stávající stav křižovatky má nevyhovující úhly 

křížení, nové návrhy obsahují úpravy pro zvýšení komfortu průjezdnosti křižovatky. U 

jednotlivých variant jsou popsány charakteristiky jednotlivých prvků a důvody jejich 

použití. V závěru práce je vyhodnocení nejlepší varianty podle stanovených kritérií a její 

doporučení k případné realizaci. 

 

 

2. POLOHA KŘIŽOVATKY 

 

Řešená křižovatka se nachází v Jihomoravském kraji, v extravilánu města Znojma. 

Město leží na levém kraji řeky Dyje, a přibližně 55 km jihozápadně od Brna. Hranice 

s Rakouskem se nachází 8 km od Znojma. Žije zde téměř 34 tisíc obyvatel. Křižovatka je 

mezi obcemi Suchohrdly, Dyje, Práče, Lechovice a Dobšice. 
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3. STÁVAJÍCÍ STAV 

 

Jedná se o průsečnou, neřízenou křižovatku se čtyřmi větvemi.  Větve A a C představuje 

hlavní silnice I. třídy I/53 , která je průběžná a k ní jsou připojeny větve B a D vedlejší 

komunikace II. třídy II/408. Větev B pod úhlem 67° a větev D pod úhlem 51°. Tyto úhly 

jsou nevyhovující a průjezd při odbočení vpravo z vedlejších komunikací je obtížný, 

zejména u jízdních souprav. Vlivem vysoké intenzity vozidel s velkým podílem tranzitní 

dopravy se zde vysoký stupeň poškození vozovky. Pod křižovatkou se nachází propustek. 

 

 V blízkosti křižovatky se je čerpací stanice. Vjezd do jejího areálu je umožněn jen 

z větve B. Výjezd je vyústěn na větev C. Komunikace u vjezdu vede nad propustkem. 

 

 

 

Silnice I/53  

Silnice I/53  

Moravské 

Budějovice 

Brno 

Silnice II/408  

Silnice II/408  

E59 

Obrázek  1 – Poloha křižovatky 
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3.1 Problematika křižovatky 

 

 Jedním z hlavních problémů je vysoká rychlost projíždějících vozidel. Před křižovatkou 

není dopravní značení, které by upravovalo rychlost. Nachází se zde jen doporučená rychlost 

a tu řidiči často nerespektují. Další významný problém je vysoká intenzita dopravy. Řidiči 

přijíždějící po vedlejší komunikaci musí často dlouze čekat na uvolnění hlavní komunikace, 

nutné pro opuštění křižovatky. Jako kritický bod této křižovatky je považováno i vyjetí 

kolejí na vozovce vlivem vysokého počtu nákladních vozidel. Stav vozovky je ale 

problémový obecně, nejen vlivem vyjetí kolejí. Na mnoha místech je vidět poničená 

vozovka (obrázek 6), která sice byla opravována, ale toto řešení je jen dočasné. A dalším 

významným problémem je nevyhovující úhel křížení mezi větvemi B-C a D-A.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Hlavní komunikace 

 

Hlavní komunikace I/53 je silnicí I. třídy, která spojuje Znojmo a Pohořelice v délce 

38,303 km. V Pohořelicích se napojuje na E461 (rychlostní silnice R52), vedoucí do Brna. 

Ve Znojmě je možnost v pokračování na mezinárodní silnici E59, které vede k česko-

rakouským státním hranicím. Díky důležitosti této komunikace je intenzita dopravy značná. 

Obrázek  2 – Označení větví 
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Návrhová kategorie hlavní komunikace je S11,5/80. Komunikace je dvoupruhová, směrově 

nerozdělená. Před křižovatkou se silnice v obou směrech (větev A, větev C) rozšiřuje 

z důvodu vložení odbočovacího pruhu vlevo. Na větvi A je na výjezdové větvi zvětšena 

zpevněná krajnice v délce cca 58 m od nároží křižovatky, z důvodu nevyhovujícího úhlu 

křížení a s tím spojené špatné průjezdnosti při odbočení vpravo z větve D. Na větvi C, 

přibližně 125 m před hranicí křižovatky, je vyústěn výjezd z přilehlé čerpací stanice.  

 

3.3 Vedlejší komunikace 

 

Vedlejší komunikace II/408 je silnicí II. třídy napojující okolní obce na silnici I/53. 

Silnice II/408 vede od Horních Němčic, které leží mezi Jindřichovým Hradcem a Telčí. 

Tam se odpojuje od silnice II. třídy II/409 a je ukončena napojením na komunikaci II. třídy 

II/415 v Hevlíně u česko-rakouské státní hranice. Tato komunikace je provedena v šířce  

7,5 m. V blízkosti křižovatky, na větvích B a D, je šířka zvětšena o pruh pro odbočení 

vlevo. Větev B propojuje obce Suchohrdly, Kuchařovice a další s komunikací I/53. Před 

samotnou křižovatkou dochází k napojení tří samostatných objektů. Ve vzdálenosti cca 

290 m a 130 m před křižovatkou jsou napojeny účelové komunikace vedené k objektům. 

Dále je ve vzdálenosti cca 50 m před křižovatkou vjezd na čerpací stanici. Větev D 

připojuje k silnici I/53 průmyslové objekty a obce Dyje, Tasovice a další. 

 

3.4. Dopravní značení 

 

 Na řešené křižovatce se nachází jak svislé, tak vodorovné dopravní značení, které je 

popsáno níže. 

 

3.4.1 Svislé dopravní značení 

 

Na větvi A, při příjezdu na křižovatku jsou umístěny značky IS3, které informují o 

směru a počtu zbývajících kilometrů do cíle. Dále se zde nachází značka IJ7 s dodatkovou 

tabulí 100 m, která řidiči oznamuje, že ve vzdálenosti 100 m se nachází čerpací stanice. 

Následuje značka IP19 o řazení pruhů.  Při výjezdu z křižovatky je umístěna značka A7a, 

upozorňující na nerovnost vozovky. Na rameni C, na vjezdové větvi, se jako první objevuje 

značka C2a, která řidiči přikazuje přímý směr. V blízkosti této značky se totiž nachází 
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pouze výjezd z čerpací stanice. Následuje značka  IP19 o řazení pruhů před křižovatkou. 

Za touto značkou je osazena IJ7, informující řidiče, že po odbočení vlevo se nachází vjezd 

na čerpací stanici. Na výjezdové větvi tohoto ramene je značka B16 - Zákaz vjezdu vozidel, 

jejichž výška přesahuje vyznačenou mez. V tomto případě 3,5 m. Po této značce následuje 

A7a - Nerovnost na vozovce. A opět u výjezdu z čerpací stanice je osazena značka C2a, 

přikazující přímý směr jízdy. Na vedlejší komunikaci, větve B je při vjezdu na křižovatku 

osazena dopravní značka IP19, o řazení pruhů. Na hranici křižovatky se nacházejí značky 

E2b o skutečném tvaru křižovatky a P6 – Stůj, dej přednost v jízdě!, která je na reflexním 

podkladu z důvodu zvýšení pozornosti řidičů. Při výjezdu z křižovatky z tohoto ramena se 

nachází značka IJ2, která informuje o vzdálenosti nejbližší nemocnice. Následuje značka 

IJ7, upozorňující na čerpací stanici. Na větvi D, při vjezdu do křižovatky je osazena značka 

IP19, která udává informace o řazení pruhů a u hranice křižovatky je značka P6 – Stůj, dej 

přednost v jízdě!, s reflexním podkladem. Při výjezdu z křižovatky se na této větvi 

nenachází žádné svislé dopravní značení.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek  3 – Příklad svislého značení 
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3.4.2. Vodorovné značení 

 

Vodorovné dopravní značení, které se v této době nachází na křižovatce, je zcela 

nevyhovující. Díky velké intenzitě dopravy a značnému pojíždění kol vozidel, bylo 

vodorovné značení ve velké míře zničeno a na komunikaci lze vidět už jen jeho zbytky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek  4 – Příklad svislého značení 

Obrázek  5 – Zbytky vodorovného značení 
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4. INTENZITY DOPRAVY 

 

4.1 Intenzita dopravy dle ŘSD 

 

 Měření ŘSD probíhá každých 5 let. Pro účely této bakalářské práce jsou srovnávány 

poslední dvě měření z roku 2005 a 2010. Křižovatka se nachází na hranicích čtyřech 

měřících úseků. Sčítací úsek 6-2060 na silnici I/53 vede od Lechovic po křižovatku. Úsek 

s označením 6-2057 na silnici I/53 je mezi křižovatkou a Dobšicemi.  Na silnici II/408 mezi 

křižovatkou a obcí Suchohrdly se nachází úsek s číslem 6-0269. A poslední dotčený úsek, 

vedoucí od křižovatky až za obec Krhovice má označení 6-4336. Úseky jsou zaznačeny na 

obrázku 7. Hodnoty Celoroční průměrné intenzity z roku 2005 jsou uvedeny v tabulce 1, 

hodnoty z roku 2010 jsou zaznamenány v tabulce 2. 

Obrázek  6 – Příklad vodorovného značení 
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Celoroční průměrná intenzita z roku 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celoroční průměrná intenzita z roku 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 Celoroční průměrná intenzita [počet vozidel / 24 hod] 

Silnice Číslo úseku Těžké vozidla Osobní vozidla Motocykly Všechny vozidla 

53 6- 2060 2832 6019 34 8885 

53 6- 2057 2855 8246 54 11155 

408 6- 0269 1148 2300 27 3475 

408 6- 4336 551 1689 21 2261 

Tabulka 1 – Celoroční průměrná intenzita z roku 2005 

 Celoroční průměrná intenzita [počet vozidel / 24 hod] 

Silnice Číslo úseku Těžké vozidla Osobní vozidla Motocykly Všechny vozidla 

53 6- 2060 1600 5878 48 7526 

53 6- 2057 1822 7217 71 9110 

408 6- 0269 603 2343 35 2981 

408 6- 4336 419 1840 27 2286 

Tabulka 2 – Celoroční průměrná intenzita z roku 2010 

Obrázek  7 – Měřící úseky 
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4.1.1 Porovnání celoročních průměrných intenzit  

 

 Po srovnání výsledků měření z roku 2005 a 2010 (tabulky 1 a 2) je zjevné, že v časovém 

rozmezí 5 let se na komunikaci I/53 snížil počet těžkých i osobních vozidel. Na silnici 

II/408 došlo také ke snížení intenzity těžkých vozidel, ale počet osobních automobilů se 

navýšil. Z měření je patrné, že se zvýšila i intenzita motocyklů na všech měřených 

sektorech. Přestože se na určitých úsecích navýšil průjezd vozidel, celkový úbytek byl větší, 

proto se celoroční průměrná intenzita v roce 2010 se oproti roku 2005 zmenšila o 3873 

vozidel. 

 

4.2. Dopravní průzkum 

 

Pro výpočet kapacity původní průsečné křižovatky, byl proveden dopravní průzkum 

intenzit vozidel jedoucích přes křižovatku. Intenzity byly zaměřovány v úterý 24.2.2015, 

po dobu 2 hodin a to od 6:00 do 8:00. Průzkum byl proveden za mírně deštivého a větrného 

počasí za teploty 8 °C.  

 

 Po celou dobu průzkumu byl pořizován videozáznam, z důvodu usnadnění sčítání 

vozidel a pro zachycení případných konfliktních situací, které by mohly během pořizování 

videozáznamu nastat. Jako stanoviště pro kameru bylo původně vybráno místo na travnaté 

ploše, kde byl nejlepší celkový pohled na křižovatku. Díky nepříznivému počasí a mírnému 

dešti byla kamera později přesunuta pod zastřešení čerpací stanice. I zde byla postavena 

tak, aby zabírala celou křižovatku. 

 

 Pro účely výpočtu a zaznamenávání počtu vozidel byl každý dopravní proud označen 

číslem (obrázek 8). Vzhledem k tomu, že se křižovatka nachází v extravilánu, nejsou zde 

žádné přechody pro chodce. Zároveň se zde nenachází žádný zákaz odbočení, takže počet 

dopravních proudů je 12. Vzhledem k intenzitě bylo sčítání vozidel prováděno až 

z videozáznamu. Při měření byla zaznamenána osobní a nákladní vozidla, autobusy a jízdní 

soupravy nákladních vozidel. Díky počasí nebyl zaznamenán žádný motocykl ani cyklista. 

Pro pozdější vyhodnocení špičkové intenzity vozidel byla vozidla zaznamenávaná po 15 

minutových intervalech.  
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4.2.1 Intenzita vozidel 

  

Výsledné intenzity, ze kterých byla stanovena špičková hodina, jsou zaznamenány 

v tabulce 3. Z této tabulky lze zjistit, že špičková intenzita byla v době od 6:45 do 7:45, kdy 

křižovatko projelo 837 voz/h. V tabulce jsou rozepsány počty osobních a nákladních 

vozidel, jízdních souprav a autobusů. 

 

Vozidla 
6:00-
6:15 

6:15-
6:30 

6:30-
6:45 

6:45-
7:00 

7:00-
7:15 

7:15-
7:30 

7:30-
7:45 

7:45-
8:00 

Osobní 143 142 149 152 151 162 152 151 

Nákladní 26 33 36 42 37 30 35 35 

Jízdní 
souprava 9 11 13 13 14 23 20 19 

Autobus 2 2 4 4 2 0 0 0 

Součet 180 188 202 211 204 215 207 205 

Součet 
intenzit 
jednotlivých 
hodin 

781     

 805    

  832   

   837  

    831 

Tabulka 3 – Intenzity jednotlivých hodin [voz/h] 

PŮVODNÍ 

MÍSTO 

KAMERY 

UMÍSTĚNÍ 

KAMERY PO 

PŘESUNUTÍ  

 

 

Obrázek  8 – Označení dopravních proudů 
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Po součtu intenzit bylo zohledněno i složení dopravního proudu a to dle TP 188 

Posuzování kapacity neřízených úrovňových křižovatek [1]. Přepočtové koeficienty jsou 

uvedeny v tabulce 4. 

 

Typ křižovatky Jízdní kolo Motocykly 
Osobní 
vozidla 

Nákladní 
vozidla, 
autobusy 

Nákladní 
soupravy, 
kloubové 
autobusy 

Průsečné a stykové 0,5 0,5 1 1,5 2 

Tabulka 4 – Přepočtové koeficienty skladby dopravního proudu 

 

Konkrétní hodnoty špičkové hodiny jsou v tabulce 5. V této tabulce se nachází intenzity 

na jednotlivých dopravních proudech 1 – 12, rozdělené do 15 minutových intervalů. Dále 

jsou v tabulce 5 uvedeny intenzity špičkové hodiny jak ve voz/h, tak v přepočtených 

vozidlech pvoz/h.  

 

 

 

Tabulka 5 – Intenzita špičkové hodiny [voz/h] [pvoz/h] 

  6:45-7:00 7:00-7:15 7:15-7:30 7:30-7:45 Celkem 

Trasa pvoz/h voz/h pvoz/h voz/h pvoz/h voz/h pvoz/h voz/h pvoz/h voz/h 

1 1 1 2 2 3 2 0 0 6 5 

2 63 59 71 60 68 56 74 64 276 239 

3 12 11 18 17 14 12 11,5 7 55,5 47 

4 8,5 6 13,5 9 14,5 11 12,5 10 49 36 

5 14 10 7,5 6 6 5 8 6 35,5 27 

6 1 1 2,5 2 3,5 3 3,5 3 10,5 9 

7 4 3 5 5 4 4 4,5 4 17,5 16 

8 63 52 54 47 58 50 65,5 56 240,5 205 

9 24,5 19 17 16 36 30 23,5 11 101 76 

10 40,5 38 32,5 30 37 35 36 32 146 135 

11 11 9 10 8 7,5 6 17 14 45,5 37 

12 3 2 3 2 2 1 0 0 8 5 

Součet 245,5 211 236 204 253,5 215 256 207 991 837 
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 Ze zaznamenání dopravního průzkumu v tabulce 5 je jasné, že největší počet vozidel 

projede dopravním proudem 8 a 2. Tyto dopravní proudy reprezentují přímý směr po hlavní 

komunikaci I/53 mezi Znojmem a Pohořelicemi. Tam se komunikace dále napojuje na E461 

vedoucí do Brna. Další nejvytíženější dopravní proudy jsou proudy 10 a 9. Ty spojují 

Znojmo a okolní obce, ve kterých se nachází vyšší počet průmyslových zón. Naopak 

nejméně zatížené jsou proudy 1 a 12. Za dobu průzkumu projelo křižovatkou 1612 vozidel, 

v době špičkové hodiny byla intenzita 837 vozidel. 

 

Hodnoty jsou dále zpracovávány při výpočtu kapacity původního stavu dané 

křižovatky  příloze 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek  9 – Vysoká intenzita těžkých vozidel 
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4.3. Stanovení intenzit dopravy za den 

Výpočet byl proveden dle TP 189 Stanovení intenzit dopravy na pozemních 

komunikacích (II. vydání) [2].  

 

Denní intenzita dopravy v den průzkumu 

 

𝐼𝑑 = 𝐼𝑚 ∙ 𝑘𝑚,𝑑     (1) 

 

kde: 

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

𝑘𝑚,𝑑 přepočtový koeficient intenzity dopravy v době průzkumu na denní intenzitu 

dopravy v den průzkumu [-] 

 

Intenzita v době průzkumu dosahovala hodnoty 941 voz/h. Výpočet denní intenzity byl 

proveden pro hlavní komunikaci. 

 

Koeficient 𝒌𝒎,𝒅  

𝑘𝑚,𝑑 =
100 %

Σ𝑝𝑖
𝑑      (2) 

kde: 

Σ𝑝𝑖
𝑑 je součet podílu hodinových intenzit dopravy za dobu průzkumu na denní 

intenzitě dopravy [%] 

 

Jelikož průzkum byl proveden v únoru od 6:00 do 8:00 byly hodnoty pro výpočet 

koeficientu km, d brány z přílohy 2.1. pro zimní období. Hlavní komunikace je silnice I. třídy. 

Podíly intenzity dané hodiny i na denní intenzitě dopravy pro dobu průzkumu byly odečteny 

z obrázku 9. 
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Podíly intenzity dané hodiny i na denní intenzitě dopravy pro dobu průzkumu: 

6:00 – 7:00  5,34  

7:00 – 8:00  6,33 

 

Výpočet 

 

Podle vzorce (2) 

𝑘𝑚,𝑑 =
100 %

Σ𝑝𝑖
𝑑 =

100 

5,34+6,33
= 8,569  

 

Podle vzorce (1) 

𝐼𝑑 = 𝐼𝑚 ∙ 𝑘𝑚,𝑑 = 941 ∙ 8,569 = 8063,429 𝑣𝑜𝑧/𝑑𝑒𝑛  

 

Výsledek výpočtu se od měření ŘSD z roku 2010 liší přibližně o 537 vozidel. 

 

4.4.  Stanovení prognózy intenzit dopravy 

 

Výpočet byl proveden podle TP 225 Prognóza intenzit automobilové dopravy [7]. 

Prognóza intenzity byla spočítána na dobu 20 let, tudíž pro rok 2035. Při výpočtu se 

Obrázek  10 – koeficienty pd
i 
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postupovalo dle metody jednotného součinitele růstu. Ten předpokládá stejný nárůst 

intenzit dopravny bez ohledu na umístění komunikace. 

 

𝐼𝑣 = 𝐼0 ∙ 𝑘𝑝      (3) 

        

kde: 

𝐼0 výchozí intenzita dopravy bez členění podle skupin vozidel [voz/den]  

𝑘𝑝 koeficient prognózy intenzit dopravy, vztah (4) [voz/doba průzkumu] 

 

Koeficient prognózy intenzit dopravy 

 

𝑘𝑝 =
𝑘𝑣

𝑘0
     (4) 

𝑘𝑣 koeficient vývoje intenzit dopravy pro výhledový rok [-] 

𝑘0 koeficient vývoje intenzit dopravy pro výchozí rok [-] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dle obrázku10 jsou odečteny hodnoty koeficientů: 

   kv= 1,51 

   k0 = 1,08 

 

Výpočet  

Podle vzorce (4) 

𝑘𝑝 =
𝑘𝑣

𝑘0
=

1,51

1,08
= 1,3981  

 

 

Obrázek  11 – koeficienty vývoje intenzit dopravy pro výhledový rok 
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Podle vzorce (3) 

𝐼𝑣 = 8063,4290 ∙ 1,3981 = 11273,48 𝑣𝑜𝑧/𝑑𝑒𝑛  

 

Výpočtem byla stanovená výhledová intenzita pro rok 2035. Hodnota intenzity za 20 

let bude přibližně 11274 voz/den. 

 

 

5. ANALÝZA NEHODOVOSTI 

 

Tato křižovatka se nachází na úseku silnice I/53, který se z hlediska počtu nehod řadí 

na přední příčky z celé ČR. Asi nejzávažnější nehoda se stala v roce 2002, kdy se zde srazil 

osobní automobil s autobusem. Na následky zranění zemřela jedna žena a 38 osob bylo 

zraněno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.  Analýza na základě Jednotné dopravní vektorové mapy 

 

K této analýze dopravních nehod byla využita Jednotná dopravní vektorová mapa [2]. 

Policie ČR od 1. 1. 2007 do této mapy zaznamenává popisy uskutečněných nehod a zapisuje 

Obrázek  12 – Nehoda z roku 2002 
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předepsané informace o nich. Podle této mapy bylo zjištěno, že od 1. 1. 2007 se na 

křižovatce stalo 39 dopravních nehod, které jsou zaznačeny na obrázku 12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve výpisu všech 39 nehod (příloha 16) zjistíme, že 19 dopravních nehod se stalo v roce 

2007 a 2008. Zbylých 20 nehod by se tedy stalo v rozmezí následujících 7 let. Může se tedy 

zdát, že nehodovost klesla. Ale od roku 2009 je řidič povinen hlásit nehodu policii pouze 

tehdy, pokud škoda přesáhne 100 000 Kč. Tudíž nemůžeme říct, jestli počet nehod klesá 

nebo stoupá, můžeme pouze tvrdit, že klesl počet hlášených dopravních nehod.  

 

Dle výpisu nehod je patrné, že 27 nehod bylo způsobeno kvůli nerespektování značky 

Stůj, dej přednost v jízdě! Pouze u 7 případů byly v době nehody zhoršené podmínky 

viditelnosti a mokrá vozovka byla prokázána jen u 6 nehod. Zbytek kolizí proběhl za dobré 

viditelnosti, na suché a neznečištěné vozovce. U žádné z nehod nebyl nikdo usmrcen, 24 

osob bylo zraněno lehce a 5 těžce. 11 nehod se stalo o víkendu a jen 2 nehody se staly 

v nočních hodinách. U žádného řidiče nebyl zjištěn alkohol v krvi. 

 

Z obrázku 12 můžeme vyčíst, že většina dopravních nehod se uskutečnila u vjezdu na 

křižovatku z větve B. Je pravděpodobné, že řidiči přijíždějící ze směru od obce Suchohrdly 

po větvi B nerespektovali dopravní značení, v tomto případě značku Stůj, dej přednost 

Obrázek  13 – Dopravní nehody 
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v jízdě! Poté se srazili s vozidly jedoucí po větvi A směrem na Znojmo. Před křižovatkou 

není dopravní značení pro snížení rychlosti, pouze doporučená rychlost 80 km/h. Proto je 

rychlost projíždějících vozidel vysoká a řidiči mají krátkou dobu na reakci při případné 

kolizi. Zároveň mají řidiči z větve C na větev A nejhorší rozhled, zapříčiněný hustou 

vegetací na levé straně, obrázek 13. Při příjezdu z větve B se dostatečný pohled na celou 

křižovatku naskytne až při dojetí ke stop čáře, kde by měli kvůli svislému dopravnímu 

značení zcela zastavit. To se ale v některých případech neděje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.  Konfliktní situace z videozáznamu 

 

 Při pořizování záznamu pro stanovení intenzity dopravy byly zároveň zachyceny 

situace, které by mohly být příčinou vzniku dopravních nehod. Během doby natáčení 

záznamu bylo zachyceno celkem 52 dopravních přestupků. Všech 52 situací plynulo 

z nerespektování svislého dopravního značení, konkrétně značky Stůj, dej přednost v jízdě! 

Na větvi B (obrázek 3) bylo těchto přestupků zaznamenáno 19. Na protější větvi D byl 

přestupek zaznamenán 33krát. 

 

 Další zachycená konfliktní situace nastala tehdy, když jízdní souprava z větve A 

(obrázek 3) odbočovala vlevo na větev D. Mezi těmito větvemi je nevyhovující úhel křížení 

větví a pro velké jízdní soupravy je odbočování náročné. Jízdní souprava si tedy musela do 

křižovatky najet. I přes najetí do křižovatky byl osobní automobil, který stál na hranici 

Obrázek  14 –  Hustá vegetace 
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křižovatky, nucen couvat, aby uvolnil cestu jízdní soupravě. Tato situace se opakovala 

2krát. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

6. NÁVRHY OKRUŽNÍCH KŘIŽOVATEK 

 

Pro úpravu stávajícího stavu byly navrženy tři varianty okružních křižovatek.  Jejich 

navržení probíhalo v souladu TP 135 Projektování okružních křižovatek na silnicích a 

místních komunikacích [4].  Po výpočtu výhledové kapacity bylo zjištěno, že očekávaná 

intenzita v roce 2035, nedosahuje hranice 18 000 voz/den. Pokud intenzita nepřekročí tuto 

hodnotu, nemusí se provádět kapacitní posouzení okružní křižovatky, proto výpočty nebyly 

provedeny. Varianty byly během navrhování postupně ověřovány na průjezd vlečných 

křivek vozidla NS 16,5 m. Na všechny středové ostrovy je doporučeno vysázet nízkou 

vegetaci nebo umístit zajímavý umělecký objekt, z důvodu zlepšení psychiky řidičů. 

 

 

 

Obrázek  15 – Poničené svodidlo v důsledku kolize 
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6.1.Varianta I – Jednoduchá okružní křižovatka  

 

  Tento návrh varianty respektuje původní tvar křižovatky. Tato varianta má nabídnout 

co nejmenší stavební úpravy větví křižovatky a zábor okolních pozemků. Plocha nově 

navrhované OK se od původního stavu navýšila přibližně o 302 m2, vlivem průměru 

křižovatky. Při realizaci této varianty by musely být odkoupeny alespoň části těchto 

pozemků: 1750, 1751, 1623, 1627, 1987, 609/7, 1953, 1952, 1951. U větví byly zachovány 

jejich šířky, pouze se změnilo jejich uspořádání, tím se zachoval i vjezd a výjezd na čerpací 

stanici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.1. Návrhové parametry varianty I 

  

  Vnější průměr křižovatky 

 Při návrhu bylo přihlíženo k vysokému počtu tranzitní dopravy. Aby se zajistil 

pohodlný průjezd křižovatkou, byl vnější průměr navržen ve velikosti 40 m. 

 

 

 

Obrázek  16 – Varianta I 
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Středový ostrov a prstenec 

 Velikost středového ostrova je 25,5 m. Aby se předešlo destrukci obruby u středového 

ostrova vlivem jejího pojíždění tranzitní dopravou při průjezdu křižovatkou, byl navržen 

pojížděný prstenec v šířce 2 m.  

 

Jízdní pruh na okružní křižovatce 

 Na celé OK je šířka jízdního pásu 5 m. V místech nevyhovujících úhlů křížení je hranice 

křižovatky odsazena z důvodů možnosti pravého odbočení. 

 

Větev A 

 Původní větev je rozšířena vlivem vložení odbočovacího pruhu. Tato šířka bude 

zachována až do místa, kde začíná nároží. Na větvi se nachází jeden pruh pro vjezd na 

křižovatku a jeden pruh pro výjezd. Oba pruhy mají shodnou šířku 4,5 m plus vodící 

proužky z každé strany.  

 

 Vjezdová větev má poloměr nároží 20 m. Zpevněná krajnice na této větvi byla 

zachována z původního stavu. U výjezdové větve se nachází nevyhovující úhel křížení, 

proto zde byl navržen složený kružnicový oblouk o poloměrech R2:R1:R3=2:1:3, R1=9 m, 

R2=18 m, R3=27 m. Vlivem toho prvku došlo k odsazení vnější hrany nároží od vnějšího 

průměru křižovatky o 3,1m. Toto nároží bylo navrhováno pomocí vlečných křivek 

v programu AutoTURN. I na této větvi byla zachována původní zpevněná krajnice. Mezi 

vjezdovou a výjezdovou větví se nachází ostrůvek v délce 25 m. 

 

Větev B 

 I u této větve byla zachována původní šířka. Výjezdová větev má šířku 4,5 m plus vodící 

proužky z obou stran. Poloměr nároží u tohoto pruhu je 30 m.  U vjezdové větve se opět 

objevuje nevyhovující úhel. Z důvodu plynulého projíždění křižovatkou nebo možnosti 

odbočení vpravo je tato vjezdová větev navrhnuta v šířce 5 m plus vodící proužky. I u 

tohoto nároží byl naprojektován složený kružnicový oblouk. Tentokrát v poměrech 

R2:R1:R2=2:1:2, R1=12 m, R2=24 m. Odsazení hranice nároží od vnějšího poloměru 

okružní křižovatky zde dosahuje 3,81 m. Vjezdovou a výjezdovou větev od sebe odděluje 

dopravní ostrůvek. Ten má délku 25 m. Za ostrůvkem je možnost odbočit na čerpací stanici. 

Jelikož umístění a šířka větve se shoduje s původním stavem, nemusí se v tomto případě 

řešit nové napojení vjezdu na čerpací stanici. 
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Větev C 

 Pro větev C se také změnilo jen uspořádání pruhů. Oba nově navržené pruhy se oproti 

původním rozšířily. Zaoblení u vjezdového pruhu dosahuje poloměru 20 m. Vjezdová větev 

má nově šířku 4,25 m plus vodící proužky a výjezdová je široká 4,75 m plus vodící proužky. 

U této výjezdové větve došlo k takovému zvětšení kvůli špatnému úhlu křížení. Ze stejného 

důvodu byl u této větve navržen složený kružnicový oblouk, který už byl popsán u větve 

B. Díky nezměněné poloze větve, se nemusí nově projektovat výjezd z čerpací stanice. 

 

Větev D 

 Výjezdový pruh u větve D je navržen v šířce 4,75 m plus vodící proužky a jeho nároží 

je navrhnuto o poloměru 35 m. U vjezdové větve se objevuje nevhodný úhel napojení na 

křižovatku. Způsob provedení nároží byl popsán již dříve u větve A. Dopravní ostrůvek je 

zde v délce 25 m. Ostrůvek na straně vjezdové větve není příliš zaoblen, tím se zvyšuje 

možnost řidičů si do křižovatky víc najet při odbočování vpravo. 

 

6.1.2. Vodorovné dopravní značení 

 

 Pro tuto variantu byl zhotoven návrh vodorovného dopravního značení dle TP 133 

Zásady pro vodorovné dopravní značení na PK [5]. Pro tento návrh byly uplatněny 

následující druhy vodorovného značení, tabulka 6. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 6 – Použité druhy vodorovného dopravního značení 

 

 

 

OZNAČENÍ  NÁZEV ROZMĚR[m] 

V1a Podílná čára souvislá 0,125 

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

V2b Podélná čára přerušovaná 1,5/1,5/0,25 

V4 Vodící čára 0,25 

V13a Šikmá rovnoběžná čára 0,5/1,0 

V13a Šikmá rovnoběžná čára 0,5/0,5 
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6.1.3. Ověření vlečných křivek 

 

 Během navrhování okružní křižovatky byl využíván program AutoTURN, který 

ověřuje průjezdnost trasy daným směrodatným vozidlem. Při ověřování byl kladen důraz 

na dráhu předních a zadních kol. Hlavním kritériem při posuzování průjezdu bylo 

nestřetnout se s protisměrným jízdním pruhem.  

 

 Při posuzování této varianty bylo jako směrodatné vozidlo vybráno NS 16,5 m. Po 

posouzení bylo zjištěno, že navrhované prvky vyhoví průjezdu vybraným vozidlem. Za 

nejkritičtější místa jsou považována nároží mezi větvemi A-D a větvemi B-C. Jednotlivé 

prvky byly ale navrženy tak, že při závěrečném posouzení průjezdu trasy nevznikly 

s projetím žádné problémy. 

 

6.2.  Varianta II – Okružní křižovatka s bypassem  

 

 Do této varianty byl přidán bypass mezi větve C a D. Bypass je samostatná větev pro 

odbočení vpravo, spojující sousední větve okružní křižovatky. Bypass především zvyšuje 

kapacitu OK, jelikož při odbočení vpravo řidiči křižovatkou vůbec neprojedou. Projektuje 

se i do míst, která nedovolují odbočovací manévr vpravo. Důvodem pro umístění bypassu 

právě mezi větve C a D, byla intenzita dopravy. Po přímém směru po hlavní komunikaci je 

trasa mezi těmito větvemi druhá nejvytíženější. Jelikož se tato křižovatka nachází 

v extravilánu, kde není žádná intenzita chodců, můžeme bypass navrhnout bez problémů 

spojených s přecházením chodců. Tato varianta je náročnější na zábor pozemků než 

předchozí návrh. Plocha nově navržené křižovatky se vzhledem k původnímu stavu zvětšila 

o cca 1268 m2. Odkoupení by se týkalo těchto pozemků: 1988, 609/2, 1987, 609/7, 609/1, 

1952, 1951, 1750, 1627.   

 

 V úseku před křižovatkou byly větve pod určitým úhlem odkloněny od své původní 

osy. Důvodem pro tento krok je lepší navedení vozidel na okružní křižovatku a výraznější 

upozornění na křižovatku pro řidiče. Kvůli tomu návrhu je nutné lehce upravit vjezd na 

čerpací stanici. 
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6.2.1. Návrhové parametry varianty II 

  

Vnější průměr křižovatky 

 U tohoto návrhu byl zvolen menší rozměr průměru než u první varianty - 38 m. Přestože 

je průměr menší, díky odklonu větví je vjezd a výjezd stále pohodlný. 

 

Středový ostrov a prstenec 

 Velikost středového ostrova je 23,5 m. Aby se předešlo destrukci obruby u středového 

ostrova vlivem jejího pojíždění tranzitní dopravou při průjezdu křižovatkou, byl navržen 

pojížděný prstenec v šířce 2 m.  

 

Jízdní pruh na okružní křižovatce 

 Na celé křižovatce je šířka jízdního pásu 5 m.  

 

Větev A 

Vjezdový i výjezdový pruh má šířku 5 m plus vodící proužky.  Ve vzdálenosti 40 m od 

vjezdu a výjezdu křižovatky, jsou hranice stávající komunikace pootočeny o 2° od původní 

 

 

 Obrázek  17 – Varianta II 
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osy komunikace. Díky tomuto pootočení je pohodlnější navedení na okružní pás. Zároveň 

odklonění větví působí na psychiku řidičů, jelikož při vjezdu do křižovatky míjejí stále 

rozšiřující se ostrůvek, který jim dá najevo, že se blíží vjezd na křižovatku.  

 

 Vjezdová větev má poloměr nároží 10 m. U výjezdové větve se nachází nevyhovující 

úhel křížení, z tohoto důvodu zde byl navržen složený kružnicový oblouk s poměry 

poloměrů R2:R1:R2=2:1:2, R1=7 m, R2=14 m. V důsledku složeného kružnicového 

oblouku došlo k odsazení vnější hrany nároží od vnějšího průměru křižovatky o 4,72 m. Na 

této větvi byla zachována původní zpevněná krajnice. Vjezdový a výjezdový pruh odděluje 

ostrůvek v délce 25 m. 

 

Větev B 

Výjezdová větev má šířku 4,5 m plus vodící proužky z obou stran. Nároží u 

výjezdového pruhu je má velikost 15 m. Vjezdová větev se na křižovatku napojuje 

nevhodným úhlem. Proto je zde opět využit složený kružnicový oblouk o poměrech 

poloměrů R2:R1:R3=2:1:3, R1=9 m, R2=18 m, R3=27 m. Vzniklé odsazení hrany jízdního 

pruhu od hranice okružní křižovatky dosahuje vzdálenosti 3,36 m. Z důvodu plynulého 

projíždění křižovatkou nebo možnosti odbočení vpravo je tato vjezdová větev navrhnuta 

v šířce 4,5 m plus vodící proužky. Kvůli odklonění hran komunikace ve velikosti 2° ve 

vzdálenosti 30 m, bylo upraveno napojení vjezdu na čerpací stanici. 

 

Větev C 

Výjezdová i vjezdová větev mají stejnou šířku 5 m plus vodící proužky. Obě větve jsou 

odkloněny o 3° od původní osy, délka odklonění je 40 m. Nároží u výjezdové větve je 

navrhnuto jako složený kružnicový oblouk z důvodů špatného úhlu křížení. Nároží je více 

popsáno u větve B. Zaoblení nároží u větve vjezdové je ve velikosti poloměru 10 m. Mezi 

jízdními pruhy je navržen dopravní ostrůvek v délce 25 m. Napojení výjezdu z čerpací 

stanice zůstává nezměněno.  

 

Větev D 

 Výjezdový pruh u větve D je navržen v šířce 5 m plus vodící proužky a jeho nároží je 

navrhnuto o poloměru 15 m. I tento výjezdový pruh se 40 m před hranicí křižovatky začal 

odklánět v úhlu 3°.  U vjezdové větve se objevuje nevhodný úhel napojení na křižovatku. 

Způsob provedení nároží byl popsán již dříve u větve A. Díky úhlu zde nebylo provedeno 
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pootočení hrany komunikace u vjezdového pruhu. Odkloněním by se jen zvětšovalo 

odsazení hrany křižovatky od vnějšího průměru jízdního pásu. Dopravní ostrůvek je zde 

v délce 25 m.  

 

Bypass mezi větvemi C a D 

Poloměr vnější hrany jízdního pruhu je 190 m. Oblouk byl rozšířen podle tabulky 38, 

ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích [5]. Jelikož se jedná o 

jednosměrnou větev s poloměrem 190 m, bude rozšíření 0,1 m. Délka vyřazovacího úseku, 

který byl vytvořený náběhovým klínem, je 60 m. Při napojení bypassu na větev D nebyl 

naprojektován připojovací pruh z důvodu intenzit. Naprostá většina řidičů, kteří plánují 

pokračovat v jízdě po větvi D, přijíždí ze směru od Znojma, tudíž po větvi C. Proto je zde 

navrhnuto dávání přednosti vozidlům vyjíždějícím z okružní křižovatky. Mezi bypassem a 

samotnou křižovatkou je navržen dopravní ostrůvek. 

 

6.2.2. Vodorovné dopravní značení 

 

 Pro tuto variantu byl zhotoven návrh vodorovného dopravního značení dle TP 133 

Zásady pro vodorovné dopravní značení na PK [4]. Pro návrh byly uplatněny stejné druhy 

vodorovného značení, jako u varianty 1. Druhy značení jsou vypsány v tabulce 6. 

 

6.2.3. Ověření vlečných křivek 

 

 Během navrhování okružní křižovatky byl využíván program AutoTURN, který 

ověřuje průjezdnost trasy daným směrodatným vozidlem. Při ověřování byl kladen důraz 

na dráhu předních a zadních kol. Hlavním kritériem při posuzování průjezdu bylo 

nestřetnout se s protisměrným jízdním pruhem.  

 

 Při posuzování této varianty bylo jako směrodatné vozidlo vybráno NS 16,5 m. Během 

ověřování nebyly zjištěny žádné místa, které by směrodatným vozidlem nemohly být 

projety. Všechny navrhované prvky vyhověly z hlediska průjezdnosti. Nejhorší místa jsou 

opět u špatného úhlu křížení, ale průjezdnost je zde zajištěna. 
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6.3.  Varianta III – Okružní křižovatka s upravenými úhly křížení 

 

 Tento návrh je stavebně nejnáročnější. Je zde navrženo zcela nové vedení obou větví 

vedlejší komunikace. Hlavní silnice zůstala v původním směrovém vedení z důvodu vyšší 

dopravní důležitosti. Nové navedení bylo navrhnuto pomocí dvou protisměrných oblouků. 

Při příjezdu ke křižovatce je vždy první oblouk většího poloměru než oblouk následující. 

Příčinou k tomuto návrhu bylo postupné zklidňování dopravy. I v tomto návrhu byly vnější 

hrany přímých úseků těsně před křižovatkou odsazeny z důvodu lepšího navedení vozidel 

na OK a působení na psychiku řidičů. Oproti variantě II je ale pootočení hrany komunikace 

větší. Z důvodu nového vedení trasy je nutno navrhnout napojení vjezdu na čerpací stanici. 

Tato varianta je prostorově nejnáročnější. Nově zabrané pozemky dosahují plochy přibližně 

1665 m2. Výkup nových ploch by se dotkl těchto pozemků: 1720, 1748, 1750, 614/1, 609/1, 

609/2, 609/7, 1987. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.1. Návrhové parametry varianty III 

  

Vnější průměr křižovatky 

 U tohoto návrhu byl zvolen nejmenší rozměr průměru ze všech návrhů - 36 m. 

Obrázek  18 – Varianta III 
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Díky úpravě úhlů křížení nevznikají problémy při vjezdu ani výjezdu z křižovatky.  

      

Středový ostrov a prstenec 

 Velikost středového ostrova je 20,5 m. Mezi jízdním pruhem a středovým ostrovem je 

navržen prstenec šířky 2,5 m. Prstenec je navržen z důvodu průjezdnosti tranzitní dopravy. 

 

Jízdní pruh na okružní křižovatce 

Na celé křižovatce je šířka jízdního pásu 5 m.  

 

Větev A 

 Šířka vjezdové větve je 5 m plus vodící proužky. Odklon vnější hrany vozovky začíná 

40m od hranice křižovatky a je v úhlu 4°. Nároží u vjezdu je navrhnuto o poloměru 10 m. 

Výjezdová větev dosahuje šířky 5,25 plus vodící proužky. Odklon Vnější hrany 

komunikace je provedeni stejně jako u vjezdové větve. Nároží u výjezdové větve je 

navrhnuto o poloměru 13 m. Vzniklé odsazení je 0,43 m. Mezi jízdními pruhy je dopravní 

ostrůvek v délce 25 m.  

 

Větev B 

Tato větev se ve vzdálenosti přibližně 140 m odklání od své původní trasy pomocí 

oblouky o poloměru 110 m. Následuje protisměrný oblouk s poloměrem 50 m. Oba oblouky 

musely být rozšířeny dle tabulky 38, ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních 

komunikacích [5]. Mezi těmito oblouky se nachází přímý úsek v délce cca 6 m. Nově 

navedená trasa se s hlavní komunikací kříží v úhlu 80°. Tento úhel je už vyhovující. 

Pootočení vnější hrany silnice od své osy je v tomto případě 10°. Šířka vjezdové i výjezdové 

větve je 5 m plus vodící proužky. Poloměr nároží u výjezdové větve je 12 m, u vjezdové 

větve 14 m. Dále je zde navržen ostrůvek v délce 12,39 m. 

 

Větev C 

 Obě vnější hrany jsou ve vzdálenosti 40 m od hranice křižovatky odkloněny od osy 

v úhlu 4°. Šířka jízdních pruhů je také stejná, 5 m plus vodící proužky. Poloměr nároží u 

výjezdové větve je 14 m, u vjezdové větve je poloměr 10 m. U nároží výjezdové větve 

vzniklo odsazení 1,28 m. Ostrůvek navržen ve vzdálenosti 25 m. Napojení výjezdu 

z čerpací stanice je stejné jako v původním stavu. 
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Větev D 

 Tato větev se ve vzdálenosti cca 144 m před křižovatkou odklání od své původní osy. 

Odklon je navrhnut obloukem o poloměru 120 m. Následuje přímý úsek v délce cca 14 m. 

Druhý oblouk je navržen v poloměru 60 m. Oba oblouky musely být rozšířeny dle tabulky 

38, ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích [6]. Jízdní pruhy 

této větve jsou navrženy v šířce 5 m plus vodící proužky, nároží u výjezdové větve je o 

poloměru 12 m. U větve vjezdové je velikost zaoblení nároží o poloměru 13 m s odsazením 

hrany jízdního pruhu 0.43 m. Pootočení hrany vozovek začíná 30 m před hranicí křižovatky. 

 

Nové napojení čerpací stanice 

 Z důvodu odklonění nové trasy bylo potřeba navrhnout propojení větve B s vjezdem na 

čerpací stanici. K těmto účelům byl využit prostor stávající komunikace. Byly navrženy 

dvě jednosměrná ramena, která se spojují před prostorem nynějšího propustku. Vjezd na 

čerpací stanici ve směru od obce Suchohrdly je zajištěn plynulým pokračováním přímého 

směru jízdy po původní komunikaci. Z důvodů zklidňování dopravy zde byl navržen 

dopravní stín, který řidiče nutí mírně změnit směr jízdy a tudíž i zmenšit rychlost. Šířka 

tohoto jízdního pruhu je 4 m plus vodící proužky. Vozidla přijíždějící ze směru od 

křižovatky vjedou na čerpací stanici po rameni šířky 5,75 m plus vodící proužky. Tato šířka 

byla zvolena podle vlečných křivek prověřujícího vozidla NS 16,5 m. Řidiči jedoucí po 

tomto rameni mají přednost v jízdě vzhledem k rameni vedoucí od obce Suchohrdly. Toto 

uspořádání bylo navrhnuto z důvodů rychlého opuštění komunikace přivádějící vozidla 

k okružní křižovatce. Mezi rameny přivádějící k čerpací stanici a větví křižovatky je 

navržen dopravní ostrůvek. 

 

6.3.2. Vodorovné dopravní značení 

 

 Pro tuto variantu byl zhotoven návrh vodorovného dopravního značení dle TP 133 

Zásady pro vodorovné dopravní značení na PK [5]. Pro návrh byly uplatněny stejné druhy 

vodorovného značení, jako u předchozích variant. Druhy značení jsou vypsány v tabulce 6. 
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6.3.3. Ověření vlečných křivek 

 

 Během navrhování okružní křižovatky byl využíván program AutoTURN, který 

ověřuje průjezdnost trasy daným směrodatným vozidlem. Při ověřování byl kladen důraz 

na dráhu předních a zadních kol. Hlavním kritériem při posuzování průjezdu bylo 

nestřetnout se s protisměrným jízdním pruhem.  

 

 Při posuzování této varianty bylo jako směrodatné vozidlo vybráno NS 16,5 m. Díky 

nově navrženým úhlům nebyly při ověřování zjištěny žádné kritické místa. 

 

   

7. VYHODNOCENÍ NEJLEPŠÍ VARIANTY 

 

K vyhodnocená nejvýhodnější varianty, která by byla doporučena k realizaci bylo 

využito multikriteriální hodnocení. Každému z hodnocených kritérií byla přiřazena váha 

důležitosti v rozsahu 1-3  (3 - nejdůležitější, 2 - středně důležité, 1 - nejméně důležité). 

Následně byla kritéria obodována body 1-10 (1 - nejhorší, 10 - nejlepší). 
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7.1.  Zdůvodnění hodnocení  

 

Stavební úpravy 

Při hodnocení podle tohoto kritéria se posuzoval předpokládaný rozsah stavebních 

prací. Důležitost tohoto kritéria byla vyhodnocena jako stupeň 2. Za vítězný návrh je 

považována varianta I. Tato varianta se nejvíce přibližuje původnímu stavu křižovatky, 

proto nebude rozsah prací v takové míře, jako u ostatních dvou variant.  

 

 

 

  KRITÉRIUM VÁHA BODY HODNOCENÍ SOUČET POŘADÍ 

V
A

R
IA

N
TA

 I 
Stavební úpravy 2 6 12 

62 3 

Zábor pozemků 1 7 7 

Ekonomické hledisko 2 5 10 

Navedení ramen na OK 2 4 8 

Průjezdnost hlavních tahů 3 5 15 

Nutnost nového napojení 
okolních komunikací 

1 10 10 

              

V
A

R
IA

N
TA

 II
 

Stavební úpravy 2 5 10 

68 1 

Zábor pozemků 1 6 6 

Ekonomické hledisko 2 4 8 

Navedení ramen na OK 2 6 12 

Průjezdnost hlavních tahů 3 8 24 

Nutnost nového napojení 
okolních komunikací 

1 8 8 

              

V
A

R
IA

N
TA

 II
I 

Stavební úpravy 2 3 6 

58 2 

Zábor pozemků 1 4 4 

Ekonomické hledisko 2 3 6 

Navedení ramen na OK 2 8 16 

Průjezdnost hlavních tahů 3 7 21 

Nutnost nového napojení 
okolních komunikací 

1 5 5 

Tabulka 7 – Vyhodnocení variant 
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Zábor pozemků 

 Při vyhodnocování tohoto kritéria byly u každé varianty sečteny plochy nového návrhu, 

které by se při realizaci musely odkoupit. Významnost záboru pozemků je 1. Jelikož je u 

varianty I nejmenší potřebná plocha k výkupu, i zde zvítězil tento návrh. 

 

Ekonomické hledisko 

 U vyhodnocování variant z pohledu investic se dá předpokládat, že znovu vyhraje 

varianta I, protože ekonomické hledisko je úzce spjaté se dvěma předchozími kritérii. 

Důležitost tohoto bodu byla vyhodnocena jako stupeň 2. Za nejlevnější návrh je považován 

návrh I. 

 

Navedení ramen okružní křižovatku 

Při projektování II. a III. varianty byl návrh veden k lepšímu zaústění větví k okružní 

křižovatce. U varianty III bylo navedení značnější, proto zde vyhrála tato varianty. Toto 

kritérium bylo ohodnoceno 2. stupněm důležitosti. 

 

Průjezdnost na hlavních tazích 

Zde byla posuzována průjezdnost na hlavní komunikaci a pak průjezdnost mezi větvemi 

C a D. Toto kritériu bylo bráno jako stěžejní, proto je zde i váha důležitosti nejvyšší. Díky 

vybudování bypassu u II. varianty, by se průjezd od Znojma směrem na obci Dyje stal 

pohodlnějším. Z tohoto důvodu zde vyhrála varianta II. 

 

Nutnost nového napojení okolních komunikací 

 Zde se posuzovalo, jestli by při realizaci bylo nutné nově napojit přilehlé komunikace. 

Důležitost tohoto kritéria je 1. Jelikož u varianty I zůstávají ramena, v místech napojení 

vjezdu na čerpací stanici, na stejném místě, vyhrává varianta I. 

 

7.2. Celkové vyhodnocení 

 

 Po zohlednění bodového ohodnocení a váhy důležitosti daného kritéria bylo zjištěno 

pořadí jednotlivých variant. Jako nejhorší varianta se ukázala okružní křižovatka 

s upravenými úhly křížení (varianta III). Tato křižovatky by byla stavebně velmi náročná 
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v porovnání s ostatními variantami. Na střední příčce skončila jednoduchá okružní 

křižovatka (varianta I). Ta by sice z hlediska finanční a stavební náročnosti byla 

nejjednodušší, ale to by se neblaze podepsalo na pohodlnosti jízdy. Za zcela vítěznou 

variantu je považována okružní křižovatka s bypassem. Realizace bypassu by značně 

ulehčila intenzitě vozidel na samotné křižovatce a zrychlila by průjezd mezi větvemi C a D. 

Proto je k případné realizaci doporučena varianta II – okružní křižovatka s bypassem. 

 

 

8. ROZPRACOVÁNÍ VÍTĚZNÉ VARIANTY 

 

Varianta, která v multikriteriálním hodnocení zvítězila, je detailněji rozpracována.  

Je pro ni navrhnuto kromě vodorovného dopravního značení i svislé dopravní značení 

(příloha 6). Dále byly prověřeny rozhledové poměry při vjezdu na okružní křižovatku a 

během jízdy po jízdním pruhu křižovatky (příloha 11). Po vyhodnocení rozhledů je 

doporučeno odstranění přibližně 6 stromů, které se nacházejí u nároží mezi větvemi A a B. 

V ostatních případech rozhledy vyhověly. Pro vítězný návrh je také zpracováno materiálové 

rozvržení návrhu (příloha 12). Okružní křižovatka s bypassem bude i srovnána s původním 

stavem průsečné křižovatky (příloha 13). Nakonec bude vyhotoven příčný řez ramenem 

hlavní komunikace (příloha 14). 

 

Návrh vozovky 

 Vozovka byla navržena v souladu s TP 170 Navrhování vozovek pozemních 

komunikací [8]. Dle měření ŘSD byl zjištěn počet těžkých nákladních vozidel 1950 

voz/den. Tato hodnota spadá do II. třídy dopravního zatížení. Návrhová úroveň proto bude 

D0. Podle úrovně byl vybrán typ vozovky D0-N-1-II-PIII . 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek  19 – skladba vozovky 
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Skladba vozovky je následující:  

 SMA – Asfaltový koberec mastixový  40 mm 

 ACL -  Asfaltový beton pro ložní vrstvy 70 mm 

 ACP – Asfaltový beton pro podkladní  90 mm 

 MZK – Mechanicky zpevněné kamenivo 200 mm 

 ŠDA – Štěrkodrť    250 mm 

 

Předběžný rozpočet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLOŽKA CENA MJ 
MĚRNÁ 

JEDNOTKY 
POČET CENA Kč 

ODSTRANĚNÍ POVRCHU- ASFALT 652 Kč/m2 5318,72 3467805,44 

ODSTRANĚNÍ STROMU 373 Kč/ks 6 2238 

VYDLÁŽDĚNÍ ODSAZENÍ DLAŽEBNÍ 
KOSTKY 

2888 Kč/m2 91,61 264569,68 

NOVÁ VOZOVKA 1364 Kč/m2 6079,59 8292560,76 

OBRUBNÍKY 341 Kč/m 1348,64 459886,24 

PROPUSTEK 59500 Kč/m 8,37 498015 

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ VODOROVNÉ 422 Kč/m2 337,12 142264,64 

OHUMUSOVÁNÍ + OSETÍ VEGATACÍ 87 Kč/m2 1027,3 89375,1 

PRSTENEC 1769 Kč/m2 148,36 262448,84 

CELKOVÁ CENA 13479163,7 

Tabulka 8 – Předběžný rozpočet  
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9. ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo zpracování možných variant rekonstrukce křižovatky 

silnic I/53 a II/408 v blízkosti města Znojmo. Při projektování jednotlivých návrhů bylo 

přihlédnuto k problémům nynějšího stavu křižovatky a tato kritická místa byla v nových 

návrzích odstraněna. U všech variant bylo provedeno posouzení na průjezdnost v programu 

AutoTURN, které prokázalo plynulý průjezd křižovatkou i nově navrženého bypassu u 

varianty II a nové napojení vjezdu na přilehlou čerpací stanici. Všechny varianty také 

kapacitně vyhoví výhledové intenzitě dopravy v roce 2035.  

 

Po srovnání bodového součtu z multikriteriálního hodnocení byla za nejefektivnější 

návrh prohlášena varianta II – okružní křižovatky s bypassem, která byla dále rozpracována. 

Tato varianta svým uspořádáním řeší problémové místa stávajícího stavu, jako jsou nehodné 

úhly křížení, špatná plynulost dopravy a nízká bezpečnost. Zároveň díky bypassu odlehčuje 

intenzitě na samotné okružní křižovatce a zvyšuje komfort jízdy mezi propojenými větvemi 

C a D. Z těchto důvodů je tato okružní křižovatka doporučena k případné realizaci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 

 Chtěla bych poděkovat svému vedoucímu bakalářské práce Ing. Janu Petrů, Ph.D, za 

vedení a jeho rady při tvorbě této práce 

 



40 
 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

 

[1] TP 188 Posuzování kapacity neřízených úrovňových křižovatek. Mariánské 

lázně, Koura, 2007 

[2] Jednotná dopravní vektorová mapa. [online]. [cit. 2015-04-29]. Dostupné 

z:http://maps.jdvm.cz/mapsphere/MapWin.aspx?M_Site=cdv&M_Lang=cs 

[3] TP 135 Projektování okružních křižovatek na silnicích a místních komunikací, 

II. Vydání. MD ČR 2005 

[4]  TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikací, II. 

vydání. MD ČR 2005 

[5] 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích  

[6] TP 189 Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích (II. vydání), MD 

ČR, 2012 

[7] TP 225 Prognóza intenzit automobilové dopravy, II.vydání, MD ČR, 2012 

[8]  TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací, MD ČR 2004 

[9] Ministerstvo dopravy ČR. Informace o dopravních nehodách. [online].  

[10]  ŘSD ČR. Informace o intenzitách dopravy. [online]. [cit. 2015-04-29]. 

Dostupné z:http://www.rsd.cz/Silnicni-a-dalnicni-sit/Intenzita-dopravy 

[11]  Mapy.cz. [online]. [cit. 2015-04-29]. Dostupné z: http://www.mapy.cz/ 

[12]  Map Google a Google Earth. [online]. [cit. 2015-04-29]. Dostupné z: 

www.google.cz/maps/ 

[13]  Český úřad zeměměřický a katastrální. Geografické podklady. [online].  

[cit. 2015-04-29]. Dostupné z: http://geoportal.cuzk.cz/ 

  

  

 

  

 

 

  

 

 

 

http://maps.jdvm.cz/mapsphere/MapWin.aspx?M_Site=cdv&M_Lang=cs
http://www.mapy.cz/


41 
 

SEZNAM OBRÁZKŮ 

 

Obrázek  1 – Poloha křižovatky      5 

Obrázek  2 – Označení větví      6 

Obrázek  3 – Příklad svislého značení     8 

Obrázek  4 – Příklad svislého značení     9 

Obrázek  5 – Zbytky vodorovného značení    9 

Obrázek  6 – Příklad vodorovného značení    10 

Obrázek  7 – Měřící úseky      11 

Obrázek  8 – Označení dopravních proudů    13 

Obrázek  9 – Vysoká intenzita těžkých vozidel    15 

Obrázek  10 – Koeficienty pd
i      17 

Obrázek  11 – Koeficienty vývoje intenzit dopravy pro výhledový rok 18 

Obrázek  12 – Nehoda z roku 2002     19 

Obrázek  13 – Dopravní nehody      20 

Obrázek  14 – Hustá vegetace      21 

Obrázek  15 – Poničené svodidlo v důsledku kolize   22 

Obrázek  16 – Varianta I       23 

Obrázek  17 – Varianta II       27 

Obrázek  18 – Varianta III       30 

Obrázek  19 – Skladba vozovky      36 

 

 

SEZNAM TABULEK 

 

Tabulka 1 – Celoroční průměrná intenzita z roku 2005   11 

Tabulka 2 – Celoroční průměrná intenzita z roku 2010   11 

Tabulka 3 – Intenzity jednotlivých hodin [voz/h]   13 

Tabulka 4 – Přepočtové koeficienty skladby dopravního proudu 14 

Tabulka 5 – Intenzita špičkové hodiny [voz/h] [pvoz/h]   14 

Tabulka 6 – Použité druhy vodorovného dopravního značení  25 

Tabulka 7 – Vyhodnocení variant      34 

 

file:///D:/_Škola_/Bakalářská%20práce/BP%2029.4..docx%23_Toc418072944
file:///D:/_Škola_/Bakalářská%20práce/BP%2029.4..docx%23_Toc418072945
file:///D:/_Škola_/Bakalářská%20práce/BP%2029.4..docx%23_Toc418072946
file:///D:/_Škola_/Bakalářská%20práce/BP%2029.4..docx%23_Toc418072947
file:///D:/_Škola_/Bakalářská%20práce/BP%2029.4..docx%23_Toc418072948
file:///D:/_Škola_/Bakalářská%20práce/BP%2029.4..docx%23_Toc418072949
file:///D:/_Škola_/Bakalářská%20práce/BP%2029.4..docx%23_Toc418072950
file:///D:/_Škola_/Bakalářská%20práce/BP%2029.4..docx%23_Toc418072951
file:///D:/_Škola_/Bakalářská%20práce/BP%2029.4..docx%23_Toc418072952
file:///D:/_Škola_/Bakalářská%20práce/BP%2029.4..docx%23_Toc418072953
file:///D:/_Škola_/Bakalářská%20práce/BP%2029.4..docx%23_Toc418072954
file:///D:/_Škola_/Bakalářská%20práce/BP%2029.4..docx%23_Toc418072955
file:///D:/_Škola_/Bakalářská%20práce/BP%2029.4..docx%23_Toc418072956
file:///D:/_Škola_/Bakalářská%20práce/BP%2029.4..docx%23_Toc418072957
file:///D:/_Škola_/Bakalářská%20práce/BP%2029.4..docx%23_Toc418072958
file:///D:/_Škola_/Bakalářská%20práce/BP%2029.4..docx%23_Toc418072959
file:///D:/_Škola_/Bakalářská%20práce/BP%2029.4..docx%23_Toc418072960
file:///D:/_Škola_/Bakalářská%20práce/BP%2029.4..docx%23_Toc418072961


42 
 

SEZNAM PŘÍLOH 

 

1. Situace širších vztahů 

2. Původní stav 

3. Varianta 1 

4. Varianta 1 – vodorovné značení 

5. Varianta 2 

6. Varianta 2 – dopravní značení 

7. Varianty 3  

8. Varianta 3 – vodorovné značení 

9. Vlečné křivky – varianta 2 

10. Vlečné křivky – varianty 2, 3 

11. Rozhledové trojúhelníky 

12. Materiálové řešení 

13. Varianta 2 s původním stavem 

14. Příčný řez 

15. Výpočet kapacity původního stavu 

16. Výpis dopravních nehod 

 

 

 

 

 

 

 

 


