
 
 

VŠB - Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební 

Katedra dopravního stavitelství 

 

 

 

 

 

Návrh okružní křižovatky silnic II/486 a III/4861 – Hukvaldy 

Proposal of the Roundabout of the Road II/486 and III/4861 in Hukvaldy 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Student:          David Král 

  Vedoucí diplomové práce:                      doc. Ing. Miloslav Řezáč 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: 

 

 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 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                                                                                                     ……………….. 

 ........................................         Podpis studenta 

           



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování: 

 Především bych rád poděkoval mému vedoucímu bakalářské práce doc. Ing. Miloslavu 

Řezáčovi, Ph.D. za cenné a odborné rady, se kterými se se mnou podělil, a také děkuji za jeho 

trpělivost a čas věnovaný mé bakalářské práci. Dále bych chtěl také poděkovat doc. Ing. 

Vladislavu Křivdovi, Ph.D. a Ing. Janovi Petrů Ph.D. za ochotu při zpracování mé bakalářské 

práce. 



 
 

 

Anotace 

Předmětem této bakalářské práce je návrh okružní křižovatky silnic II/486 a III/4861 

v obci Hukvaldy. Hlavním důvodem úprav stávající stykové křižovatky je bodová závada 

v bezpečnosti silničního provozu, kterou tato křižovatka svým nepřehledným umístěním a 

stavebním uspořádáním tvoří. Práce bude obsahovat popis stávajícího stavu, dopravně 

inženýrský průzkum a závěrečný návrh okružní křižovatky.  Při tvorbě této bakalářské práce 

byl kladen důraz na splnění všech platných vyhlášek, předpisů a norem. 

Klíčová slova: okružní křižovatka, přestavba, dopravní průzkum, styková křižovatka, intenzity 

dopravy. 

 

 

 

 

Annotation 

 The subject of this bachelor thesis is to design the roundabout of roads II/486 

and  lll/4861 in  Hukvaldy village. The main reason for changes in an existing contact junction 

is a point defect in a traffic safety that this junction creates due to its untransparent location and 

structural layout. The thesis will include a description of the current situation, traffic 

engineering survey and the final draft of the roundabout. The main emphasis has been put on 

compliance with all rules, regulations and standards. 

Keywords: roundabout, reconstruction, transport survey, cover intersection, traffic intensity. 
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1. Identifikační údaje stavby 
 

 

1) Stavba 

Stavba                                                             Návrh okružní křižovatky silnic II/486 a   

                                                                        III/4861 Hukvaldy 

Katastrální území                                            Sklenov (748293)  

Obec                                                                Hukvaldy (598691) 

Kraj                                                                 Moravskoslezský 

Uvažovaný správce křižovatky                       SSMSK - Správa silnic Moravskoslezského  

                                                                         kraje p.o., Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 

Druh stavby                                                     Přestavba stykové křižovatky na okružní  

                                                                         křižovatku 

2) Objednatel  

Název                                                               Správa silnic  Moravskoslezského kraje, p.o.                                                  

IČ                                                                     00095711    

Adresa                                                              Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 

 

3) Zhotovitel dokumentace 

 

  Jméno                                                              David Král 

 

 

 

 

 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=KZDjIgoNAZkylh45lF0mYXB_8iB_OGELBzVtA208YaARly0SySLp5ykEbKsLdmtwvtpuwodsXVpBuyn3DPV4a30hwo5dAazByR-ytgUMtnt67v10Fm8Hpw==
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2. Popis stávajícího stavu 

 

2.1 Popis lokality 

Křižovatka se nachází v obci Hukvaldy, okres Frýdek-Místek v Moravskoslezském kraji. Obec 

Hukvaldy tvoří čtyři části a to Dolní Sklenov, Horní Sklenov, Hukvaldy a  Rychaltice. Jedná se 

o lokalitu, která je známá především svým turistickým významem, mezi které patří hrad 

Hukvaldy, jehož hlavní funkcí bylo  chránit důležitou obchodní stezku spojující Olomouc s 

polským Krakovem. V současnosti zde žije okolo 1980 obyvatel. Oblast Hukvaldy má také 

společensko - kulturní význam, jelikož se zde pořádají tradiční hudební festivaly Leoše 

Janáčka, který se zde narodil a Hukvaldy svou tvorbou významně proslavil. Jedná se o poměrně 

historickou křižovatku, jak znázorňuje výřez z mapy z 19. století. Viz. přílohy: Přehledná 

situace – M 1:10 000 – číslo výkresu 01 

 

 

Obr. 1 Křižovatka silnic II/486 – III/4861z 19. století (zdroj: http://mapy.cz) [1] 

http://mapy.cz/
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2.2 Stručný popis stávající křižovatky 

Jedná se o stykovou světelně neřízenou úrovňovou křižovatku, kterou tvoří stýkající se silnice 

II/486 a III/4861. Silnice III/ 4861 je zaústěná do silnice II/ 486 dvěma pásy, které tvoří rozštěp 

a znesnadňují orientaci řidičů v křižovatce. Východně od silnice II/486, ještě před zaústěním 

silnice III/4861 do křižovatky se nachází stávající zpevněná plocha, na které jsou umístěny 

zastávky meziměstské autobusové dopravy a to jak pro směr Brušperk, tak pro směr Mniší. 

Tyto autobusy vyjíždějí ze zastávky přímo na hranici křižovatky a tvoří tak neočekávanou 

překážku na pozemní komunikaci. Křižovatku tvoří dopravní pás hlavní silnice, který je 

v oblouku, na něhož se napojují dvě větve rozštěpu ze silnice III/4861. Toto stavební uspořádání 

křižovatky a dopravní řešení nepřispívá přehlednosti a snadné orientaci řidičů jedoucích 

v křižovatce. Dopravní značení je stanoveno tak, že hlavní silnice je silnice II/ 486. Toto 

uspořádání hlavní pozemní komunikace má za následek zalomenou přednost v jízdě. Absence 

jakýchkoli komunikací či pásů pro chodce v prostoru křižovatky zvyšuje možnost pohybu 

chodců ve vozovce. Návrh přestavby křižovatky na křižovatku okružní je v souladu se 

schváleným územním plánem obce Hukvaldy. Viz. přílohy: Výkres stávajícího stavu – M 1:500 

– číslo výkresu 03 

 

 

Obr. 2 Křižovatka silnic II/486 – III/4861 

(zdroj: http://mapy.cz) [1] 

Obr. 3 Křižovatka silnic II/486 – III/4861 

(zdroj: http://mapy.cz) [1] 

 

http://mapy.cz/
http://mapy.cz/
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2.3 Popis silnic II/486 a III/4861 a bližších dopravních vztahů 

Silnice II/486 začíná v obci Krmelín, kde dále pokračuje do města Brušperk pod názvem 

Krmelínská. Dále pokračuje přes obec Fryčovice pod názvem Fryčovická. V Rychalticích 

mimoúrovňově kříží rychlostní komunikaci R48. V Hukvaldech se stýká se silnicí III/4861, kde 

bude navržen kruhový objezd. Silnice II/486 končí v obci Mniší, kde se napojuje na komunikaci 

I/58. Celková délka komunikace II/486 se pohybuje okolo 18,3 km. 

Silnice III/4861 začíná v obci Hukvaldy v námi řešeném problémovém úseku a končí v obci 

Kozlovice. Celková délka této komunikace se pohybuje okolo 4.1 km. 

 

 

 

 

 

 

Obr.4 silnice II/486 (zdroj: http://mapy.cz) 

[1]      
Obr. 5 silnice III/4861 (zdroj: http://mapy.cz) 
[1] 

 

 

http://mapy.cz/
http://mapy.cz/
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2.4 Vlastnictví dotčených komunikací 

Silnice II/486 a III/4861 jsou ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, který je sice vlastníkem 

předmětných silnic, avšak zastupitelstvo kraje  usnesením č. 7/64/2 ze dne 13. 12. 2001 ze dne 

svěřilo výkon vlastnických práv k silnicím II. a III. třídy včetně jejich součástí a příslušenství a 

k silničním pozemkům silnic II. a III. třídy příspěvkové organizaci Správa silnic 

Moravskoslezského kraje, která v souladu s ustanoveními zřizovací listiny vykonává vlastnická 

práva samostatně, a také samostatně připravuje a realizuje běžnou údržbu, opravy či 

rekonstrukce krajských komunikací. [4] 

 

3. Nehodovost 

 

3.1 Údaje o dopravních nehodách dle statistiky 

 

V místě křížení silnic III/486 a II/4861 je zaznamenáno: 

             Číslo nehody        Datum            Čas            Druh 

1.  070206080462      27.2.2008      5:45           Srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem   

 

Obr.6 (zdroj: www.jdvm.cz) [3] 

 

http://www.jdvm.cz/
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Poznámka:  Počet uvedených nehod se ve skutečnosti může výrazně lišit z důvodu  nové 

právní úpravy šetření dopravních nehod (od 1.1.2009)  

Citace PČR  

„Řidič nemá povinnost hlásit dopravní nehodu Policii ČR, pokud: 

 

 zjevná škoda na některém ze zúčastněných vozidel nebo přepravovaných věcech nepřesahuje 

100.000,-- Kč (zjevná škoda = škoda, kterou vidíte, laický odhad), 

 nedošlo ke zranění nebo usmrcení osoby,  

 nevznikla hmotná škoda na jiném majetku další osoby (např. škoda na komunikaci, na 

budově, na dopravní značce apod.)“ [10] 

 

3.2 Vyhodnocení nehodovosti 

Z oficiální statistiky vedené od roku 2009 vyplývá velmi nízká nehodovost, byla zaznamenána 

pouze jedna nehoda. Z tohoto důvodu lze předpokládat, že se jedná ze strany zadavatele 

zejména o prevenci v bezpečnosti v dopravě. Současně se jedná o zvýšení komfortu pro 

uživatele silničního provozu na řešené křižovatce. 

 

4. Stručný popis stavby 
 

Jedná se o přestavbu stávající stykové křižovatky silnic  II/486 a III/4861 v obci Hukvaldy 

na okružní křižovatku. Stávající průsečná křižovatka tvoří bodovou dopravní závadu 

v bezpečnosti provozu a znesnadňuje orientaci v křižovatce. V souvislosti s přestavbou  stykové 

křižovatky na křižovatku  okružní dojde také k úpravě zaústění jízdního pásu silnice III/4861 

do silnice II/486. Okružní křižovatka je navržena se stálým vnitřním průměrem D= 12m. 

Okružní křižovatka je jednopruhová s šířkou okružního pásu 7,5m. Tvar středového ostrůvku 

kopíruje tvar kružnice o průměru D=12m. Šířka zpevněného prstence P= 1,5m po celém obvodu 

středového ostrůvku. Celkový vnější průměr křižovatky je potom 30m. 
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4.1 Stručná charakteristika území 

Okružní křižovatka je umístěna v zastavěné části obce Hukvaldy. Její poloha je zřejmá v části 

výkresové dokumentace. Stavební úprava křižovatky je zakotvená ve výhledu v souladu 

s  územním plánem obce Hukvaldy. Stavba řeší vylepšení dopravní infrastruktury a respektuje 

napojení na stávající silniční síť obce. Stavba bude z části umístěna na stávajících silničních 

pozemcích, avšak díky rozloze stavby bude nutný trvalý zábor okolních pozemků. Dotčení 

stávajících inženýrských sítí dojde pouze v případě přeložky vrchního vedení NN, což bude 

v případě stavby investorem respektováno.  

 

4.2 Parcely dotčené výstavbou 

p.č 761 -  Obec Hukvaldy, č.p. 3, 73946 Hukvaldy, ostatní plocha 

p.č 1205/3 - Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava, 

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, 70200 

Ostrava, ostatní plocha – silnice 

p.č 455/4 - Česká republika, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo 

nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2, ostatní plocha - neplodná půda  

p.č 465/3 - Šimečková Šárka Ing., Rodinná 1445/63, Zábřeh, 70030 Ostrava, ostatní plocha – 

jiná plocha 

p.č 1216/1 - Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava, 

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, 70200 

Ostrava, ostatní plocha - silnice 

p.č 1216/1 - Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava, 

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, 70200 

Ostrava, ostatní plocha – silnice 

p.č 453/1 - Pustějovský Klement, V. Volfa 1351/2, České Budějovice 2, 37005 České 

Budějovice, zahrada 

p.č 454 - Pustějovský Klement, V. Volfa 1351/2, České Budějovice 2, 37005 České Budějovice, 

zahrada 
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p.č 760/2 - Obec Hukvaldy, č.p. 3, 73946 Hukvaldy, ostatní plocha – ostatní komunikace 

p.č 1205/2 - Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava, 

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, 70200 

Ostrava, ostatní plocha – silnice 

p.č 760/14 - Románek David, Dolní Sklenov 107, 73946 Hukvaldy, Románková Vladimíra, 

Dolní Sklenov 107, 73946 Hukvaldy, zahrada 

 

Viz. přílohy: Situace pozemkových map – M 1:1000 – číslo výkresu 02 

 

 

4.3 Dosavadní využití a zastavěnost území  

Území určené k výstavbě okružní křižovatky je v současné době stávající styková křižovatka, 

ke které přiléhají okolní soukromé pozemky tvořící převážně zahrady. 

 

4.4 Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 

památková zóna, záplavové území apod.)  

Nedaleko od křižovatky se nachází přírodní park Hukvaldy a  přírodní rezervace Palkovické 

hůrky. Řešený prostor není v ochranném pásmu památkové zóny ani v záplavovém území.  
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4.5 Předpokládaný průběh stavby 

Předpokládaný průběh stavby lze rozdělit do tří částí. Postup při výstavbě je vázán na podmínce 

minimálního omezení provozu a bezpečnosti na pozemní komunikaci. 

 

I. část            Příprava staveniště 

Představuje odfrézování stávajícího krytu silnic v dotčeném rozsahu  silničních úprav, vykácení 

keřů a sejmutí travního drnu, dosypání spodní stavby silnice v místech rozšíření  plochy 

křižovatky, případné přeložky  sloupů nadzemního vedení NN.  

 

II. část          Realizace stavebních prací kruhového objezdu 

Zpracovatel předpokládá, že postup výstavby bude prováděn po polovinách okružní křižovatky 

s využitím provizorní světelné signalizace pro řízení dopravy po dobu výstavby. V této fázi 

budou práce ukončeny do úrovně podkladních vrstev.  

 

III. část         Dokončovací práce 

Jednalo by se o pokládku živičných vrstev vozovky, chodníkových dlažeb, ohumusování svahů 

a případně sadových úprav. 
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5. Stavebně-technický stav komunikací 

Křižovatka je situována v nepřehledném místě. Běžnými uživateli pozemních komunikací i přes 

nepříliš vysokou intenzitu dopravy je tato křižovatka vnímána jako nestandardní a nepřehledná, 

což je dáno netradiční stavební úpravou, rozštěpovým napojením vedlejší komunikace dvěma 

větvemi na hlavní silnici. Ze stávajícího stavu na první pohled nevyplývá, zda se jedná o 

křižovatku stykovou či okružní, přestože svislé i vodorovné značení na nezvyklý typ křižovatky 

uživatele pozemní komunikace upozorňuje. Napojení silnice III/4861 na silnici II/486 ve směru 

Dolní Sklenov, může vyvolávat u uživatelů pozemních komunikací psychologickou přednost, 

která je v bezpečnosti provozu naprosto nežádoucí.  Větve komunikací nesplňují úhel křížení. 

Jedná se o křižovatku bez usměrnění. Viz. obr. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.7 (zdroj: www.google.com/maps) [2] 

 



 
11 

 

5.1 Stav povrchu komunikací 

Stav povrchu komunikací na křižovatce silnic II/486 a III/4861 byl proveden dle TP 82 – 

Katalog poruch netuhých vozovek. Jako metoda sběru poruch byla zvolena vizuální prohlídka 

se záznamem poruch do tabulky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab.1 Přehled typů poruch 

 

Skupina poruch 

Číslo 

poruchy 

kat.list 

Název poruchy Evidováno 

Ztráta 

protismykových 

vlastností 

01 Ztráta mikrotextury ANO 

02 Ztráta makrotextury NE 

Ztráta hmoty 

03 Kaverny ANO 

04 Opotřebení EKZ,EMK NE 

05 Ztráta kameniva z nátěru NE 

06 Ztráta asfaltového tmelu NE 

07 Hloubková koroze ANO 

08 
Výtluky v obrusné vrstvě a 

krytu 
NE 

09 Vysprávky ANO 

Trhliny 

10 Mozaikové trhliny ANO 

11 Trhlina úzká podélná NE 

12 Trhlina úzká příčná ANO 

13 Trhlina široká podélná NE 

14 Trhlina široká příčná NE 

15 Trhlina rozvětvená podélná NE 

16 Trhlina rozvětvená příčná NE 

17 Síťové trhliny ANO 

Deformace 

18 Olamování okrajů vozovky ANO 

19 Puchýře v MA NE 

20 Nepravidelné hrboly NE 

21 Vyjeté koleje NE 

22 Místní hrbol NE 

23 Podélný hrbol NE 

24 Místní pokles ANO 

25 Podélný pokles ANO 

26 Plošná deformace vozovky NE 

27 Prolomení vozovky NE 

Jiné poruchy 
28 Zanesení příkopů NE 

29 Zvýšená nezpevněná krajnice NE 



 
12 

 

5.2 Vyhodnocení stávajícího stavu povrchu 

Stávající povrch komunikace je tvořen asfaltovým kobercem, který vykazuje značné množství 

poruch. Druhy poruch v daném úseku jsou zejména příčné trhliny, síťové trhliny, vysprávky, 

mozaikové trhliny a ztráta mikrotextury. Na určitých úsecích dochází k odlamování krajů 

komunikace. Na rameni vedlejší pozemní komunikasce se vyskytují ve velkém měřítku 

především síťové trhliny společně s místním poklesem. Tyto dva faktory způsobují snížení 

únosnosti vozovky a pohodlí silničního provozu. Viz. obr. 8 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Obr.8 (zdroj: www.google.com/maps) [2] 
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5.3 Vodorovné dopravní značení 

Stávající vodorovné dopravní značení v prostoru křižovatky je špatně viditelné a na některých 

místech již zcela zmizelo. V nočních hodinách již neplní reflexní funkci a je snadno 

přehlédnutelné. Na křižovatce není aplikován vodící proužek a to na žádné ze stýkajících se 

komunikací. Na zalomené hlavní komunikaci je použita středová přerušovaná čára a to v úseku 

křižovatky. Účastník silničního provozu,  který tento úsek nezná, může přehlídnout svislé 

dopravní značení a rozhodne se v daném úseku pro předjížděcí manévr (neboť mu to 

přerušovaná středová čára dovoluje) může být ohrožen. Tyto faktory tvoří závadu v bezpečnosti 

silničního provozu.  

 

Stávající vodorovné značení nesplňuje požadavky TP 133 - Zásady pro vodorovné dopravní 

značení na pozemních komunikacích. [9] Citace TP 133 „Správné užití a jednotné provedení 

vodorovného dopravního značení přispívá ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních 

komunikacích a slouží zejména k optickému vedení a usměrňování pohybu vozidel a ostatních 

účastníků provozu na pozemních komunikacích.“ [9] 

 

 

 

Obr.9 (zdroj: www.smsk.cz) [4] 

Obr.10 (zdroj: www.google.com/maps) 

[2] 
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5.4 Svislé dopravní značení 

Stávající svislé dopravní značení je v souladu s TP 65 - Zásady pro dopravní značení na 

pozemních komunikacích. [8] Jedinou výjimku tvoří značka na komunikaci III/4861 ve směru 

Dolní Sklenov. Citace TP 65 „Nosnou konstrukcí značky se rozumí podpěrný sloupek, stojka 

(např. příhradová nebo z válcovaného profilu), konzola nebo jiná konstrukce, kotvící patka, 

jejíž pomocí je nosná konstrukce osazena do terénu. Nosná konstrukce může být do terénu 

osazena i bez užití kotvicích patek. Nosná konstrukce značky včetně upevňovacích prvků 

musí vyhovovat požadavkům dle ČSN EN 12 899-1. Pro umístění značky lze využít i jiných 

vhodných stávajících konstrukcí (např. sloup veřejného osvětlení nebo sloup trolejového 

vedení), případně lze značku umístit i na přilehlý objekt. Na nosné konstrukci nesmí být 

umístěno nic, co se značkou nesouvisí.“ [8] Tato značka svým umístěním a ukotvením do 

terénu nosné konstrukce tomuto TP neodpovídá. Viz. Obr. 11. 

 

Obr. 11 - značka na komunikaci III/4861 
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6. Dopravně - inženýrský průzkum 

Na křižovatce II/486 x III/4861 nebyl doposud prováděn žádný dopravně – inženýrský 

průzkum. Díky těmto faktorům jsem průzkum uskutečnil sám. Průzkum jsem prováděl dne 11. 

3. 2015 v běžný pracovní den (středa). Časový úsek jsem zvolil od 7:00 do 9:00. Tuto dobu 

jsem zvolil za předpokladu možnosti výskytu většího počtu vozidel pohybujících se v prostoru 

křižovatky. Dopravně – inženýrský průzkum jsem prováděl pomocí videokamery. Sčítání 

vozidel jsem provedl z domova za pomoci videonahrávky pořízené na řešené křižovatce. 

Měření jsem zaznamenával v 15 - ti minutových intervalech. Vozidla jsem rozlišoval na těžká 

a lehká. Lehká vozidla zahrnovala osobní automobily a těžká vozidla zahrnovala nákladní 

automobily, autobusy či jiná rozměrná vozidla nad 3,5t. Do měření jsem nezapočítával motorky 

a cyklisty. Počasí během měření nijak neovlivňovalo dopravu a po celou dobu měření byla 

dobrá viditelnost. Během měření nenastala žádná zvláštní situace (jako například dopravní 

nehoda či konání nějaké masové události v oblasti), která by ovlivnila intenzitu dopravy. 

6.1 Popis stanoviště 

Mé stanoviště se nacházelo u stykové křižovatky silnic II/486 x III/4861 směrem na obec 

Hukvaldy. Z důvodu lepšího přehledu, pohodlí a viditelnosti jsem se rozhodl pozorovat z místa 

u rodinného domu ležícího v přímé blízkosti této křižovatky. Na mém stanovišti jsem 

zaznamenával všechny osobní automobily (lehká vozidla) a nákladní automobily, autobusy atd. 

(těžká vozidla) projíždějící řešenou křižovatkou. 

 

 

 

 

Obr. 12 (zdroj http://mapy.cz) [1] 

 
Obr. 13 (zdroj http://google.com/maps) [2] 

 

http://mapy.cz/
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6.2 Označení ramen 

Rameno A -  silnice II/486  směr Hukvaldy/Kozlovice 

Rameno B -  Silnice II/486  směr Dolní Sklenov/Kozlovice 

Rameno C – Silnice III/4861 směr Hukvaldy/Dolní Sklenov   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 
 

B 
 

C 
 

Obr. 14 (zdroj http://mapy.cz) [1] 

 

http://mapy.cz/


 
17 

 

6.3 Označení proudů na křižovatce 

A1 - silnice II/486 směr přímo na Hukvaldy 

A2 - silnice II/486 směr doleva na Kozlovice 

B1 - silnice II/486 směr přímo na Dolní Sklenov 

B2 - silnice II/486 směr doprava na Kozlovice 

C1 - silnice III/4861 směr doprava na Dolní Sklenov 

C2 - silnice III/4861 směr Doleva na Hukvaldy 

 

 

 

Obr. 15 – označení proudů na křižovatce 
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6.4 Tabulka intenzit dopravy 

 

 

tab.2 intenzity dopravy 

 

 

 

Časový 

úsek 

Dopr. 

proud 
Osobní Nákladní 

Časový 

úsek 

Dopr. 

proud 
Osobní Nákladní 

        

7:00-7:15 A1 8 2 8:00-8:15 A1 6 1 

 A2 4 1  A2 8 1 

 B1 7   B1 9  

 B2 1 1  B2 2  

 C1 10   C1 6  

 C2 1   C2 4  

        

7:15-7:30 A1 4 3 8:15-8:30 A1 9  

 A2 5 1  A2 4  

 B1 11 1  B1 9 1 

 B2 1 2  B2 3  

 C1 9 1  C1 7  

 C2 3   C2 1  

        

7:30-7:45 A1 7  8:30-8:45 A1 4  

 A2 5 1  A2 7 1 

 B1 6 2  B1 10 1 

 B2 2   B2 3  

 C1 3   C1 4  

 C2 1   C2 2  

        

7:45-8:00 A1 7  8:45-9:00 A1 6 2 

 A2 4   A2 11  

 B1 4 1  B1 11 1 

 B2 1   B2 1  

 C1 7 1  C1 4  

 C2 2   C2 2  
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6.5 Určení špičkové hodiny 

Špičková hodina – nejvyšší hodinová intenzita dopravy. [5] 

Pro zjištění špičkové hodiny byla vytvořena tabulka, do které byla zapsána všechna vozidla 

projíždějící křižovatkou ve všech směrech za daný čtvrthodinový interval. Následně byla tato 

vozidla sečtena po hodinových úsecích. Jako špičková hodina byl určen časový úsek, kterým 

projelo za hodinu nejvíce vozidel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Vyhodnocení špičkové hodiny 

7:00 - 8:00 = 130 vozidel 

7:15 - 8:15 = 133 vozidel 

7:30 - 8:30 = 126 vozidel 

7:45 - 8:45 = 134 vozidel 

8:00 - 9:00 = 142 vozidel   

 

Jako špičková hodina byla zvolena doba od 8:00 do 9:00 hod. V tomto časovém rozmezí 

projelo touto křižovatkou nejvíce vozidel za dobu provádění dopravního průzkumu.  

 

 

  

Celkový počet vozidel projíždějících křižovatkou za daný 

čtvrthodinový interval 

7:00 - 7:15 35 

7:15 - 7:30 41 

7:30 - 7:45 27 

7:45 - 8:00 27 

8:00 - 8:15 38 

8:15 - 8:30 34 

8:30 – 8:45 32 

8:45 – 9:00 38 

Celkem 272 

Tab. 3 - intervaly po 15 minutách 
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6.6 Navýšení intenzit 

Citace TP 189 „ Intenzita špičkové hodiny Průzkum se provede v době dopravní špičky: - na 

většině komunikací - v jarních a podzimních měsících v době 14:00-18:00 běžného pracovního 

dne.“ [5] Vzhledem k datu provedeného průzkumu 11. 3. 2015 7:00- 8:00 a naměřených velmi 

malých intenzit jsem se rozhodl z hlediska přesnosti intenzit a konstrukce výsledného návrhu 

okružní křižovatky, intenzity naměřené ve špičkové hodině uměle navýšit o 25%. 

 

 

Naměřené intenzity 

Čas 
Dopravní 

proud 
Osobní Nákladní Celkem Souhrn 

8:00-9:00 A1 25 4 29  

 A2 30 2 32  

 B1 39 2 41 142 

 B2 9 0 9  

 C1 21 1 22  

 C2 9 0 9  

 

 

 

Naměřené intenzity navýšené o 25% 

Čas 
Dopravní 

proud 
Osobní Nákladní Celkem Souhrn 

8:00-9:00 A1 32 5 37  

 A2 38 3 41  

 B1 49 3 52 183 

 B2 12 0 12  

 C1 27 2 29  

 C2 12 0 12  

 

 

Z důvodu bezpečnosti byly vynásobené intenzity zaokrouhleny nahoru na celá čísla. 

 

Tab. 4 – naměřené intenzity 

 

Tab. 5 – naměřené intenzity navýšené o 25% 
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6.7 Výhledové intenzity pro rok 2030 

Výhledové intenzity pro rok 2030 byly provedeny v souladu s TP 225 - Prognóza intenzit 

automobilové dopravy (II. vydání). [6] 

Osobní automobily byly vynásobeny koeficientem lehkých vozidel pohybujících se na silnicích 

II. a III. třídy pro rok 2030. Hodnota tohoto koeficientu je 1,46. [6] 

Nákladní automobily a autobusy byly vynásobeny koeficientem těžkých vozidel pohybujících 

se na silnicích II. a III. třídy pro rok 2030. Hodnota tohoto koeficientu je 1,04. [6] 

  

 

Výhledové intenzity pro rok 2030 

Čas 
Dopravní 

proud 
Osobní Nákladní Celkem Souhrn 

8:00-9:00 A1 47 6 53  

 A2 56 4 60  

 B1 72 4 76 268 

 B2 18 0 18  

 C1 40 3 43  

 C2 18 0 18  

 

 

Hodnoty výhledových intenzit pro rok 2030 byli z hlediska bezpečnosti vytvořeny z intenzit 

navýšených o 25%. Tyto výhledové intenzity byly zpracovány pouze pro špičkovou hodinu 

z důvodu pozdějšího využití při kapacitním výpočtu navrhované okružní křižovatky. Z důvodu 

bezpečnosti byly vynásobené intenzity zaokrouhleny nahoru na celá čísla. 

 

 

 

Tab. 6 – výhledové intenzity 
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Tab. 7 –  ohodnocení návrhu 1.1 

 

7. Návrh okružní křižovatky 

Ke každému z následujících návrhů byla vytvořena tabulka pro hodnocení daných kritérií. 

Každé kritérium je bodově ohodnoceno od 1-5. Návrh s nejvyšším počtem bodů bude dále 

podrobněji rozpracován. 

Návrh 1.1 

Vybudování okružní křižovatky s přilehlou plochou pro otáčení autobusů a autobusovou 

zastávkou. Vjezdy k přilehlým nemovitostem jsou k okružní křižovatce napojeny s polohou 

vycházející ze stávajícího stavu. Tyto vjezdy jsou pak vyvýšeny nad úroveň okružní křižovatky 

a napojeny pomocí snížené obruby. Viz přílohy: Návrh verze 1.1 – M 1:500 – číslo výkresu 04 

Kritéria hodnocení Hodnocení  1 - 5 

Bezpečnost 3 

Estetika trasy a okolí 4 

Šetrnost k životnímu prostředí 4 

Výkonnost 4 

Přehlednost 3 

 Celkem 18 

Obr. 16 – návrh 1.1 
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Tab. 8 –  ohodnocení návrhu 1.1 

 

 

Návrh 1.2 

Vybudování okružní křižovatky s přilehlou plochou pro dočasné odstavovaní autobusů a 

autobusovou zastávku. Pro vjezd na tuto plochu slouží jižní rameno vjezdu. Pro výjezd z této 

plochy slouží místo výjezdu nacházející se v těsné blízkosti okružní křižovatky. Vjezdy 

k přilehlým nemovitostem jsou k okružní křižovatce napojeny s polohou vycházející 

ze stávajícího stavu. Tyto vjezdy jsou pak vyvýšeny nad úroveň okružní křižovatky a napojeny 

pomocí snížené obruby. Viz přílohy: Návrh verze 1.2 – M 1:500 – číslo výkresu 05 

 

 

Kritéria hodnocení Hodnocení  1 - 5 

Bezpečnost 2 

Estetika trasy a okolí 3 

Šetrnost k životnímu prostředí 4 

Výkonnost 3 

Přehlednost 2 

 2 

Obr. 17 – návrh 1.2 
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Tab. 9 –  ohodnocení návrhu 2.1 

 

Návrh 2.1 

Vybudování okružní křižovatky s přilehlou plochou pro otáčení autobusů a autobusovou 

zastávkou. Vjezdy k přilehlým nemovitostem jsou posunuty z hlediska bezpečnosti 

na přehlednější úsek tak, aby vyjíždějící auta z těchto nemovitostí netvořili nepředpokládanou 

překážku v silničním provozu. Tyto vjezdy jsou pak vyvýšeny nad úroveň okružní křižovatky 

a napojeny pomocí snížené obruby. Viz přílohy: Návrh verze 2.1 – M 1:500 – číslo výkresu 06 

 

 

Kritéria hodnocení Hodnocení  1 - 5 

Bezpečnost 5 

Estetika trasy a okolí 4 

Šetrnost k životnímu prostředí 4 

Výkonnost 4 

Přehlednost 4 

 Celkem 21 

Obr. 18 – návrh 2.1 
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Tab. 10 –  ohodnocení návrhu 2.2 

 

Návrh 2.2 

Vybudování okružní křižovatky s přilehlou plochou pro dočasné odstavovaní autobusů a 

autobusovou zastávku. Pro vjezd na tuto plochu slouží jižní rameno vjezdu. Pro výjezd z této 

plochy slouží místo výjezdu nacházející se v těsné blízkosti okružní křižovatky. Vjezdy 

k přilehlým nemovitostem jsou posunuty z hlediska bezpečnosti na přehlednější úsek, jsou 

vyvýšeny nad úroveň okružní křižovatky a napojeny pomocí snížené obruby. Viz přílohy: 

Návrh verze 2.2 – M 1:500 – číslo výkresu 07 

 

Kritéria hodnocení Hodnocení  1 - 5 

Bezpečnost 3 

Estetika trasy a okolí 3 

Šetrnost k životnímu prostředí 4 

Výkonnost 3 

Přehlednost 3 

 Celkem 16 

Obr. 19 – návrh 2.2 
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7.1 Vyhodnocení výsledného návrhu 

 

Návrh Získané body 

Návrh 1.1 18 

Návrh 1.2 14 

Návrh 2.1 21 

Návrh 2.2 16 

 

Jako výsledný návrh, který bude dále rozpracován jsem vybral návrh 2.1, jenž v hodnocení 

získal největší počet bodů. 

 

8. Technické řešení vybraného návrhu 

 

8.1 Stručný popis navrhované stavby 

 

V řešeném území se dnes nachází styková křižovatka silnic II/486 ve směru Krmelín – Mniší a 

silnice III/4861 v úseku Hukvaldy- Kozlovice. Současný stavební stav křížení obou silnic, 

respektive napojení silnice III/4861 na silnici II/486 vytváří rozštěp, který je nepřehledný pro 

orientaci řidičů v křižovatce. Tuto dopravní závadu má odstranit nová okružní křižovatka, o 

vnějším průměru 30,0 m. Součástí stavby bude i rekonstrukce přilehlé autobusové zastávky a 

plochy obratiště autobusů, případně přeložka dvou kusů sloupů vrchního vedení NN. 

 

8.1.2 Předpokládané zahájení stavby 

Dle potřeb a finančních možností investora. 

 

8.1.3 Vazby na územní plán 

Záměr vybudování okružní křižovatky je v souladu s územním plánem obce Hukvaldy, kde je 

s okružní křižovatkou uvažováno. 

 

 

 

 

 

Tab. 11 – vyhodnocení návrhu 

 



 
27 

 

8.1.4 Stručná charakteristika území  

Území se nachází v centru obce, s řídkou a rozptýlenou rodinnou zástavbou. V území převládají 

dopravní zařízení (silnice II/486 a III/4861 ), dále plocha pro otáčení a zastávka autobusů. 

Pozemní objekty v lokalitě jsou rodinné domy.  

  

8.1.5 Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu  

Navrhovaná stavba přispěje k vyšší bezpečnosti dopravy v místě křížení obou komunikaci. Její 

realizací nedojde ke zvýšení intenzity dopravy na komunikacích a svým charakterem nenaruší 

a nezhorší životní prostředí. Křižovatka se stane přehlednější a zajistí uživatelům obou silnic 

stejné podmínky pro průjezd křižovatkou. 

 

8.1.6 Přehled výchozích podkladů a průzkumů 

 - Územní plán obce Hukvaldy   

- Polohopisné zaměření území 

 

  8.1.7 Členění stavby  

Stavba je členěna na stavební objekty: 

     

   SO 01 – Okružní křižovatka  

   SO 02 – Plocha na otáčení autobusů a autobusová zastávka 

   SO 03 – Chodník 

   SO 04 – Přeložka vrchního vedení NN  

     

8.1.8 Podmínky realizace stavby 

 Uvažovaný průběh výstavby 

Projekt předpokládá průběh výstavby bez přerušení dopravy na obou komunikacích a to i za 

cenu vedení a usměrnění průjezdu dopravy prostřednictvím provizorního SSZ. Z toho důvodu 

byla použitá šířka okružního pásu 7,50 m pro případný obousměrný provoz na části okružní 

křižovatky.   
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8.1.9 Přehled budoucích vlastníků a správců 

Investorem stavby v případě realizace je Správa silnic MSK, p.o., která je správcem silnic ve 

vlastnictví MSK, to je silnic II. a III. třídy. Objekt autobusové zastávky a obratiště autobusů je 

ve vlastnictví obce, objekty případných přeložek inženýrských sítí pak je ve vlastnictví 

jednotlivých správců sítí. 

 

8.2 Souhrnný technický popis stavby 

 

Souhrnný popis stavby  

Základem stavby je ve svém rozsahu nová okružní křižovatka, která nahradí stávající stykovou 

křižovatku a rekonstrukce autobusové zastávky, případně plochy obratiště autobusů, a případná 

přeložka sloupů vrchního vedení NN.  

 

Technický popis jednotlivých objektů 

 

SO 01 – Okružní křižovatka silnic II/486 a III/4861 

  

Okružní křižovatka i komunikace rekonstruované v rámci výstavby okružní křižovatky jsou 

navrženy s povrchem z asfaltového betonu, to znamená jako vozovky netuhé dle TP 170. 

Okružní křižovatka je navržena jako tříramenná, s vnějším průměrem 30,0m a s šířkou jízdního 

pásu 7,50 m. Za jízdním pásem ve směru ke středu okružní křižovatky je dále umístěn vnitřní 

prstenec o šířce 1,50 m, jehož povrch je navržen z cementového betonu. Přímo na této 

křižovatce není prováděno sčítání dopravy. Z tohoto důvodu jsem provedl svoje sčítání pro 

účely návrhu dimenze, které jsem převedl formou koeficientů  dle TP 189 na výhledovou zátěž 

roku 2030 s těmito závěry. 

 

 

a. Všechna vozidla za 24 hod v obou směrech …………………………..3752 

b. TNV za 24 hod. v obou směrech ………………………………………238 

 

Vzhledem ke zjištěným intenzitám těžkých nákladních vozidel jsou konstrukce komunikací 

navrženy pro třídu dopravního zatížení IV ve skladbě podle požadavků vycházející z TP 170, 

respektive jeho dodatku z roku 2010 Navrhování vozovek pozemních komunikací:  
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D1-N-2 ( vozovky netuhé) 

 asfaltový beton  pro obrusné vrstvy               ACO 11+              40 mm  ČSN 736121 

 spojovací postřik z kat.asf. emulze  

              s množstvím zbyt. pojiva                               PS-E 0.20 kg/m2                ČSN 736129  

 asfaltový beton pro ložní vrstvy                    ACL 16+               60mm   ČSN 736121 

 spojovací postřik z kat. asf. emulze 

              s množstvím zbyt. pojiva                               PS –E 0.20kg/m2                ČSN 736129               

              asf. beton pro podkladní vrstvy                     ACP 22+                50mm   ČSN 736121 

  

 štěrkodrť 0-32 ŠD 0-32                150 mm ČSN 736126 

              štěrkodrť 16-63                                              ŠD 16 – 63           150 mm  ČSN 736126 

 ------------------------------------------------------------------------------ 

 Celkem                                                                                        450 mm 

 Zhutněná zemní pláň  Edef = 45 MPa 

Výše uvedená konstrukce vozovky je navržena za předpokladu zhutnění pláně na modul 

přetvárnosti  Edef = 45 MPa. Dále je třeba provést kontrolu zhutnění štěrkodrťových vrstev na 

požadované moduly přetvárnosti 70 MPa na spodní vrstvě a 110 MPa na horní vrstvě.  

 

SO 02 Chodníky  

Podél západního okraje okružní křižovatky je navrhován chodník pro pěší v šířce 2,0m. 

k přechodu vedoucí k autobusovému nástupišti. 

Konstrukce chodníku je navržená podle TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací V 

následující skladbě: 

 zámková dlažba( šedá barva ) DL 60 mm 

 kladecí vrstva  L 30 mm 

 štěrkodrť 0-32                                               ŠD 0-32 150 mm 

 ---------------------------------------------------------------------------------- 

 celkem 240 mm 

Zhutněná zemní pláň E def =  35 MPa. 
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SO 03  Autobusová zastávka a obratiště 

  

Autobusová zastávka spolu s obratištěm autobusů je dnes umístěná na asfaltové ploše na parcele 

č. 455/4 . Tato plocha má dnes dvě napojení na silnici II/486, zvlášť vjezd a výjezd. V novém 

řešení bude vjezd i výjezd sloučen do jednoho místa a to cca cca 80 m jižně od středu okružní 

křižovatky, kdy rozměr plochy umožní otočení autobusů na ploše. Plocha bude ponechána na 

stejném místě, pouze vjezd a výjezd z plochy bude sloučen na jedno místo a zaústěn na silnici 

II/ 486. Délka nástupní hrany je stanovená pro jeden autobus, to je na délku stání 13,0 m, šířka 

zastávkového pruhu je 3,50 m. 

 

Dle katalogu  TP 170 byla zvolená konstrukce stání jako tuhá vozovka D1 – T -1 s krytem 

z cementového betonu.  Nástupní hrana bude opatřená obrubníkem pro bezbariérový nástup do 

autobusu, s výškou nástupní hrany 200 mm.  

 

Konstrukce vozovky zastávkového pruhu: 

 

 cementový beton CB II  210 mm 

 kamenivo zpevněné cementem KSC  100mm 

 štěrkodrť 0-63 ŠD 0-63  240mm 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Celkem   550mm 

 

Rovněž pro tuto konstrukci vozovky je nutné na zemní pláni docílit modulu deformace 45 MPa, 

na povrchu vrstvy štěrkodrtě pak 90 MPa. 

 

Nástupiště a přístupový chodník bude proveden ze zámkové dlažby tl. 60 mm v kladecí vrstvě 

30 mm a štěrkodrtě tl. 150 mm.   

Součástí tohoto objektu bude i přístřešek pro cestující o půdorysných rozměrech 4,00 x 2,00 m. 

a případně terénní a úpravy.         

 

SO 04 Přeložka vrchního vedení NN  

Jedná se o vrchní vedení NN ve správě ČEZ Distribuce a,s, kde dojde ke kolizi dvou vedení a 

sloupů s novým návrhem křižovatky.  
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8.3 Bezbariérové řešení stavby 

 

V souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. byly uplatněny prvky vyplývající z obecných technických 

požadavků této vyhlášky zabezpečující bezbariérové užívání staveb v těchto případech: 

 

a. Přechod pro pěší přes silnici II/ 486 (přístup k zastávce autobusů). Snížení silničního 

obrubníku na přechodu na max. 20 mm nad úrovni okraje vozovky  

b. Opatření chodníku varovným pásem šířky 400 mm z dlažby reliéfní kontrastní barvy 

červené. 

c. Signální pás šířky 800 mm rovněž z reliéfní dlažby barvy červené. 

d. Vodící linií chodníku bude tvořit vnější jeho obrubník, který bude převýšen nad 

chodníkovou plochu o 80 mm. 

e. Nástupní hrana zastávkového pruhu je navržená na výšku 200 mm pro bezbariérový nástup 

do autobusu. 

f. Nástupní hrana bude zvýrazněná dlažbou kontrastní (červenou) hladkou, nebo barvou na 

délku nástupní hrany tak aby šířka včetně obrubníku byla 400 mm. 

g. V místě označníku zastávky bude proveden signální pás šířky 800 mm, který bude ukončen 

na nástupní hraně.     

 

Dopravní značení.  

          

Stávající svislé dopravní značení bude v celém rozsahu křižovatky demontováno a nahrazeno 

novým dle TP 65 a TP 133. Viz. přílohy: výkres dopravního značení – M 1:500 – číslo      

výkresu 13. 
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9. Kapacitní posouzení navrhované okružní křižovatky dle TP 234 

Pro výpočet byly použity výhledové intenzity pro rok 2030 zjištěné z dopravního průzkumu a 

řádně přepočtené dle TP 225 - Prognóza intenzit automobilové dopravy (II. vydání). [7] 

 

9.1  Intenzita na okružním páse Ik 

 

Ik,A = IC2 = 𝟏𝟖 j.v/h 

Ik,B = IA2 = 𝟔𝟎 j.v/h 

Ik,C = IB1 = 𝟕𝟔 j.v/h 

 

 

 Obr. 20 - Schéma zobrazující místa průřezu potřebné pro intenzity, kolizní body, a počet 

vozidel na vjezdech a výjezdech každého ramena 
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9.2 Kapacita posouzení vjezdů 

Výpočet kapacitního posouzení jednotlivých vjezdů byl proveden pomocí vzorce uvedeného 

v TP 234. [7] 

 

Ci = 3600. (1 −
∆. Ik,i

nk. 3600
)nk .

ni,koef

tf
. e

−Ik,i
3600

.(tg−
tf
2

−∆)
 

 

∆ Minimální časový odstup mezi vozidly jedoucími po okružním pásu 

𝐼𝑘 Intenzita dopravy na okružním pásu 

𝑛𝑘 Počet jízdních pruhů na okružním páse 

𝑛𝑖,𝑘𝑜𝑒𝑓 Koeficient zohledňující počet pruhů na vjezdu (jeden pruh = 1, dva pruhy = 1,5) 

𝑡𝑓 Následná mezera  

 𝑅𝑖 < 8 𝑚 → 𝑡𝑓 = 3,1 𝑠 

 8 𝑚 ≤ 𝑅𝑖 ≤ 16 𝑚 → 𝑡𝑓 = 3,6 − 0,0625 . 𝑅𝑖 

 𝑅𝑖 > 16 𝑚 → 𝑡𝑓 = 2,6 𝑠 

 𝑅𝑖 Poloměr vjezdu 

𝑡𝑔 Kritický časový odstup  

 𝑏 < 11 𝑚 → 𝑡𝑔 = 4,5 𝑠 

 11 𝑚 ≤ 𝑏 ≤ 20 𝑚 → 𝑡𝑔 = 5,6 − 0,1 . 𝑏 

 𝑏 > 20 𝑚 → 𝑡𝑔 = 3,6 𝑠 

 

Posouzení kapacity na vjezdu A 

𝑛𝑘 = 1 

𝑛𝑖,𝑘𝑜𝑒𝑓 = 1 

b = 15,69 m 

𝑡𝑔 = 5,6 − 0,1. 𝑏 = 5,6 − 0,1 . 15,69 = 4,03 s 

𝑅𝑖 = 15 m 

𝑡𝑓= 3,6 − 0,0625 . 15 = 2,66 s 

∆= 2,1 s 

𝐼𝑘,𝐴= 18 j.v/h 
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CA = 3600. (1 −
∆. Ik,A

nk. 3600
)nk .

ni,koef

tf
. e

−Ik,A
3600

.(tg−
tf
2

−∆) = 

= 3600. (1 −
2,1 .18

1 .3600
)1.

1

2,6
. e

−18

3600
.(4,031−

2,6625

2
−2,1)

= 1333,90943 =1333 pvoz/h 

REZ = 𝐶𝑎 − 𝐼𝑎= 1333 – 113 = 1220 pvoz/h 

Určení úrovně kvality dopravy byla provedena podle grafu z TP 188 uvedeného v příloze. 

Z důvodů velké rezervy kapacity nelze určit doba zdržení, která se blíží 0. 

ÚKD = A 

 

Posouzení kapacity na vjezdu B 

𝑛𝑘 = 1 

𝑛𝑖,𝑘𝑜𝑒𝑓 = 1 

b = 18,27 

𝑡𝑔 = 5,6 − 0,1. 𝑏 = 5,6 − 0,1 . 18,27 = 3,77 s 

𝑅𝑖 = 15 m 

𝑡𝑓= 2,66 s 

∆= 2,1 s 

𝐼𝑘,𝐵= 60 j.v/h 

 

CB = 3600. (1 −
∆. Ik,A

nk. 3600
)nk .

ni,koef

tf
. e

−Ik,A
3600

.(tg−
tf
2

−∆) = 

= 3600. (1 −
2,1 .60

1 .3600
)1.

1

2,6625
. e

−60

3600
.(3,773−

2,6625

2
−2,1)

= 1297,378 = 1297 pvoz/h 

REZ = 𝐶𝐵 − 𝐼𝐵= 1297 – 94 = 1203 pvoz/h 

Určení úrovně kvality dopravy byla provedena podle grafu z TP 188 uvedeného v příloze. 

Z důvodů velké rezervy kapacity nelze určit doba zdržení, která se blíží 0. 

ÚKD = A 
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Posouzení kapacity na vjezdu C 

𝑛𝑘 = 1 

𝑛𝑖,𝑘𝑜𝑒𝑓 = 1 

b = 17,71 m 

𝑡𝑔 = 5,6 − 0,1. 𝑏 = 5,6 − 0,1 . 17,71 = 3,83 s 

𝑅𝑖 = 15 m 

𝑡𝑓= 3,6 – 0,0625 . 𝑅𝑖=3,6 – 0,0625 . 15= 2,66 

∆= 2,1 s 

𝐼𝑘,𝐶= 76 j.v/h 

 

CC = 3600. (1 −
∆. Ik,A

nk. 3600
)nk .

ni,koef

tf
. e

−Ik,A
3600

.(tg−
tf
2

−∆) = 

= 3600. (1 −
2,1 .76

1 .3600
)1.

1

2,6625
. e

−76

3600
.(3,829−

2,6625

2
−2,1)

= 1281,3641 = 1281 pvoz/h 

REZ = 𝐶𝐶 − 𝐼𝐶= 1281 – 61 =1220 pvoz/h 

Určení úrovně kvality dopravy byla provedena podle grafu z TP 188 uvedeného v příloze. 

Z důvodů velké rezervy kapacity nelze určit doba zdržení, která se blíží 0. 

ÚKD = A 

 

 

9.3 Kapacitní posouzení výjezdů 

 

U kapacitního posouzení výjezdu je potřeba brát v úvahu také chodce a to v případě že, intenzita 

chodců na přechodu pro chodce příslušného vjezdu, přesáhne hodnotu 250 ch/h, nebo také jestli 

intenzita chodců včetně intenzity vozidel přesáhne hodnotu 800 ch + voz /h. V takovém případě 

je nutno u posouzení vjezdu zohlednit vliv přecházejících chodců.  

 

Z provedeného dopravního průzkumu jsem zjistil, že intenzity chodců nesplňují tyto hodnoty, 

proto je není nutném při dalším kapacitním výpočtu výjezdu zohledňovat.  
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Vzorec pro výpočet kapacity vjezdu bez vlivu přecházejících chodců. 

𝐶𝑒 =
3600. 𝑛𝑒,𝑘𝑜𝑒𝑓

𝑡𝑓
 

Vzorec pro výpočet kapacity vjezdu zohledňující vliv přecházejících chodců. 

𝐶𝑒 =
3600. 𝑛𝑒,𝑘𝑜𝑒𝑓

𝑡𝑓
 . 𝑒

−𝐼𝑐ℎ
3600

.(𝑡𝑔−
𝑡𝑓

2
)
 

𝑛𝑒,𝑘𝑜𝑒𝑓 Počet jízdních pruhů na výjezdu  

𝐼𝑐ℎ Intenzita chodců 

𝑡𝑓 Následná mezera  

 𝑅𝑒 < 15 𝑚 → 𝑡𝑓 = 3,0 𝑠 

 15 ≤ 𝑅𝑒 ≤ 30 𝑚 → 𝑡𝑓 = 3,6 − 0,04 . 𝑅𝑒 

 30 𝑚 < 𝑅𝑒 → 𝑡𝑓 = 2,4 𝑠 

𝑡𝑔 𝑡𝑔 =
𝑑𝑝

𝑣𝑝
+

𝑑𝑣

𝑣𝑣
+ 𝑡𝑏𝑒𝑧𝑝 

 𝑑𝑝 Délka přechodu pro chodce  

 𝑣𝑝 Rychlost chodce 

 𝑑𝑣 Délka vozidla 

 𝑣𝑣 Rychlost vozidla 

 𝑡𝑏𝑒𝑧𝑝 Bezpečnostní odstup vozidla a chodce 

 

Kapacitní posouzení výjezdu A 

 

ne = 1 

𝑅𝑒 = 15m 

tf = 3,6 – 0,04 . 𝑅𝑒= 3,6 – 0,04 . 15 = 3 s 

𝐶𝐴 =
3600.𝑛𝑒,𝑘𝑜𝑒𝑓

𝑡𝑓
=

3600.1

3
= 𝟏𝟐𝟎𝟎 pvoz/h 

𝑎𝑣 =
𝐼𝑎

𝐶𝑎
=

119

1200
= 0,0992 

𝒂𝒗 < 0,9 → 𝟎, 𝟎𝟗𝟗𝟐 < 0,9 → 𝑉𝑦ℎ𝑜𝑣í 
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Kapacitní posouzení výjezdu B 

 

ne = 1 

𝑅𝑒 = 15 m 

tf = 3,6 – 0,04 . 𝑅𝑒= 3,6 – 0,04 . 15 = 3 s 

𝐶𝐵 =
3600.𝑛𝑒,𝑘𝑜𝑒𝑓

𝑡𝑓
=

3600.1

3
= 𝟏𝟐𝟎𝟎 pvoz/h 

𝑎𝑣 =
𝐼𝑏

𝐶𝑏
=

71

1200
= 0,0592 

𝒂𝒗 < 0,9 → 𝟎, 𝟎𝟓𝟗𝟐 < 0,9 → 𝑉𝑦ℎ𝑜𝑣í 

 

 

Kapacitní posouzení výjezdu C 

 

ne = 1 

𝑅𝑒 = 17, 28 m 

tf = 3,6 – 0,04 . 𝑅𝑒= 3,6 – 0,04 . 15 = 3 s 

𝐶𝐶 =
3600.𝑛𝑒,𝑘𝑜𝑒𝑓

𝑡𝑓
=

3600.1

3
=  𝟏𝟐𝟎𝟎 pvoz/h 

𝑎𝑣 =
𝐼𝑐

𝐶𝑐
=

78

1200
= 0,065 

𝒂𝒗 < 0,9 → 𝟎, 𝟎𝟔𝟓 < 0,9 → 𝑉𝑦ℎ𝑜𝑣í 

  

Po dobu výpočtu kapacitního posouzení OK se nevyskytl žádný problém. Úroveň kvality 

dopravy na navržené okružní křižovatce je stupně A. 
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10.  Orientační náklady 
 

Orientační náklady byly zpracovány pomocí programu BUILDpower. 

 

číslo Název položky MJ množství cena/MJ Celkem (Kč) 

1 
Odstranění asfaltobet. krytu ABS tl. 10 

cm 
m² 2 830,00 850,00 2 382 550,00 

2 Odkopávky pro spodní stavbu silnic m² 709,00 550,00 390 060,00 

3 
Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 

cm 
m² 1 110,00 108,50 120 435,00 

4 Sanace pláně 30 cm m² 1 639,00 960,00 1 573 440,00 

5 Postřik živičný 0,2 kg/m² m² 1 227,00 10,00 12 270,00 

6 Beton asfalt. ACO 11+, tl. 4 cm m² 1 227,00 385,00 472 395,00 

7 Beton asfalt. ACL 16+, tl. 6 cm m² 1 227,00 485,00 595 095,00 

8 
Komunikace s asfaltobeton. krytem, bez 

výkopových prací 
m² 1 576,00 1 450,00 2 285 200,00 

9 
Komunikace s CB krytem, včetně 

zemních prací 
m² 109,00 1 985,00 2016 365,00 

10 
Komunikace z dlažby zámkové (tl. 8 

cm), ŠD podklad, včetně zemních prací  
m² 110,00 1 240,00 136 400,00 

11 
Chodník z dlažby zámkové (tl. 6 cm), 

podklad ŠD včetně zemních prací 
m² 271,00 785,00 212 735,00 

12 
Chodník z dlažby červené zámkové (tl. 6 

cm), podklad ŠD včetně zemních prací 
m² 10,00 855,00 8 550,00 

13 Osazení svislých DZ kus 25,00 3 100,00 77 500,00 

14 Vodorovné DZ z nátěr. hmot tl. Do 3mm   m² 150,00 500,00 75 000,00 

15 
Osazení obruby z kostek drobných, bez 

boční opěry, lože C 12/15 
m 401,00 321,00 128 721,00 

16 
Osazení obruby z kostek drobných, s 

boční opěrou, lože C 12/15 
m 401,00 346,00 138 746,00 

17 Osazení záhon. obruby do lože c 12/15 m 161,00 290,00 46 690,00 

18 Osazení ležícího obrubníku OP 2 30x20 m 46,00 2 850,00 131 100,00 

19 
Osazení stoj. obrub. Kam. s opěrou KS3 

15/25 
m 355,00 665,00 236 075,00 

20 
Osazení obrub. bet. s opěrou ABO 

100/10/25 
m 65,00 465,00 30 225,00 

21 
Osazení bet zastávkového obrubníku 

náběhového CSB HK 1003/400/310-370 
m 4,00 2 500,00 10 000,00 

22 
Osazení bet zastávkového obrubníku 

náběhového CSB HK 1003/400/370 
m 13,00 2 450,00 31 850,00 

Tab. 12 – orientační náklady 

Celková cena bez DPH tedy činní 9 311 402 Kč. Připočteme-li DPH (21%) bude výsledná cena 

11 266 796 Kč. 
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11.  Závěr 
 

Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout okružní křižovatku v místě stávající stykové 

křižovatky silnic II/486 a III/4861 tvořící bodovou dopravní závadu, která je z hlediska 

bezpečnosti nežádoucí. 

Na stávající křižovatce jsem provedl dopravně – inženýrský průzkum. Ze zjištěných údajů byly 

vytvořeny výhledové intenzity dle TP 189 – Stanovení intenzit dopravy na pozemních 

komunikacích. 

Při návrhu okružní křižovatky byla zároveň řešena také plocha pro autobusy, která se nachází 

v těsné blízkosti navrhované okružní křižovatky. Byly navrženy celkově čtyři varianty okružní 

křižovatky, z kterých jsem vybral dle kriteriálního hodnocení výsledný návrh. Domnívám se, 

že tento návrh by odstranil stávající bodovou závadu tvořící stávající styková křižovatka, zlepšil 

orientaci řidičů v řešeném území, zvýšil plynulost a komfort silničního provozu. Viz přílohy: 

Vyjádření PČR k předloženému výslednému návrhu. 

Pro vybraný návrh jsem posoudil konfliktní situace a provedl kapacitní výpočty dle TP 234. 

jako vstupní údaje pro kapacitní posouzení jsem zvolil výhledové intenzity pro rok 2030. 

Z těchto výpočtů jsem zjistil, že výsledný návrh má úroveň kvality dopravy A. Nelze také 

opomenout značné kapacitní rezervy tohoto návrhu.  
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12.  Přílohy  
 

1) Vyjádření PČR k předloženému výslednému návrhu 

2) Graf TP 188 
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Tabulka UKD - [Zdroj: TP 188, úprava: doc. Ing. Vladislav Křivda Ph.D.] 
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