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Anotácia: 

 Bakalárska práca sa zaoberá štúdiou prestavby križovatky na uliciach Jilemnického 

a Košútska v meste Martin. Práca ma za cieľ návrh a posudok jednotlivých variant prestavby 

križovatiek. Súčasne analyzuje dopravný stav v konkrétnom dopravnom uzle. Obsahuje 

dopravný  prieskum. Interpretuje dôvody prestavby z hľadiska zmeny územného plánu 

a nehodovosti na križovatke. Štúdia obsahuje dve varianty prestavby križovatiek. Každá 

z variant obsahuje návrh vo forme technických výkresov. Súčasťou tejto práce je aj výsledný 

odhad nákladov a záverečné posúdenie jednotlivých variant. 

Kľúčové slová: križovatka, okružná križovatka, špirálovitá okružná križovatka, štúdia, 

miestna komunikácia, chodník, dopravný prieskum 

 

 

 

Anotation: 

 This bachelor thesis deals with study of redevelopment of intersection on streets 

Jilemnického and Košútska in the city of Martin. Aim of the work is design and judgement of 

single versions of intersection redevelopment. Analyze current traffic situation in concrete 

traffic junction. The thesis contains traffic survey. Rendering reasons of redevelopment from 

attribution of changes of general city plan and accident on intersection. Study contains two 

versions of redevelopment of intersection. Both versions contain design in technical drawing 

form. Part of this work is indicative estimation of costs and final individual assessment of 

singular versions. 

Key words: intersection, roundabout, turbo roundabout, study, local highway, footway, traffic 

survey 
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ZOZNAM POUŽITÉHO ZNAČENIA 

 

Symbol         Význam       Jednotka 

TEM     transeurópsky medzinárodný tranzit      [-] 

D1      diaľnica s označením         [-] 

R3      rýchlostná komunikácia s označením      [-] 

m.n.m.     mater nad morom          [-] 

RPDI     ročný priemer denných intenzít       [-] 

pi
r      podiel dennej intenzity dopravy mesiaca v roku k   [-] 

ročnému priemeru denných intenzít 

pi
t      podiel dennej intenzity dopravy v deň prieskumu   [-] 

      k týždennému priemeru denných intenzít 

Išh      intenzita dopravy v špičkovej hodine      [voz/deň] 

Id      intenzita dopravy v deň prieskumu      [voz/deň] 

Im      intenzita dopravy v dobe prieskumu      [voz/dm] 

Išh2015     intenzita dopravy v špičkovej hodine pre rok 2015  [voz/h] 

Išh2035     intenzita dopravy špičkovej dopravy pre rok 2035  [voz/h] 

NDS     Národná diaľničná spoločnosť       [-] 

m      meter             [-] 

m2      štvorcový meter           [-] 

bm      bežný meter            [-] 

m.j.      merná jednotka           [-] 

UUR     Ústav územního rozvoje         [-] 
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1 ÚVOD 

 

 V dnešnom čoraz viac sa rozvíjajúcom sa svete so stále vyšším a vyšším počtom áut je 

čoraz väčšia potreba zdokonaľovať infraštruktúrnu sieť či už v extraviláne alebo intraviláne. 

Témou tejto bakalárskej práce je prestavba okružnej trojramennej križovatky nachádzajúcej sa 

v meste Martin na sídlisku Košúty katastrálne patriaceho do miestnej časti Priekopa. Táto 

križovatka má dva ramená ďalej pokračujúce po ulici Jilemnického (cesta I. triedy I/65, 

zberná miestna komunikácia) a tretie rameno tvorí vjazd a výjazd na ulicu Košútska (účelová 

miestna komunikácia) 

 V územnom pláne mesta je priľahlá trávnatá plocha situovaná západne od riešeného 

kruhového objazdu evidovaná ako plocha občianskej vybavenosti na ktorej sa plánuje 

v budúcnosti výstavba, preto bude za potrebu riešiť variantne možnosť kruhového objazdu so 

štyrmi vetvami, pričom pripojená štvrtá vetva bude smerovať práve do tohto priestoru. Dá sa 

predpokladať, že sa zvýši intenzita a takisto aj nehodovosť na tomto už momentálne 

vyťaženom úseku v dobe špičkových dopravných hodín. 

 Cieľom bude zhotovenie štúdie prestavby okružnej križovatky na uliciach Jilemnického 

(I/65) a Košútska (miestna účelová komunikácia). Touto prestavbou by sa mala zaistiť lepšia 

dopravná obslužnosť hlavne na komunikácii I/65 ktorá tvorí okruh mesta Martin a takisto 

vedie k zvýšeniu bezpečnosti dopravy na tejto komunikácii. 

 Začiatok práce bude obsahovať analýzu súčasného stavu, popis polohy inžinierskeho 

objektu ale aj dopravný prieskum. 

 Následne sa navrhnú jednotlivé varianty pre prestavbu. Vypíšu sa návrhové prvky 

krížiacich sa komunikácií a takisto návrhové prvky okružnej križovatky. V návrhu sa zahrnie 

aj orientačný odhad nákladov prestavby križovatky. 

 Na záver sa porovnajú a vyhodnotia jednotlivé zhotovené varianty prestavby okružnej 

križovatky. 
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2 ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU 

 

 V tejto kapitole sa budeme zaoberať analýzou súčasného stavu okružnej križovatky, ktorá 

je umiestnená na uliciach Jilemnického (I/65 v staničení 139,410 00 km) a Košútska (miestna 

účelová komunikácia) nachádzajúcej sa v okresnom meste Martin v miestnej časti Priekopa. 

V tejto analýze sa zameriame práve na polohu mesta Martin z dopravného hľadiska, dopravný 

prieskum a analýzu nehodovosti. 

 

2.1 Dopravný význam mesta Martin 

,,Keďže Martin leží na križovatke multimodálnych dopravných koridorov TEN a TINA, 

bolo potrebné podrobnejšie sa zaoberať rozvojom dopravy a z toho vyplývajúceho návrhu 

dopravného skeletu mesta a jeho napojenia na nadradenú dopravnú sieť. Riešenie dopravy je 

založené na návrhu okružno-radiálneho systému, keď sa k súčasnému malému mestskému 

okruhu, ktorý vedie po obvode historického centra ako časti mestskej pamiatkovej zóny,   

navrhol okruh vonkajší. Okruhy sa vzájomne prepájajú radiálnymi komunikáciami. Vonkajší 

okruh zabezpečuje vzájomné prepojenie jednotlivých mestských častí – vo východnej časti 

mesta navrhovaných a z časti realizovaných -  a  ich  prepojenie s centrom, ale aj 

s nadradenou dopravnou sieťou, so štátnymi cestami, s  diaľnicou D1 a  cestou R3. Mesto leží 

aj na križovatke železničných tratí východ - západ a sever - juh celoslovenského a európskeho 

významu. Napojenie na leteckú dopravu je zaistené v Žiline a v priamej väzbe na mesto sa 

nachádza letisko Martin – Tomčany zaradené ako regionálne verejné pre nepravidelnú 

dopravu miestneho významu. Previazanie mesta s vodnou dopravou je podľa KURS II 

uvažované v Žiline, kde má vzniknúť prístav na Vážskej vodnej ceste.“ [1] 
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Obr. č.  1- Mapa cestnej siete okresu Martin s vyznačením riešených križovatiek [2] 

 

 

2.2 Polohy križovatiek 

 Katastrálne sa tieto križovatky nachádzajú v mestskej časti Martin- Priekopa na sídlisku 

nazývanom Košúty s obytnou panelovou zástavbou a takisto so zástavbou občianskej 

vybavenosti. Presnejšie sa nachádzajú v dopravnom uzle miestnych komunikácii I/65, ktorá je 

zberná (Jilemnického) a obslužnej miestnej komunikácie (Košútska) a severnejšie od súčasnej 

vyššie uvedenej okružnej križovatky sa kríži miestna zberná komunikácia I/65 (Jilemnického) 

s obslužnou komunikáciou (Dúbravcova) a účelovou komunikáciou (Campo´di Martin). 

V blízkom okolí sa nenachádza žiadna vodná plocha.  
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Obr. č.  2 - Satelitný snímok záujmového územia s vyznačením križovatiek [2] 

 

 

Obr. č.  3 - Základná mapa záujmového územia s vyznačením križovatiek [2] 
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 2.3 Geologická a geomorfologická charakteristika 

 Lokalita v ktorej sa bude prestavba realizovať sa nachádza v rovinatom teréne, ktorý nie 

je ovplyvnený žiadnymi vodnými plochami ani vodnými tokmi. Nadmorská výška tejto 

lokality sa pohybuje okolo 338 m.n.m baltického systému po vyrovnaní. Nevyskytujú sa tu 

žiadne nebezpečné zosuvné územia, keďže zemský reliéf v tejto časti mesta je rovinného 

charakteru. Z geologického a geomorfologického hľadiska nám tu nehrozia žiadne riziká. 

2.4 Šírkové usporiadanie 

Zberná komunikácia I/65 (Jilemnického) je hlavnou komunikáciou pre obe riešené 

križovatky a jej celková šírka je 9,5 m v miestach kde nie je pridaný odbočovací jazdný pruh 

a v miestach kde sú tieto pruhy má šírku 13,0 m. Táto komunikácia je smerovo rozdelená 

zeleným deliacim zatrávneným pásom o šírke 5,0 m. Na okružnom páse má jazdný pruh šírku 

7,0 m, stredový kruh má priemer 9,0 m. Na vedľajšej obslužnej komunikácii Košútska je 

rozšírená na tri jazdné pruhy, pričom každý má šírku 3,5 m. S komunikáciou Košútska sa 

kríži obslužná miestna komunikácia Dúbravcová, ktorá je v mieste kríženia rozšírená do troch 

jazdných pruhov o jednotnej šírke jazdného pruhu 3,0 m. Komunikácia Dúbravcova je 

v tomto prípade vedľajšia, v miestach s dvomi pruhmi má celkovú šírku 7,0 m. Severnejšie od 

okružnej križovatky je riešená križovatka B, ktorej hlavnú komunikáciu tvorí taktiež zberná 

komunikácia I/65 (Jilemnického) nie sú vedľajšie križujúce komunikácie presne šírkovo 

usporiadané.  

Obr. č.  4 – Šírkové usporiadanie komunikácie I/65 smer Martin centrum  [3] 
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Obr. č.  5 – Šírkové usporiadanie komunikácie Košútska smer Košúty I [3] 

 

Obr. č.  6 – Šírkové usporiadanie komunikácie Dúbravca smer Košúty II [3] 

 

Obr. č.  7 – Šírkové usporiadanie komunikácie I/65 smer ku komunikácii I/18 [3] 
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Obr. č.  8 – Šírkové usporiadanie komunikácie Dúbravca smer Košúty II [3] 

 

Obr. č.  9 – Šírkové usporiadanie komunikácie Campo´di Martin smer Campo´di Martin [3] 

 

2.5 Súčasný stav križovatiek 

 Riešené križovatky sa nachádzajú v intraviláne, v severnej časti okresného mesta Martin. 

Obe križovatky sa nachádzajú na hlavnej miestnej zbernej komunikácii, ktorú tvorí ulica 

Jilemnického (I/65) po ktorej sa dá dostať do centra smerom na juh a severne sa napája na 

komunikáciu I/18, ktorá taktiež tvorí medzinárodný koridor s označením E50 a takisto 

transeurópsky medzinárodný koridor TEM 4. Križovatku A pretína obslužná miestna 

komunikácia, ktorú tvorí ulica Košútska, po nej sa dostaneme na sídlisko zvané Košúty I. 

Táto križovatka je okružná v provizórnom prevedení s priemerom okružného jazdného pásu 

16,0 m. Dopravné prúdy sú usmernené pomocou: 

 zvislého a vodorovného dopravného značenia  

 smerovacími ostrovčekmi 

 odbočujúcim pruhom vľavo 
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 stredového deliaceho pásu 

Križovatka B je umiestnená taktiež v miestnej zbernej komunikácii (I/65) 150 metrov 

severne od križovatky A. Pretína ju obslužná miestna komunikácia Dúbravca, ktorá ďalej 

smeruje na sídlisko Košúty II, a taktiež účelová komunikácia Campo´di Martin, ktorá 

vedie do obchodného centra Campo´di Martin. Dopravné prúdy sú tu usmernené 

pomocou: 

 vodorovného a zvislého dopravného značenia 

 smerovacích ostrovčekov 

 odbočujúceho pruhu vľavo 

 odbočujúceho pruhu vpravo 

 stredného deliaceho pásu 

Obrázok číslo 2 [2] udáva presné polohy križovatiek s ich vyznačením. 

2.6 Dopravný prieskum 

2.6.1 Spracovanie výsledkov dopravného prieskumu 

Dopravný prieskum bol riešený na okružnej križovatke na ulici Jilemnického s ulicou 

Košútska a takisto na priesečnej križovatke na ulici Jilemnického s ulicou Dúbravcovou. 

Môžeme predpokladať, že daný dopravný prieskum nám poskytne adekvátne údaje 

a podklady pre riešenie a vyhodnotenie inžinierskych dopravných analýz. 

Dopravný prieskum oboch križovatiek bol zhotovený dňa16.1.2015 v piatok. Zvolená 

bola metóda ručného sčítania pre presnejšie výsledky tohto výskumu. Počasie bolo v tento 

deň zamračené s teplotou 7 Cº. Prieskum prebiehal v dobe od 15:00 do 17:00 hodiny. Vozidlá 

boli zaznačované do sčítacích hárkov jednotlivo po stĺpcoch a to s rozdelením do skupín 

motocykle, osobné automobily, nákladné automobily, autobusy, jazdné súpravy a ostatné. 

Kolónka kĺbový autobus bola zo sčítacieho hárku vylúčená, keďže mestská hromadná 

doprava v meste Martin nedisponuje týmto druhom prepravných prostriedkov. Počty 

jednotlivých typov vozidiel boli zaznamenávané čiarkami do tabuliek, ktoré sa členili po 15 

minútových intervaloch pre každý jeden smer. 

Prieskumu sa zúčastnili štyria pomocníci, rodinní príslušníci, ktorý boli o dopravnom 

prieskume náležite poučení. Rozhodol som sa pre metódu ručného sčítania pre dosiahnutie 

presnejších a menej skreslenejších výsledkov. V danú dobu merania neprebiehala v blízkom 
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okolí žiadna uzávierka komunikácie ani žiadne rekonštrukcie komunikácií. Nestala sa žiadna 

dopravná nehoda, ktorá by mohla skresliť tento prieskum. Výsledky sčítania sú uvedené 

v tabuľkách číslo 1 a 2. Rozdelenie jednotlivých dopravných prúdov je uvedené na obrázkoch 

číslo 10 a 11. 

Obr. č.  10 – Zatriedenie dopravných prúdov na križovatke A [2] 

 

Obr. č.  11 - Zatriedenie dopravných prúdov na križovatke B [2] 
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Tab. č. 1 - Počet vozidiel prechádzajúcich križovatkou A daným smerom počas doby 15:00 – 

17:00. Jednotky [voz/dm] 

Dopravný 

prúd 

osobné 

vozidlá 

nákladné 

vozidlá 
autobusy 

jazdná 

súprava 
motocykle 

vozidlá 

celkom 

A (1) 491 4 3 0 0 498 

B (1) 1063 15 49 2 0 1129 

C (1) 27 0 0 0 0 27 

A (2) 164 0 2 0 0 166 

B (2) 492 2 3 0 0 497 

C (2) 1 0 0 0 0 1 

A (3) 1225 4 41 5 0 1270 

B (3) 480 4 0 2 0 486 

C (3) 158 0 0 1 0 159 

 

Tab. č. 2 - Im – Počet vozidiel prechádzajúcich križovatkou B daným smerom počas doby 

15:00 – 17:00. Jednotky [voz/dm] 

Dopravný 

prúd 

osobné 

vozidlá  

nákladné 

vozidlá  autobusy 

jazdná 

súprava motocykle vozidlá celkom 

A (4) 96 5 0 1 0 101 

A (5) 164 0 0 0 0 164 

B (5) 1063 15 49 2 0 1129 

C (5) 20 0 0 0 0 20 

A (6) 84 0 0 0 0 84 

A (7) 121 0 0 0 0 121 

B (7) 491 4 3 0 0 498 
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Prepočet na dennú intenzitu v bežný pracovný deň 

Z údajov pre jednotlivé križovatky, ktoré sú spracované v tabuľkách číslo 1 a2 si 

zhotovím prepočet na dennú intenzitu v bežný pracovný deň za pomoci TP 189 [4]. Hľadajú 

sa koeficienty denných intenzít dopravy pre doporučené doby denných prieskumov. 

Koeficienty pre jednotlivé typy vozidiel: 

 Osobné vozidlá (O) – km,d  = 7,66 

 Nákladné vozidlá (N) – km,d = 5,72 

 Nákladné súpravy (K) – km,d = 5,27  

 Motocykle (M) – km,d = 7,33 

 Autobusy (A) – km,d = 6,24 

 Celkom vozidlá (S) – km,d = 7,48 

Denná intenzita v bežný pracovný deň je zhotovená pomocou vzorca: 

                                                           Id = Im . km,d [voz/deň].                         /1/ 

Tab. č. 3 - Id – Počet vozidiel prechádzajúcich križovatkou A daným smerom počas doby 

15:00 – 17:00 prepočet na dennú intenzitu. Jednotky [voz/deň]. Výpočet je zhotovený podľa 

vzorca /1/ 

Dopravný 

prúd 

osobné 

vozidlá 

nákladné 

vozidlá autobusy 

jazdná 

súprava motocykle 

vozidlá 

celkom 

km,d 7,66 5,72 6,24 5,27 7,33 7,48 

A (1) 3761 23 19 0 0 3725 

B (1) 1063 86 306 11 0 8445 

C (1) 207 0 0 0 0 202 

A (2) 1256 0 12 0 0 1242 

B (2) 3769 11 19 0 0 3718 

C (2) 8 0 0 0 0 7 

A (3) 9384 23 256 0 0 9500 

B (3) 3677 23 0 11 0 3635 

C (3) 1210 0 0 0 0 1189 
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Tab. č. 4 - Id – Počet vozidiel prechádzajúcich križovatkou B daným smerom počas doby 

15:00 – 17:00 prepočet na dennú intenzitu. Jednotky [voz/deň]. Výpočet je zhotovený podľa 

vzorca /1/ 

Dopravný 

prúd 

osobné 

vozidlá 

nákladné 

vozidlá autobusy 

jazdná 

súprava motocykle 

vozidlá 

celkom 

km,d 7,66 5,72 6,24 5,27 7,33 7,48 

A (4) 735 29 0 5 0 756 

A (5) 1256 0 0 0 0 1227 

B (5) 8143 86 306 11 0 8445 

C (5) 153 0 0 0 0 150 

A (6) 643 0 0 0 0 628 

A (7) 927 0 0 0 0 905 

B (7) 3761 23 19 0 0 3725 

Prepočet na ročný priemer denných intenzít (RPDI) 

Odhad stanovenia ročného priemeru denných intenzít sa zhotoví prepočtom intenzity 

dopravy získanej počas prieskumu za pomoci prepočtových koeficientov, ktoré zohľadňujú 

rôzne variácie prieskumu (denné, týždenné, ročné) pre náš výpočet sledujeme ročnú variáciu, 

ktorú získame prepočtom cez dennú intenzitu. Postup tohto výpočtu je presne určený podľa 

TP 189 [4]. Tieto koeficienty sú stanovené s ohľadmi na druhy vozidiel a na charakter 

prevádzky na danej komunikácii. Dopravný prieskum bol zhotovený v januári a komunikácia 

spadá do triedy II-S zmiešaný charakter prevádzky. 

Koeficienty pre jednotlivé typy vozidiel (ročné): 

 Osobné vozidlá (O) - pi
r = 86,6 

 Nákladné vozidlá (N) - pi
r = 80,9 

 Nákladné súpravy (K) - pi
r = 83,6 

 Motocykle (M) - pi
r = 11,3 

 Autobusy (A) - pi
r = 83,1 

 Celkom vozidlá - pi
r = 84,8 

Koeficienty pre jednotlivé typy vozidiel (týždenné): 
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 Osobné vozidlá (O) - pi
t = 120,8 

 Nákladné vozidlá (N) - pi
t = 120,7 

 Nákladné súpravy (K) - pi
t = 124,6 

 Motocykle (M) - pi
t = 105,8 

 Autobusy (A) - pi
t = 124,2 

 Celkom vozidlá - pi
t = 120,9 

Prepočet ročného priemeru dopravných intenzít sa zhotoví pomocou týchto vzorcov: 

                                     RPDI = Im . km,d . kd,t . kt,RPDI [voz/deň]    /2/ 

                                      kd,t = 100(%)/pi
t                                         /3/ 

                                      kt,RPDI = 100 (%) / pi
r                                                /4/ 

Tab. č. 5 - Ročný priemer denných intenzít vozidiel prechádzajúcich križovatkou A daným 

smerom pre rok 2015. Výpočet je zhotovený podľa vzorcov /2/, /3/, /4/ 

Dopravný 

prúd 

osobné 

vozidlá 

nákladné 

vozidlá autobusy 

jazdná 

súprava motocykle 

vozidlá 

celkom 

pi
t 120,8 120,7 124,2 124,6 105,8 120,9 

kd,t 0,83 0,83 0,81 0,8 0,95 0,83 

pi
r 86,6 80,9 83,1 83,6 11,3 84,8 

kt,RPDI 1,16 1,24 1,2 1,2 8,85 1,18 

km,d 7,66 5,72 6,24 5,27 7,33 7,48 

A (1) 3763 24 18 0 0 3648 

B (1) 1023 88 297 10 0 8271 

C (1) 199 0 0 0 0 198 

A (2) 1210 0 12 0 0 1216 

B (2) 3629 12 18 0 0 3641 

C (2) 7 0 0 0 0 7 

A (3) 9034 24 249 0 0 9304 

B (3) 3540 24 0 13 0 3560 

C (3) 1165 0 0 0 0 1165 
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Tab. č. 6 - Ročný priemer denných intenzít vozidiel prechádzajúcich križovatkou B daným 

smerom pre rok 2015. Výpočet je zhotovený podľa vzorcov /2/, /3/, /4/ 

Dopravný 

prúd 

osobné 

vozidlá 

nákladné 

vozidlá autobusy 

jazdná 

súprava motocykle 

vozidlá 

celkom 

pi
t 120,8 120,7 124,2 124,6 105,8 120,9 

kd,t 0,83 0,83 0,81 0,8 0,95 0,83 

pi
r 86,6 80,9 83,1 83,6 11,3 84,8 

kt,RPDI 1,16 1,24 1,2 1,2 8,85 1,18 

km,d 7,66 5,72 6,24 5,27 7,33 7,48 

A (4) 708 30 0 5 0 740 

A (5) 1210 0 0 0 0 1201 

B (5) 7840 88 297 10 0 8271 

C (5) 148 0 0 0 0 147 

A (6) 619 0 0 0 0 615 

A (7) 892 0 0 0 0 886 

B (7) 3621 24 18 0 0 3648 

Tab. č. 7 - Celkový ročný priemer denných intenzít vozidiel prechádzajúcich križovatkou A 

daným smerom 

Dopravný 

prúd Celkový RPDI [voz/deň] 

A (1) 3648 

B (1) 8271 

C (1) 198 

∑ = 12117   

A (2) 1216 

B (2) 3641 

C (2) 7 

∑ = 4864   

A (3) 9304 

B (3) 3560 

C (3) 1165 
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 ∑ = 14029 

 

Tab. č. 8 - Celkový ročný priemer denných intenzít vozidiel prechádzajúcich križovatkou B 

daným smerom 

Dopravný 

prúd 

Celkový RPDI 

[voz/deň] 

A (4) 740 

∑ = 740 

A (5) 1201 

B (5) 8271 

C (5) 147 

∑ = 9618 

A (6) 615 

∑ = 615 

A (7) 886 

B (7) 3648 

∑ = 4534 

Intenzita dopravy špičkovej hodiny Išh 

Odhad intenzity dopravy špičkovej hodiny sa určí podľa TP 189 [4]. Intenzita špičkovej 

hodiny sa teda určí podľa vzorca: 

                                      Išh =RPDI . kRPDI,šh                                                  /5/ 

Koeficient kRPDI,šh = 0,111 čo vyplýva z charakteru prevádzky na riešenej komunikácii. 

Výpočet intenzity dopravy špičkovej hodiny pre križovatku A: 

Išh =RPDI . kRPDI,šh = 14029 . 0,111 = 1557 voz/h                            

 

Výpočet intenzity dopravy špičkovej hodiny pre križovatku B: 

Išh =RPDI . kRPDI,šh = 9618 . 0,111 = 1068 voz/h   
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Tab. č. 9 - Špičková hodinová intenzita dopravy jednotlivých ramien križovatky A pre rok 

2015 

Dopravný 

prúd Išh,2015 [voz/šh] 

A (1) 264 

B (1) 528 

C (1) 13 

∑ = 805  

A (2) 82 

B (2) 252 

C (2) 0  

∑ = 334 

A (3) 650 

B (3) 242 

C (3) 73 

∑ = 965   

Tab. č. 10 - Špičková hodinová intenzita dopravy jednotlivých ramien križovatky B pre rok 

2015 

Dopravný 

prúd 

Išh,2015 

[voz/šh] 

A (4) 46 

∑ = 46 

A (5) 82 

B (5) 273 

C (5) 10 

∑ = 365 

A (6) 32 

∑ = 32 

A (7) 98 

B (7) 650 

∑ = 748 
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Obrázky číslo 12 a13 graficky znázorňujú veľkosti intenzít na križovatkách v špičkovej 

hodine pre rok 2015. 

Obr. č.  12 - Pentlogram intenzít križovatky A v špičkovej hodine pre rok 2015, jednotlivo pre 

ramená 1,2,3 
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Obr. č.  13 - Pentlogram intenzít križovatky B v špičkovej hodine pre rok 2015 

 

Výhľadová intenzita dopravy špičkovej hodiny pre rok 2035 

Výhľadovú intenzitu špičkovej hodiny vypočítame za pomoci prepočtových koeficientov 

pre výhľadovú intenzitu špičkovej hodiny pre daný rok 2035, dané koeficienty a vzorec pre 

výpočet nájdeme v TP 225 [5]. 

Koeficienty vývoja celkového dopravného výkonu: 

 Ľahké vozidlá: k2035 = 1,64 
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 Ťažké vozidlá: k2035 = 1,18 

 Všetky vozidlá: k2035 = 1,55 

Vzorec pre výpočet výhľadovej dopravnej intenzity špičkovej hodiny pre rok 2035: 

                                         Išh,2035 =Išh,2015 . k2035, všetky vozidlá                                               /5/ 

Výpočet výhľadovej intenzity dopravy špičkovej hodiny pre rok 2035 križovatka A: 

Išh,2035 =Išh,2015 . k2035, všetky vozidlá = 1557 . 1,55 = 2413 [voz/šh] 

Výpočet výhľadovej intenzity dopravy špičkovej hodiny pre rok 2035 križovatka A: 

Išh,2035 =Išh,2015 . k2035, všetky vozidlá = 1068 . 1,55 = 1655 [voz/šh] 

2.6.2 Intenzita dopravy z podkladov NDS 

Pre porovnanie prikladám celoštátne sčítanie dopravy, ktoré zhotovila národná diaľničná 

spoločnosť v roku 2010 v okolí dotknutých križovatiek, sú to denné intenzity dopravy 

v meraných úsekoch 91253 a 91251. 

Tab. č. 11 - Celoštátne sčítanie dopravy z roku 2010 zhotovené v oboch smeroch na miestnej 

komunikácii Jilemnického (I/65). Zhotovené národnou diaľničnou spoločnosťou. Jednotky 

[voz/deň] 

Označenie 

komunikácie 

Sčítací  

úsek 

Ťažké 

automobily 

Osobné 

automobily 
Motocykle 

Všetky 

motorové 

vozidlá 

I/65 91253 1715 17285 44 19044 

I/65 91251 1969 15680 42 17691 
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Obr. č.  14 - Celoštátne sčítanie dopravy z roku 2010 zhotovené v oboch smeroch na miestnej 

komunikácii Jilemnického (I/65). Zhotovené národnou diaľničnou spoločnosťou. [6] 

 

 Mnou prevedené sčítanie dopravy je oproti celoštátnemu sčítaniu dopravy nižšie a to 

z dôvodu, že celoštátne sčítanie bolo vyhotovené najpravdepodobnejšie v iný pracovný deň 

ako naše sčítanie. 

2.7 Analýza dopravného zaťaženia 

 So zisteným dopravným zaťažením v mieste križovatky A, ale aj v mieste križovatky B 

môžeme objektívne počítať, pretože v blízkom okolí nie je navrhnutá žiadna preložka 

komunikácie, ani žiadna iná úprava. Avšak územný plán mesta Martin [8] ráta s pripojením 

štvrtej vetvy v mieste okružnej križovatky A do priľahlej plochy, ktorá je určená ako plocha 

občianskej vybavenosti so značným podielom zelene. Prikladám výpočet generovanej 

dopravy pre túto oblasť podľa TP Metódy prognózy intenzit generované dopravy [7]. 

Protokol výpočtu prognózy intenzity generovanej dopravy 

Tab. č. 12 – Prognóza intenzit generované dopravy, kategória územia 

Kategórie územia, úroveň dokumentácie 

1 Územie vybavené danou funkciou OV – Územie občianskej vybavenosti 
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2 Typ zástavby OV – O3 
Nákupná hala- veľkoplošná predajňa 

nepotravinárskeho tovaru 

3 Úroveň dokumentácie 1 – Územný plán 2 – Regulačný plán 

 

Tab. č. 13 – Prognóza intenzít generovanej dopravy, výpočet ukazovateľa územia 

Výpočet vychádzajúceho ukazovateľa územia U 

4 Výmera územia S/HPP/ZP [m2] 290 000 

 dolná medza horná medza 

 

 

5 

Koeficient podlažnej plochy 

územia 
KPP [-] 0,30 0,50 

Podiel čistej predajnej 

plochy na hrubej podlažnej 

ploche obchodného 

zariadenia 

 

APP 

 

[-] 

 

0,60 

 

0,85 

6 
Vychádzajúci ukazovateľ 

územia 
U [m2] 52 200 123 250 

7 
1 vychádzajúceho 

ukazovateľa územia 
1 U [100 m2] 522 1 233 

Tab. č. 14 – Prognóza intenzít generovanej dopravy, výpočet intenzity generovanej dopravy 

Výpočet intenzity generovanej dopravy 

Priamy výpočet intenzity automobilovej dopravy IAD 

 dolná medza horná medza 

 

8 

Koeficient intenzity IAD na 

jednotku ukazovateľa U 

 

kIAD 

 

[voz] 

 

10 

 

20 

9   Kvalita obsluhy MHD Výborná X dobrá X zlá 

 

10 

Koeficient vplyvu kvality 

obsluhy MHD na intenzitu 

IAD 

 

kMHD 

 

[-] 

 

0,60 

 

1,0 

11 Intenzita dopravy I [voz/deň] 3 132 24 660 

12 
Výsledná priemerná 

intenzita dopravy 
I [voz/deň] 13 896 

 

Intenzita dopravy na plánovanej štvrtej vetve vzrastie priemerne o 13 896 vozidiel za deň. 
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Obr. č.  15 – Výrez z dokumentácie územného rozhodnutia mesta Martin. [8] 

 

2.8 Analýza nehodovosti 

 Poskytnuté boli údaje o nehodovosti na danom úseku, ktoré eviduje Krajský dopravný 

inšpektorát Krajského riaditeľstva policajného zboru. Nehody sú evidované iba na hlavnej 

komunikácii I/65. Výpis nehodovosti na tomto úseku uvádzam v prílohovej časti číslo II. 

2.9 Zdôvodnenie štúdie 

 Dôvod tejto štúdie vyplýva z preťaženosti komunikácie I/65, na ktorej sa v časoch 

dopravných špičiek vytvárajú kolóny, pretože v mieste kríženia s komunikáciou Košútska je 

križovatka riešená ako okružná jednopruhová križovatka, čo je veľmi nevýhodné vzhľadom 

na to, že miestna komunikácia I/65 má šírkové usporiadanie 2+2 čo znamená, že má dva 

jazdné pruhy v každom smere a sú predelené stredovým zatrávneným deliacim pásom. 

V mieste križovatky teda vznikajú zápchy, čo je z dopravného hľadiska neúnosné pre vodičov 

prechádzajúcich týmto úsekom. Štúdia taktiež rieši prepojenie s plochou občianskej 

vybavenosti s výrazným podielom zelene tak ako to rieši Územný plán mesta Martin [8], 

ktorá sa nachádza východne od  súčasnej okružnej križovatky a ďalej sa má prepojiť 

s komunikáciou I/65D v katastrálnom území Martin-Pltníky. 

 

3 NÁVRH RIEŠENÍ 

 

 V bakalárskej práci som vyriešil dve varianty prestavby vyššie spomínaných križovatiek 

A a B. Varianta A rieši prestavbu súčasnej okružnej križovatky, a taktiež rieši nové napojenie 
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priľahlých parkovísk na miestnu obslužnú komunikáciu Hodžova, keďže pri tejto variante 

zanikne súčasný vjazd. Varianta B rieši súčasnú nevhodnú okružnú križovatku, ale aj 

prestavbu stykovej križovatky v mieste kríženia komunikácií Jilemnického, Dúbravcova, 

Campo´di Martin na okružnú dvojpruhovú križovatku. 

3.1 Varianta A 

 Prvá varianta rieši prestavbu okružnej križovatky tým že sa nová križovatka posunie 

smerom do plochy občianskej vybavenosti so značným podielom zelene o 15 m. Zanikne tak 

súčasný zjazd na priľahlé parkoviská k lekárni, zdravotnému centru a predajni Renault a nový 

zjazd je riešený z komunikácie Hodžovej, pričom pri predajni Renault zanikne 7 parkovacích 

miest a parkoviská pri lekárni sa súčasne prepoja. 

Obr. č.  16 – Návrh varianty A 
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Okružná križovatka 

 Navrhnutá okružná križovatka nám zväčší kapacitu pôvodnej jednopruhovej okružnej 

križovatky, ale aj zvýši bezpečnosť cestnej premávky tým, že vodiči prichádzajúci po 

miestnej zbernej komunikácii I/65 (ul. Jilemnického) sa nemusia radiť do ľavého jazdného 

pruhu tak ako to je u súčasnej okružnej križovatky. Taktiež sa zvýši aj bezpečnosť chodcov 

vybudovaním prechodu pre chodcov s ostrovčekom na účelovej komunikácii Košútska. Pri 

tejto okružnej križovatke sa nachádza horúcovod, ktorý ostane zachovaný. 

3.1.1 Návrhové prvky okružnej križovatky 

 Okružná križovatka je navrhnutá s ohľadom na vozidlá a jazdné súpravy ktoré budú cez 

ňu prechádzať. Všetky vjazdy a výjazdy z tejto križovatky boli overené pomocou vlečných 

kriviek pre jazdné súpravy dĺžky 16,50 m a takisto pre diaľkové autobusy dĺžky 14,95 m 

podľa TP 171 [9], vlečné krivky sú uvedené ako príloha č. III. Pre overenie vlečných kriviek 

bola použitá nadstavba programu Autocad Vehicle tracking. 

 Komunikácia I/65 bola upravená a to zaoblením v smere z juhu o polomere 50,0 m 

a v smere zo severu o polomere 100,0 m. Komunikácia Košútska ostala nezmenená, avšak 

zanikol tu zjazd na parkoviská. 

 Všetky vjazdy na okružný jazdný pás sú riešené ako stykové napojenia, pričom hlavnú 

komunikáciu tvoria okružné jazdné pásy s prednosťou v jazde a vedľajšie komunikácie sú 

všetky vjazdové vetvy smerujúce na okružné jazdné pásy. 

Parametre okružnej križovatky 

  Vonkajší priemer     42,4 m 

  Priemer stredového ostrovčeku  16,0 m 

  Šírka prstenca      2,2 m 

  Šírka okružných jazdných pásov  5,0 m 

  Šírka vjazdového pruhu    3,75; 4,0; 4,5 m 

  Šírka výjazdového pruhu   3,75; 4,0; 5,0 m 

  Šírka krajnice      0,5 m 
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 Vjazd do okružnej križovatky z komunikácie Košútska je jednopruhový o šírke 4,5 m 

a ostatné vjazdy sú dvojpruhové o šírkach 3,75; 4,0 m. Polomery na vjazdoch sú riešené 

podľa TP 135 [10] o polomeroch 8,0; 9,0; 15,0 m. 

3.1.2 Dopravné ostrovčeky 

 Dopravný ostrovček je riešený na komunikácii Košútska vložením medzi protismerné 

pruhy pred vjazdom do okružnej križovatky. Dopravným ostrovčekom je fyzicky oddelená 

komunikácia a to tak, že tento ostrovček lemuje cestný obrubník. Pred dopravným 

ostrovčekom je navrhnutý dopravný tieň V13a. Minimálna plocha dopravného ostrovčeka 5,0 

m2 bola dodržaná. 

3.1.3 Stavebné úpravy na križujúcich komunikáciách 

 Komunikácia I/65 bude smerovo upravená a to tak, že sa zaoblí v smere z juhu 

o polomere 50,0 m a so severu o polomere 100,0 m a to z dôvodu posunu novo navrhnutej 

okružnej križovatky 15,0 m do priľahlej plochy občianskej vybavenosti. Zastávkové zálivy 

v tejto variante nebudú riešené. 

3.1.4 Priechody a komunikácie pre chodcov 

 Pešie väzby budú zabezpečené pomocou pásov pre chodcov. Chodníky pozdĺž novo 

navrhnutej komunikácie budú zachované a to v šírkach 1,5; 2,0; 5,0 m. Chodník novo 

vzniknutý bude za novo navrhnutým prechodom, ktorý bude spájať pešie väzby s plochou 

občianskej vybavenosti o celkovej šírke 5,0 m. Pred priechodmi pre chodcov sú navrhnuté 

hmatové úpravy pre nevidiacich a to podľa ČSN 736110 ZMĚNA Z1 [11]. Na komunikácii 

Košútska je navrhnutý priechod pre chodcov o šírke 4,5 m ktorý vedie cez navrhnutý 

dopravný ostrovček. Na komunikácii I/65 je novo navrhnutý priechod pre chodcov o šírke 4,5 

m, ktorý zabezpečí prepojenie peších väzieb medzi sídliskom Košúty I a územím občianskej 

vybavenosti. Priechody sa skladajú z vodorovných dopravných pásov o šírke 0,5 m a medzere 

medzi nimi taktiež 0,5 m. 

3.2. Varianta B 

 Druhá varianta rieši prestavbu súčasnej okružnej križovatky na dvojpruhovú špirálovitú 

okružnú križovatku, takže vodiči sa musia radiť do pruhov už pred vjazdom do križovatky. 

Táto možnosť je výhodnejšia ako klasická dvojpruhová križovatka a to z toho dôvodu, že sa 

eliminuje počet kolíznych bodov, čo je z dopravného hľadiska veľmi výhodné. Severnejšie od 
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tejto križovatky je riešená prestavba klasickej priesečnej úrovňovej križovatky na okružnú 

dvojpruhovú križovatku. 

Obr. č.  17 - Návrh varianty B 

 

Okružná križovatka číslo 1 

 Prvá okružná križovatka je navrhnutá ako špirálovitá okružná križovatka, ktorá je 

posunutá oproti pôvodnej okružnej križovatke o 30 m severnejšie po komunikácii I/65 

(Jilemnického). Pri tejto križovatke vznikne potreba prestavby komunikácie Košútska a to tak, 

že sa zalomí oblúkom o polomere 100,0 m. 
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Okružná križovatka číslo 2 

 Druhá okružná križovatka je riešená v mieste kríženia komunikácií Jilemnického, 

Dúbravcova, Campo´di Martin. Táto križovatka je navrhnutá ako okružná dvojpruhová 

križovatka preto aby nenastala situácia ako pri existujúcej okružnej jednopruhovej križovatke. 

3.2.1 Návrhové prvky okružnej križovatky 

 Obe okružné križovatky sú navrhnuté s ohľadom na vozidlá, ktoré cez nich budú 

prechádzať a sú teda overené na vlečné krivky jazdnej súpravy o celkovej dĺžke 16,50 m 

a takisto na vlečné krivky diaľkového autobusu o celkovej dĺžke 14,95 m. Overenie prebehlo 

v nadstavbe programu Autocad Vehicle tracking podľa TP 171 [9]. 

Parametre okružnej križovatky číslo 1 

  Šírka prstenca    3,0 m 

  Šírka jazdných pruhov  5,0 m 

  Šírka vjazdu    4,0; 7,0m 

  Šírka výjazdu    4,0; 6,0m 

  Šírka krajnice    0,5 m 

 Vjazd a výjazd z komunikácie Košútska je jednopruhový. Vjazd v tomto mieste má šírku 

7,0 m s väčším polomerom vjazdu 20,0 m a to z dôvodu vlečných kriviek. Výjazd v tomto 

mieste je široký 6,0 m a je zaoblený polomerom veľkosti 20,0 m. Zvyšné tri vjazdy a výjazdy 

sú tvorené dvomi pruhmi o šírkach 3,75 a 4,0 m. Vjazd smerom od okružnej križovatky číslo 

2 je tvorený z viacerých polomerov o veľkostiach 20,0 m a 10,0 m, výjazd z tejto vetvy je 

zaoblený o polomere veľkosti až 50,0 m a to z dôvodu nevyhovujúcich vlečných kriviek pre 

klasické veľkosti polomerov. Vjazd z plánovanej vetvy smerujúcej od východu je zaoblený 

o zloženom polomere skladajúcom sa z polomerov o veľkosti 15,0 m a 10,0 m. Výjazd z tejto 

vetvy je zaoblený polomerom o veľkosti 30,0 m. Tým, že je komunikácia posunutá o 30 m 

severne po komunikácii I/65 je potreba prestavby komunikácie Kośútska, ktorá je zalomená 

o polomere veľkosti 100,0m. Táto prestavba si vyžiada aj úpravu križovatky komunikácií 

Košútska a Dúbravca, pričom je riešená ako styková križovatka s uhlom kríženia 90°, čo je 

dosiahnuté zalomením komunikácie Dúbravca o polomere veľkosti 50,0 m. Na komunikácii 
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Košútska zanikne odbočovací pruh vľavo z dôvodu možnosti odbočenia automobilov už na 

predošlej križovatke, čo v súčasnom stave nie je možné. 

Parametre okružnej križovatky 2 

  Šírka prstenca    1,5 m 

  Šírka jazdných pruhov  5,5 m 

  Šírka vjazdu    3,25; 3,75; 5,0 m 

  Šírka výjazdu    3,25; 3,75; 5,0; 6,0 m 

  Šírka krajnice    0,5 m 

 Výjazdy z komunikácie Dúbravca sú tvorené jedným pruhom. Šírka jazdného pruhu na 

tomto výjazde je 5,0 m a šírka vjazdu je rovná 6,5 m. Takisto výjazd na komunikáciu 

Campo´di Martin je tvorený jedným pruhom o šírke 5,0 m, vjazd z tejto komunikácie je 

široký 4,5 m. Vjazdy a výjazdy z komunikácie I/65 sú tvorené dvoma pruhmi o šírkach 3,75 

m v smere od križovatky číslo 1 a pruhmi o šírkach 3,25 m zo smeru od komunikácie I/18. Pri 

tejto križovatke vznikne potreba napojenia na komunikáciu Dúbravca a to úrovňovou 

stykovou križovatkou s uhlom kríženia 85°. 

3.2.2 Dopravné ostrovčeky 

 Dopravné ostrovčeky sú vložené medzi protismerné pruhy na vjazde do špirálovej 

okružnej križovatky a takisto do okružnej križovatky. Ostrovčeky sú od komunikácie fyzicky 

výškovo oddelené cestným obrubníkom a pred ostrovčekmi je navrhnutý dopravný tieň V13a. 

Okružná križovatka č. 1 

 Ostrovček je vložený medzi protismerné pruhy v mieste vjazdu z komunikácie Košútska, 

ktorý plní deliacu funkciu a fyzicky oddeľuje vozovku od ostrovčeka cestným obrubníkom 

a pred ostrovčekom je navrhnutý dopravný tieň V13a. 

Okružná križovatka 2 

 Ostrovček je vložený medzi protismerné pruhy v mieste vjazdu z komunikácie Dúbravca, 

ale aj z komunikácie Campo´di Martin. Tieto ostrovčeky plnia deliacu funkciu a fyzicky 
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oddeľujú vozovku od ostrovčeka cestným obrubníkom a pred ostrovčekmi je navrhnutý 

dopravný tieň V13a. 

3.2.3 Stavebné úpravy na križujúcich komunikáciách 

 Medzi križujúcimi komunikáciami ostanú zachované niektoré chodníky o šírkach 5,0 

a 1,5 m. Upraví sa chodník okolo horúcovodu jeho zalomením o šírke 5,0 m. Pešie väzby 

smerom zo sídliska Košúty do priľahlej oblasti plánovanej občianskej vybavenosti budú 

vyriešené novo vybudovaným chodníkom o šírke 5,0 m. Takisto sa predĺži a rozšíri chodník 

popri komunikácii Kośútska pre zlepšenie peších väzieb. Chodník medzi križovatkou č.1 a č. 

2 je rozšírený na šírku 5,0 m taktiež pre zlepšenie peších väzieb. Chodník popri komunikácii 

Dúbravca bude zhotovený v pôvodnej šírke 2,0 m z dôvodu nízkych intenzít peších chodcov. 

Všetky chodníky sú opatrené hmatovými úpravami pre zrakovo nevidiacich navrhnuté podľa 

ČSN 736110 ZMĚNA Z1 [11]. 

 

4 VÝSLEDNÁ VARIANTA 

 

 Výsledná varianta rieši prestavbu súčasnej okružnej križovatky na dvojpruhovú 

špirálovitú okružnú križovatku, takže vodiči sa musia radiť do pruhov už pred vjazdom do 

križovatky. Táto možnosť je výhodnejšia ako klasická dvojpruhová križovatka a to z toho 

dôvodu, že sa eliminuje počet kolíznych bodov, čo je z dopravného hľadiska veľmi výhodné. 

Severnejšie od tejto križovatky je riešená prestavba klasickej priesečnej úrovňovej križovatky 

na okružnú dvojpruhovú križovatku. 

4.1 Návrhové prvky okružnej križovatky 

 Vo výslednej variante nenastali žiadne zmeny oproti variante B a návrhové prvky 

popisuje kapitola 3.2.1. 

4.2 Stavebné úpravy na križujúcich komunikáciách 

Vo výslednej variante nenastali žiadne zmeny oproti variante B a návrhové prvky 

popisuje kapitola 3.2.3. 

4.3 Skladba konštrukcie vozovky 

 Skladby vozovky a chodníkov sú navrhnuté v súlade s TP 170 [12]. 
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-typ vozovky: D0 – N – 1 – I - PII 

-asfaltový koberec mastixový pre obrusnú vrstvu  AKM I   40 mm 

-asfaltový betón veľmi hrubý      AKBVH I   80 mm 

-obaľované kamenivo        OK I   110 mm 

-mechanicky spevnené kamenivo     MZK I   200 mm 

-štrkodrť 0-63          ŠD I   150 mm 

                       ∑ = 580 mm 

  -typ chodníka: D2 – D – I – CH – PII 

   -betónová dlažba         DL    60 mm 

   -lôžko z drte frakcie 4-8 mm       L    30 mm 

   -štrkodrť 0-63          ŠD    150 mm 

                        ∑ = 240 mm 

4.4 Priechody a komunikácie pre chodcov 

 Vo výslednej variante nenastali žiadne zmeny oproti pôvodnej variante B a táto téma je 

bližšie popísaná v kapitole 3.1.4. 

 

5 ORIENTAČNÝ ODHAD NÁKLADOV 

 

 Náklady na celkovú výstavbu jednotlivých variant sú vyčíslené podľa stavebného cenníka 

UUR [13]. Výpočet nákladov na prestavbu je zhotovený bez DPH. Uvádzane ceny 

v stavebnom cenníku sú len orientačné a preto môžeme predpokladať, že náklady na 

prestavbu sa ešte zvýšia. 

 



 Bakalárska práca  

39 
 

 

 

5.1 Varianta A 

Tab. č. 15 – Orientačný odhad nákladov pre variantu A 

Položka Popis 
m.j. výmera 

Jednotková cena 

[Kč] 

Cena 

[Kč] 

1 
odstránenie asfaltových 

plôch 
m2 3175 705 2238375 

2 nová vozovka m2 3175 1546 4908550 

3 chodníky m2 685 896 613760 

4 parkové obrubníky bm 210 364 76440 

5 cestné obrubníky bm 492 603 296676 

6 
vodorovné dopravné 

značenie 
m2 283 639 180837 

7 zasiatie trávnika m2 906 22 19932 

    ∑ = 8.334,600 Kč 

5.2 Varianta B 

Tab. č. 16 - Orientačný odhad nákladov pre variantu A 

Položka Popis m.j. 
výmera 

Jednotková cena 

[Kč] 

Cena 

[Kč] 

1 
odstránenie asfaltových 

plôch 
m2 9731 705 6860355 

2 nová vozovka m2 9731 1546 15044126 

3 chodníky m2 2914 896 2610944 

4 parkové obrubníky bm 984 364 358176 

5 cestné obrubníky bm 1361 603 820683 

6 
vodorovné dopravné 

značenie 
m2 601 639 384039 

7 zasiatie trávnika m2 2819 22 62018 

    ∑ = 26.140,400 Kč 

 

5.3 Orientačný odhad nákladov výslednej varianty 

 Odhad nákladov na výstavbu výslednej varianty je popísaný v kapitole 5.3. 
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6. VYHODNOTENIE 

 

 Návrh prestavby všetkých variant spĺňa podmienky riešenia tejto práce, čo znamená, že 

rešpektuje územný plán mesta Martin, zlepšujú dopravnú obslužnosť v tejto lokalite a riešia 

taktiež napojenie štvrtej vetvy do priľahlého územia, ktoré je evidované ako rozvojová plocha 

občianskej vybavenosti so značným podielom zelene. 

6.1 Varianta A 

 Prvá varianta sa zaoberá riešením prestavby pôvodnej okružnej križovatky na okružnú 

križovatku s dvoma pruhmi na okružnom jazdnom páse, čo je v Slovenskej republike 

zvyčajné riešenie. Táto štúdia rešpektuje ponechanie stávajúceho horúcovodu, čo by vyvolalo 

zjavnú investíciu. Prestavba bude zaberať plochu mimo existujúcej križovatky, keďže je 

posunutá voči pôvodnej križovatke o 15,0 m do plochy občianskej vybavenosti a jej priemer 

je oproti pôvodnej križovatky zväčšený. Zanikne tak aj zjazd na priľahlé parkovisko, ktorý 

bude potrebné vybudovať. Orientačný odhad nákladov potrebu prestavby činí 8 335 000 Kč. 

6.2 Varianta B 

  Pri tejto variante je tvar prvej okružnej križovatky netradičný. Jedná sa o špirálovitú 

križovatku, ktorej usporiadanie pruhov má špirálovitý tvar. Výhodou tejto križovatky oproti 

konvenčnej križovatke je zvýšenie bezpečnosti tým že sa eliminuje počet kolíznych bodov na 

okružnom jazdnom páse. Križovatka zaberá územie ktoré je mimo pôvodnú križovatku, 

keďže je situovaná o 30,0 m severnejšie oproti pôvodnej križovatke, aby sa docielilo skrátenie 

medzikrižovatkového úseku vzniká tak potreba prestavby komunikácie Košútskej ale aj 

vybudovanie nového zjazdu z tejto komunikácie. Druhá križovatka je riešená ako klasická 

okružná križovatka s dvoma pruhmi na okružnom jazdnom páse, čím vznikne možnosť pre 

motoristov smerujúcich po komunikácii I/65 z komunikácie I/18 možnosť odbočenia vľavo, 

ktorú im neumožňoval súčasný stav priesečnej križovatky. Orientačný odhad nákladov 

potrebu prestavby činí 26 015 000 Kč.  

6.3 Výsledná varianta 

 Táto varianta vychádza z návrhu varianty B. Výsledné náklady pre realizáciu tejto 

varianty sú väčšie ako pri predchádzajúcej variante avšak takýmito opatreniami sa zvýši 
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bezpečnosť a plynulosť daných komunikácií a takisto sa zlepší dopravná obslužnosť tohto 

územia. Územný plán vykresľuje chodníky popri zbernej komunikácii I/65 a z toho dôvodu 

boli navrhnuté v šírke 5,0 m, avšak presnejšie budú riešené v podrobnejšej dokumentácii. 

Chodníky boli navrhnuté s ohľadom na predpokladané zvýšenie intenzity peších väzieb vďaka 

plánovanej nákupnej hale nepotravinárskeho charakteru. 

 

7. ZÁVER 

 

 Bakalárska práca sa zaoberá štúdiou prestavby okružnej križovatky v mieste kríženia 

miestnej zbernej komunikácie I/65 na ulici Jilemnického a miestnej obslužnej komunikácie na 

ulici Košútska. V štúdii bola riešená analýza dopravného stavu, popis križovatiek, 

vyhodnotenie dopravného prieskumu a samotný návrh jednotlivých variant a ich celkový 

cenový odhad. 

 Za cieľ sme kládli návrhu dvoch typov variant prestavby súčasnej okružnej križovatky 

a priesečnej križovatky na okružné križovatky s dvomi pruhy na okružných jazdných pásoch. 

Navrhol som dve varianty prestavby križovatiek. Obe rešpektujú územný plán mesta Martin. 

Riešia taktiež napojenie štvrtej vetvy pre zaistenie dopravnej obslužnosti plochy občianskej 

vybavenosti so zvýšeným počtom zelene. 

 V prvej variante je navrhnutá prestavba pôvodnej okružnej križovatky na okružnú 

dvojpruhovú križovatku posunutím novo navrhnutej križovatky o 15,0 m do plochy určenej 

pre občiansku vybavenosť. Druhá varianta rieši prestavbu pôvodnej križovatky na špirálovú 

dvojpruhovú okružnú križovatku, ktorá sa posunie oproti pôvodnej o 30,0 m severne. Taktiež 

rieši prestavbu priesečnej križovatky na okružnú dvojpruhovú križovatku, pričom vznikne 

možnosť odbočenia vľavo zo smeru od komunikácie I/18. 

 Výsledná varianta vychádza z varianty B. Výhodou tejto varianty je zvýšenie bezpečnosti 

a plynulosti premávky v mnou riešenom úseku a takisto zlepšenie dopravnej obslužnosti na 

týchto miestnych komunikáciách. Výslednou variantou som teda vyhovel zadaniu bakalárskej 

práce.    
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Príloha č. III – Vlečné krivky 

 Varianta A 

Vlečné krivky, jazdná súprava dĺžky 16,50 m. 
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Vlečné krivky, jazdná súprava dĺžky 16,50 m. 
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Vlečné krivky, diaľkový autobus dĺžky 14,95 m. 
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Vlečné krivky, diaľkový autobus dĺžky 14,95 m. 

 

 

 

 

 



 Bakalárska práca  

54 
 

 Varianta B 

Vlečné krivky, jazdná súprava dĺžky 16,50 m 
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Vlečné krivky, jazdná súprava dĺžky 16,50 m 
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Vlečné krivky, diaľkový autobus dĺžky 14,95 m 
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Vlečné krivky, diaľkový autobus dĺžky 14,95 m 

 


