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Anotace 

 ŽITNÍKOVÁ, Kate ina. Návrh úprav problematických míst na trase nadrozměrného 

nákladu. Ostrava 2015. 63 s. Diplomová práce. VŠB – Technická univerzita Ostrava, vedoucí 

práce Ing. Jan Petr , Ph.D. 

 

Tématem této diplomové práce je zmapovat problematická místa na trase 

nadrozměrného nákladu a na základě těchto poznatk  poté navrhnout vhodné úpravy. V této 

práci je zmíněn současný stav nadměrný p eprav i p edpisy, kterými se p eprava ídí. 

Z uskutečněných p eprav byly identifikovány problémy, se kterými se nadměrná 

p eprava setkávala, a taktéž byla vybrána strategická místa. Tato místa byla následně popsána 

a rozebrána. Na zajímavějších místech byly následně navrženy vhodné úpravy. 

Velká pozornost byla věnována vytvo ení nového typu vozidla v programu 

ůutoTURN, aby bylo možné naznačit skutečný pr jezd soupravy problematickými místy  

a ově it vlečnými k ivkami nově navržené úpravy tak, aby rozměry a chování vozidla 

odpovídalo skutečnosti. 

Výkresová dokumentace obsahuje situační výkresy stávající i nových stav  

problematických míst, p ičemž oba stavy jsou ve většině p ípad  ově eny vlečnými k ivkami. 

Taktéž obsahuje ezy a detaily. 

 

Klíčová slova: 

Nadměrný náklad, p eprava, souprava, ůutoTURN, vlečné k ivky 

  



 

 

Annotation 

 The topic of this thesis is to monitor problematic places on the route of the oversized 

cargo and based on these informations to suggest appropriate adjustments. This thesis also 

mentions current state of oversized cargos and regulations. 

 From carried out transportations there were identified some problems which these 

excessive cargos had and there were chosen some strategic locations. After that these 

locations were described and analyzed. More interesting locations were adjusted. 

 Big attention was paid to creating a new type of vehicle in AutoTURN program,  

to indicate real passage of the vehicle through problematic places and to verify new 

adjustments by enelope curves. 

 The plan documentation contains drawings of existing and new conditions  

of problematic locations. Almost all of them are also veryfied by enelope curves. This 

documentation also contains cross-sections and details. 
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SEZNůM POUŽITÉHO ZNůČENÍ 

.cz    česká doména 

§    paragram zákona 

I    silnice I. t ídy 

II    silnice II. t ídy 

III    silnice III. t ídy 

a.s.    akciová společnost 

ABO    typ obruby 

cm jednotka míry, centimetr 

č. 341/2002   číslo zákona 

č.    číslo 

ČR    Česká republika 

ČSN    české technické normy 

E    silnice I. t ídy se statutem mezinárodní silnice 

EU    Evropská unie 

Goldhofer typ podvalníku 

M 2 vozidla, která mají více než osm míst k p epravě osob a jejichž 
nejvyšší p ípustná hmotnost nep evyšuje 5000 kg 

M 3 vozidla, která mají více než osm míst k p epravě osob a jejichž 
nejvyšší p ípustná hmotnost p evyšuje 5000 kg 

m    jednotka míry, metr 

Max maximální 

MD    Ministerstvo dopravy 

Min    minimální 
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mm  jednotka míry, milimetr 

N motorová vozidla, která mají nejméně čty i kola a používají se 
pro dopravu náklad  

N3    vozidla, jejichž nejvyšší p ípustná hmotnost p evyšuje 12 000 kg  

Nadměrný náklad  p eprava, která svou hmotností p ekračuje běžné limity 

Nadrozměrný náklad  p eprava, která svými rozměry p ekračuje běžné limity 

O p ípojná vozidla 

O4    p ípojná vozidla o nejvyšší p ípustné hmotnosti p es 10 000 kg 

Obr.    obrázek 

OK    okružní k ižovatka 

OP    typ obruby 

OT p ípojná vozidla traktoru 

s.r.o.    společnost s ručením omezeným 

Sb.    sbírka zákon  

t    jednotka váhy, tuna 

T    traktory zemědělské nebo lesnické 

tab.    tabulka 

THP osy typ modulárního systému podvalníku pro p epravu těžkých 

náklad  

TP Technické podmínky 

ul.    ulice 

www.    World Wide Web 
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1. ÚVOD 

Nadměrný náklad je náklad, který p ekračuje běžné limity jak svou hmotností, tak svými 

rozměry. Pro Českou republiku je významným odvětvím hospodá ství pr mysl – chemický, 

potraviná ský, hutnický, stavební a strojírenský. ů obzvlášť ze strojírenského pr myslu jsou 

mnohdy distribuovány komponenty a stroje nadměrných rozměr . U těchto nadrozměrných 

výrobk  nastává problém s p epravou.  

Česká republika nemá vhodné podmínky pro vodní dopravu, proto se p eprava 

nadměrných náklad  realizuje pouze pozemních komunikacích. Výjimkou je p ístav 

v Mělníku. Jedná se o mezinárodní logistické centrum a k ižovatku mezi r znými druhy 

dopravy. Taktéž se v současné době debatuje o propojení vodních cest ve smyslu kanálu 

Dunaj – Odra – Labe. Tento vodní koridor by měl spojovat Dunaj se Severním mo em,  

za využití již d íve splavného úseku eky Moravy – Baťova kanálu. Tímto propojením by se 

snížily náklady na veškerou p epravu a taktéž by se tato p eprava zjednodušila. 

Pozemní komunikace v České republice nejsou uzp sobeny nadměrnému typu p epravy. 

Výrobky musí být p epravovány speciálními vozidly. Tato vozidla ovšem mají mnohdy 

problémy s rozměry našich pozemních komunikací, s poloměry nároží, výškami obrub  

a únosností most . Ovšem nejedná se pouze o parametry pozemních komunikací. Problémem 

je taktéž p íslušenství související s dopravou, nap . svislé dopravní značení, směrové sloupky, 

sloupy pouličního osvětlení a elektrická vedení. 

P es 5000 p eprav ročně vyžaduje nadstandardní prostorové pot eby. Doprovod těchto 

p eprav i Policie ČR se snaží, aby tyto p epravy probíhaly hladce a bez většího omezení 

dopravy, ovšem české komunikace a k ižovatky tento hladký pr běh neumožňují. Mnohdy 

dochází k poškození či úplnému zničení jak silničních komponent , tak samotné vozovky. 

Taktéž dochází k pozastavení dopravy, čímž mnohdy vznikají několikakilometrové kongesce 

a zpomalení celé dopravy. 

P estože se p epravní společnosti snaží o prosazení úprav pro nadměrnou p epravu  

na nově budované či rekonstruované k ižovatky, ne vždy se těmto společnostem vyhoví. Bylo 

by tedy vhodné zavést tyto úpravy do norem a technických p edpis , aby se snížily 

komplikace a zvýšila kvalita celé p epravy. 
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2. P EPRůVNÍ TRůSY 

V České republice jsou stanoveny trasy pozemních komunikací, které jsou nadměrnou  

a nadrozměrnou p epravou nejvíce využívány. Sami p epravci si vytipovali místa a trasy, 

která jsou pro pr jezd nadměrných a nadrozměrných náklad  nejméně problematická.  

Na těchto trasách tedy probíhá valná většina p eprav. ů právě na těchto páte ních trasách by 

bylo vhodné určité lokace upravit a uzp sobit těmto druh m p epravy tak, aby se zkrátil 

p epravní čas, snížily se náklady a nedocházelo ke komplikacím spojených s destrukcí 

pozemních komunikací a jejich p íslušenství. 

Na obr. 1 je viditelné, p es která města, dálnice a silnice jsou p epravy nadměrných  

a nadrozměrných náklad  nejčastěji vedeny. 

 

 

Obr. 1 Páte ové trasy nadm rných a nadrozm rných p eprav [1] 
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3. KONTůKTOVůNÉ FIRMY 

P i získávání údaj  a zpracování této diplomové práce bylo komunikováno s hlavními 

p epravními společnostmi a jednotlivci, zaobírající se problematikou nadměrných p eprav.  

 

3.1 Dan-Czech Special Transport s.r.o. 

Tato p epravní společnost se zamě uje na p epravu nadměrných a nadrozměrných 

náklad  nejen v České republice, ale po celém světě. Využívá jak p epravy po pozemních 

komunikacích, tak p epravy vodní a íční. Sídlo společnosti je umístěno v Mělníku, čímž se 

zlepšuje návaznost mezi těmito druhy p epravy. 

 

3.2 Nosreti a.s. 

Firma Nosreti a.s. se zamě uje nejen na p epravu těžkého a nadměrného nákladu,  

ale zabývá se taktéž velkoobchodním prodejem elektrozboží pro domácnosti a provozovny. 

Divize Nosreti Specialtransport je momentálně zamě ena na p epravu nákladu  

po pozemních komunikacích: 

 T žká doprava – těžká doprava je tvo ena samostatnými flotilami vozidel od lehkých 

2-osých hlubin a dvojnásobně roztažitelných návěs  až po modulární systém těžkých 

THP os včetně bohatého p íslušenství a doplňk . Firma taktéž nabízí speciální 

ultranízké hlubinné návěsy, kotlové lože, oplenovou soupravu a 170 t hlubinné lože 

s vlastní výškou 250 mm. 

 Speciální doprava – speciální doprava disponuje soupravami, které tvo í 2-osé tahače 

MůN a rovinné a jumbo návěsy. Tato vozidla poskytují široké p epravní možnosti. 

Návěsy jsou vybaveny nájezdy pro snadný nájezd p epravované kolové techniky  

a t meny pro p evoz kontejner . 

 Služby v doprav  – vedle samotné realizace transport  se společnost Nosreti a.s. 

specializuje na poradenskou a projekční činnost, tedy stanovení optimálních velikostí 

a rozměr  p epravovaných celk  a návrhu ideálních tras, které zajišťuje trasovací 
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oddělení včetně mostního specialisty. Taktéž si firma zajišťuje doprovod nadměrných 

náklad  u nás i v zahraničí. [11] 

 

3.3 ůPB Plzeň 

Firma ůPB Plzeň se taktéž nezabývá jen p epravou nadměrných náklad , ovšem  

i zemními a stavebními pracemi, demolicemi a autoje áby. 

K p epravě nadrozměrných náklad  je k dispozici široký vozový park s r znými druhy 

podvalník . Tyto podvalníky jsou vybírány dle druhu a rozměr  nákladu. Jedná se o: 

 Speciální podvalníky – p idáváním či odebíráním jednotlivých modul  s rozdílným 

počtem os je možno postavit podvalník o požadované nosnosti na míru konkrétnímu 

nákladu. 

 Hlubinné podvalníky – tyto podvalníky jsou využívány pro p epravu pásových 

či kolových stavebních mechanism , kdy nízko posazená ložná plocha umožňuje 

umístění vysokých náklad  těsně nad povrch vozovky. 

 Rámové podvalníky – pro p epravu objemných nádrží, sil či ocelových konstrukcí se 

využívá těchto podvalník , jelikož je lze umístit vně rámu. 

 Plošinové podvalníky – jelikož ložnou plochu plošinových podvalník  je možno  

dle pot eby teleskopickým mechanismem až několikanásobně prodloužit, využívá se 

tohoto typu p i p epravě náklad , charakteristických svou značnou délkou. 

 Snížené podvalníky ĚJumboě – výhodou těchto podvalník  je nízko umístěná ložná 

plocha posazená nad nápravami podvalník  a roztažitelná plocha, umožňující nastavit 

délku podle parametr  p epravovaného nákladu. Tyto podvalníky se využívají 

k p epravě strojních součástí, rozměrných konstrukcí či tubus  a list  větrných 

elektráren. 

 Konvoje pro v trné elektrárny – tyto podvalníky je možno spojit do několika 

konvoj , kdy každý konvoj je schopen p evézt kompletní za ízení nutné pro výstavbu 

větrné elektrárny. 

Veškerá povolení a doprovod si firma zajišťuje sama.  
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4. LEGISLATIVA 

Největší povolené rozměry vozidel a jízdních souprav stanovuje vyhláška MD  

č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu 

silničních vozidel na pozemních komunikacích [4], ve znění pozdějších p edpis . 

Dle § 16 této vyhlášky jsou největší povolené rozměry vozidel a jízdních souprav včetně 

nákladu: 

 největší povolená ší ka: odst. 2) vozidel kategorií M 2, M 3, N, O, OT, T je 2,55 m. 

 největší povolená výška: odst. 1) vozidel (včetně sběrač  tramvají a trolejbus   

v nejnižší pracovní poloze) 4,00 m a odst. 3) vozidel kategorií N3, O4, určených  

pro p epravu vozidel 4,20 m. 

 největší povolená délka: odst. 7) soupravy tahače s návěsem 16,50 m, odst. 8) 

soupravy motorového vozidla s jedním p ívěsem 1Ř,75 m, odst. ř) soupravy 

motorového vozidla s jedním p ívěsem kategorie O4 určeným pro p epravu vozidel 

20,75 m, odst. 15) soupravy samojízdného stroje s podvozkem pro p epravu 

pracovního za ízení stroje 20,00 m, odst. 16) soupravy se dvěma p ívěsy nebo  

s návěsem a jedním p ívěsem 22,00 m. 

 největší povolená hmotnost silničních vozidel nesmí p ekročit: odst. j) jízdních 

souprav 48,00 t. 

Na pozemních komunikacích pro používání vozidel, která včetně nákladu p esahují 

stanovené rozměry, platí zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích [3], ve znění 

pozdějších p edpis . Povolení udělují jednotlivé silniční správní ú ady, kterými jsou dle § 40 

citovaného právního p edpisu: 

 obecní ú ad - na místních komunikacích a ve ejně p ístupných účelových 

komunikacích. 

 krajský ú ad - na silnicích I. II. a III. t íd (mimo dálnice a rychlostní silnice)  

pokud trasa p epravy nep esáhne územní obvod jednoho kraje. 

 Ministerstvo dopravy - v p ípadech, že trasa p epravy p esahuje územní obvod 

jednoho okresu. 

Pokud vozidlo, nebo souprava, p ekročí míry stanovené vyhláškou č. 341/2002 Sb. [4], je 

nutné povolení k p epravě nadměrného nákladu. Údaje pot ebné k vydání povolení jsou 
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stanoveny § 40 vyhlášky č. 104/1997 Sb. [5], kterou se provádí zákon o pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších p edpis , a jsou obsahem vzoru tiskopisu žádosti. [1] 

 

5. PROBLEMATIKA 

Jak již bylo zmíněno v úvodu, p i p epravování nadměrného nákladu se p epravce potýká 

s mnoha problémy. V této kapitole jsou uvedeny problémy, se kterými se potýkal sledovaný 

náklad: 

 

5.1 Dopravní značení a ostatní prvky na pozemních 

komunikacích 

Svislé dopravní značení bývá problémem většiny nadměrných p eprav. Dopravní značení 

se umisťuje co nejblíže k pozemní komunikaci, což znemožňuje pr jezd nákladu, proto je 

pot eba tuto p ekážku odstranit. V p ípadě, že je značka osazena napevno, je nutno ji od ezat 

a po pr jezdu nákladu ji opětovně p iva it, čímž se ovšem zvyšují náklady na p epravu. 

Na hlavních p epravních trasách je tedy vhodné využít demontovatelného dopravního 

značení. Toto značení funguje na principu patky osazené do betonového základu a ukotvené 

kotevními šrouby. 

Dále vznikají problémy p i pr jezdu nákladu pod dopravní značkou umístěnou  

na výložníku. P estože je v TP 65, Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích 

[8], uvedeno výškové umístění svislého značení, nejsou tyto hodnoty p izp sobeny pr jezdu 

nadměrného vozidla. 

Další p ekážkou jsou jednotlivé prvky, umístěné v prostoru pozemní komunikace. Jedná 

se hlavně o pouliční osvětlení, zábradlí a okrasné prvky. 

Pouliční osvětlení je obdobným problémem jako svislé dopravní značení na výložníku. 

Demontáž či pouhé natočení pouličního osvětlení je velice komplikovaná,  

a ne p íliš ekonomická, záležitost, proto se v p ípadech, kdy je nutno tuto úpravu provést, 

raději volí jiná trasa. 
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Zábradlí na pozemních komunikacích je ne vždy možno demontovat. Tímto se p eprava 

komplikuje a nabývá na časových ztrátách. 

 

Obr. 2 P íklady problematiky svislého dopravního značení [18] 

 

5.2 Elektrická a jiná vedení 

Stejně jako u pouličního osvětlení a dopravního značení na výložníku, i zde nastává 

problém s podjezdnou výškou. V takovémto p ípadě je nutno elektrická vedení nadzvednout 

za dohledu odborník . V horším p ípadě je nutno celou část místní elektrické sítě dočasně 

odpojit. Veškerou problematiku spojenou s elektrickým vedením je nutno projednat 

s p íslušným správcem vedení a ídit se jeho pokyny. 

 

5.3 Mostní objekty 

Hlavním problémem mostních objekt  je jejich únosnost. Mosty jsou navrhovány  

na běžná zatížení od automobilové dopravy, tzn., ve výpočtech nejsou zahrnuty možné 

extrémní zatížení od nadměrného nákladu. Z tohoto d vodu by se, p i stavbě nových 

mostních objekt  či rekonstrukcích stávajících objekt  na páte ních trasách, měly kontaktovat 

p epravní společnosti, aby se s nimi tato problematika prokonzultovala. 

Pokud je únosnost mostu nevyhovující pro pr jezd nadměrného vozidla, je t eba tento 

most podep ít. Ovšem jakýmkoliv zásahem do stávajícího stavu pozemní komunikace se  

opět navyšují náklady na p epravu. 
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S mostními objekty souvisí také jejich podjezdná výška. Ta se stanovuje dle normy  

ČSN 73 6201, Projektování mostních objektů [6]. V normě jsou uvedeny podjezdné výšky  

na těchto druzích komunikací: 

 Dálnice, rychlostní silnice a silnice I. a II. t ídy 4,Ř0 m, 

 Silnice III. t ídy a místní komunikace rychlostní a sběrné 4,50 m, 

 Místní komunikace obslužné a ve ejné účelové komunikace 4,20 m, 

 Podjezdy pod lehkými dopravníkovými mosty a podobným za ízením, ochrannými 

sítěmi, potrubím a jiným vedením 5,Ř5 m. [1] 

V některých p ípadech není na mostních objektech povoleno ani postrkové vozidlo. 

Postrkové vozidlo m že most p ejíždět pouze pasivně zapojeno v soupravě. 

 

5.4 Okružní k ižovatky 

Okružní k ižovatky jsou na českých komunikacích velmi využívané. P ispívají  

ke zvýšení kapacity celé k ižovatky, k rychlejšímu pr jezdu k ižovatkou a také se využívají 

jako bezpečností prvek. Ovšem valná většina okružních k ižovatek není na pr jezd 

nadměrného vozidla konstruována.  

Hlavními problémy p i pr jezdu okružními k ižovatkami jsou nevhodné poloměry  

na vjezdu a výjezdu a vnější i vnit ní poloměr okružní k ižovatky, kdy se vozidlo nadměrného 

nákladu není schopno na k ižovatce vytočit. Dalším problémem je ší ka vjezdu, výjezdu  

a pásu okružní k ižovatky, st edový ostr vek, dělící ostr vky, výška obrub, okolní zeleň  

a taktéž úprava a estetické prvky st edového ostr vku. 

 

5.5 Stykové a pr sečné k ižovatky 

Taktéž jako u okružních k ižovatek, i u těchto typ  k ižovatek nastávají p i pr jezdu 

komplikace. Stejným problémem jsou dělící ostr vky a výška jejich obrub a dále také malé 

poloměry nároží. Opět se zde také setkáváme s problémem elektrického vedení, svislého 

dopravního značení a pouličního osvětlení. 
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Obr. 3 P íklady nevhodného polom ru nároží [18] 

 

5.6 Mimoúrovňové k ižovatky 

U mimoúrovňových k ižovatek se setkáváme témě  se všemi již zmíněnými problémy – 

tedy s podjezdnou výškou a únosností most , svislým dopravním značením, pouličním 

osvětlením, dělícími ostr vky atd. Dále k těmto problém m p ibývají malé poloměry 

p ipojovacích a odbočovacích větví a taktéž nevhodné ší ky těchto větví pro manévrování 

s vozidlem. 

 

6. P ÍKLůDY EŠENÍ 

P eprava nadměrných náklad  se stává stále aktuálnější, proto se p i rekonstrukcích 

k ižovatek a dalších míst začíná uvažovat i nad úpravami, které by tuto p epravu zjednodušily 

a urychlily. V této kapitole je uvedeno několik p íklad  úprav, ovšem ne vždy jsou tyto 

úpravy plně efektivní. 
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šrouby. P i každém pr jezdu soupravy se tyto značky musí odšroubovat a poté opět znovu 

osadit. P i pr jezdu vozidla je nutno tato místa p ekrývat podkladkou, aby nedošlo k defektu, 

jelikož po odstranění patek z stávají vyčnívat kotevní šrouby. Častou manipulací také dochází 

k poškození patky. V těchto p ípadech by bylo vhodné využít demontovatelného dopravního 

značení. 

 

Obr. 5 Demontáž dopravní značky a následné poškození patky 

 

6.2 Okružní k ižovatka Chlumec nad Cidlinou 

 

Obr. 6 OK v Chlumci n. C. s vyznačeným sm rem jízdy nadm rných náklad  [14] 

Tato čty ramenná okružní k ižovatka se nachází na styku silnic I/11 a II/327 ve městě 

Chlumec nad Cidlinou v okrese Hradec Králové. Jakožto frekventovaná k ižovatka je taktéž 

upravena na p ejezd nadměrných a nadrozměrných vozidel.  

I/11 

ul. Pražská  

I/11 

ul. Pražská  

ul. Vrchlického 

II/327  
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Vnější pr měr této okružní k ižovatky je 30 m. Pr měr st edového ostr vku je 15 m a je 

bez st edového prstence. Většina nadměrných p eprav je vedena p es tuto k ižovatku p ímo 

po komunikaci I/11 (ul. Pražská), je tedy ve st edu tohoto ostr vku vybudován pojízdný 

dlážděný p ímý pruh, aby souprava nemusela k ižovatku komplikovaně objíždět. Tento pruh 

má ší ku 3 m.  

Ovšem i zde nastávají komplikace a to pokud je náklad p íliš široký. St edový ostrov je 

totiž olemován zvýšeným okrajem o výšce 0,50 m. Pokud je tedy náklad širší, m že mít 

problémy s vjezdem na p ímý pruh, jelikož mu tento zvýšený okraj ve vjezdu brání. Bylo  

by tedy vhodné tento zvýšený okraj snížit. 

Dělící ostr vky jsou zde vybudovány jako pojížděné, zarovnány s povrchem komunikace. 

Pro nadměrný náklad se jedná o velice p íznivé ešení, ovšem z dopravně-inženýrského 

hlediska jde o velice nebezpečný prvek, jelikož m že vést k neukázněnosti idiče. Vhodným 

ešením by tedy bylo ešit tyto ostr vky jako zvýšené se sklopenou obrubou. Povrch je tvo en 

z dlažebních kostek 10x10x10 cm, které jsou vlivem častého pojíždění zdeformovány,  

proto by bylo vhodné jej vytvo it z dlažebních kostek 1Řx1Řx1Ř cm či betonových cihel. 

Výhodou je zde demontovatelné dopravní značení s možností vysunutí. Demontáž  

i následná zpětná montáž je tedy velice jednoduchá a rychlá.  

 

Obr. 7 Zvýšený okraj st edového ostrova a demontovatelné dopravní značení 
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6.3 Okružní k ižovatka Čelákovice 

 

Obr. 8 OK v Čelákovicích s vyznačenými sm ry jízdy nadm rných náklad  [15] 

Tato okružní k ižovatka je k ižovatkou ulic Toušeňská (II/245) a Sokolovská ve městě 

Čelákovice ve St edočeském kraji. Jedná se o čty ramennou okružní k ižovatku upravenou 

pro pr jezd nadměrného nákladu. 

Vnější pr měr této k ižovatky je 30 m, okružní pás je ší ky 5,Ř0 m a prstenec  

kolem st edového ostr vku je ší ky 1,50 m. 

Úpravy této k ižovatky jsou vy ešeny pro p ímý pr jezd po komunikaci II/245  

(ul. Toušeňská). Jedná se hlavně o úpravy st edového ostr vku, dělících ostr vk  a p ilehlé 

krajnice. 

Prstenec okružní k ižovatky je pojízdný. Část vyvýšené plochy st edového ostr vku byla 

upravena pro nadměrný náklad, takže zde nepojízdným z stal pouze eliptický st ed. Tato 

úprava ovšem není plně efektivní, hlavně v p ípadech, kdy k ižovatkou projíždí souprava 

s hlubinným návěsem. Souprava totiž musí p ekonat dvě výškové úrovně, nejprve úroveň 

prstence a poté výškovou úroveň vyvýšené plochy. Nízko položené návěsy mohou tedy d ít. 

Bylo by tedy vhodné vytvo it pouze jednu výškovou úroveň. 

II/245 

ul. Toušeňská  

II/245 

ul. Toušeňská  

ul. Sokolovská  

ul. Sokolovská  
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Obr. 9 St edový ostr vek s prstencem v r zných výškových úrovních 

Dělící ostr vek na ulici Toušešnká byl taktéž vy ešen jako pojízdný, tzn. je vytvo en 

z dlažebních kostek v úrovni komunikace. Vozidlo si tedy m že lépe najet a jednodušeji 

p ekonat k ižovatku. Pouze v místech p echodu z stal ostr vek, z d vodu bezpečnosti 

chodc , vyvýšen. 

Proběhla zde také úprava nároží a to opět z dlažebních kostek v úrovni komunikace. 

Stejně jako u OK v Lipníku nad Bečvou (kapitola 5.1), zde chybí demontovatelné 

dopravní značení, tudíž by bylo vhodné využít rotačních socket . 

 

6.4 Okružní k ižovatka K imice 

 

Obr. 10 OK v K imicích s vyznačeným sm rem jízdy nadm rných náklad  [16] 

III/18053 

ul. Prvomájová  

III/2031 

ul. Prvomájová 

II/605 

ul. Chebská 

Ěsm r Plzeňě 

II/605 

ul. Chebská 

Ěsm r M sto Touškově 
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Tato okružní k ižovatka je k ižovatkou ulic Chebská (II/605) a Prvomájová (III/18053  

a III/2031) ve městě Plzeň, části obce K imice v Plzeňském kraji. Jedná se o čty ramennou 

okružní k ižovatku upravenou pro pr jezd nadměrného nákladu. 

Na této okružní k ižovatce se realizuje valná většina nadměrných p eprav po ulici 

Chebská (II/605), proto je tento směr pro tyto účely upraven. 

ůby souprava nemusela objíždět st edový ostr vek dokola, je část tohoto ostr vku 

zpevněna stejně jako st edový ostr vek. Vozidlo tedy m že k ižovatkou projet p ímo  

bez zbytečného manévrování. 

 

Obr. 11 Pr jezd nadm rného nákladu OK v K imicích [18] 

Dělící ostr vek na ulici Chebská ve směru na Plzeň je vyvýšený, ovšem není zde 

vytvo en náběh do k ižovatky. Souprava tedy p i pr jezdu nemusí manévrovat, aby se 

vyhnula zaobleným částem p i vjezdu do k ižovatky, ale m že projet p ímo. 

Dělící ostr vek na ulici Chebská ve směru na Město Touškov byl navržen s klasickým 

náběhem, což m že být problém p i p evážení širších náklad . 

Zbytek dělících ostr vk  je pojízdný, pro p ípad, že by p eprava jela jiným směrem. 

ůby idiči nepojížděli zpevněnou část st edového ostr vku určenou pro nadměrnou 

p epravu, jsou zde umístěny svislé dopravní značky. Pro rychlé odstranění je značení 

umístěno v podkladních deskách, což je značnou výhodou. Ovšem i zde by bylo vhodné 

provést opat ení proti krádeži tohoto značení. 
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7. SLEDOVůNÝ NÁKLůD 

Ke zhotovení této diplomové práce byl vybrán jeden náklad, který byl sledován  

od úplného startu až do Litomyšle, tzn. od výjezdu z továrny až do poloviny trasy. Jelikož 

p evoz nákladu trval dva dny, nebyl tedy sledován až do úplného konce. Na této trase byla 

poté určena jednotlivá problémová či zajímavá místa a tato místa byla dále podrobněji 

zpracována. Sledovaná p eprava nákladu probíhala dne 20. 3. 2015. 

 

Obr. 12 Snímek sledovaného nákladu 

 

7.1 Údaje o p edm tu p epravy 

Sledovaný náklad byl p epravován firmou DůN-CZECH SPECIAL TRANSPORT s.r.o. 

za doprovodu vozidel Policie ČR. Parametry p edmětu p epravy: 

 Náklad (druh, hmotnost):  strojní za ízení,  128,0 t 

 Podvozek (typ, hmotnost):  Goldhofer  54,3 t 

 Tahač (typ, hmotnost):   Mercedes/MAN 14,2 t 

 Souprava: 

o Celková délka:   36,5 m  (včetně postrku:  4Ř,5 m) 

o Max. ší ka:   5,6 m 

o Max. výška:   5,36 m 

o Celková hmotnost:  196,5 t  (včetně postrku:  231,5 m) 

o Zatížení jednotlivých náprav: 7,5 – 8,0 – 10,5 – 10,5 – 15 x 10,7 t 

o Rozvor náprav:   2,55 – 2x 1,35 – 2,6 – 5x 1,4 – 7,0 – 8x 1,4 m 
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o Počet náprav/kol:  4 + 16 / 12 + 64 

 

7.2 Trasa sledovaného nákladu 

Sviadnov, nejmenovaná firma (Nádražní, Ostravská) – II/4Ř411 Frýdek Místek (Ostravská, 

Janáčkova, P íborská) – I/48 – II/648 – Chlebovice – nájezd na I/4Ř – Nový Jičín – 

protisměrně na II/647 – Hranice – I/47 – Lipník n. B. – protisměrně na I/47 – vpravo II/437 – 

Dolní Újezd – Velký Újezd – P áslavice – protisměrně na II/635 – R35 (obchvat Olomouce) – 

I/35 – Moravská T ebová – Litomyšl – Vysoké Mýto – Zámrsk – vlevo I/17 – Hroch v Týnec 

– Chrudim (Slovenského Národního povstání, dr. M. Horákové, Obce Ležák , Sečská) – 

II/340 – III/34017 – Sobětuchy – Markovice – I/17 – Bylany – vpravo III/32228 – Staré 

Čivice – I/2 – P elouč – Zdechovice – Nové Dvory – I/38 – Kolín (obchvatem) – I/38 – Nová 

Ves – III/32910 – Velim – III/3299 – I/38 – Oseček – nájezd na D11 – D11 exit 35 – II/329 – 

Písková Lhota – II/611 – Sadská – Mochov (městem) – vpravo III/2455 – Nehvizdky – 

Čelákovice – II/245 – Lázně Toušeň – Brandýs n. L. (Královická, Masarykovo nám., P. 

Jilemnického, Kostelecká) – II/101 – vlevo III/2448 – Polerady – II/244 – Kostelec n. L. – 

II/331 – Tišice – Kly – I/9 – Mělník (Pražská, O. Wenzlam, Nemocniční, Mladoboleslavská, 

Koko ínská, Nádražní, ípská, Bezručova, Českolipská, Celní) – p ístav Mělník. 

 

Obr. 13 Trasa sledované p epravy 
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7.3 Užitá mechanizace 

Náklad byl p evážen na podvalníku typu Goldhofer – THP osa. THP osy jsou využívány 

pro p epravu velmi těžkých náklad , a to do maximální hmotnosti až Ř00 t. Vzhledem k ložné 

ploše, ší ky 6 m, lze tento typ podvalník  využít u mimo ádně těžkých a rozměrných náklad . 

Výhodou je možnost sestavení do r zných variant od 2 náprav až do pot ebné délky, 

p idáváním či odebíráním pot ebného počtu os. Sestavení je možné jak podélné, tak i boční. 

Další výhodou je ovladatelnost všech náprav, změna ložné výšky v rozsahu ± 300 mm  

za pomocí hydrauliky a také p íčný a podélný náklon ložné plochy. 

R znorodost využití umožňují další komponenty. K p izp sobení se parametr m každého 

nákladu je zde možnost vložení pevného nebo ší kově roztažitelného rámu o r zných délkách 

– 2, 4, 5, 6 m, kdy je jejich kombinací možno dosáhnout délky až 17 m. Pro velmi vysoké 

náklady je možnost využití nakládací hlubiny s vlastní výškou pouhých 250 mm a variabilitou 

délky od 5 m do 14 m. Dále je možno využít labutí krky, tažné vidlice, kotlové lože apod.  

dle pot eb nákladu. 

 

Obr. 14 Podvalník typu THP osa 
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Obr. 24 P ejezd soupravy p es nezpevn nou vozovku a kolem st edového ostrova 

 

7.4.6 Tunel (řebeč 

 
 

Obr. 25 Tunel H ebeč [14] 

Z Moravské T ebové pokračoval nadměrný náklad dále do Litomyšle. Zde bylo pot eba 

p ekonat tunel H ebeč. Nízká výška nákladu umožnila vozidlu projet p ímo tunelem. 

Vzhledem k prudkému stoupání bylo značně využito postrku upevněného za nákladem. 

 

Obr. 26 Pr jezd soupravy tunelem H ebeč 

Sm r  
Litomyšl 

Sm r  
Litomyšl 

Sm r  
Moravská 
T ebová 

Sm r  
Moravská 
T ebová 
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7.4.7 Náhradní trasa kolem tunelu (řebeč 

 

Obr. 27 Znázorn ní náhradní trasy s vyznačenou problematickou zatáčkou [14] 

Pokud výška p epravovaného nákladu nedovoluje projet vozidlu p ímo tunelem, je nutno 

využít náhradní trasy. Tato trasa vede okolo tohoto tunelu, od komunikace I/35 se odpojuje 

p ibližně 1,5 km p ed tunel a opět se na tuto komunikaci p ipojuje za obcí H ebeč.  

Ovšem i zde nastává problém a to v oblouku (červená šipka), kdy se vozidlo musí vytočit  

o 1Ř0° na velice malém poloměru. Zde by bylo vhodné rozší it tento oblouk. 

 

Sm r 
Litomyšl 

Sm r 
Moravská 
T ebová 
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Obr. 29 Problematika p i pr jezdu okružní k ižovatkou v Litomyšli 

Tato okružní k ižovatka je velice frekventovaná, co se týče nadměrných p eprav, p esto 

není na tuto zátěž upravena. Je to patrné z poruch v okolí této k ižovatky. Soupravy zde  

totiž mohou projíždět p ímo buď protisměrem, nebo po směru. Tím dochází k demolici 

k ižovatky v celé mí e. 

Obruba st edového ostrova je zdemolována od častého pojíždění. V některých místech  

již zcela chybí. Totéž platí o nároží k ižovatky, obruby jsou zničeny stejně jako p ilehlá zeleň. 

Tyto prvky by bylo vhodné tedy upravit, nejlépe vydlážděním. 

Konstrukce vozovky nejspíše taktéž neodpovídá p sobícímu zatížení. Jsou zde viditelně 

vyjety koleje a začínají se zde utvo ovat výmoly. 

P estože byla k ižovatka v minulých letech několikrát opravována, stále zde nejsou 

patrny žádné úpravy pro nadměrný typ náklad . 
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8. DůLŠÍ SLEDOVůNÉ P EPRůVY 

Krom p epravy strojního za ízení dne 20. 3. 2015 byly sledovány taky p epravy ve dnech 

10. 10. 2013 a 23. 10. 2013. Jednalo se o p epravy částí díl  lisu, každé část se p evážela 5 

dní. P eprava obou díl  začínala v Ostravě – Vítkovicích, cílem byl p ístav ve Chvaleticích, 

zde byl náklad za pomocí dvou je áb  p eložen na loď a putoval do Německa, do města 

Hamburg, odkud byl poté p evezen do místa určení - do Číny. Sledování této p epravy 

p ispělo ke zjištění problematiky na trasách nadměrných p eprav. 

 

Obr. 30 Náklad sledovaný ve dnech 10. 10. 2013 a 23. 10. 2013 [18] 

 

8.1 Údaje o p edm tech p epravy 

Sledovaný náklad byl p epravován firmou DůN-CZECH SPECIAL TRANSPORT s.r.o. 

za doprovodu vozidel Policie ČR. Parametry p edmětu p epravy: 

 Náklad (druh, hmotnost):  části díl  lisu   10. 10. 2013 224,0 t 

23. 10. 2013 231,0 t 

 Tahač (typ, hmotnost):   Mercedes/MAN 14,2 t 

 Souprava: 

o Celková délka:   66,5 m  

o Max. ší ka:   6,0 m 

o Max. výška:   5,20 m 

o Celková hmotnost:  459,0 t  
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8.2 Trasa sledovaných náklad  

Ostrava – Vítkovice – Stará Ves nad Ond ejnicí – P íbor – Nový Jičín (centrum) – Loučka – 

Starý Jičín – Hranice – Lipník n. B – Dolní Újezd – P áslavice – R35 (obchvat Olomouce) – 

Moravská T ebová (centrum) – H ebeč (po staré cestě) – Litomyšl – Vysoké Mýto – Zámrsk 

– Hroch v Týnec – Chrudim – He man v Městec – Čepí – Staré Čivice – P elouč – p ístav 

Chvaletice. 

 

Obr. 31 Trasa sledované p epravy částí díl  lisu [14] 

 

8.3 Užitá mechanizace 

V obou p ípadech byla tato konstrukce vložena mezi dva 16-ti nápravové podvalníky typu 

Goldhofer – THP osa, které bylo možné nezávisle ovládat. K propojení těchto podvalník  

bylo využito nosné konstrukce nákladu. Délka celé soupravy byla značnou nevýhodou,  

ovšem v místech vložená nosné konstrukce se souprava mohla, za pomocí kloub , natáčet, 

čímž se zlepšila manévrovatelnost. Pro zvládnutí sklonově náročných úsek  byl na konec 

soupravy p ipojen postrk. 
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Stejně jako p eprava ze dne 20. 3. 2015, jel i tento náklad p es okružní k ižovatku 

komunikací I/35 a II/36Ř v Moravské T ebové. Ovšem v tomto p ípadě musela souprava 

projíždět p ímo centrem města, a to opět kv li mostu č. 35-111B, který není dostatečně 

únosný. Délka tohoto mostu je 202 m, tudíž nebylo možné využít žádných p ejezdových 

ramp, proto byla tedy vybrána náhradní trasa p es centrum Moravské T ebové. 

Nejprve proběhla demontáž svislého dopravního značení. Značky, umístěné  

na podpěrných sloupcích, musely být od ezány. Neprosvětlené dopravní majáčky musely být 

demontovány. 

Směrové dělící ostr vky byly, kv li p ípadnému poničení, vypodloženy ocelovými pláty. 

Okolo obrub byly položeny d evěné hranoly, taktéž kv li p ípadnému poničení obrub. 

Když se souprava blížila k okružní k ižovatce, Policie ČR zastavila veškerý provoz. 

Náklad projížděl protisměrně po ulici Brněnská, a napojoval se vpravo na komunikaci I/35 

směrem na Litomyšl. I p es p edpokládané potíže zde vozidlo projelo bez závažnějších 

problém . Pouze p i výjezdu z okružní k ižovatky musel tahač najet na směrový dělící 

ostr vek. Ten ovšem z stal bez poškození. 

 Po pr jezdu nadměrného nákladu okružní k ižovatkou byly podpěrné sloupky 

s dopravním značením opět p iva eny a neprosvětlené majáčky namontovány. Souprava  

i s doprovodem pokračovala dále do Litomyšle. 

 
 

Obr. 38 Pr jezd nákladu OK v Moravské T ebové 
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9. MODELOVÁNÍ VOZIDLů V PROGRAMU AUTOTURN 

Program AutoTURN je software vyvinutý pro ově ování vlečných k ivek r zných typ  

vozidel a je využíván dopravními inženýry, architekty a projektanty po celém světě. Obsahuje 

rozsáhlou knihovnu vozidel jak českých, tak zahraničních, kterými je možno simulovat jejich 

pr jezdnost i ve složitých dopravních situacích. V p ípadě, že žádné z vozidel v knihovně 

neodpovídá požadavku uživatele, je možno si toto vozidlo vytvo it. 

Vzhledem k tomu, že sledovaná souprava s nadměrným nákladem má neobvyklé 

parametry, bylo nutné ji nejd íve manuálně vytvo it. Zároveň bylo t eba ji zidealizovat,  

aby co nejlépe simulovala skutečné vozidlo, jelikož program ůutoTURN má pouze omezené 

možnosti. 

 

9.1  Vytvo ení typu vozidla 

Nejprve bylo nutno vytvo it typ vozidla, odpovídající sledované soupravě. P ední 

náprava tahače byla zvolena pouze jedna se dvěma koly. Pouze tato kola se také natáčí. Zadní 

nápravy tahače jsou t i, každá o čty ech kolech. Kloub pro p ipojení podvalníku je umístěn  

ve st edu zadních náprav. 

 

Obr. 39 Okno pro vytvo ení typu tahače 
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Dále bylo nutno vytvo it návěs. Byl vybrán typ konstrukce návěsu „Semi“,  

jelikož nejlépe simuluje chování podvalníku sledované soupravy. Všechny nápravy návěsu je 

možno natáčet, změna směru natáčení probíhá u šesté nápravy. Na závěr bylo zvoleno  

15 náprav, každá o čty ech kolech. 

 

Obr. 40 Okno pro vytvo ení typu náv su 

 

9.2  Editace detail  vozidla 

V tomto bodě bylo nutno upravit vytvo ený typ vozidla dle skutečných parametr . 

Nejprve se tedy opět upravoval tahač, následně parametry návěsu. 

  
 

Obr. 41 Okna pro editací detail  vozidla  
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Veškeré parametry celé soupravy jsou vyobrazeny na obr. 42. 

 

Obr. 42 Parametry soupravy 

 

9.3   Ov ení 

Nově vytvo eným vozidlem byl následně simulován skutečný pr jezd soupravy 

vybranými sledovanými místy za pomocí provedené fotodokumentace a videoanalýzy.  

Dále byly ově eny nově navržené úpravy. Všechna ově ení vlečnými k ivkami tohoto vozidla 

jsou k vidění ve výkresové dokumentaci. 

Pro lepší názornost pr jezdu vozidla byly zvoleny tyto obalové k ivky a barvy (Obr.43): 

 P ední kola - tmavě modrá 

 Zadní kola - fialová 

 Karosérie - žlutá 

 Náklad – světle modrá 

Všechna problematická místa byla ově ována rychlostmi 2 – 5 km/h, tato rychlost se 

odvíjela od skutečného pohybu vozidla, tedy zda vozidlo jelo vp ed či couvalo, od nově 

navržených úprav a od směru jízdy vozidla. 
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Obr. 43 Vlečné k ivky 

  



49 

 

10. ÚPRůVY PROBLEMůTICKÝCH MÍST 

Na základě vlečných k ivek nově vytvo eného vozidla v programu AutoTURN, byly 

navrženy úpravy problematických míst. Tyto úpravy vycházejí z minimálních a doporučených 

hodnot a navrhovaných úprav dle doktorské disertační práce Průjezd nadměrných přeprav 

v prostoru křižovatek [1]. 

 

10.1   Sviadnov – výjezd z areálu firmy na ulici Nádražní 

Vzhledem k velkým problém m p i výjezdu soupravy z areálu byly navrženy úpravy tak, 

aby vozidla mohla vyjíždět jak jízdou vp ed, tak couváním. Tyto úpravy a následné ově ení 

vlečnými k ivkami jsou uvedeny ve výkresech č. 1.3, 1.4 a 1.5. 

Nejprve proběhla úprava nároží výjezdu z areálu. Dle tab. 57, doktorské disertační práce 

Průjezd nadměrných přeprav v prostoru křižovatek [1], byl u obou nároží zvolen poloměr 

20,00 m. P estože sledovaná p eprava p evážela strojní z ízení, pro které je minimální 

poloměr 14,00 m a doporučený 1Ř,00 m, byly zvoleny hodnoty dané pro smíšenou kategorii, 

jelikož z areálu tohoto závodu vyjíždějí i jiné druhy náklad  r zných velikostí.  

Na tuto úpravu nároží také navazuje úprava p ejezdu p es vlečku. Stávající p ejezd je 

zpevněn pouze v místě pozemní komunikace, tudíž souprava p i couvání p ejížděla částečně 

mimo p ejezd, čímž m že docházet k poškození kolejí a ke znehodnocení vlečky. Nový návrh 

je tedy p ejezd zpevnit až do areálu tuhou p ejezdovou vozovkou BRENS TRůCK, která je 

určena pro p ejezdy se zvýšenými nároky na únosnost, nebo železobetonové panely UNIS. 

Nutností bylo upravit chodníky, p es které také vozidlo p ejíždělo. P vodní chodník byl 

tedy odsunut a upraven na ší ku 2,00 m. Poloměr nároží je 6,00 m. Konstrukce chodníku bude 

dlážděná, typ D2-D-1-CH-PII. 

Těmito úpravami tedy dojde k rozší ení komunikace ulice Nádražní a celého výjezdu  

ze závodu. Souprava tedy bude schopna jednodušeji manipulovat a nebude docházet 

k nežádoucímu poškozování komunikace, vlečky a p ilehlého okolí. 
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10.2   Sviadnov – k ižovatka ulic Ostravská ĚIII/4Ř411ě a Nádražní 

(III/4845) 

P i úpravě této k ižovatky se taktéž vycházelo z již zpracované bakalářské práce Návrh 

snížení nehodovosti na křižovatce silnic III/48411 a III/4845 ve Sviadnově [2]. Proběhla  

tedy úprava jak stávajícího stavu, tak navržených variant této bakalá ské práce pro p ípad,  

že by se některá z těchto variant v budoucnosti uskutečnila. 

 

10.2.1 Stávající průsečná křižovatka 

Jak již bylo zmíněno v kapitole 7.2, kv li malému poloměru nároží zde musela souprava 

couvat, tudíž došlo k poškození směrovacího ostr vku. Proto zde byla navržena úprava 

stávajícího zatravněného ostr vku, umístěného ve směru z ulice Ostravská na komunikaci 

III/4845, na pojízdný. Bude využito sklopené silniční obruby ABO 2-15-H, upevněné 

ocelovým trnem o pr měru 20 mm do betonového lože o minimální tloušťce 150 mm. Povrch 

ostr vku bude tvo en kamennými kostkami o rozměrech 120 x 120 mm. Konstrukce vozovky 

z stane stávající. P íčný sklon bude 2,5%. 

 

Obr. 44 Detail úpravy sm rovacího ostr vku 
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Svislé dopravní značení bude vy ešeno jako demontovatelné za použití rotačního socketu. 

K úpravám ve stávajícím stavu této k ižovatky se vztahuje výkres situace č. 2.3 a výkres 

detailu ezu směrovacího ostr vku č. 2.5. Ově ení vlečnými k ivkami je zobrazeno ve výkresu 

č. 2.4. 

 

10.2.2 Nově navržená průsečná křižovatka 

V tomto návrhu již došlo k rozší ení komunikace ulice Nádražní a zvětšení poloměru 

nároží, proto tedy byly úpravy navrženy tak, aby souprava mohla odbočit z ulice Nádražní 

vlevo, rovnou na ulici Ostravskou směrem na Frýdek-Místek, a pr jezd se obešel  

bez zbytečného couvání. 

Tak jako u směrovacího ostr vku ve stávající k ižovatce, navržený st edový dělící pás  

na ulici Nádražní nebude zatravněný, ale pojízdný.  Taktéž se změní i směrovací ostr vek 

umístěný ve směru z III/4Ř45 na ulici Ostravská směrem na Frýdek-Místek. V obou p ípadech 

bude opět využito sklopené silniční obruby ABO 2-15-H, upevněné do betonového lože 

ocelovým trnem o pr měru 20 mm a kamenných kostek o rozměrech 120 x 120 mm. 

Konstrukce vozovky z stává p vodní. 

 

Obr. 45 Detail úpravy d lícího pásu 



52 

 

Svislé dopravní značení bude vy ešeno jako demontovatelné za použití rotačního socketu. 

Situace navržených úprav je zobrazena ve výkresu 3.2. Detail ezu st edovým dělícím 

pásem je zobrazen ve výkresu 3.4, detail směrovacího ostr vku se odvíjí od detailu  

ve výkresu 2.5. Úpravy byly ově eny vlečnými k ivkami, viz výkres 3.3. 

 

10.2.3 Nově navržená okružní křižovatka 

Stejně jako v p edchozím p ípadě, v návrhu okružní k ižovatky byly úpravy navrženy tak, 

aby vozidlo mohlo odbočit vlevo z ulice Nádražní na ulici Ostravskou. 

Nejprve ovšem bylo nutno upravit navržený směrový dělící ostr vek s p echodem  

pro chodce. Tyto prvky neodpovídaly normě, jelikož ostr vek nesplňoval minimální ší ku 

2,00 m. Taktéž byl p echod umístěn p íliš blízko ke k ižovatce, tudíž by v těchto místech 

mohlo docházet ke kongescím. Proto byl p echod pro chodce posunut dál na ulici Nádražní. 

V místě p echodu bylo navrženo zúžení komunikace za pomocí vysazené chodníkové plochy. 

Délka tohoto p echodu je 7,00 m. Tímto tedy došlo ke změně směrového dělícího ostr vku  

a rozší ení vjezdu a výjezdu z/do k ižovatky. 

Bylo by taktéž vhodné upravit i větev na ulici Ostravská směrem na Ostravu,  

jelikož, stejně jako na ulici Nádražní, zde ochranný ostr vek nesplňuje minimální ší ku. 

Poté se již mohlo p ejít k samotným úpravám pro nadměrnou p epravu. Nově navržený 

směrový dělící ostr vek bude pojízdný. Opět bude vycházet z detailu na obr. 44,  

tedy bude zhotoven z kamenných kostek 120 x 120 mm, olemovaných sklopeným silničním 

obrubníkem ůBO 2-15-H, který bude uložen do betonového lože min. tloušťky 150 mm  

a upevněn ocelovým trnem o pr měru 20 mm. Stejně takto bude upraven i celý, p vodně 

zatravněný, st edový dělící pás na ulici Ostravská ve směru na Frýdek-Místek. 

Zpevněná bude i část st edového ostrova, který měl být p vodně také celý zatravněný. 

Jedná se o výseč o poloměru 30,00 m. Poloměr byl vybrán pro smíšenou kategorii dle tab. 57, 

doktorské disertační práce Průjezd nadměrných přeprav v prostoru křižovatek [1]. P íčný 

sklon této zpevněné výseče bude 2,5%. Tato výseč bude lemována silničním obrubníkem 

nájezdovým ůBO 1-15, uloženým v betonovém loži s boční opěrou min. tloušťky 150 mm. 

Konstrukce této výseče bude typu D1 – D – 1 – IV – PII. 
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Společně se zpevněnou výsečí st edového ostrova bude upraven i prstenec.  

Dle bakalářské práce Návrh snížení nehodovosti na křižovatce silnic III/48411 a III/4845  

ve Sviadnově [2] je prstenec navržen ve sklonu 6,0% s cementobetonovým krytem. V místě 

výseče se sklon změní na 2,5%, za výsečí již bude opět volně p echázet zpět na 6,0%. Stejně 

tak kryt prstence bude změněn pouze v místě výseče a to také na typ D1 – D – 1 – IV – PII. 

Od okružního pásu bude prstenec oddělen sklopeným silničním obrubníkem ůBO 2-15-H, 

uloženým v betonovém loži. Typ vozovky okružního pásu bude D1 – N – 1 – III – PII. 

Pro soupravy větších rozměr  bude taktéž zpevněná plocha nároží větve na ulici 

Ostravská směrem na Frýdek-Místek. Od chodníku bude odsazena o 6,50 m a bude p echázet 

do ší ky 1,50 m. P vodní nájezdový obrubník bude vyměněn za obrubník silniční sklopený 

ABO 2-15-H v betonovém loži a olemován dvou ádkem z žulové kostky Ř/10. Sklopenou 

obrubou ABO 2-15-H bude také odděleno toto zpevněné nároží od p ilehlé zelené plochy. 

Typ konstrukce zpevněného nároží bude stejný jako u výseče a prstence, a to D1 – D – 1 – IV 

– PII. P íčný sklon bude 2,5% směrem k okružnímu pásu. 

Odvodnění je vy ešeno trativodem z drenážních trubek DN1ř0. Pokud by pouze jeden 

trativod nestačil, bylo by nutné umístit další trativod v místě prstence, ovšem jednalo by se  

o větší zásah do vozovky. 

Svislé dopravní značení bude vy ešeno jako demontovatelné za použití rotačního socketu. 

Navržené úpravy jsou zobrazeny v situačním výkresu 4.2 a také ve výkresu ezu 4.4. 

 

10.3   Moravská T ebová – okružní k ižovatka komunikací I/35  

a II/368 

Úpravy okružní k ižovatky jsou navrženy pro p ímý pr jezd po komunikaci I/35. 

V tomto směru budou upraveny oba dělící ostr vky. Tyto ostr vky budou zeseknuty tak,  

aby souprava nemusela manévrovat kolem nich. Olemovány budou kamenným chodníkovým 

obrubníkem OP 3 se zkosenou hranou, uloženým v betonovém loži s boční opěrou. 

Odbouraná část ostr vku bude vyplněna stejnou konstrukcí vozovky jako stávající vozovka. 

Pro zklidnění dopravy a zajištění bezpečnosti zde byly navrženy podélné dělící pásy typu 

REMIS, které kopírují stávající vjezd a výjezd do/z k ižovatky. Tyto dělící pásy jsou uloženy 
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do betonového lože. U dělícího ostr vku ze směru od Linhartic jsou dělící pásy uloženy tak, 

aby byl umožněn p echod po p echodu pro chodce. 

 

Obr. 46 Konstrukce d lícího pásu typu REMIS [21] 

St edový ostrov bude upraven podobným zp sobem jako okružní k ižovatka  

ve Sviadnově, část bude vytvo ena jako pojízdná. Tato pojízdná část bude od st edu ostrova 

odsazena o 1,00 m. Silniční obruba nájezdová, lemující st edový ostrov, bude vyměněna  

za sklopený silniční obrubník ůBO 2-15-H uložený do betonového lože s boční opěrou. Tento 

obrubník bude také použit na oddělení zpevněné části ostrova od zatravněné části. Pop ípadě 

by se zde daly použít i stávající očištěné silniční obruby nájezdové ůBO 1-15, ovšem není to 

doporučeno, jelikož p i pr jezdu hlubinných podvalník , položených nízko, by mohly nastat 

komplikace. Konstrukce pojízdné části st edového ostrova bude typu D1 – D -1 – IV – PII. 

Svislé dopravní značení bude vy ešeno jako demontovatelné za použití rotačního socketu. 

Navržené úpravy jsou zobrazeny v situačním výkresu 5.3 a také ve výkresech ez  5.5  

a 5.6. 

 

10.4   Náhradní trasa kolem tunelu H ebeč 

Jak již bylo zmíněno v kapitole 7.7, na této by bylo vhodné upravit stávající oblouk  

pro kv li otočení soupravy. V nejjednodušším p ípadě by touto úpravou mohlo být zpevnění 

vnit ní strany oblouku buďto konstrukcí z dlažebních kostek či tuhou vozovkou. 
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10.5   Čelákovice – okružní k ižovatka ulic Sokolovská  

a Toušeňská ĚII/245ě 

Tato okružní k ižovatka je rozebrána již v kapitole 5.3. Na této okružní k ižovatce  

už sice p eprava sledována nebyla, ovšem p epravce sdělil, že se zde potýkal a stále potýká 

s problémy. ů to již zmíněné dvě výškové úrovně a esteticky krásný, ovšem prakticky 

nevhodný st edový ostr vek. 

Byla tedy navržena úprava vyvýšeného st edového ostrova. Tvar bude ponechán,  

ovšem zmenší se o metr z každé strany, čímž dojde je zmenšení poloměr  hran na 0,40 m  

a 2,00 m. Konstrukce ostrova z stane stávající. 

Dále proběhne úprava výškových úrovní. Momentálně je st edový prstenec ve sklonu 

2,5% a na něj navazuje pojízdná část st edového ostrova, která je opět ve sklonu 2,5%.  

P i pr jezdu náklad  posazených nízko dochází k problém m, kdy podvalník d e o hranu 

pojízdného st edového ostrova. Úprava je tedy navržena tak, aby se tomuto d ení zamezilo. 

Obruba pojízdné části st edového ostrova se odstraní. Prstenec bude protažen až k vyvýšené 

části st edového ostrova. Celá tato část bude tedy v jedné výškové úrovni a ve sklonu 2,5%. 

Využita bude stejná konstrukce jako v p ípadě prstence, a to D1 – D – 1 – IV – PII. Žulová 

dlažba, z odstraněné pojízdné části st edového ostrova, bude očištěna a znovu použita. 

Vzhledem ke snížení výškové úrovně dojde i k posunu vyvýšené části st edového ostrova. 

Svislé dopravní značení bude vy ešeno jako demontovatelné za použití rotačního socketu. 

Navržené úpravy jsou zobrazeny v situačním výkresu 7.3 a také ve výkresu ezu 7.5. 

Stávající stav ově en vlečnými k ivkami z obou směr  je zobrazen ve výkresu 7.2, ově ení 

navržených úprav pak ve výkresu 7.4. 

 

10.6   K imice – okružní k ižovatka ulic Chebská ĚII/605ě  

a Prvomájový ĚIII/2031, III/1Ř053ě 

Opět je tato k ižovatka rozebrána již v kapitole 5.4, ovšem po ově ení vlečnými k ivkami 

vozidla nadměrné p epravy, byla shledána jako nep íliš vhodná a bylo rozhodnuto o navržení 

úprav. 
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P estože je již část st edového ostrova upravena pro pr jezd vozidel nadměrné p epravy, 

vlečné k ivky jasně ukázaly, že vytvo ené vozidlo by v těchto místech projíždělo se značnými 

obtížemi. ůby vytvo ené vozidlo projelo vcelku bez velkých problém , musela být použita 

rychlost pouhé 2 km/h (viz výkres 6.2). 

Proběhla tedy úprava st edového ostrova. Pojízdná část bude rozší ena o 1,00 m. Využito 

bude stávající kamenné chodníkové obruby OP 3 se zkosenou podélnou hranou. Konstrukce 

nové pojízdné části bude doplněna dle stávající pojízdné části, povrch tedy bude tvo en 

z kamenných kostek 120/120. Celá konstrukce pojízdné části je uvedena ve výkresu 6.5.  

Dále bude upravena zatravněná plocha st edového ostr vku. Zachován bude i sklon 2,5%. 

 Také proběhne úprava vegetační plochy st edového ostrova. Jako estetický prvek zde 

slouží kupa navozené zeminy. Tento prvek ovšem není z hlediska bezpečnosti vhodný,  

jelikož m že idič m, vjíždějícím do k ižovatky, bránit ve výhledu, což m že vést  

ke konfliktním situacím, v horším p ípadě k dopravním nehodám. Taktéž je tento prvek 

esteticky nevzhledný. 

Dále byla navržena úprava směrového dělícího ostrova na ulici Chebská směrem  

na Město Touškov. Byla upravena strana výjezdu z okružní k ižovatky tak, aby navazovala  

na pojízdnou část st edového ostrova. Olemován bude kamennou chodníkovou obrubou OP 3 

se zkosenou podélnou hranou, uloženou do betonového lože s boční opěrou o min. tloušťce 

150 mm. Rozší ení vozovky bude doplněno stejnou konstrukcí jako stávající vozovka.  

Pro usměrnění idič  zde bude, stejně jako v p ípadě směrových dělících ostr vk  

v Moravské T ebové, instalován podélný dělící pás typu REMIS, uložen v betonovém loži 

(viz obr. 46). 

Svislé dopravní značení bude vy ešeno jako demontovatelné za použití rotačního socketu. 

Situace navržených úprav je uvedena ve výkresu 6.3 a taktéž ve výkresech ez  6.5 a 6.6. 

 

10.7   Chlumec nad Cidlinou – okružní k ižovatka ulic 

Vrchlického, Pražská (I/11) a komunikace II/327 

Opět je tato k ižovatka rozebrána již v kapitole 5.2. Stejně jako v p ípadě okružní 

k ižovatky v K imicích, proběhlo i zde ově ení vlečnými k ivkami. Vytvo ené vozidlo  
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by projelo bez větších obtíží, ovšem jakmile by zde projíždělo vozidlo s hlubinným 

podvalníkem či širokým nákladem, nastal by obrovský problém. St edový ostrov je  

totiž lemován okrajem o výšce cca 0,50 m a v této výšce je i vegetační úprava. Uprost ed 

ostrova je vybudován pojízdný pás v úrovni vozovky, určen pro nadměrnou p epravu. Vysoký 

okraj je v místě tohoto pásu p erušen. Problém by nastal, pokud by náklad p esahoval ší ku 

pásu, tedy 4,00 m, jelikož by vysoký okraj neumožňoval projetí tímto pásem. Vozidlo by  

tedy muselo manévrovat okolo okružní k ižovatky. Pokud by se jednalo o soupravu 

s podobnými parametry, jako vytvo ené vozidlo v programu ůutoTURN, neměla by souprava 

žádnou šanci projet touto k ižovatkou, aniž by nenajelo na p ilehlý chodník či zelenou plochu. 

Ovšem vzhledem k tomu, že je blízko této okružní k ižovatky umístěno pouliční osvětlení, 

byla by nutná demontáž, čímž by se zvýšily náklady na celou p epravu. 

Okružní k ižovatka by se měla tedy upravit tak, aby zde mohly projíždět širší a níže 

položené náklady. Okraj by bylo vhodné snížit. Použit by, jako v p edchozích p ípadech, 

mohl být sklopený silniční obrubník ůBO 2-15-H, uložený do betonového lože.  

Na tuto úroveň by měla být snížena i zatravněná část st edového ostrova s vegetační úpravou. 

K oviny by měly být udržovány ve vhodné výšce tak, aby p i pr jezdu nákladu nedocházelo 

k jejich ničení, pop ípadě by se nemusely vysazovat v bec. 

Dopravní značení je vy ešeno jako demontovatelné. P i pr jezdu nadměrného nákladu se 

značky jednoduše vysunou. Ovšem i zde by bylo vhodné provést úpravu osazení do terénu 

těchto značek nap . za použití rotačního socketu, a to z d vodu možného odcizení tohoto 

značení. 

Ově ení vlečnými k ivkami p es pojízdný pás st edového ostrova a ukázka manipulace 

soupravy kolem st edového ostrova jsou k vidění ve výkresech Ř.2 a Ř.3. 
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11. ZÁV R 

Cílem diplomové práce bylo zmapovat problematiku a problematická místa na trase 

nadměrného a nadrozměrného nákladu. Byly sledovány t i p epravy, ze kterých byly po ízeny 

videozáznamy z kamer a kvadrokoptéry a také obsáhlá fotodokumentace. Tato dokumentace 

následně sloužila k určení hlavních problém  p i p epravě a rozebrání nejproblematičtějších 

míst na trase. Vzhledem k tomu, že nadměrný náklad startoval v brzkých ranních hodinách, 

byla některá místa mapována vícekrát. 

Ohledně termín  p eprav bylo kontaktováno několik p epravc . Krom možnosti sledování 

p evozu těchto náklad  a poskytnutí informací také upozornili na další problematické lokace 

na páte ních trasách. Proto proběhlo i mapování těchto míst a po ízení fotodokumentace,  

která byla následně využita p i návrhu úprav. 

Sledovaná místa byla následně rozebrána. Byl popsán pr běh p ípravných prací  

a opat ení, kv li možným destrukcím pozemní komunikace a jejího p íslušenství, skutečný 

pr jezd soupravy těmito místy a také problematika, se kterou se tato souprava, i p es všechna 

možná opat ení, setkávala. 

Následně proběhlo navržení vhodných úprav, p edevším na k ižovatkách. Tyto úpravy 

probíhaly v souladu s doktorskou disertační prací Průjezd nadměrných přeprav v prostoru 

křižovatek [1] a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací [7]. Pro lepší názornost 

těchto úprav byly provedeny i vzorové ezy a detaily vybraných lokací. V některých 

p ípadech se vycházelo z podklad  poskytnutých projekčními kancelá emi a p íslušnými 

ú ady. V p ípadech, kde nebyla možnost získání těchto podklad , bylo využito ortofotomap  

a p edpokládaných konstrukcí vozovky. Byly navrženy konstrukce vozovky, typy 

použitelných obrub, dlažeb a dalšího p íslušenství, vhodných ke zjednodušení pr jezdu 

nadměrných souprav těmito místy. 

Za využití softwaru ůutoTURN proběhlo vytvo ení nového nadměrného vozidla,  

jelikož databáze tohoto softwaru tento typ vozidla neobsahuje. Tímto vozidlem byl, pro lepší 

znázornění, zobrazen skutečný pr jezd soupravy problematickými místy. P estože bylo 

vozidlo, kv li omezeným možnostem tohoto softwaru, zidealizováno, vlečné k ivky p ibližně 

odpovídaly skutečným pohyb m soupravy. Za pomocí nově vytvo eného vozidla byly taktéž 

ově eny nově navržené úpravy, tudíž i správnost jejich parametr . 
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Tato práce by tedy mohla sloužit jako p íklad pro ešení problematických míst na trase 

nadměrného a nadrozměrného nákladu a také jako apel pro vytvo ení vhodné legislativy,  

která bude v budoucnu p i opravách a rekonstrukcích takovýchto míst na páte ních trasách 

počítat i s možností pr jezdu vozidel s nadměrným nákladem. 
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vlečnými k ivkami 

1:500 

5.3 Moravská T ebová – okružní k ižovatka – návrh úprav 1:500 
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5.5 Moravská T ebová – okružní k ižovatka – ez ů-ů‘ 1:50 
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