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Anotace: 

P edm"tem bakalá ské práce je vypracování dvou variant návrhu okružní k ižovatky 

ulic Tyršova, Nádražní a D"lnická ve Vrchlabí. Sou!ástí  ešení je i návrh úpravy stávající 

pr#se!né k ižovatky ulic Tyršova a %eských Brat í. Varianty prov" í zásah do sousedních 

pozemk# a nároky na p ípadné demolice. Návrhy jsou zpracované na úrovni odpovídající 

požadavk#m na studii proveditelnosti. V úvodu popisuji stávající stav pr#se!né k ižovatky 

ulic Tyršova, Nádražní a D"lnická a také pr#se!né k ižovatky ulic Tyršova a %eských Brat í. 

Popis stávajícího stavu je dopln"n fotografiemi. Dále se v"nuji návrhu jednotlivých variant 

dle technických požadavk# uvedených v %SN 73 6110 Projektování místních komunikací, 

%SN 73 6102 Projektování k ižovatek na pozemních komunikacích, TP 135 a TP 171. 

V záv"ru jsou ob" varianty zhodnoceny z ekonomického hlediska a porovnány.   

 

Anotation: 

Subject of this Bachelor Thesis is working out two variants of proposal roundabout the 

streets Tyršova, Nádražní and D"lnická in Vrchlabí. Part of the solutions is also a proposal of 

amendment existing intersection the streets Tyršova and %eských Brat í. Variants will 

examine intervention to neighboring lands and rights for potential demolition. Proposals are 

processed on the level consistent with the requirements for a feasibility study. In the 

introduction I describe current status of intersection the streets Tyršova, Nádražní and 

D"lnická and intersection the streets Tyršova and %eských Brat í. The description of current 

status is accompanied by photographs. Further I devote to proposal of individual variants 

according to the technical requirements listed in %SN 73 6110 Designing of local roads, %SN 

73 6102 Designing of intersections on roads, TP 135 and TP 171. At the end are both variants 

economically assessed and compared. 

 

 



Klí ová slova: 

Okružní k ižovatka    Roundabout 

Silnice I/14     Road I/14 

Vrchlabí     Vrchlabí 

Studie proveditelnosti   Feasibility study 

 

Seznam použitého zna ení: 

OK  okružní k ižovatka 

PD  projektová dokumentace 

%SN  !eská technická norma 

&SD %R &editelství silnic a dálnic %eské republiky 

TP  technické podmínky 
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1. Úvod 
Projekt %ešený v této bakalá%ské práci se zabývá úpravou dvou pr&se'ných k%ižovatek 

na silnici I/14 ve Vrchlabí. Nám(t této studie proveditelnosti pochází od investora, kterým je 

m(sto Vrchlabí.  ešením se má zlepšit nejen plynulost pohybu vozidel po silnici I/14, ale také 

uleh'it životnímu prost%edí. P%i sou'asném uspo%ádání vznikají p%ed pr&se'nou k%ižovatkou 

fronty vozidel s b(žícími motory. P%i vjížd(ní do k%ižovatky z vedlejšího sm(ru, 'ekají 

vozidla na mezeru a ve sm(ru hlavním, dávají vozidla p%ednost chodc&m. Zam(%ení alternativ 

%ešení bude, vedle zlepšení životního prost%edí, také p%ihlížet k životnosti dosavadního mostu, 

k bezpe'né ch&zi chodc& p%es k%ižovatku, k ch&zi za nákupem do supermarketu, k rychlému 

odbo'ení sm(rem k nemocnici. Následuje podrobné %ešení z technického hlediska, které bude 

brát ohled také na ekonomické nároky. 

 

Obr. 1: Vyzna'ení %ešeného úseku v map( 

1.1. Popis stávajícího stavu 
Stávající stav je nevyhovující p%edevším z prostorového hlediska, stísn(né pom(ry 

neumož)ují bezpe'ný pohyb vozidel po silnici I/14 a není možný nekonfliktní p%íjezd 

k pr&myslové zón( Vrchlabí. Pr&se'ná k%ižovatka I/14 a III/325 51 (ul. Tyršova, Nádražní, 

D(lnická) je nevyhovující kapacitn( i prostorov( pro odbo'ení nákladních automobil& vlevo. 
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Obr. 2: K%ižovatka ulic Tyršova, Nádražní a D(lnická 

Dle výsledk& celostátního s'ítání dopravy z roku 2010 je celková zát(ž %ešeného 

pr&jezdního úseku m(stem Vrchlabí 6 361 vozidel za 24hodin v obou sm(rech na silnici I/14. 

Na silnicích nižších t%íd nebylo s'ítání provedeno. Komunikace je vedena v nevhodných 

sm(rových pom(rech, je na p%ímo napojeno pom(rn( velké množství aktivit, a to nap%íklad 

obsluha autobusového a železni'ního nádraží, n(kolik velkoplošných prodejen a výrobních 

areál&. 

 

Nádražní ulice je pozemní komunikace, kde je dovolena jízda vozidel pouze v jednom 

sm(ru. Do této ulice odbo'uje p%edevším velké množství vozidel, které sm(%ují 

k supermarketu Lidl. 

 

Sou'ástí silnice I/14 je rovn(ž most p%es Labe, který p%edstavuje hlavní spojnici p%es 

%eku pro sm(r východ – západ, a to nejen pro dopravu tranzitní, ale i pro dopravu místní 

(autobusové a železni'ní nádraží leží východn( od Labe, centrum m(sta západn().  

 

Sou'asn( je krom( b(žného provozu silnice I/14 využívána v zimní i letní sezón( 

nárazov( turisty, tedy %idi'i bez znalostí místní situace. Cílem jejich cesty jsou p%edevším 

sportovní areály Harrachov, Špindler&v mlýn. 
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Obr. 3: Most p%es Labe (ev.'.14-044) 

 

Z d&vodu velkého množství pohybu vozidel po vozovce mostu je asfalt mostovky 

zna'n( opot%ebovaný a nerovný. 

 

Obr. 4: Pohled na vozovku mostu p%es Labe (ev.'.14-044) 

Navazující pr&se'ná k%ižovatka ulic Tyršova a "eských Brat%í je nevyhovující 

p%edevším z prostorového hlediska.  
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Obr. 5: K%ižovatka ulic Tyršova a "eských brat%í 

Nevyhovující jsou rozhledové pom(ry pro výjezd a odbo'ení vpravo z ulice "eských 

Brat%í. P%ekážky bránící ve výhledu vozidl&m jsou stávající obytné domy, které zabra)ují 

bezpe'nému výjezdu vozidel z pr&se'né k%ižovatky. Stísn(né prostorové uspo%ádání je velmi 

problematické pro odbo'ení vpravo z ulice "eských Brat%í na silnici I/14 sm(r (Tanvald, 

Jablonec n. Nisou, Liberec), kdy je odbo'ení skoro pravoúhlé. 

 

Obr. 6: Problematický výjezd z ulice "eských Brat%í 
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Obr. 7: Problematický výjezd z ulice "eských Brat%í 

1.2. Cíl bakalá ské práce 

 Cílem bakalá%ské práce je vypracování dvou variant návrhu okružní k%ižovatky ulic 

Tyršova, Nádražní a D(lnická na silnici I/14 ve Vrchlabí. Sou'ástí %ešení je i úprava stávající 

pr&se'né k%ižovatky ulic Tyršova a "eských Brat%í. Jednotlivé varianty zpracovat na úrovni 

odpovídající požadavk&m na studii proveditelnosti dle sm(rnice pro dokumentaci staveb 

pozemních komunikací, Ministerstvo dopravy, Praha 2007. Dané varianty posoudit jak 

z technického hlediska, tak i z ekonomického hlediska a poté vyhodnotit výslednou variantu 

okružní k%ižovatky. 
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2. Zd vodn!ní studie  
 Studie %eší nevyhovující stávající stav dvou pr&se'ných k%ižovatek na silnici I.t%ídy 

v pr&jezdním úseku m(stem Vrchlabí, v'etn( výstavby nového mostu p%es %eku Labe. 

Stávající stav je nevyhovující p%edevším z prostorového hlediska, stísn(né pom(ry styku 

jednotlivých v(tví neumož)ují bezpe'ný pohyb vozidel po silnici I/14 a není možný bezpe'ný 

pr&jezd m(stem Vrchlabí.  ešený pr&jezdní úsek je nevyhovující i kapacitn(. V roce 2010 

prob(hlo Celostátní s'ítání dopravy a výsledkem je celková zát(ž %ešeného pr&jezdního úseku 

6 361 vozidel za 24 hodin v obou sm(rech na silnici I/14, na silnici nižších t%íd nebylo s'ítání 

provedeno. Dále krom( b(žného provozu je silnice I/14 využívána v zimní i letní sezón( 

nárazov( turisty. 

 

V rámci této studie posuzovaná stavba navrhuje úpravu stávajících komunikací 

s ohledem na podstatné zvýšení bezpe'nosti provozu. Vytvo%ení dobrých p%edpoklad& pro 

kapacitní, plynulé a bezpe'né dopravní spojení. Studie proveditelnosti je navržena v souladu 

s územním plánem m(sta Vrchlabí.  
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3. Výchozí údaje pro návrh OK 

3.1. Podklady 
Jako podklad pro zhotovení byla použita katastrální mapa, ortofotomapa, výškopisné a 

polohopisné zam(%ení. 

Geodetické podklady a konzultace k návrhu %ešení poskytl Ing. Milan Koloušek z firmy 

Valbek, spol. s r.o. Liberec. 

3.2. Seznam odborné literatury 
1. "SN 73 6102 Projektování k%ižovatek na pozemních komunikacích 

2. "SN 73 6110 Projektování místních komunikací 

3. Technické podmínky TP 135 Projektování okružních k%ižovatek na silnicích a 

místních komunikacích 

4. Technické podmínky TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní zna'ení na pozemních 

komunikací 

5. Technické podmínky TP 65 Zásady pro dopravní zna'ení na pozemních komunikacích 

6. Technické podmínky TP 169 Zásady pro ozna'ování dopravních situací na pozemních 

komunikacích 

7. Technické podmínky TP 171 Vle'né k%ivky pro ov(%ování pr&jezdnosti sm(rových 

prvk& pozemních komunikací 

8. Technické podmínky TP 189 Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích 

9. Sm(rnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, Ministerstvo dopravy, 

Praha 2007 
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4. Návrh "ešení ve variantách 

4.1. Popis  ešení varianty 1 
Ve variant( 1 se stávající pr&se'ná k%ižovatka silnic I/14 a III/325 51 (ul. Tyršova, 

Nádražní, D(lnická) nahradí výstavbou nové okružní k%ižovatky, která je navržena jako 

okružní k%ižovatka s vn(jším pr&m(rem okružního jízdního pásu D=35,00 m. Tímto 

zp&sobem použití okružní k%ižovatky se docílí snížení jízdní rychlosti a zklidn(ní dopravy, 

plynulejšího pohybu vozidel na všech paprscích k%ižovatky a také vyšší bezpe'nosti 

silni'ního provozu a snížení následk& dopravních nehod (ohrožení chodc&). Okružní 

k%ižovatka je navržena tak aby byl zajišt(n vozidl&m snadný a bezpe'ný výjezd z okružní 

k%ižovatky. P%echody pro chodce jsou navrženy p%ed okružní k%ižovatkou ulic Tyršova a 

D(lnická. V této variant( se uvažuje s demolicí stávajícího mostu p%es %eku Labe a následnou 

výstavbou nového mostu. Nový most p%es %eku Labe by mohl být navržen nap%íklad 

z prefabrikovaných p%edpjatých nosník&. Rozp(tí nového mostu je 44,5 m. 

 

Obr. 8: Demolice stávajícího mostu p%es Labe (ev.'.14-044) 
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Nádražní ulice se v této variant( upraví na obousm(rnou pozemní komunikaci. 

Parkovací stání u supermarketu Lidl se zachovají.  

4.2. Popis  ešení varianty 2 
Ve variant( 2 se stávající pr&se'ná k%ižovatka silnic I/14 a III/325 51 (ul. Tyršova, 

Nádražní, D(lnická) nahradí výstavbou nové okružní k%ižovatky, která je navržena jako 

okružní k%ižovatka s vn(jším pr&m(rem okružního jízdního pásu D=28,00 m. Tímto 

zp&sobem použití okružní k%ižovatky se docílí snížení jízdní rychlosti a zklidn(ní dopravy, 

plynulejšího pohybu vozidel na všech paprscích k%ižovatky a také vyšší bezpe'nosti 

silni'ního provozu a snížení následk& dopravních nehod (ohrožení chodc&). Okružní 

k%ižovatka je navržena tak aby byl zajišt(n vozidl&m snadný a bezpe'ný výjezd z okružní 

k%ižovatky. P%echody pro chodce jsou navrženy p%ed okružní k%ižovatkou ulic Tyršova a 

D(lnická. V této variant( se uvažuje s demolicí stávajícího obytného domu '. stavby 762. 

Zastav(ná plocha obytného domu je 216 m2. V této variant( se stávající most ev.'. 14-044 

p%es %eku Labe zachová. 

 

Obr. 9: Demolice stávajícího obytného domu 
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4.3. Popis  ešení úpravy pr!se"né k ižovatky 
Návrh úpravy navazující pr&se'né k%ižovatky ulic Tyršova a "eských Brat%í je 

navržena úpravou prostorového uspo%ádání k%ižovatky. Sm(rové pom(ry stávající pr&se'né 

k%ižovatky jsou upraveny tak aby byl umožn(n bezpe'ný výjezd vozidel z vedlejší ulice 

"eských Brat%í. Z tohoto d&vodu je nutné odstran(ní stávajícího obytného domu '. stavby 

696. Výškové %ešení pr&se'né k%ižovatky není %ešeno. 

 

Obr. 10: Demolice stávajícího obytného domu '. stavby 696 

Tato varianta úpravy stávající pr&se'né k%ižovatky ulic Tyršova a "eských Brat%í je 

stejná jak pro variantu 1, tak i pro variantu 2. 
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5. Návrh okružní k"ižovatky 
Návrh okružní k%ižovatky je proveden podle Technických podmínek TP 135 

Projektování okružních k%ižovatek na silnicích a místních komunikacích. 

5.1. Výpo"et kapacity OK 
Z výsledk& celostátního s'ítání dopravy z roku 2010 je celková zát(ž %ešeného 

pr&jezdního úseku m(stem Vrchlabí 6 361 vozidel za 24hodin v obou sm(rech na silnici I/14 

('árkovaná fialová 'ára). Na silnicích nižších t%íd nebylo s'ítání provedeno. [1] 

 

Obr. 11: Vý%ez mapy s výsledky s'ítání dopravy z roku 2010 [1] 
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Tab. 1: Tabulka s'ítacího úseku 5-0962 [1] 

 

 

5.2. Dopl#ující dopravní pr!zkum 
Z d&vodu, že na silnicích nižších t%íd nebylo v roce 2010 provedeno celostátní s'ítání 

dopravy, byl za ú'elem zjišt(ní podrobných intenzit dopravy proveden dopl)ující pr&zkum 

intenzit dopravy. 

 

Pr&zkum byl proveden b(žného pracovního dne v jarním m(síci (duben) v dob( od 

14:00 – 18:00. Z d&vodu nep%íznivého po'así byla doba pr&zkumu zkrácena na jednu hodinu. 

Pro dopravní pr&zkum byla použita 'árkovací metoda záznamu projetí vozidla, která se 

provád(la ze 'ty% stanoviš* A, B, C, D. 

 

"len(ní vozidel: 

• M – motocykly 

• O – osobní automobily 

• N – nákladní automobily 

• A – autobusy 

• K – nákladní soupravy 
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Obr. 12: Schéma k%ižovatky dopravního pr&zkumu 

 

Tab. 2: Intenzita vozidel a vzdálenosti kolizních bod& 

HODNOTY vjezd A vjezd B vjezd C vjezd D 

Qe 422 699 298   

Qa 562 412 230 343 

Qk 1032 298 422   

b 18 m 16 m 18 m 16 m 

 ! 0,23 0,3 0,23 0,3 

 

Qe  intenzita vozidel na vjezdu [voz/h] 

Qa  intenzita vozidel na výjezdu [voz/h] 

Qk  intenzita vozidel na okružním jízdním pásu [voz/h] 

b  vzdálenost mezi kolizními body [m] 

+  faktor závislý na vzdálenosti mezi kolizními body 
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Obr. 13: Vzdálenost b mezi kolizními body [2] 

 

 

Obr. 14: Graf pro zjišt(ní faktoru + [2] 
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Postup výpo$tu: [2] 

Kapacita vjezdu Le: 

Le = 1500-8/9*(Qk + +*Qa) [voz/h] 

Stupe) vytížení k%ižovatky ALGe: 

ALGe = Qe/Le*100 [%] 

Rezerva kapacity R: 

R = Le – Qe [voz/h] 

Délka 'ekající fronty L: 

L = (Qe*tw)/3600 * Lvoz [m] 

tw  st%ední 'ekací doba 

Lvoz  délka vozidla – 6 m pro osobní automobil [m] 

 

• Vjezd A 

Le = 468 [voz/h] > Qe , vyhovuje  

ALGe = 90 [%]  

R = 46 [voz/h] 

L = 35 m 

• Vjezd B 

Le = 1125 [voz/h] > Qe , vyhovuje  

ALGe = 62 [%]  

R = 426 [voz/h] 

L = 12 m 

• Vjezd C 

Le = 1078 [voz/h] > Qe , vyhovuje  

ALGe = 28 [%]  

R = 780 [voz/h] 

L = 4 m 

Daná okružní k%ižovatka kapacitn& vyhovuje dopravnímu zatížení. 
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5.3. Geometrické uspo ádání a rozm$ry OK 
Ve variant( 1 je navržen vn(jší pr&m(r okružního jízdního pásu D=35,00 m. Ve 

variant( 2 je vn(jší pr&m(r okružního jízdního pásu D=28,00 m. Vjezdy a výjezdy na stejném 

paprsku k%ižovatky jsou odd(leny sm(rovacím ostr&vkem. [2] 

 

Vjezd vozidel na okružní jízdní pás je navržen stykovým napojením z jednopruhové 

vjezdové v(tve do jednopruhového okružního jízdního pásu. Jednopruhové jízdní pruhy na 

vjezdových v(tvích jsou navrženy v ší%ce 3,5 m a prov(%eny podle vle'ných k%ivek. [2] 

 

Návrhová rychlost na vjezdech u okružních k%ižovatek s vn(jším pr&m(rem okružního 

jízdního pásu D>23 m a <50 m se volí 30 km/h. [2] 

 

Polom(ry p%ipojovacích sm(rových oblouk& se stykovým napojením na okružní jízdní 

pás jsou o polom(ru 15,00 m. P%í'né sklony jízdních pruh& vjezdových v(tví jsou 

jednostranné. [2] 

 

Výjezd z okružní k%ižovatky je proveden stykovým napojením. Ší%ka jízdního pásu na 

výjezdových v(tvích jednopruhové výjezdové v(tve je v rozmezí 4,0 až 5,0 m podle vle'ných 

k%ivek nebo podle pot%eb geometrického uspo%ádání okružní k%ižovatky v daném míst(. [2] 

 

Návrhová rychlost na výjezdech u okružních k%ižovatek s vn(jším pr&m(rem 

okružního jízdního pásu D>23 m a <50 m se volí 30 km/h. [2] 

 

Polom(ry odbo'ovacích sm(rových oblouk& z okružního jízdního pásu na výjezdovou 

v(tev jsou o polom(ru 15,00 a 20,00 m. P%í'né sklony jízdních pruh& vjezdových v(tví jsou 

jednostranné. [2] 

 

Okružní jízdní pás okružní k%ižovatky je jednopruhový o vn(jším pr&m(ru D=35,00m 

a D=28,00 m. Ší%ka jízdního pruhu je navržena 6,00 m a ší%ka prstence 2,00 m. Návrhová 

rychlost na okružním jízdním pásu  u okružních k%ižovatek s vn(jším pr&m(rem okružního 

jízdního pásu  D>23 m a <50 m se volí 30 km/h. [2] 
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St%edový ostrov okružní k%ižovatky je kruhového p&dorysu o pr&m(ru D=19,00 m a 

D=12 m. Je zvýšený a lemovaný zvýšeným obrubníkem. [2] 

 

Pro rozd(lení vjezdové a výjezdové v(tve okružní k%ižovatky navrženy sm(rovací 

ostr&vky, které jsou zpevn(ny dlažbou. V místech p%echod& pro chodce slouží sm(rovací 

ostr&vky i jako ochranné ostr&vky. [2] 

 

 

Obr. 15: Vle'né k%ivky – varianta 1 

 

 

Obr. 16: Vle'né k%ivky – varianta 2 

Definované vozidlo vle'ných k%ivek je nákladní souprava, která se skládá z taha'e a náv(su. 

Taha' ší%ky 2,5 m a délky 6,02 m a náv(s ší%ky 2,5 m a délky 12,47 m. 
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5.4. Rozhledové pom$ry 
Rozhledové pom(ry jsou velmi d&ležitou 'ástí návrhu okružní k%ižovatky.  idi' 

blížící se k okružní k%ižovatce musí mít dostate'ný rozhled pro zastavení z d&vodu provozu 

vozidel na okružním jízdním pásu okružní k%ižovatky. Na okružní k%ižovatce vn(jšího 

pr&m(ru D<50 m musí %idi' vozidla na vjezdu do okružní k%ižovatky 3,00 m od okraje 

jízdního pásu na vjezdové v(tvi mít pro bezpe'né zastavení vozidla zajišt(n rozhled ve 

vzdálenosti 15 m od vn(jšího okraje okružního jízdního pásu do vzdálenosti 25 m. [2] 

 

 

Obr. 17: Rozhledové pom(ry [2] 



 20 

Dále musí být spln(n rozhled pro zastavení v každém bod( kružnice, která je odsazená 

2 m od vn(jšího okraje st%edového ostrova (prstence) do vzdálenosti 25 m zajišt(n rozhled na 

okružní pás a nejbližší vjezd a výjezd z okružní k%ižovatky. [2] 

 

 

Obr. 18: Rozhledové pom(ry [2] 

 

Pro dodržení t(chto požadavk& musí být co nejlépe vy%ešeno geometrické uspo%ádání 

okružní k%ižovatky a také rozmíst(ní svislého dopravního zna'ení. Výškové uspo%ádání 

st%edového ostrova a terénu na n(m nesmí t(mto rozhled&m bránit. Pokud není možné zajistit 

bezpe'ný rozhled na vjezdu do okružní k%ižovatky ve vzdálenosti 15 m od vn(jšího okraje 

jízdního pásu, musí se tento vjezd ozna'it dopravní zna'kou ,,st&j, dej p%ednost v jízd(!´´. [2] 
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5.5. Svislé dopravní zna"ení 
Pro použití svislých i vodorovných dopravních zna'ek platí zákon '. 361/2000 Sb., ve 

zn(ní pozd(jších p%edpis& (Vyhl. ". 30/2001 Sb.), technické podmínky TP 65, TP 100, TP 

133, TP 169. Svislé dopravní zna'ení je navrženo tak, aby nebyly zhoršeny rozhledové 

pom(ry v okružní k%ižovatce. St%edový ostrov, který je zvýšený je ozna'en reflexním 

dopravním za%ízením Z3 vodící tabule. [3] 

 

Ve vzdálenosti 10 m p%ed vn(jším okrajem okružního pásu k%ižovatky je umíst(na 

zna'ka '. P4 ,,Dej p%ednost v jízd(!´´ se zna'kou '. C1 ,,p%ikázaný sm(r jízdy na k%ižovatce 

s kruhovým objezdem´´. [3] 

 

Obr. 19: Zna'ka '. P4 a C1 [3] 

Na p%echodech pro chodce se umis*uje bezprost%edn( p%ed p%echodem pro chodce 

nebo p%ípadn( na úrovni osy p%echodu dopravní zna'ka '. IP 6 ,,P%echod pro chodce´´. [3] 

 

Obr. 20: Zna'ka '. IP 6 [3] 

Sm(rovací ostr&vky vjezdové a výjezdové v(tve je ozna'en svislým dopravním 

zna'ením '. C 4a ,,p%ikázaný sm(r objížd(ní vpravo´´. Tato zna'ka je umíst(na na 'elo 

dopravního ostr&vku. [3] 



 22 

 

Obr. 21: Zna'ka '. C 4a [3] 

 

Hlavní pozemní komunikace je ozna'ena dopravní zna'kou '. P2 a je opat%ena 

dodatkovou tabulkou, která zobrazuje tvar k%ižovatky. [3] 

 

Obr. 22: Zna'ka '. P2 [3] 

 

5.6. Vodorovné dopravní zna"ení 
Okraj pozemní komunikace se ozna'uje zna'kou '. V 4 ,,Vodící 'ára‘‘ o tl. 0,125 m. 

Jízdní pruhy se odd(luj zna'kou '. V 1a ,,podélná 'ára souvislá‘‘ tl. 0,125 m. Zna'ení  

napojení okružní k%ižovatky na jednotlivé paprsky OK se odd(lují zna'kou '. 2b ,,podélná 

'ára p%erušovaná‘‘. P%echody pro chodce na pozemních komunikacích jsou vyzna'ena 

zna'kou '. V 7 ,,p%echod pro chodce‘‘. Sm(rové šipky se na pozemních komunikacích 

ozna'ují zna'kou '. V 9a a jejich délka je 5 m. [4] 
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5.7. Odvodn$ní okružní k ižovatky 
Odvodn(ní okružní k%ižovatky v obou variantách návrhu je provedeno pomocí 

zpevn(ných ploch okružní k%ižovatky. Vozovky okružního jízdního pásu, prstenec, chodníky, 

vjezdy a výjezdy jsou pomocí sm(rování p%í'ných a podélných sklon& vedeny do 

odvod)ovacího za%ízení. 

Jako odvod)ovací za%ízení mohou být použity r&zné výrobky (odvod)ovací žlaby, 

obrubníková vtoková m%íž).  

 

Obr. 23: Obrubníková vtoková m%íž radbuza [5] 
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Další možností je použití odvod)ovacích žlab& RONN Kerb. Tento odvod)ovací 

systém vyráb(ný z recyklovaného kompozitního materiálu RONN Kerb má vysokou pevnost 

a odolnost proti nárazu. Je odolný proti chemickým látkám. [6] 

 

Obr. 24: Odvod)ovací žlaby RONN Kerb [6] 

 

 

Obr. 25: Schéma uložení odvod)ovacího žlabu [6] 
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6. Návrh pr se#né k"ižovatky 
Úprava stávající pr&se'né k%ižovatky ulic Tyršova a "eských Brat%í je navržena jako 

pr&se'ná k%ižovatka s usm(rn(ním dopravních proud& na vedlejší komunikaci. Usm(rn(ní 

dopravy je zajišt(no d(lícími ostr&vky. Tyto ostr&vky zárove) usnad)ují p%evedení chodc& a 

cyklist& p%es k%ižovatku. [7] 

 

Návrh sm(rových oblouk& a celková úprava pr&se'né k%ižovatky je provedena podle 

"SN 73 6102 projektování k%ižovatek na místních komunikacích. [7] 

 

V rámci této studie proveditelnosti je návrh zam(%en pouze na sm(rové uspo%ádání 

pr&se'né k%ižovatky. Studie se tedy nezabývá výškovým %ešením pr&se'né k%ižovatky.  

 

Pro použití svislých i vodorovných dopravních zna'ek platí zákon '. 361/2000 Sb., ve 

zn(ní pozd(jších p%edpis& (Vyhl. ". 30/2001 Sb.), technické podmínky TP 65, TP 100, TP 

133, TP 169. Svislé dopravní zna'ení je navrženo tak, aby nebyly zhoršeny rozhledové 

pom(ry v k%ižovatce. [3] 

 

 

Obr. 26: Schéma návrhu pr&se'né k%ižovatky 
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7. Ekonomické hodnocení 
V úvodu bylo uvedeno hledisko životního prost%edí a bezpe'nosti dopravy. K tomu 

p%istupuje také hledisko dopravního výkonu a plynulosti dopravy.  ešení v uvedených dvou 

variantách by m(lo také respektovat vývojový trend dopravy a %ešit jej s ur'itým p%edstihem. 

Relace mezi uvedenými hledisky diktuje ekonomika. Stavební náklady jsou velmi d&ležité 

hledisko pro investora. A proto je nezbytné doporu'it vhodnou variantu. 

Pro ekonomické hledisko si stanovíme pro tuto studii základní p%edpoklady: 

  Plynulost dopravy (autoregulace pr&jezd& kruhovým objezdem) 

  Bezpe'ný pohyb v obou sm(rech (dostate'ná ší%e napojení na okružní k%ižovatku) 

  Minimalizovat náklady na okolní pozemky a okolní stavby (demolice staveb) 

7.1. Odhad stavebních náklad! 
Ocen(ní staveb je na základ( požadavku objednatele zpracováno pomocí ‘‘Cenových 

normativ& MD "R‘‘ v CÚ 2010. Výpo'ty cen jsou zpracovány na základ( vým(r a 

p%i%azených položek. Konzultace ke stanovení orienta'ních stavebních náklad& poskytl Ing. 

Milan Koloušek z firmy Valbek, spol. s r.o. Liberec. 

 

Odhad stavebních nákladu pro variantu 1: 

• Celková plocha chodník&  1862 m2 cena 850 K'/m2 

• Celková plocha vozovek  4250 m2 cena 2000 K'/m2 

• Celková plocha vegeta'ních úprav 1015 m2 cena 250 K'/m2 

• Demolice mostu   600 m2 cena 10 000 K'/m2 

• Výstavba nového mostu  625 m2 cena 45 000 K'/m2 

• Demolice obytného domu  2560 m3 op. Cena 500 K'/m3 

• Stavební práce neuvedené 10% 

 

Celkové stavební náklady bez DPH 'iní 50 315 595 k' tj. 60 378 714 K$ v'etn( DPH. 

 

K tomuto odhadu stavebních náklad& je nutné p%i'íst možné vyvolané náklady, a to: 

P%eložky inženýrských sítí, projektové dokumentace, náklady na vykoupení obytného domu a 

na z%ízení nového bydlení (p%ípadné náklady na právní pomoc). 
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Prov&%ení zásahu do sousedních pozemk': 

 

Tab. 3: Tabulka zábor& varianty 1 'ást 1 
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Tab. 4: Tabulka zábor& varianty 1 'ást 2 

 

 

Odhad stavebních nákladu pro variantu 2: 

• Celková plocha chodník&  1812 m2 cena 850 K'/m2 

• Celková plocha vozovek  4125 m2 cena 2000 K'/m2 

• Celková plocha vegeta'ních úprav 1000 m2 cena 250 K'/m2 

• Demolice 2 obyt. dom&  5800 m3 cena 500 K'/m2 

• Oprava stávajícího mostu  600 m2 cena 8 000 K'/m2 

• Stavební práce neuvedené 10% 

 

Celkové stavební náklady bez DPH 'iní 19 514 220 k' tj. 23 417 064 K$ v'etn( DPH. 

 

K tomuto odhadu stavebních náklad& je nutné p%i'íst možné vyvolané náklady, a to: 

P%eložky inženýrských sítí, projektové dokumentace, náklady na vykoupení 2 obytných dom& 

a na z%ízení nového bydlení (p%ípadné náklady na právní pomoc). 
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Prov&%ení zásahu do sousedních pozemk': 

 

Tab. 5: Tabulka zábor& varianty 2 
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8. Záv!r a doporu#ení 
Cílem této bakalá%ské práce bylo vypracování návrhu okružní k%ižovatky ulic Tyršova, 

Nádražní a D(lnická na silnici I/14 ve Vrchlabí. Sou'ástí %ešení bylo i navhnout úpravu 

stávající pr&se'né k%ižovatky ulic Tyršova a "eských Brat%í. Oba návrhy byly posouzeny jak 

z technického hlediska, tak i z ekonomického hlediska. 

 

Stavební náklady na výstavbu varianty 1 jsou zna'n( vyšší. P%esto se p%ikláním a 

doporu'uji tuto variantu. D&vodem je p%edevším demolice pouze jednoho obytného domu. 

Pro investora je p%ijateln(jší odstran(ní jen jednoho stávajícího obytného domu vzhledem k 

vykoupení nebo následnému zajišt(ní nového bydlení. Dalším d&vodem je špatný stav 

stávajícího mostu ev.'.14-044 p%es %eku Labe. Celková úprava obsažená ve variant( 1 daného 

pr&jezdního úseku velmi zlepší bezpe'nost a plynulost provozu vozidel. Okružní k%ižovatka 

v této variant( má lepší prostorové uspo%ádání. 
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