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Anotace: 

Křižovatka silnice I/11 se silnicí II/474 v centru obce Těrlicko,  

Bakalářská práce, VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební, 2013, počet stran: 52 

 

Bakalářské práce řeší návrh stavební úpravy stávající dopravně nepřehledné úrovňové 

křižovatky v centru obce Těrlicko. Cílem této práce je prověřit možnost vybudování okružní 

křižovatky. V úvodní části práce je popsán stávající stav úrovňové křižovatky a její historický 

vývoj. Další část práce se věnuje popisu navrhovaného řešení okružní křižovatky, analýze dat 

dopravního průzkumu, stanovení návrhových intenzit a kapacitnímu posouzení navržené 

křižovatky. Následuje ověření průjezdnosti vlečnými křivkami, přehled záborů pozemků a odhad 

finančních nákladů. V závěrečné části je pak provedeno zhodnocení navržených variant 

s doporučením k realizaci. 

 

Klíčová slova: Těrlicko, silnice I/11, silnice II/474, okružní křižovatka, posouzení kapacity, 

studie proveditelnosti 

 

Annotation: 

Intersection of the Road I/11 and Road II/474 in the Těrlicko Village 

Bachelor study, VŠB-TU Ostrava, Faculty of Civil Engineering, 2013, number of pages: 52 

  

Bachelor study deals with the design of road crossing in the center of Terlicko village. The 

aim of the thesis is to prove a roundabout in real situation. The thesis starts with present condition 

of the crossing and its historical development. Next stage describes the roundabout design, the 

traffic analysis, rushing hour identification and capability of the presented solution. Following 

part verifies the traffic load curves, lists fields taken for road building  and estimates financial 

expenses. The conclusion describes evaluation of the presented designs with recommendation for 

real project. 

 

Keywords: Těrlicko, Road  I/11, Road  II/474, Roundabout, assessment of the capacity, 

Feasibility study 
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Seznam použitých zkratek 

 

  minimální časový odstup mezi vozidly jedoucími na okruhu za sebou 

A  autobusy 

av  stupeň vytížení 

b   vzdálenost mezi kolizními body na okruhu 

CDV v.v.i Centrum dopravního výzkumu 

Ce  kapacita výjezdu 

Ci  kapacita vjezdu 

Cn  kapacita pruhu dopravního proudu 

ČGS   Česká geologická služba 

ČR  Česká republika 

ČSN  Česká technická norma 

ČSÚ  Český statistický úřad 

ČÚZK  Český úřad zeměměřický a katastrální 

DPH  daň z přidané hodnoty 

E75  evropský silniční tah 

CH  chodec 

I50,2035  výhledová padesátirázová hodinová intenzita dopravy pro rok 2035 

I50  padesátirázová hodinová intenzita dopravy  

Ie  intenzita vozidel na výjezdu 

Ii  intenzita dopravy na vjezdu 

Ik  intenzita dopravy na okruhu 

In  návrhová intenzita dopravního proudu 

Išh  špičková hodinová intenzita dopravy v běžný pracovní den [voz/h] 

K  nákladní soupravy 

kBPD,50 přepočtový koeficient špičkové hodinové intenzity dopravy v běžný pracovní den 

na padesátirázovou hodinovou intenzitu dopravy 

LV  lehká vozidla – osobní a jednostopá vozidla 

m  metr 
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M  motocykly 

MD ČR Ministerstvo dopravy Česká republika 

MK  místní komunikace 

MMR ČR Ministerstvo pro místní rozvoj Česká republika 

MSK  Moravskoslezský kraj 

N  nákladní automobily 

ne,koef  koeficient zohledňující počet pruhů na výjezdu 

ni,koef  koeficient zohledňující počet jízdních pruhů na vjezdu 

nk  počet jízdních pruhů na okruhu 

O  osobní automobily  

Obr.  obrázek 

PČR  Parlament České republiky 

pvoz/h  počet (jednotkových) vozidel za hodinu 

Ri  poloměr vjezdu 

ŘSD ČR Ředitelství silnic a dálnic Česká republika 

SSMSK Správa silnic Moravskoslezského kraje 

Tab.  tabulka 

tf  následný časový odstup 

tg  kritický časový odstup 

TP  technický předpis 

TV  Těžká nákladní vozidla, autobusy a trolejbusy 

Ul.  ulice 

ÚÚR  Ústav územního rozvoje 

voz/h  vozidel za hodinu 
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1 Úvod 

Tato bakalářské práce se zabývá návrhem stavební úpravy stávající dopravně nepřehledné 

úrovňové křižovatky v centru obce Těrlicko. Cílem práce je navrhnout a prověřit umístění 

okružní křižovatky. Jedná se zde o stávající křižovatku silnice I/11, silnice II/474 a místní 

komunikace (MK 15.2), která byla zrealizována v šedesátých letech minulého století. Organizace 

dopravy na této křižovatce byla již v minulosti upravovaná, avšak trvalý nárůst intenzity dopravy 

ji v současné době, především během dopravních špiček, činí velmi nepřehlednou. Tento stav 

pociťují zejména chodci, pro jejichž pohyb není křižovatka téměř vůbec vybavena (absence 

odpovídajících přechodů a chodníků). Nevhodně je rovněž řešeno připojení místní komunikace, 

kdy je řidič jedoucí ve směru do Havířova nucen dávat přednost v jízdě dvakrát (na silnici II/474 

a posléze na silnici I/11). V této bakalářské práci je řešena možnost umístění okružní křižovatky. 

 

První oblast bakalářské práce popisuje účel studie a stávající stav řešené křižovatky s 

nastíněním jejího  historického vývoje a hlavními nedostatky v organizaci dopravy. V této části 

jsou rovněž popsány návrhy variant koncepcí okružní křižovatky, návrhových prvků okružní 

křižovatky a směrodatných vozidel. 

 

Druhá oblast obsahuje výsledky provedeného dopravního průzkumu jejich zpracování a 

stanovení výhledových návrhových intenzit pro možnost kapacitního posouzení navržené 

křižovatky a následně kapacitní posouzení okružní křižovatky dle TP 234 

 

Třetí oblast práce pak obsahuje přehled záborů pozemků včetně srovnání se stávajícím 

stavem, návrh typu vozovky a orientační odhad finančních nákladů. 

 

Závěr bakalářské práce obsahuje porovnání navržených variant a doporučení preferované 

varianty. 
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2 Identifikační údaje 

2.1 Řešená stavba 

Název stavby:   Křižovatka silnice I/11 se silnicí II/474 v centru obce Těrlicko 

Kraj:   Moravskoslezský 

Okres:    Karviná 

Obec:    Těrlicko 

Katastrální území:  Horní Těrlicko 

Stupeň:    Studie proveditelnosti – předinvestiční studie 

 

2.2 Zadavatel studie 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební 

Katedra dopravního stavitelství 

Ludvíka Podéště 1815/17 

708 33 Ostrava – Poruba 

 

2.3 Zpracovatel studie 

Student:    Jan Pánek 

Vedoucí bakalářské práce:  doc. Ing. Ivana Mahdalová Ph.D. 
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3 Zdůvodnění studie 

Jedním z hlavních požadavků, vyvolávajících potřebu zpracovat studii návrhu stavebních 

úprav křižovatky silnic I/11, II/474 a místní komunikace MK 15.2 v centru obce Těrlicko je její 

stávající dopravně velmi nepřehledný tvar, nedostatečné řešení resp. výrazná absence 

odpovídajících komunikací pro chodce včetně přechodů pro chodce a potřeba zpomalení dopravy 

na silnici I/11.  

 

Současné uspořádání křižovatky v kontextu s narůstající intenzitou dopravy, (výrazný 

nárůst zejména po roce 1989), vytváří řadu konfliktních situací, čímž zpomaluje plynulost 

provozu zejména na vedlejších komunikacích (silnice II/474 a MK 15.2) a současně ohrožuje 

provoz na silnici I/11. Tento tvar křižovatky je především velmi matoucí pro řidiče neznalého 

místních poměrů s ohledem na povinnost dát přednost v jízdě, přestože je zde dopravním 

značením stanovena. Trasa silnice I/11 ve směrovém oblouku vycházející z návrhové kategorie 

S 7,5/60 pak v místě křižovatky dovoluje řidičům překročit nejvyšší povolenou rychlost 50 km/h, 

přestože se celý úsek nachází v intravilánu obce. 

 

Stávající křižovatka, jak je již výše uvedeno, není ani vhodně přizpůsobena pohybu chodců, 

kteří nyní volí trasy mimo vybudované chodníky a z důvodu absence přechodů pro chodce či 

místa pro přecházení, přecházejí poměrně frekventovanou silnici I/11 na různých místech.  

 

Záměr přestavby současné křižovatky a doplnění pěších komunikací v jejím okolí je rovněž 

zanesen do zásad územního rozvoje územního plánu obce Těrlicko z roku 2008. Níže jsou 

z celkového přehledu části G územního plánu obce Těrlicko [20] vybrány stavby související 

s předmětnou křižovatkou, které jsou současně zařazené mezi stavby veřejně prospěšné: 

 

Část G - Veřejně prospěšné stavby:  

• D 1/1 Úprava křižovatky silnic I/11, II/474 a místní komunikace v zastavěné části Těrlicka 

• D 3/2 Jednostranný chodník podél silnice I/11 v úseku mezi hranicí aut.zast. „Těrlicko, 

hřbitov“ a křiž.silnic I/11 a II/474 

• D 3/3 Podél průtahu silnic I/11 a II/474 budou dobudovány chodníky 
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4 Zájmové území 

4.1 Popis řešeného území – Obec Těrlicko 

Obec Těrlicko nacházející se v Moravskoslezském kraji náleží do okresu Karviná a dle 

výsledků „Sčítání lidu, domů a bytů“ z roku 2011 zde žije 4243 obyvatel. [23] 

 

 

Obr. 4.1-1 Umístění řešeného území v rámci ČR [24] 

 

Citace z webových stránek obce Těrlicko: 

„Obec Těrlicko se rozkládá na ploše 24,4 km2 na svazích Těšínské pahorkatiny, nad 

Těrlickou přehradou, asi 9 km od Českého Těšína, na významné dopravní ose, která spojuje 

Ostravu a Havířov s přechodem do Polska a na Slovensko. Obec tvoří tři dříve samostatné obce 

lemující tok řeky Stonávky: Horní Těrlicko, Dolní Těrlicko a Hradiště. Významným prvkem obce 

je Vodní dílo Těrlicko o rozloze 227 ha a kopec Babí hora s nadmořskou výškou 423 m. Nejhustší 

zástavba je v Horním Těrlicku, na levé straně přehrady. Jde zejména o rodinné a bytové domy 

postavené v 60. letech a později.“ [19] 
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4.2 Historický vývoj 

Výrazný milník v oblasti vývoje obce Těrlicko a zejména pak v koncepci dopravy v obci 

bylo umístění přehrady na vodním toku Stonávka. Její hlavní úloha měla spočívat v zásobování 

dolů Ostravsko – Karvinského revíru provozní vodou, především pro účely chlazení podzemních 

prostor dolů, dále měla být voda využívána pro zásobování provozů Třineckých železáren a 

prostřednictvím zásobování řeky Olše též k plánovanému využití v černouhelné elektrárně 

Dětmarovice. [17]  

 

 O vybudování vodního díla Těrlicko bylo rozhodnuto již v roce 1953. Stavba přehrady 

následně začala 1. července 1955 a do provozu byla uvedena v roce 1963. [18] Tento záměr si 

vynutil demolici mnoha domů místních obyvatel a v květnu 1962 došlo také k demolici 

Těrlického kostela sv. Trojice nedaleko mostu přes řeku Stonávka na silnici I/11.  

 

Zaplavením údolí řeky Stonávky pak došlo také k přerušení několika komunikací, které 

údolím procházely. Mezi klíčové patřila trasa silnice I/11 vedoucí napříč údolím ze západu 

k východu a trasa silnice II/474 vedoucí severojižním směrem podél toku Stonávky. Z výše 

uvedeného  je zřejmé, že si stavba přehrady vynutila i realizaci přeložky obou těchto komunikací 

včetně nových křižovatek. Trasu silnice I/11 bylo nutno přeložit z údolí a obejít vznikající vodní 

dílo a trasu silnice II/474 bylo nutno přesunout západním směrem, tj. nad hladinu vznikající 

přehrady.  

 

Západně-východní směr silnice I/11 byl odkloněn jižním směrem, čímž byla změněna i 

původní koncepce průsečné křižovatky. Nový tvar křižovatky pak k silnici I/11 vedené v oblouku 

připojuje stykovým způsobem dvě větve silnice II/474, přičemž do jedné z větví je provedeno 

připojení původní silnice I/11 (dnes místní komunikace). Silnice II/474 byla přeložena z části do 

nové trasy a z části peážně do trasy silnice I/11. Přeložka silnice I/11 byla dlouhá cca 3,5 km a 

přeložka silnice II/474 cca 2,2 km. Srovnání původního a současného trasování silnic I/11 a 

II/474 ve vztahu k řešené křižovatce je možné z následujících dvou obrázků. (Obr. 4.2-1 a Obr. 

4.2-2) 
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Obr. 4.2-1 Snímek oblasti -  mapa z roku 1956 [22]  

(červený bod na obou obrázcích označuje stejné místo) 

 

 

 

Obr. 4.2-2 Snímek oblasti – mapa z roku 2013 [25]  

(červený bod na obou obrázcích označuje stejné místo) 

 



- 11 - 

 

4.3 Současná poloha křižovatky ve vztahu k silniční síti 

Stávající úrovňovou křižovatka v centu obce Těrlicko tvoří silnice I/11, silnice II/474 a 

místní komunikace MK 15.2. 

 

 

Obr. 4.3-1 Umístění křižovatky v silniční síti [26]  

 

Silnice I/11 je se svou délkou 353,7 km nejdelší silnicí první třídy v ČR. Začíná 

v křižovatce se silnicí I/32 u Poděbrad a je vedena ve směru Chlumec nad Cidlinou, Hradec 

Králové, Týniště nad Orlicí, Vamberk, Žamberk, Červená Voda, Bludov, Šumperk, Rýmařov, 

Bruntál, Opava, Havířov, Český Těšín, Třinec, Jablunkov a končí na státní hranici se Slovenskem 

nedaleko Mostů u Jablunkova. V úseku od Českého Těšína až po státní hranici je zařazena mezi 

mezinárodní silniční tahy pod označením E75. [24] 

 

Silnice II/474 začíná v křižovatce se silnicí I/67 v Dětmarovicích a pokračuje ve směru 

Orlová, Doly (peáž s I/59), Horní Suchá, Životice, Těrlicko (peáž s I/11), Třanovice, Hnojník 

(peáž s 1/68), Třinec, Vendryně, Návsí (peáž s I/11), Jablunkov, Mosty u Jablunkova a končí 

v křižovatce se silnicí I/11 před státní hranicí se Slovenskem. Silnice II/474 převzala také některé 
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původní úseky silnice I/11, které byly v nedávné době nahrazeny obchvaty ( např. Jablunkov – 

obchvat). Délka silnice II/474 včetně peážních úseků činí 62,9 km. [24] 

 

Místní komunikace MK 15.2 připojená k silnici II/474 je vedena v pasportu místních 

komunikací obce Těrlicko a vznikla převedením z původní silnice I/11 po dobudování Těrlické 

přehrady. Její délka činí 0,26 km. 

 

4.4 Geologický popis oblasti 

Řešená oblast je z geologického hlediska zařazena v eratému Kenozoikum, útvaru Kvárter, 

oddělení Pleistocén, suboddělení Pleistocén svrchní. Převažující typy hornin: Kamenité a hlinito-

kamenité sedimenty místy s bloky nebo eolitickou příměsí, Hlinito-písčité a písčito-hlinité 

sedimenty často polygenetické a Sprašové hlíny místy s hrubší klastickou příměsí. Soustava 

Český masiv. [15] 

 

 

Obr. 4.4-1 Snímek oblasti z geologické mapy 1:50 000 [15] 
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4.5 Stávající křižovatka 

Silnice I/11 je v prostoru křižovatky vedena v oblouku o poloměru přibližně 120 m. Ve 

směru od Havířova (ulice Ostravská) je komunikace realizována jako dvoupruhová, směrově 

nerozdělená silnice I. třídy v kategorii S 7,5/60. Ve směru od Třanovic (ulice Těšínská) je pak 

komunikace také dvoupruhová směrově nerozdělená v kategorii S 9,5/70. [20] 

 

Silnice II/474 ( ulice Karvinská) je na silnici I/11 připojena stykově dvěma větvemi, z nichž 

jedna je v současné době provozována jednosměrně (ve směru Životice – Havířov) Mezi oběma 

větvemi je realizován plošně poměrně rozměrný zatravněný dělící ostrůvek trojúhelníkového 

tvaru. Silnice II/474 je realizována jako dvoupruhová, směrově nerozdělená komunikace 

v kategorii S 7,5/60. [20] 

 

Místní komunikace MK 15.2 (ulice Přehradní) je realizována shodně jako původní silnice 

I/11tedy v šířce 7,5m. Na komunikaci je 37 metrů od hranice křižovatky zřízena obytná zóna. 

 

Úhel křížení komunikací činí 109,4°. 

 

 

Obr. 4.5-1 Snímek stávající křižovatky – letecký snímek [25] 



- 14 - 

 

Stávající křižovatka je situována v intravilánu obce a v jejím prostoru nejsou zřízeny 

přechody pro chodce. Jeden z chodníků je vybudován pravostranně u silnice I/11 šířky cca 1,2 - 

1,5 m. Druhý chodník je realizován jako levostranný podél silnice II/474 šířky 1,7 – 2,0 m a třetí 

chodník šířky 2,0-2,5 m je vybudován podél MK 15.2 – ul. Přehradní. 

 

 

Obr. 4.5-2 Snímek stávající dopravní situace (pohled z paprsku B do křižovatky) 

 

Nejbližší okružní křižovatka se nachází na silnici I/11 ve směru do Havířova, v místní části 

Bludovice a je vzdálená cca 2 km, Její interakce s řešenou křižovatkou se tedy nepředpokládá. 

Ostatní křižovatky na trase silnice I/11 v zájmovém území jsou řešeny jako stykové případně 

průsečné s hlavním směrem respektujícím směr silnice I/11. 

 

4.6 Stávající vjezdy k nemovitostem 

Do prostoru křižovatky je provedeno několik napojení stávajících nemovitostí, které bylo 

nutno při návrhu koncepce respektovat. Sjezdy jsou převážně zpevněné, případně zatravněné. 

Umístění těchto vjezdů a vyřešení jejich připojení ke komunikaci hrálo rovněž významnou roli 

při návrhu křižovatky. 
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5 Návrh okružní křižovatky 

5.1 Koncepce 

Stávající křižovatka je plošně velmi rozlehlá a při své realizaci v 60. letech si vynutila 

značné zábory pozemků. Návrh nové křižovatky je proto koncipován tak, aby pro umístění 

nebylo nutné přistoupit k dalším záborům soukromých pozemků. Křižovatka nyní přiléhá k 

poměrně hustě obydlené části obce, což vyvolává požadavek na zklidnění dopravy a rovněž 

potřebu respektovat resp. rozšířit a doplnit stávající komunikace pro pěší. Na základě těchto 

skutečností byla zvolena křižovatka tvaru kruhu s jedním jízdním pruhem na okruhu s vnějším 

průměrem do 50m (tedy konkrétně 42m), jednopruhovými vjezdovými i výjezdovými jízdními 

pásy a spojovací větví mezi paprsky B a C. 

 

5.2 Směrodatné vozidlo 

Při návrhu nové okružní křižovatky bylo nutno ověřit průjezdnost jednotlivých navržených 

prvků křižovatky pomocí vlečných křivek směrodatného vozidla. Typ směrodatného vozidla by 

měl dle TP 171 [10] svými rozměry odpovídat 85% kvantilu četnosti výskytu dané skupiny 

vozidel.  

 

Dle TP 135 [7] by měl návrh okružní křižovatky také respektovat obvyklé trasy a rozměry 

nadměrných přeprav. V současné době však konkrétní rozměry pro ani obvyklé trasy nadměrných 

přeprav nejsou žádným předpisem stanoveny ani evidovány. 

 

Na základě výše uvedených skutečností bylo pro návrh směrových prvků okružní 

křižovatky zvoleno vozidlo typu NS – návěsová souprava, délky 16,5 m. Pro ověření 

průjezdnosti pravého odbočení na místní komunikaci v místě napojení paprsku B na stávající 

komunikaci, bylo pro potřebu linkových autobusů (zákaz vjezdu nákladních vozidel) zvoleno 

vozidlo A – dálkový a linkový autobus délky 13,7 m. Průjezdnost byla ověřena v programu 

AutoTURN a výsledky jsou součástí přílohy č.4. 
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5.3 Návrhové prvky okružní křižovatky – varianta 1 

Vnější průměr okružní křižovatky činí 42,0 m, průměr středového ostrova 31,0 m a šířka 

prstence je 2,5 m. Uprostřed středového ostrova je na ploše o vnějším průměru 21 m (mimo 

rozhledové pole) navržena výsadba keřového porostu, případně je možno umístit jiný výrazný 

prvek, který by zdůraznil středový ostrov a omezil průhled na protější větev okružní křižovatky. 

 

 Povrch vozovky je navržen živičný, povrch prstence monolitický betonový. Vjezdové pásy 

jsou navrženy jako jednopruhové o šířce 5,0 m o poloměru 14,0 m s živičným povrchem.  

Výjezdové pásy jsou navrženy rovněž jako jednopruhové o šířce 5,5 m o poloměru 25,0 m 

s živičným povrchem. Tvar dělících ostrůvku je upraven dle vlečných křivek směrodatného 

vozidla.  

 

Varianta 1 předpokládá úplné odstranění současné jednosměrné spojovací větve silnice 

II/474 mezi paprsky A a D.  

 

 

Obr. 5.3-1 Schéma varianty 1 
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Na paprsku A (silnice I/11, ul. Ostravská) jsou oba jízdní pásy odděleny zvýšeným dělícím 

ostrůvkem s travnatým povrchem. Ve vzdálenosti 21,3 m od okružního jízdního pásu je umístěn 

dělící ostrůvek s funkcí ochrannou, na který je umístěn přechod pro chodce šířky 3,0 m. Zbylé 

plochy ostrůvku jsou navrženy jako zatravněné. Do tohoto paprsku jsou připojeny čtyři vjezdy 

k sousedním nemovitostem o šířkách 4, 5.3, 5 a 6 m. 

 

Na paprsku B (silnice I/11, ul. Těšínská) je navržen mezi protisměrnými jízdními pásy 

zvýšený dělící a ochranný ostrůvek s umístěným přechodem pro chodce šířky 3,0 m a travnatými 

plochami. Do tohoto paprsku ústí jeden vjezd k nemovitosti o šířce 4 m.  

 

Z paprsku B je vedena jednopruhová spojovací větev k paprsku C o šířce 5,5 m. Zřízení 

této větve nebylo nutné, avšak umožní odbočení rozměrnějších vozidel, která by jinak musela 

využívat poměrně velkou srpovitou krajnici mezi výjezdovou větví B a vjezdovou větví C, což 

by vyvolalo nutnost odsunutí přechodů pro chodce mimo linie pěších tras. V současné době je 

v místě spojovací větve vedena silnice II/474 s odbočením na místní komunikaci, což pro její  

realizaci přináší minimální náklady. Mezi paprsky B, C a spojovací větví je umístěn zvýšený 

směrovací a ochranný ostrůvek trojúhelníkového tvaru s chodníky šířky 3,0 m 

spojujícími přechody pro chodce. 

 

Na paprsku C (místní komunikace, ul. Přehradní) je rovněž navržen zvýšený dělící a 

ochranný ostrůvek s přechodem pro chodce mezi protisměrnými jízdními pásy. Nevyužité plochy 

ostrůvku jsou rovněž navržené jako travnaté. Do této větve ústí dva vjezdy k nemovitostem o 

šířce 5 a 6 m. 

 

Paprsek D (silnice II/474, ul. Karvinská) je koncipován obdobně jako paprsek C - zvýšený 

dělící a ochranný ostrůvek s přechodem pro chodce šířky 3,0 m a travnatými plochami. Do tohoto 

paprsku ústí dva vjezdy k nemovitostem o šířce 5.1 a 5.6 m. 

 

Pěší provoz je řešen soustavou chodníků a přechodů pro chodce vedených přes všechny 

paprsky křižovatky. Směrový návrh zohledňuje aktuální pěší trasy a zejména pak vypozorované 

pěší trasy mimo chodníky (Obr. 5.3-2). Přechody pro chodce a chodníky jsou vybaveny prvky 
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z reliéfní dlažby pro možnost užívání osobami se sníženou schopností pohybu a orientace 

(varovné pásy šířky 0,4 m a signální pásy šířky 0,8 m). 

 

 

Obr. 5.3-2 Vyšlapaná pěší trasa mezi paprsky A a D 

 

Stávající chodník podél silnice I/11 mezi paprsky A a B je navržen k rozšíření ze současné 

šířky 1,2 m na 2,0 m a bude oddělen od silnice I/11 travnatým pásem se šířkou v nejužším místě 

1,5 m. Na tento chodník je napojen přechod pro chodce v šířce 3 m v západní části na paprsku A 

vedený přes dělící a ochranný ostrůvek ve vzdálenosti 24,5 m od okružního jízdního pásu a 

přechod pro chodce v jižní části na paprsku B, rovněž vedený přes dělící a ochranný ostrůvek 5 m 

od okružního jízdního pásu a také v šířce 3 m.  

 

Chodník mezi paprsky B a C podél silnice II/474 ze směru od Českého Těšína je navržen 

k rozšíření na 2,0 až 2,6 m podle geometrie spojovací větve. Na tento chodník navazuje 

v oblouku spojovací větve přechod pro chodce šířky 3 m vedený na trojúhelníkový směrovací a 

ochranný ostrůvek. 
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Nově je navržen chodník šířky 2,0 m vedoucí mezi paprsky C a D z místní komunikace – 

ul. Přehradní severním směrem podél silnice II/474 a chodník mezi paprsky D a A rovněž šířky 2 

m. Oba chodníky navazují na přechody pro chodce šířky 3 m odsazenými 5 m od okružního 

jízdního pásu. Tyto nově navržené chodníky jsou koncipovány tak, aby je bylo možné 

v budoucnu napojit na plánované trasy chodníků dle návrhu v územním plánu obce Těrlicko [20]. 

 

5.4 Návrhové prvky okružní křižovatky – varianta 2 

Varianta 2 je zpracována na základě požadavku obce Těrlicko na možnost zachování 

stávající spojovací větve mezi paprsky D a A  pro účel pořádání motocyklových silničních 

závodů „Havířovský Zlatý Kahanec“, které se na „Těrlickém okruhu“ konají každoročně na konci 

letních prázdnin. V tomto roce (2013) to bude již 30. ročník. [28] 

 

 

Obr. 5.4-1 Schéma varianty 2 
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Koncepce varianty 2 vychází z velké části z návrhu varianty 1 s alternativním napojením 

stávající spojovací větve. Těleso samotné křižovatky má shodné parametry. Vnější průměr 

okružního pásu 42,0 m, středový ostrov o průměru 31,0 m a šířka prstence 2,5 m. Vjezdové pásy 

jsou jednopruhové šířky 5,0 m o poloměru 14,0 m. Výjezdové pásy jsou navrženy rovněž 

jednopruhové o šířce 5,5 m a o poloměru 25 m. Zachována je rovněž koncepce spojovací větve 

mezi paprsky B a C. 

 

 Na paprsku A (silnice I/11, ul. Ostravská) je oproti variantě 1 zrušen dělící a ochranný 

ostrůvek. Přechod pro chodce je odsunut do vzdálenosti 40,1 m od okružního jízdního pásu 

křižovatky a je navržen v délce 6,5 m přes dva protisměrné jízdní pruhy. Vozovka je v místě 

přechodu pro chodce lokálně zúžená ze 7,5 m na šířku 6,5 m a jízdní pruhy jsou zúženy z 3,5 m 

na 3,25 m ve vzdálenosti 5 m před přechodem pro oba směry jízdy.[12] Do tohoto paprsku ústí tři 

vjezdy k sousedním nemovitostem o šířkách 4, 5 a 5.3 m. 

 

Na paprsku D (silnice II/474, ul. Karvinská) je oproti variantě 1 přechod pro chodce 

vymístěn z dělícího a ochranného ostrůvku a je přesunut do vzdálenosti 47,1 m od okružního 

jízdního pásu ve směru Životice. Zde je přechod pro chodce délky 6,5 m navržen přes dva 

protisměrné jízdní pruhy. Vozovka je v místě přechodu pro chodce lokálně zúžená ze 7,5 m na 

šířku 6,5 m ve vzdálenosti 5 m před přechodem pro oba směry jízdy.[12] Do paprsku D ústí dva 

vjezdy o šířce 5.1 a 5.6 m. 

 

Pěší provoz mezi paprsky A, B, a C je řešen shodně s variantou 1. Změněno je trasování 

chodníku mezi paprsky A a D, který je v této variantě veden na zvýšeném pásu pravostranně po 

zachované spojovací větví. Toto umístění chodníku koresponduje s návrhem dle územního plánu 

obce Těrlicko [20]. 

 

Varianta 2 předpokládá zachování stávající spojovací větve mezi  paprsky A a D nikoli 

však pro běžný silniční provoz. Spojovací větev bude sloužit pouze pro pro potřeby 

motocyklových závodů a v průběhu roku bude ve směru od Životic zaslepena za použití 

betonových silničních svodidel typu NEW JERSEY. Tímto opatřením bude zajištěn bezpečný 

vjezd k nemovitostem napojeným na tuto spojovací větev. 
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6 Dopravně inženýrská data a posouzení křižovatky 

6.1 Sčítání dopravy 

Pro potřeby kapacitního posouzení nově navržené křižovatky dle TP 234 – Posuzování 

kapacity okružních křižovatek [8] je nutné znát padesátirázovou hodinovou intenzitu dopravy na 

každé větvi křižovatky a dále je rovněž nutné zohlednit intenzitu přecházejících chodců. Data ze 

sčítání dopravy v roce 2010, které na svých webových stránkách [21] zveřejňuje CDV v.v.i. ve 

spolupráci s MD ČR a ŘSD tedy nebyla v tomto případě použita, neboť nezahrnují intenzity na 

paprsku C (ul. Přehradní) a rovněž neobsahují data o pohybu a intenzitě chodců. Z těchto důvodů 

bylo nutné provést vlastní dopravní průzkum v souladu s požadavky TP 189. [9] 

 

 

Obr. 6.1-1 Schéma současných dopravních proudů a označení jednotlivých paprsků 

 

Sčítání dopravy a směrový průzkum byly provedeny dne 11. dubna 2013 (čtvrtek) v době 

od 14.00 do 18.00. Bylo jasno a teplota vzduchu dosahovala + 14°C. Průzkum byl prováděn 

manuálně dvěma osobami z důvodu možnosti rozdělení sledování jednotlivých směrů a 

zmapování intenzity a tras pohybu chodců ve stávající křižovatce. Provoz na komunikaci 

v průběhu průzkumu nebyl ovlivněn žádnými mimořádnými událostmi (např. uzavírkou apod.) 

Sčítací stanoviště bylo umístěno v horní části jednosměrné větve silnice II/474.  
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Typy vozidel byly v souladu s TP 189 [9] rozděleny následovně: 

 

Skupina vozidel  Druhy vozidel při průzkumu 

M motocykly – jednostopá motorová vozidla bez přívěsu, s přívěsem  

O osobní automobily – bez přívěsu, s přívěsem, dodávkové 

automobily 

N nákladní automobily – lehké, střední, těžké a speciální nákladní 

automobily 

A autobusy – vozidla určená pro přepravu osob a jejich zavazadel, 

která mají víc než 9 míst (včetně kloubových autobusů a autobusů a 

autobusů s přívěsy 

K nákladní soupravy – přívěsové a návěsové soupravy nákladních 

vozidel 

 

Současně byla sledována intenzita chodců „CH“. Výsledky sčítání motorových vozidel jsou 

obsahem přílohy č. 1. Intenzity chodců jsou uvedeny v příloze č. 2. 

 

6.2 Padesátirázová hodinová intenzita 

Padesátirázová hodinová intenzita se pro potřeby kapacitního posouzení okružní křižovatky 

určí ze vztahu podle TP 189 [9]: 

 

50,50 * BPDšh kII =          [6.2-1]  

kde: 

I50 padesátirázová hodinová intenzita dopravy 

Išh špičková hodinová intenzita dopravy v běžný pracovní den [voz/h] 

kBPD,50 přepočtový koeficient špičkové hodinové intenzity dopravy v běžný pracovní den 

na padesátifázovou hodinovou intenzitu dopravy – hodnota koeficientu je 

stanovena pro všechny komunikace jednotně 1,13 
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Z provedeného dopravního průzkumu byla výpočtem v programu Excel  určena špičková 

hodina. (Tab. 6.2-1) Tento údaj byl určen nejvyšším počtem všech vozidel vjíždějících do 

křižovatky v součtu hodnot čtyř po sobě jdoucích patnáctiminutových intervalů. Špičková hodina 

se s hodnotou 657 voz/h nachází mez 15 a 16 hodinou. 

 

Špičková hodina 

Σ za hod. 14.00-15.00 429 15.00-16.00 657 16.00-17.00 648 17.00-18.00 500 

Σ za hod.   14.15-15.15 517 15.15-16.15 626 16.15-17.15 620       

Σ za hod.     14.30-15.30 575 15.30-16.30 598 16.30-17.30 565     

Σ za hod.       14.45-15.45 609 15.45-16.45 634 16.45-17.45 551   

 

Tab. 6.2-1 Výsledky výpočtu špičkové hodiny 

 

 

Následně byly provedeny součty jednotlivých intenzit dle typu vozidel ve špičkové hodině 

na vjezdech i výjezdech. Hodnoty jsou uvedeny v Tab. 6.2-2 až Tab. 6.2-9. 

 

z "A" 

do B C D Celkem 

M 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

O 42 46 40 43 4 4 2 3 5 5 7 8 209 

N 2 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 12 

A 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 

K 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

 
Celkem "B" 194 Celkem "C" 13 Celkem "D" 25 232 

 

Tab. 6.2-2 Intenzity ve špičkové hodině „Išh“ na vjezdu A 
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z "B" 
do C D A Celkem 

M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O 3 3 1 5 7 10 11 5 48 61 49 51 254 

N 0 0 0 0 1 0 0 3 7 5 0 1 17 

A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 

K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

 
Celkem "C" 12 Celkem "D" 37 Celkem "A" 225 274 

 

Tab. 6.2-3 Intenzity ve špičkové hodině „Išh“ na vjezdu B 

 

 

z "C" 
do B D A Celkem 

M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O 4 4 3 5 1 2 0 1 2 2 1 8 33 

N 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 3 

A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Celkem "B" 17 Celkem "D" 4 Celkem "A" 15 36 

 

Tab. 6.2-4 Intenzity ve špičkové hodině „Išh“ na vjezdu C 

 

 

z "D" 
do  B C A Celkem 

M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O 28 25 12 15 2 2 1 0 7 4 1 2 99 

N 2 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 8 

A 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 1 0 6 

K 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

 
Celkem "B" 90 Celkem "C" 8 Celkem "A" 17 115 

 

Tab. 6.2-5 Intenzity ve špičkové hodině „Išh“ na vjezdu D 
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Druh 
vozidla A A A Celkem 

M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O 48 61 49 51 2 2 1 8 7 4 1 2 236 

N 7 5 0 1 2 0 0 0 0 2 0 0 17 

A 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 

K 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 
Celkem z "B" 225 Celkem z "C" 15 Celkem z "D" 17 257 

 

Tab. 6.2-6 Intenzity ve špičkové hodině „Išh“ na výjezdu A 

 

 

Druh 
vozidla B B B Celkem 

M 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

O 42 46 40 43 4 4 3 5 28 25 12 15 267 

N 2 3 4 3 0 0 0 1 2 0 4 0 19 

A 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 9 

K 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 5 

 
Celkem z "A" 194 Celkem z "C" 17 Celkem z  "D" 90 301 

 

Tab. 6.2-7 Intenzity ve špičkové hodině „Išh“ na výjezdu B 

 

 

Druh 
vozidla C C C Celkem 

M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O 3 3 1 5 4 4 2 3 2 2 1 0 30 

N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 

K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Celkem z  "B" 12 Celkem z "A" 13 Celkem z "D" 8 33 

 

Tab. 6.2-8 Intenzity ve špičkové hodině „Išh“ na výjezdu C 
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Druh 
vozidla D D D Celkem 

M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O 5 5 7 8 1 2 0 1 7 10 11 5 62 

N 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 4 

A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Celkem z "A" 25 Celkem z "C" 4 Celkem "D" 37 66 

 

Tab. 6.2-9 Intenzity ve špičkové hodině „Išh“ na výjezdu D 

 

S využitím vztahu [6.2-1] lze nyní určit padesátirázové intenzity jednotlivých typů vozidel 

na příslušných vjezdech a výjezdech. Výpočet bude vzorově proveden pro hodnotu na vjezdu 

větve A u osobních vozidel. Pro ostatní hodnoty sčítání dopravy se využije shodný postup. 

 

70,32713,1*290* 50,,,50 === BPDšhvjA kII  [voz/h] 

 

6.3 Výhledová padesátirázová intenzita 

Křižovatky na silnicích I. třídy se dle ČSN 73 6101 [2] resp. ČSN 73 6102 [1] navrhují na 

výhledovou padesátirázovou intenzitu uvažovanou pro 20. rok po uvedení do provozu. Vzhledem 

ke skutečnosti, že u posuzované křižovatky není rok uvedení do provozu znám, bude pro potřeby 

tohoto kapacitního posouzení zvolen rok 2015. Výhledová padesátirázová intenzita bude tedy 

odpovídat intenzitě roku 2035. Výhledové koeficienty růstu dopravy v období let 2010 – 2050 

jsou uvedeny ve Věstníku dopravy vydaném Ministerstvem dopravy ČR [14]. Jednotlivé 

koeficienty pro silnici I. třídy jsou stanoveny následovně: 

 

LV rok 2035 1,60  

(LV= lehká vozidla – osobní vozidla a jednostopá motorová vozidla) 

TV rok 2035 1,15 

(TV= Lehká, střední, těžká nákladní vozidla, autobusy a trolejbusy) 
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Padesátirázová hodinová intenzita u vozidel kategorie M a O bude násobena koeficientem 

1,6 dle vztahu [6.3-1] a intenzita u vozidel kategorie N, A, K bude násobena koeficientem 1,15 

dle vztahu [6.3-2]. 

60,1*502035,50 II =          [6.3-1]  

15,1*502035,50 II =          [6.3-2]  

kde: 

I50,2035 výhledová padesátirázová hodinová intenzita dopravy pro rok 2035 [pvoz/h] 

I50 padesátirázová hodinová intenzita dopravy [pvoz/h] 

 

Dosazením do výše uvedených vztahů [6.3-1] a [6.3-2] pak získáme hodnotu výhledové 

padesátirázové hodinové intenzity dopravy pro daný směr a typ vozu. Vzorový výpočet je 

proveden pro vjezd A, typ vozu O a typ vozu N. 

 

32,52460,1*7,32760,1*502035,50 === II  

59,1515,1*56,1315,1*502035,50 === II  

 

6.4 Návrhová intenzita dopravního proudu 

V souladu s TP 234 [8] je, pro zjištění návrhové intenzity pro kapacitní posouzení, nutné 

zohlednit skladbu dopravního proudu. Zmíněné TP proto uvádí přepočtové koeficienty pro 

jednotlivé typy vozidel  

 

vozidlo         koeficient          typ vozidla 

Jízdní kolo        0,5 [pvoz/h]     - 

Motocykly        0,8 [pvoz/h]    M  

Osobní vozidla včetně nákladních vozidel do 3,5 t   1,0 [pvoz/h]    O 

Nákladní vozidla nad 3,5 t a autobusy (mimo kloubových)  2,0 [pvoz/h]    N, A 

Nákladní soupravy a kloubové autobusy    3,0 [pvoz/h]    K 
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Jednotlivé hodnoty výhledové padesátirázové hodinové intenzity je nyní nutno těmito 

koeficienty násobit v závislosti na typu vozidla. Koeficient 0,5 [pvoz/h] nebude použit, neboť 

v průběhu prováděného průzkumu nebyl v prostoru křižovatky zaznamenán pohyb cyklistů. Do 

kategorie vozidel A jsou započteny pouze autobusy standardní délky – kloubový autobus nebyl 

v průběhu dopravního průzkumu zaznamenán a rovněž není na těchto příměstských linkách 

nasazován.  

 

V níže uvedených tabulkách (Tab. 6.4-1 až Tab. 6.4-8) jsou uvedeny hodnoty výhledové 

padesátirázové hodinové intenzity na vjezdech a výjezdech přepočtené na [pvoz/h] dle metodiky 

TP 234 [8] se zaokrouhlením na celá vozidla. 

 

z "A" do  B C D Celkem 

M 0,00 0,00 1,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 

O 75,94 83,17 72,32 77,74 7,23 7,23 3,62 5,42 9,04 9,04 12,66 14,46 378 

N 5,20 7,80 10,40 7,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 

A 7,80 2,60 5,20 2,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 

K 3,90 0,00 3,90 3,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 

 
Celkem "B" 372 Celkem "C" 24 Celkem "D" 45 440 

 

Tab. 6.4-1 Padesátirázová výhledová intenzita přepočtená na [pvoz/h] – vjezd A 

 

 

z "B" do  C D A Celkem 

M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

O 5,42 5,42 1,81 9,04 12,66 18,08 19,89 9,04 86,78 110,29 88,59 92,21 459 

N 0,00 0,00 0,00 0,00 2,60 0,00 0,00 7,80 18,19 13,00 0,00 2,60 44 

A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,60 0,00 2,60 0,00 5 

K 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,90 4 

 
Celkem "C" 22 Celkem "D" 70 Celkem "A" 421 513 

 

Tab. 6.4-2 Padesátirázová výhledová intenzita přepočtená na [pvoz/h] – vjezd B 
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z "C" do  B D A Celkem 

M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

O 7,23 7,23 5,42 9,04 1,81 3,62 0,00 1,81 3,62 3,62 1,81 14,46 60 

N 0,00 0,00 0,00 2,60 0,00 0,00 0,00 0,00 5,20 0,00 0,00 0,00 8 

A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

K 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

 
Celkem "B" 32 Celkem "D" 7 Celkem "A" 29 67 

 

Tab. 6.4-3 Padesátirázová výhledová intenzita přepočtená na [pvoz/h] – vjezd C 

 

z "D" do  B C A Celkem 

M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

O 50,62 45,20 21,70 27,12 3,62 3,62 1,81 0,00 12,66 7,23 1,81 3,62 179 

N 5,20 0,00 10,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,20 0,00 0,00 21 

A 0,00 0,00 5,20 0,00 7,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,60 0,00 16 

K 0,00 0,00 3,90 3,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 

 
Celkem "B" 173 Celkem "C" 17 Celkem "A" 33 223 

 

Tab. 6.4-4 Padesátirázová výhledová intenzita přepočtená na [pvoz/h] – vjezd D 

 

 

Druh 
vozidla A A A Celkem 

M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

O 86,78 110,29 88,59 92,21 3,62 3,62 1,81 14,46 12,66 7,23 1,81 3,62 427 

N 18,19 13,00 0,00 2,60 5,20 0,00 0,00 0,00 0,00 5,20 0,00 0,00 44 

A 2,60 0,00 2,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,60 0,00 8 

K 0,00 0,00 0,00 3,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 

 
Celkem z "B" 421 Celkem z "C" 29 Celkem z "D" 33 483 

 

Tab. 6.4-5 Padesátirázová výhledová intenzita přepočtená na [pvoz/h] – výjezd A 
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Druh 
vozidla B B B Celkem 

M 0,00 0,00 1,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 

O 75,94 83,17 72,32 77,74 7,23 7,23 5,42 9,04 50,62 45,20 21,70 27,12 483 

N 5,20 7,80 10,40 7,80 0,00 0,00 0,00 2,60 5,20 0,00 10,40 0,00 49 

A 7,80 2,60 5,20 2,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,20 0,00 23 

K 3,90 0,00 3,90 3,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,90 3,90 19 

 
Celkem z "A" 372 Celkem z "C" 32 Celkem z  "D" 173 576 

 

Tab. 6.4-6 Padesátirázová výhledová intenzita přepočtená na [pvoz/h] – výjezd B 

 

 

Druh 
vozidla C C C Celkem 

M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

O 5,42 5,42 1,81 9,04 7,23 7,23 3,62 5,42 3,62 3,62 1,81 0,00 54 

N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,80 0,00 0,00 0,00 8 

K 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

 
Celkem z  "B" 22 Celkem z "A" 24 Celkem z "D" 17 62 

 

Tab. 6.4-7 Padesátirázová výhledová intenzita přepočtená na [pvoz/h] – výjezd C 

 

 

Druh 
vozidla D D D Celkem 

M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

O 9,04 9,04 12,66 14,46 1,81 3,62 0,00 1,81 12,66 18,08 19,89 9,04 112 

N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,60 0,00 0,00 7,80 10 

A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

K 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

 
Celkem z "A" 45 Celkem z "C" 7 Celkem "D" 70 122 

 

Tab. 6.4-8 Padesátirázová výhledová intenzita přepočtená na [pvoz/h] – výjezd D 
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6.5  Kapacitní posouzení dle TP 234 

ČSN 73 6102, Příloha A [1] uvádí maximální hodinovou kapacitu 2000 – 2700 [voz/h] pro 

okružní křižovatky s jedním pruhem na okružním pásu a jedním pruhem na vjezdu. Na základě 

této skutečnosti lze předpokládat, že posuzovaná křižovatka kapacitně vyhoví. Pro ověření je 

proveden vzorový výpočet pro paprsek „C“. Hodnoty pro ostatní paprsky jsou počítány stejným 

způsobem. Výsledky výpočtů jsou uvedeny v jednotném protokolu dle TP 234 [8] na konci 

kapitoly 6.5 v  (Tab 6.5.6-1) 

 

6.5.1 Posouzení kapacity vjezdu 

Kapacita jednotlivých vjezdů se stanoví dle níže uvedeného vztahu [6.5.1-1]: 
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kde: 

Ci kapacita vjezdu [pvoz/h] 

Ik intenzita dopravy na okruhu [pvoz/h] 

nk počet jízdních pruhů na okruhu [-] 

ni,koef koeficient zohledňující počet jízdních pruhů na vjezdu[-]  

pro jednopruhové vjezdy se hodnota rovná 1,00 

 

hodnoty tg, tf a   pro křižovatky s jedním pruhem na okruhu 

 

tg kritický časový odstup [s] 

  v závislosti na vzdálenosti mezi kolizními body b: 

  pro všechny větve posuzované křižovatky platí: 

  11,00 m ≤ b ≤ 20,00m tg = 5,6 – 0,1b 

  kde b je vzdálenost mezi kolizními body na okruhu [m] 
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tf  následný časový odstup [s] 

v závislosti na poloměru vjezdu 

  8,00 ≤ Ri ≤ 16,00 tf = 3,6 – 0,0625Ri 

  kde Ri je poloměr vjezdu [m] 

 minimální časový odstup mezi vozidly jedoucími na okruhu za sebou [s] 

   = 2,1 [s] (konstantní hodnota) 

 

Pro výpočet kapacity je nutno určit intenzitu vozidel na okruhu před posuzovaným 

vjezdem. Tuto intenzitu lze získat na základě směrového sčítání dopravy s následným přepočtem 

na výhledovou padesátirázovou intenzitu špičkové hodiny. Jednotlivé hodnoty intenzit jsou 

uvedeny na Obr. 6.5.1-1. 

 

 

 

Obr. 6.5.1-1 Grafické stanovení intenzit na okruhu 

 

Od celkové hodnoty intenzit na okruhu mezi dvěma sousedními paprsky je nutno odečíst 

hodnoty intenzit z přiléhajícího výjezdu. Výsledkem je intenzita na okruhu před posuzovaným 

vjezdem. 
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Výpočet kapacity bude s využitím vztahu [6.5.1-1] vzorově proveden pro vjezdovou větev 

C, kde se předpokládá největší zdržení vozidel při vjezdu na okružní jízdní pás. Kapacita 

ostatních vjezdů se vypočítá obdobným způsobem. 
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tg = 5,6 – 0,1 * 15,7 = 4,03 

tf = 3,6 – 0,0625 * 14 = 2,72 

Ik = 598 – 23 - 21 – 17 = 537 

nk = 1 

 

6.5.2 Výpočet rezervy kapacity 

Výpočet bude proveden vzorově pro vjezd C za využití vztahu: 

 

ii ICz −=Re          [6.5.2-1] 

 

kde: 

Ci kapacita vjezdu [pvoz/h] 

Ii  intenzita dopravy na vjezdu [pvoz/h] 

 

76567832Re =−=z  [pvoz/h] 
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6.5.3 Stanovení střední doby zdržení 

Lze ji při znalosti rezervy kapacity jízdního pruhu příslušného proudu a jeho kapacity určit 

z grafu 6.5.3-1. Hodnota střední doby zdržení pro vzorový výpočet vjezdu C je však velmi nízká 

a není v grafu obsažena. Z průběhu křivky lze však dovodit, že hodnota pro rezervu kapacity 765 

[pvoz/h] se bude nacházet v oblasti úrovně kvality dopravy na stupni A. Na základě této 

skutečnosti lze předpokládat hodnotu kolem 5 sekund, přičemž požadovaná maximální hodnota 

může v případě vjezdu C překročit až 45 sekund. 

 

 

 

Graf. 6.5.3-1 Stanovení střední doby zdržení [8] 

 

6.5.4 Stanovení délky čekající fronty 

Pro potřebu výpočtu resp. určení délky čekající fronty je nutno nejprve vypočítat stupeň 

vytížení. Pro tento účel se využije vztah: 

 

n

n
v C

I
a =            [6.5.4-1] 
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kde: 

av stupeň vytížení [-] 

In návrhová intenzita dopravního proudu [pvoz/h] 

Cn kapacita pruhu dopravního proudu 

Hodnota stupně vytížení s využitím vztahu [6.5.4-1] pro paprsek C: 

08,0
832

67
===

n

n
v C

I
a  

Na základě hodnoty stupně vytížení je možno z grafu 6.5.4-1 určit délku čekající fronty, 

která pro vjezd C činí cca 3 m – tedy jedno vozidlo typu „O“. 

 

 

Graf 6.5.4-1 Stanovení délky čekající fronty [8] 

 

Obdobným způsobem se stanoví hodnoty i pro zbývající vjezdy navrhované křižovatky. 
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6.5.5 Posouzení kapacity výjezdu 

Základní kapacita výjezdu z okružní křižovatky je dána vztahem: 

 

f

koefe
e t

n
C ,*3600

=          [6.5.5-1] 

 kde 

 Ce kapacita výjezdu [voz/h] 

ne,koef koeficient zohledňující počet pruhů na výjezdu, pro jednopruhové výjezdy je 

roven: ne,koef  = 1,00 

tf následný časový odstup vozidel na výjezdu z okružní křižovatky [s], v závislosti 

na poloměru výjezdu“ 

 15 ≤ tf ≤ 30 3,6 - 0,04Re 

 kde Re je poloměr výjezdu [m] 

 

TP 234 [8] při posuzování kapacity výjezdů zohledňuje intenzity přecházejících chodců 

avšak posudek kapacity není nutný pokud intenzita přecházejících chodců přes výjezd 

nepřesahuje hodnotu 250 chodců za hodinu [CH/h] a nebo součet přecházejících chodců a 

vyjíždějících vozidel nebude vyšší než 800 [VOZ + CH/h].  

 

Intenzita pěšího provozu v prostoru křižovatky se při sčítání pohybovala v řádu jednotek, 

resp. v maximální hodnotě 14 [CH/h]. Z tohoto důvodu není nutné vjezdy posuzovat na vliv 

přecházejících chodců. Výsledky sčítání intenzit chodců jsou uvedeny v příloze 2.  

 

Výpočet kapacity výjezdu je tedy proveden podle základního vztahu [6.5.5-1] bez 

zohlednění vlivu přecházejících chodců vzorově pro paprsek B s nejvyšší intenzitou vozidel na 

výjezdu. 

 

138461,1384
6,2

1*3600
⇒==eC   [voz/h] 

tf  = 3,6 - 0,04 * 25 = 2,6 
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Posouzení kapacity výjezdu se následně provede na základě vypočteného stupně vytížení 

podle vztahu: 

e

e
v C

I
a =           [6.5.5-1] 

kde: 

av stupeň vytížení [-] 

Ie intenzita vozidel na výjezdu [pvoz/h] 

Ce kapacita výjezdu 

 

Pokud je hodnota av < 0,9 pak výjezd kapacitně vyhovuje danému dopravnímu zatížení. 

V opačném případě, tj. je-li hodnota av ≥ 0,9 pak lze konstatovat, že daný výjezd kapacitně 

nevyhoví. Vzorový výpočet pomocí vzorce [6.5.5-1] je opět proveden pro paprsek B. 

 

41,0
1384

576
==va  → Výjezd vyhovuje. 

 

Přehled všech výpočtových hodnot a výsledků posouzení včetně závěru je uveden na 

následující straně v jednotném protokole podle požadavků TP 234 [8] (Tab. 6.5.6-1) 
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6.5.6 Jednotný protokol podle TP 234 

 

Tab. 6.5.6-1 Jednotný protokol kapacitního posouzení okružní křižovatky [8] 
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7 Přehled záborů pozemků 

7.1 Vlastnické vztahy dle katastru nemovitostí 

Stávající křižovatka se nachází v katastrálním území Horní Těrlicko na parcelách č.: 

 

3971/1 ve vlastnictví České republiky (právo hospodařit s majetkem státu: Ředitelství silnic 

a dálnic ČR) o výměře 14 436 m2 

 

3968/1 ve vlastnictví České republiky (právo hospodařit s majetkem státu: Ředitelství silnic 

a dálnic ČR) o výměře 24 211 m2 

 

3969/1 ve vlastnictví Moravskoslezského kraje (hospodaření se svěřeným majetkem kraje: 

Správa silnic Moravskoslezského kraje) o výměře 6 647 m2 

 

699 ve vlastnictví obce Těrlicko o výměře 5 405 m2 

 

7.2 Současný stav 

Současná plocha řešené křižovatky zaujímá celkovou výměru 8776 m2 plochy. Křižovatka 

se v době realizace nacházela v málo zastavěném území a byl zde kladen důraz na zachování 

plynulosti tahu silnice I/11 a připojení silnice II/474. V ploše záboru stávající křižovatky 

jednoznačně dominují asfaltové plochy s výměrou 5130 m2, následují plochy zeleně s výměrou 

3193 m2 a plochy chodníků o výměře 453 m2. 

 

7.3 Nový stav 

K porovnání záborů pozemků se stávajícím stavem byla zvolena varianta 1, neboť na rozdíl 

od varianty 2 generuje více ploch zeleně. V ploše záboru varianty 1 rovněž dominují zpevněné 

živičné plochy o výměře 3935 m2, což je o více než 1000 m2 nižší výměra než u stávající 

křižovatky. Následují plochy zeleně o výměře 3429 m2, která je cca 300 m2 vyšší než v 
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současném stavu, dále plochy chodníků o výměře 1188 m2, která je téměř trojnásobná ve 

srovnání s výměrou stávajících chodníků a výčet uzavírá plocha betonového monolitického 

prstence okružní křižovatky o výměře 224 m2. Podrobný přehled jednotlivých výměr je uveden 

v záborovém elaborátu v kapitole 7.5. (Tab. 7.5-1) 

 

7.4 Porovnání současného a nového stavu 

Nová koncepce křižovatky ve variantě 1 výrazně sníží plochu živičných povrchů ve 

stávající křižovatce. Vyfrézováním a rekultivací spojovací větve mezi paprsky A a D dojde 

k získání poměrně velké plochy zeleně v sousedství křižovatky. V celkovém měřítku se však 

rekultivace na zvýšení ploch zeleně neprojeví, neboť dojde k výraznému záboru stávajícího 

zatravněného dělícího ostrova mezi větvemi silnice II/474 pro umístění okružního jízdního pásu. 

Pozitivním prvkem této úpravy však může být využití středového ostrova k vysázení okrasných 

rostlin či keřů, což by přispělo k pozitivnímu obrazu vybudované křižovatky. V současné době 

není dělící ostrov stávající křižovatky pro žádný ze jmenovaných účelů využíván. 

 

Úbytek živičných ploch je pak ve variantě 1 proveden ve prospěch ploch chodníků, které 

jsou na současné křižovatce nedostatečně řešeny. Stejně tak jsou některé stávající plochy 

živičných povrchů navrženy k rekultivaci a ozelenění aby mohly vytvořit fyzické oddělující pásy 

mezi silnicí a chodníky. Varianta okružní křižovatky svými ostrůvky a středovým ostrovem 

opticky rozmělní travnatou plochu současné křižovatky. 

 

V návrhu varianty 2 je uvažováno se zachováním spojovací větve mezi paprsky A a D. 

Toto řešení jednoznačně navýší výměru živičných ploch křižovatky na úkor ploch zatravněných, 

neboť nedojde k odstranění a rekultivaci. 

 

Podrobnější grafické srovnání záborů je možné z obrázků jednotlivých variant Obr. 7.4-1 a 

Obr. 7.4-2 umístěných na následující straně. 
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Obr. 7.4-1 Grafické zobrazení záboru – stávající stav 

 

 

Obr. 7.4-2 Grafické zobrazení záboru – nový stav 
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7.5 Záborový elaborát 

 

 

Tab. 7.5-1 Tabelární porovnání záborů a typů ploch 
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8 Odhad investičních nákladů 

Pro orientační stanovení výše investičních nákladů navržené úpravy byly použity data 

Ústavu územního rozvoje MMR ČR – Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury – 

aktualizace 2012 [16] a cenové normativy ŘSD [32].  

 

V celkové ceně nejsou zahrnuty náklady na vypracování jednotlivých stupňů projektové 

dokumentace a následnou veškerou inženýrskou činnost v rámci přípravy i realizace. V celkové 

ceně rovněž nejsou zahrnuty náklady na dopravu, zisk a režii a DPH. 

 

Do celkové ceny jsou procentuálním paušálem zahrnuty náklady na realizaci přeložek 

inženýrských sítí, které v celkové ceně stavby hrají poměrně podstatnou roli. 

 

Orientační výkaz výměr je uveden v Tab. 8-1 na následující straně. 
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Typ prací Název položky 
Měrná 

jednotka 
Výměra 

Cena za 
měrnou 
jednotku 

(Kč) 

Cena celkem 
(Kč) 

Zemní práce Frézování asfaltových vrstev m2 2 973,00 85,00 252 705,00 

  Skrývka orničních vrstev m3 1 854,00 48,00 88 992,00 

  
Odstranění asfaltového 
povrchu m2 2 089,00 154,00 321 706,00 

  
Odstranění povrchu - zámková 
dlažba m2 453,00 202,00 91 506,00 

  Odkopávky - odhad m3 2 300,00 75,00 172 500,00 

  Rozprostření ornice m3 262,00 38,00 9 956,00 

  Založení trávníků m2 1 750,00 12,00 21 000,00 

Celkem za zemní práce 958 365,00 

Komunikace 
Vozovkové souvrství - netuhá 
vozovka vč. podkladních vrstev m2 3 935,00 3 186,00 12 536 910,00 

  
Vozovkové souvrství - tuhá 
vozovka vč. podkladních vrstev m2 224,00 4 423,00 990 752,00 

  
Chodníky dlážděné - zámková 
dlažba vč. reliéfních prvků m2 1 188,00 788,00 936 144,00 

Celkem za komunikace 14 463 806,00 

Příslušenství SDZ ks 30,00 1 700,00 51 000,00 

  VDZ m2 485,00 580,00 281 300,00 

Celkem za příslušenství 332 300,00 

Zeleň Výsadba keřů do 50 cm vč. mat. ks 151,00 110,00 16 610,00 

Celkem za zeleň 16 610,00 

Ostatní 
objekty 

Vodohospodářdé objekty - 
přeložky, intravilán % 10,00 157 710,00 1 577 100,00 

  
Inženýrské sítě - přeložky 
plynovod, intravilán % 10,00 157 710,00 1 577 100,00 

  
Inženýrské sítě - přeložky 
elektro, intravilán % 10,00 157 710,00 1 577 100,00 

Celkem za ostatní objekty 4 731 300,00 

            

Odhadované investiční náklady - celkem 20 502 381,00 

 

Tab. 8-1 Orientační výkaz výměr 
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9 Závěr 

Předmětem této bakalářské práce bylo navrhnout stavební úpravy stávající křižovatky silnic 

I/11, II/474 a místní komunikace v centu obce Těrlicko s cílem prověřit možnost vybudování 

okružní křižovatky.  

 

Pro variantu 1 i 2 byla zvolena koncepce okružní křižovatky tvaru kruhu s jedním jízdním 

pruhem na okruhu o vnějším průměru 42 m, jednopruhovými vjezdy i výjezdy a spojovací větví 

mezi paprsky B a C pro snazší odbočení rozměrnějších vozidel na místní komunikaci. Navržená 

křižovatka při kapacitním posouzení vyhověla předpokládané dopravní zátěži pro rok 2035 

s úrovní kvality dopravy A na všech vjezdech i výjezdech. Zvolený návrh respektuje současný 

zábor pozemků pod stávající křižovatkou a nevyžaduje žádné dodatečné zábory nových ploch. 

Přestavbu této křižovatky lze jednoznačně doporučit k realizaci, neboť výrazně zjednoduší 

orientaci řidičů v křižovatce, zpomalí rychlost projíždějících vozidel na silnici I/11 při průjezdu 

obcí, což oproti stávajícímu stavu zvýší bezpečnost chodců na přechodech pro chodce a zejména 

vyřeší současné nedostatečné vybavení křižovatky komunikacemi pro pěší. 

 

U varianty 2 bylo k této koncepci navrženo ponechání stávající jednosměrné spojovací 

větve mezi paprsky A a D pro potřeby konání motocyklových závodů „Havířovský Zlatý 

Kahanec“. Toto řešení lze realizovat za předpokladu trvalého zaslepení spojovací větve 

betonovými svodidly, čímž bude umožněn bezpečný přístup k nemovitostem připojeným k této 

větvi. Z hlediska bezpečnosti chodců je tato varianta méně vhodná, neboť obsahuje dva přechody 

pro chodce vedené přes obousměrný jízdní pás, přestože je zde dle požadavků ČSN 73 6110 [3] 

lokálně zúžen na 6,5 m. 

 

Zejména z hlediska bezpečnosti pěšího provozu na paprscích A a D upřednostňuje tato 

práce Variantu 1. 
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