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Anotácia: 

 Diplomová práca sa zaoberá štúdiou prestavby križovatiek na uliciach Vysokoškolákov, 

Matice Slovenskej a Obchodnej v meste Žilina. Práca ma za cieľ návrh a posudok 

jednotlivých variant prestavby križovatiek. Súčasne analyzuje dopravný stav v konkrétnom 

dopravnom uzle. Obsahuje dopravný  prieskum. Interpretuje dôvody prestavby z hľadiska 

zmeny územného plánu a nehodovosti na križovatke. Štúdia obsahuje dve varianty prestavby 

križovatiek. Každá z variant obsahuje návrh vo forme technických výkresov. Súčasťou tejto 

práce je aj výsledný odhad nákladov, kapacitné posúdenie všetkých návrhov a záverečné 

posúdenie jednotlivých variant. 

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

miestna komunikácia, chodník, dopravný prieskum 

 

 

 

Anotation: 

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

Vysokoškolákov, Matice Slovenskej and Obchodná in the city of Žilina. Aim of the work is 

design and judgement of single versions of intersection redevelopment. Analyze current 

traffic situation in concrete traffic junction. The thesis contains traffic survey. Rendering 

reasons of redevelopment from attribution of changes of general city plan and accident on 

intersection. Study contains two versions of redevelopment of intersection. Both versions 

contain design in technical drawing form. Part of this work is indicative estimation of costs, 

capacity assessment of all proposals and final individual assessment of singular versions. 

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

survey 
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ZOZNAM POUŽITÉHO ZNAČENIA 

 

Symbol         Význam       Jednotka 

D1      diaľnica s označením         [-] 

DPH     daň z pridanej hodnoty         [-] 

MK      miestna komunikácia         [-] 

NDS     Národná diaľničná spoločnosť       [-] 

RPDI     ročný priemer denných intenzít       [-] 

TEM     transeurópsky medzinárodný tranzit      [-] 

UUR     Ústav územního rozvoje         [-] 

ÚPN-M     územný plán mesta          [-] 

bm      bežný meter            [-] 

č.      číslo             [-] 

Id      intenzita dopravy v deň prieskumu      [voz/deň] 

Im      intenzita dopravy v dobe prieskumu      [voz/dm] 

Išh      intenzita dopravy v špičkovej hodine      [voz/deň] 

Išh2016     intenzita dopravy v špičkovej hodine pre rok 2016  [voz/h] 

Išh2036     intenzita dopravy špičkovej dopravy pre rok 2036  [voz/h] 

km      kilometer            [-] 

m      meter             [-] 

m2      meter štvorcový           [-] 

mil.      miliónov            [-] 

m.j.      merná jednotka           [-] 
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m.n.m.     meter nad morom          [-] 

obr.      obrázok             [-] 

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

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

      k týždennému priemeru denných intenzít 

tab.      tabuľka             [-] 

ul.      ulica             [-] 

voz/deň     vozidiel za deň           [-] 

voz/dm     vozidiel za dobu merania        [-] 

voz/šh     vozidiel za špičkovú hodinu        [-] 
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1 ÚVOD 

 

 V dnešnej dobe s čoraz väčším počtom automobilov je potrebné zdokonaľovať 

infraštruktúru či už v intraviláne alebo extraviláne. Riešená lokalita sa nachádza 

v katastrálnom území Žilina, ktoré patrí pod Žilinský kraj a zároveň aj okres.  

Táto diplomová práca rieši ďalšie možnosti prestavby križovatky v mieste styku ulíc 

Vysokoškolákov (zberná MK) a Matice Slovenskej (zberná MK) ako variantné doplnenie 

k plánovanej rekonštrukcii ulice Vysokoškolákov, ktorej kategoríjna šírka sa pretransformuje 

zo smerovo nerozdeleného dvojpruhu na smerovo rozdelený štvorpruh, kde má v mieste styku 

týchto dvoch ulíc vzniknúť okružná križovatka s dvoma jazdnými pruhmi na okružnom 

jazdnom páse s pripojením štvrtého ramena do rozvojovej plochy vedenej v Územnom pláne 

mesta Žilina [1] ako plocha a objekty s prevahou občianskej vybavenosti, ktorá je 

momentálne vo výstavbe. Návrh bude zhotovený vo forme združených okružných 

križovatiek. Križovatka A je umiestnená v mieste styku ulíc Vysokoškolákov (zberná MK) 

a Matice Slovenskej (zberná MK) a križovatka B sa nachádza v priesečníku ulíc Matice 

Slovenskej (zberná MK) a Obchodnej (zberná MK), ktorej aktuálne stavebné usporiadanie 

neumožňuje motoristom smerujúcim z obchodného domu Nay Elektrodom v jazde priamo cez 

križovatku a motoristi majú teda prikázaný smer jazdy vpravo.  

 Hlavným cieľom diplomovej práce je zhotovenie štúdie prestavby vyššie spomenutých 

križovatiek. Prestavba križovatiek by mala zlepšiť dopravnú obslužnosť na komunikácii 

Vysokoškolákov, ktorá tvorí prirodzenú tepnu medzi okrajovou časťou mesta Žilina a jej 

centrom. Štúdia by mala takisto prispieť k zvýšeniu bezpečnosti všetkých dopravných 

účastníkov. 

 Práca sa zo začiatku zaoberá analýzou súčasného stavu, popisom umiestnenia súčasného 

inžinierskeho objektu a vyhodnotením dopravného prieskumu. 

 Po vyhodnotení súčasného stavu budú navrhnuté variantné riešenia prestavby križovatiek, 

ktoré budú orientačne ocenené a kapacitne posúdené. 

 V závere budú obe varianty porovnávané z čoho vyplynie aj výsledný variant. 
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2 ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU 

 

2.1 Identifikačné údaje 

Názov:  Prestavba križovatky ulíc Vysokoškolákov, Matice Slovenskej 

a Obchodnej v Žiline 

Kraj:    Žilinský 

Mesto:    Žilina 

Zadávateľ:    Vysoká škola báňska – Technická univerzita Ostrava 

Rozsah:    Štúdia 

Vedúci práce:  Ing. Václav Škvain 

Autor práce:  Bc. Matúš Hanzely 

2.2 Dopravný význam mesta Žilina 

 Žilina je krajským a zároveň okresným mestom ležiacim na severe Slovenska v mieste 

sútoku riek Váh, Kysuca a Rajčanka. So svojim počtom obyvateľov 83 643 (k 30.10.2015) 

osôb zastáva pozíciu štvrtého najväčšieho mesta na Slovensku. 

,,Mesto Žilina je dôležitou križovatkou železničnej a diaľničnej siete. Cez mesto prechádzajú 

hlavné európske trasy E50 Západ – Východ a E75 Sever – Juh. Z hľadiska dopravného 

významu pre mesto Žilina a okolie je významné medzinárodné Letisko Žilina – Dolný 

Hričov. Slúži pre región severozápadného Slovenska s približne 1,2 mil. obyvateľov. 

Budúcnosť regiónu aj mesta je podmienené realizáciou a dobudovaním zodpovedajúcej 

dopravnej infraštruktúry. Mesto Žilina opakovane apeluje na kompletné riešenie Žilinského 

dopravného uzla s prioritou riešenia diaľnice D1 v úseku Hričovské Podhradie – diaľničná 

križovatka Lietavská Lúčka – tunel Višňové – Dubná skala, spolu s južným diaľničným 

privádzačom a IV. Okružnou komunikáciou (prepojením diaľničného privádzača s cestou 

I/18, ktorou by sa vyriešilo aj prevedenie dopravy pri odstávkach tunela Višňové). Odkladanie 

výstavby a neustále zmeny harmonogramov sa výrazne podieľajú na  neustále sa zhoršujúcej 

dopravnej situácii v meste, kde základný komunikačný systém mesta plní zároveň funkciu 

nadradeného systému. Momentálne prevláda parciálny prístup k riešeniu dopravy okolo a cez 
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Žilinu. Každý ,,kompetentný orgán“ si razí svoju politiku, bez ohľadu na názory odbornej 

verejnosti, pričom neraz vznikajú až nezmyselné riešenia a návrhy. 

Obrovské nedostatky z minulosti má aj základný mestský komunikačný  systém najmä 

vtom, že neboli rovnocenne pokryté všetky zložky dopravy. Preto sú aktivity v súčasnosti 

presmerované na budovanie cyklochodníkov, chodníkov, parkovísk, ako aj na celkovej 

debarierizácii mesta vo vzťahu k hendikepovaným občanom.“ [2] 

2.3 Širšie vzťahy  

Štvrté najväčšie krajské mesto Slovenska Žilina sa nachádza na severe a tvorí strategický 

dopravný uzol v ktorom sa zbiehajú dva transeurópske medzinárodné koridory s označením 

E50 a E75. Križovatky sa nachádzajú na rozhraní mestských sídlisk Vlčince II a III v tesnej 

blízkosti obchodného domu Nay Elektrodom a predajcovi automobilov Autotip. 

Najdominantnejšia komunikácia ktorá prechádza jednou z riešených križovatiek je mestská 

zberná komunikácia s označením Vysokoškolákov, ktorá sa tiahne zo severu od ulice 

Vojtecha Spanyolu až po napojenie na južnej strane na ulicu s názvom Rosinská cesta 

o celkovej dĺžke  2,6 km tvorí dôležitú komunikáciu či už z hľadiska prepojenia 

juhovýchodnej časti mesta Žilina s jej centrom alebo ako alternatívna trasa, ktorú vyhľadávajú 

vodiči v dobách dopravných špičiek aby si tak zrýchlili cestu  napríklad z vyššie spomenutých 

TEM tranzitov. Obrázok č. 1 udáva geografickú polohu Žiliny a polohu križovatiek. 

Obr. č.  1- Geografická poloha mesta Žilina  [3] 
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Konkrétnejšiu polohu križovatiek v rámci mestskej časti Vlčince II. a III. a globálne širšie 

vzťahy udáva ortofotomapa na obr. č. 2. 

Obr. č.  2 – Ortofotomapa širších vzťahov [4] 

 

2.4 Poloha križovatiek 

 Riešené križovatky sa nachádzajú na žilinskom sídlisku Vlčince 2 v Žilinskom kraji 

a zároveň aj v okrese v katastrálnom území Žilina. ÚPN-M Žilina [1] zatrieďuje túto lokalitu 

do 49. urbanistického okrsku patriaceho do 2. urbanistického obvodu. V blízkosti križovatiek 

sa nachádzajú objekty a plochy s prevahou občianskej vybavenosti, plochy hromadného 

bývania a brehová a izolačná zeleň tak ako to znázorňuje obrázok č. 3. Na obrázku je taktiež 

vidieť plánovanú hromadnú garáž a parkovací dom. V blízkosti križovatky sa nachádza 

miestny biokoridor západne od riešených križovatiek, ktoré ho nebudú narúšať. 
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Obr. č.  3 - Výrez z hlavného výkresu ÚPN-M Žilina  [1] 

 

 2.5 Geologická a geomorfologická charakteristika 

 Podľa Geomorfologických jednotiek Slovenska [5] môžeme toto územie priradiť do 

oblasti fatranskotatranskej, celku Žilinská kotlina, podcelku Žilinská pahorkatina. Územie je 

s mierne ukloneným  terénom so sklonom k severovýchodu  a nadmorskou výškou v 

rozmedzí 370-385 m.n.m.  

Z pohľadu inžiniersko-geologického patrí daná lokalita do regiónu Karpatského flyšu. 

Z geologického hľadiska je územie tvorené paleogénnymi sedimentmi, ktoré sú zastúpené 

ílovcami a pieskovcami vo flyšovom vývoji a sedimentmi kvartéru. V blízkosti riešených 

križovatiek neboli evidované žiadne svahové zosuny. Obrázok č. 4 znázorňuje Geolofickú 

mapu Slovenska [6]. 
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Obr. č.  4 – Geologická mapa Slovenska [6] 

 

2.6 Šírkové usporiadanie 

Zberná komunikácia s názvom Vysokoškolákov je hlavná komunikácia pre križovatku 

A a jej kategoríjna šírka je MS2c 14,5/8,5/50 so šírkou jazdného pásu 7,5 m, čiže 2x3,5 m 

širokými jazdnými pruhmi, 2x0,25 m vodiacimi prúžkami a spevnenými krajnicami. V mieste 

kríženia sa táto komunikácia ešte rozširuje o šírku odbočovacieho pruhu vľavo o 3 m, ktorý je 

vedený zo severnej strany v mieste kríženia s komunikáciou Matice Slovenskej, ktorá je pre 

stykovú križovatku A vedená ako vedľajšia komunikácia. Zberná komunikácia Matice 

Slovenskej tvorí hlavnú komunikáciu v mieste križovatky B a je celkovej šírky 21 m 

pozostávajúca zo stredového vyvýšeného trávnatého deliaceho ostrovčeka šírky 3 m a dvoch 

smerovo rozdelených jazdných pruhov o šírke 2x8 m. Smerom zo severu sa do križovatky 

napája komunikácia s názvom Obchodná, ktorá je taktiež zberného charakteru. Jej celková 

šírka je 8 m so smerovo nerozdelenými jazdnými pruhmi 2x4 m bez vodiacich prúžkov. 

Z juhu do križovatky vstupuje obslužná komunikácia obchodného domu Nay Elektrodom 

ktorej rozmery sú identické s komunikáciou Obchodná. 
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Obr. č.  5 – Šírkové usporiadanie komunikácie Vysokoškolákov smer Žilina-centrum [7] 

 

Obr. č.  6 – Šírkové usporiadanie komunikácie Vysokoškolákov smer Rosina [7] 

 

Obr. č.  7 – Šírkové usporiadanie komunikácie Matice Slovenskej smer Vlčince [7] 

 



 Diplomová práca  

18 

2016/2017  Bc. Matúš Hanzely 

Obr. č.  8 – Šírkové usporiadanie komunikácie Obchodná smer Žilina-centrum [7] 

 

 

Obr. č.  9 – Šírkové usporiadanie komunikácie Obchodná smer Vlčince [7] 

 

Obr. č.  10 – Šírkové usporiadanie komunikácie Nay Elektrodom smer Žilina-centrum [7] 
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2.7 Súčasný stav križovatiek 

 V intraviláne mesta Žilina sa nachádzajú obe riešené križovatky. Križovatka A v mieste 

priesečníku ul. Vysokoškolákov a Matice Slovenskej je tvorená stykovo a jej dopravné prúdy 

sú usmernené pomocou: 

o  vodorovného a zvislého dopravného značenia 

o  odbočovacieho pruhu vľavo  

o  stredového deliaceho pásu 

Križovatka B je v mieste priesečníku komunikácií Matice Slovenskej, Obchodnej a Nay 

Elektrodom, ktorých priesečník vytvára priesečnú križovatku, ktorej prúdy sú usmernené 

pomocou: 

o  vodorovného a zvislého dopravného značenia 

o  stredového deliaceho pásu 

o  smerovacími ostrovčekmi 

 Obrázok č. 2 [4] udáva presnú polohu lokality v ktorej sa nachádzajú riešené križovatky. 

2.8 Dopravný prieskum 

2.8.1 Spracovanie výsledkov dopravného prieskumu 

 Dopravný prieskum bol riešený na križovatkách v mieste priesečníku ulíc 

Vysokoškolákov a Matice slovenskej, ktorá má tvar stykovej úrovňovej križovatky 

(križovatka A) a v mieste priesečníku ulíc Matice slovenskej a Obchodná, ktorá má tvar 

priesečnej križovatky (križovatka B). Môžeme predpokladať, že zhotovený dopravný 

prieskum nám poskytne adekvátne údaje a podklady pre riešenie a vyhodnotenie inžiniersko- 

dopravných analýz. 

 Dopravný prieskum oboch križovatiek bol zhotovený dňa 09.06.2016 vo štvrtok. Zvolená 

bola metóda kamerového snímkovania križovatiek z dvoch vhodne zvolených stanovísk 

nachádzajúcich sa v blízkosti vyššie spomenutých križovatiek. Následne bola zvolená metóda 

ručného sčítania zhotoveného z kamerových snímkou pre vyššiu presnosť prieskumu. Počasie 

v dobe prieskumu bolo polooblačné, bez prehánok s teplotou 28 oC. Sčítanie prebehlo v dobe 

od 14:00 do 16:00 hodiny. Vozidlá boli po vyhotovení kamerových snímkov zaznačované do 

sčítacích hárkov jednotlivo po stĺpcoch s rozdelením do skupín na motocykle, osobné 

automobily, nákladné automobily, autobusy, kĺbové autobusy jazdné súpravy a ostatné. Počty 
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jednotlivých druhov dopravných prostriedkov boli zaznamenávané čiarkami do tabuliek, ktoré 

sa členia po 15 minútových intervaloch pre každý jazdný smer. 

 Prieskumu sa zúčastnili štyria pomocníci, ktorí boli o dopravnom prieskume náležite 

poučení. Pri kamerovom snímkovaní križovatiek boli použité dve kamery z dvoch stanovísk. 

Jedna s výhľadom na križovatku v mieste priesečníku ulíc Vysokoškolákov a Matice 

slovenskej a druhá s výhľadom na križovatku v mieste priesečníku ulíc Matice slovenskej 

a Obchodnej. Pre metódu kamerového snímkovania a následného sčítania intenzít dopravy do 

sčítacích hárkov som sa rozhodol pre zväčšenie presnosti a zníženie odchyliek v dopravnom 

prieskume. V dobe kedy sa dopravný prieskum zaznamenával na kamery neprebiehala 

v blízkom okolí žiadna uzávierka komunikácií a ani žiadne rekonštrukcie komunikácií, ktoré 

by mohli prieskum ovplyvniť. Taktiež sa nestala v tesnej blízkosti križovatiek žiadna nehoda, 

ktorá by mohla skresliť tento prieskum. Hodnoty výsledkov dopravného prieskumu 

jednotlivých križovatiek sú uvedené v tabuľkách číslo 1 a 2. Rozdelenie jednotlivých 

dopravných prúdov pojednávajú obrázky č. 11 a 12. 

Obr. č.  11 – Zatriedenie dopravných pruhov na križovatke A vľavo a na križovatke B vpravo 

[3] 
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Tab. č. 1 - Počet vozidiel prechádzajúcich križovatkou A danými smermi počas doby 14:00 – 

16:00. Jednotky [voz/dm] 

Dopravný 

prúd 
motocykle 

osobné 

vozidlá 

nákladné 

vozidlá 

autobusy-

sólo 

autobusy-

kĺbové 

jazdná 

súprava 

vozidlá 

celkom 

A(1) 6 675 46 5 0 1 733 

B(1) 0 357 21 10 26 1 415 

A(2) 4 196 10 14 26 0 250 

B(2) 3 346 15 0 0 0 364 

A(3) 0 511 29 0 0 0 540 

B(3) 3 801 33 0 0 1 838 

 

Tab. č. 2 - Im – Počet vozidiel prechádzajúcich križovatkou A danými smermi počas doby 

14:00 – 16:00. Jednotky [voz/dm] 

Dopravný 

prúd 
motocykle 

osobné 

vozidlá 

nákladné 

vozidlá 

autobusy-

sólo 

autobusy-

kĺbové 

jazdná 

súprava 

vozidlá 

celkom 

A(4) 0 249 8 4 1 0 262 

B(4) 1 560 41 7 26 0 635 

C(4) 0 59 3 0 0 0 62 

A(5) 0 52 3 0 0 0 55 

A(6) 0 14 0 0 0 0 14 

B(6) 5 429 14 10 23 0 481 

C(6) 4 194 5 11 14 0 228 

A(7) 1 123 1 14 14 0 153 

B(7) 0 13 1 0 0 0 14 

C(7) 2 109 5 9 6 0 131 

Prepočet na dennú intenzitu v bežný pracovný deň 

Z údajov pre jednotlivé križovatky, ktoré sú spracované v tabuľkách číslo 1 a 2 sa zhotoví 

prepočet na dennú intenzitu v bežný pracovný deň za pomoci TP 189 [8]. Hľadajú sa 

koeficienty denných intenzít dopravy pre doporučené doby denných prieskumov v danom 

ročnom období v ktorom bol prieskum vyhotovený pre konkrétny typ komunikácie. 

Koeficienty pre jednotlivé typy vozidiel: 

o Osobné vozidlá (O) –   km,d  = 6,19 

o Nákladné vozidlá (N) –   km,d = 7,34 

o Nákladné súpravy (K) –   km,d = 7,72  
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o Motocykle (M) –     km,d = 5,98 

o Autobusy (A) –     km,d = 7,26 

o Celkom vozidlá (S) –   km,d = 6,46 

Denná intenzita v bežný pracovný deň je zhotovená pomocou vzorca: 

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

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

14:00 – 16:00 prepočet na dennú intenzitu. Jednotky [voz/deň]. Výpočet je zhotovený podľa 

vzorca /1/ 

Dopravný 

prúd 
motocykle 

osobné 

vozidlá 

nákladné 

vozidlá 

autobusy-

sólo 

autobusy-

kĺbové 

jazdná 

súprava 

vozidlá 

celkom 

km,d 5,98 6,19 7,34 7,26 7,26 7,72 6,46 

A(1) 36 4178 338 36 0 8 4735 

B(1) 0 2210 154 73 189 8 2681 

A(2) 24 1213 73 102 189 0 1615 

B(2) 18 2142 110 0 0 0 2351 

A(3) 0 3163 213 0 0 0 3488 

B(3) 18 4958 242 0 0 8 5413 

 

Tab. č. 4 - Id – Počet vozidiel prechádzajúcich križovatkou B daným smerom počas doby 

14:00 – 16:00 prepočet na dennú intenzitu. Jednotky [voz/deň]. Výpočet je zhotovený podľa 

vzorca /1/ 

Dopravný 

prúd 
motocykle 

osobné 

vozidlá 

nákladné 

vozidlá 

autobusy-

sólo 

autobusy-

kĺbové 

jazdná 

súprava 

vozidlá 

celkom 

km,d 5,98 6,19 7,34 7,26 7,26 7,72 6,46 

A(4) 0 1541 59 29 7 0 1693 

B(4) 6 3466 301 51 189 0 4102 

C(4) 0 365 22 0 0 0 401 

A(5) 0 322 22 0 0 0 355 

A(6) 0 87 0 0 0 0 90 

B(6) 30 2656 103 73 167 0 3107 

C(6) 24 1201 37 80 102 0 1473 

A(7) 6 761 7 102 102 0 988 

B(7) 0 80 7 0 0 0 90 

C(7) 12 675 37 65 44 0 846 
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Prepočet na ročný priemer denných intenzít (RPDI) 

Odhad stanovenia ročného priemeru denných intenzít sa zhotoví prepočtom intenzity 

dopravy získanej počas prieskumu za pomoci prepočtových koeficientov, ktoré zohľadňujú 

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

variáciu, ktorú získame prepočtom z dennej intenzity. Postup tohto výpočtu je presne určený 

podľa TP 189 [8]. Tieto koeficienty sú stanovené s ohľadmi na druhy vozidiel a na charakter 

prevádzky na danej komunikácii. Sčítanie dopravy bolo zhotovené v júli, čiže v jarnom 

období a komunikácia spadá do triedy M keďže sa sledovaná komunikácia nachádza v meste 

Žilina a nepatrí do prejazdného úseku diaľnice ani cesty. 

Koeficienty pre jednotlivé typy vozidiel (ročné): 

 Osobné vozidlá (O) -   pi
r = 100,6 

 Nákladné vozidlá (N) -  pi
r = 100,6 

 Nákladné súpravy (K) -  pi
r = 100,6 

 Motocykle (M) -    pi
r = 150,2 

 Autobusy (A) -    pi
r = 111,8 

 Celkom vozidlá -   pi
r = 100,6 

Koeficienty pre jednotlivé typy vozidiel (týždenné): 

 Osobné vozidlá (O) -   pi
t = 112,3 

 Nákladné vozidlá (N) -  pi
t = 120,7 

 Nákladné súpravy (K) -  pi
t = 128,4 

 Motocykle (M) -    pi
t = 93,9 

 Autobusy (A) -    pi
t = 118,8 

 Celkom vozidlá -   pi
t = 111,3 

Prepočet ročného priemeru dopravných intenzít sa zhotoví pomocou týchto vzorcov: 

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

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

                                      kt,RPDI = 100 (%) / pi
r                                                 /4/ 
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Tab. č. 5 - Ročný priemer denných intenzít vozidiel prechádzajúcich križovatkou A daným 

smerom pre rok 2016. Výpočet je zhotovený podľa vzorcov /2/, /3/, /4/ 

Dopravný 

prúd 
motocykle 

osobné 

vozidlá 

nákladné 

vozidlá 

autobusy-

sólo 

autobusy-

kĺbové 

jazdná 

súprava 

vozidlá 

celkom 

pi
t 93,9 112,3 120,7 118,8 118,8 128,4 111,3 

kd,t 1,06 0,89 0,83 0,84 0,84 0,78 0,90 

pi
r 150,2 100,6 100,6 111,8 111,8 100,6 100,6 

kt,RPDI 0,67 0,99 0,99 0,89 0,89 0,99 0,99 

km,d 5,98 6,19 7,34 7,26 7,26 7,72 6,46 

A(1) 25 3698 278 27 0 6 4229 

B(1) 0 1956 127 55 142 6 2394 

A(2) 17 1074 60 77 142 0 1442 

B(2) 13 1896 91 0 0 0 2100 

A(3) 0 2800 175 0 0 0 3116 

B(3) 13 4389 199 0 0 6 4835 

 

Tab. č. 6 - Ročný priemer denných intenzít vozidiel prechádzajúcich križovatkou B daným 

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

Dopravný 

prúd 
motocykle 

osobné 

vozidlá 

nákladné 

vozidlá 

autobusy-

sólo 

autobusy-

kĺbové 

jazdná 

súprava 

vozidlá 

celkom 

pi
t 93,9 112,3 120,7 118,8 118,8 128,4 111,3 

kd,t 1,06 0,89 0,83 0,84 0,84 0,78 0,90 

pi
r 150,2 100,6 100,6 111,8 111,8 100,6 100,6 

kt,RPDI 0,67 0,99 0,99 0,89 0,89 0,99 0,99 

km,d 5,98 6,19 7,34 7,26 7,26 7,72 6,46 

A(4) 0 1364 48 22 5 0 1512 

B(4) 4 3068 248 38 142 0 3664 

C(4) 0 323 18 0 0 0 358 

A(5) 0 285 18 0 0 0 317 

A(6) 0 77 0 0 0 0 81 

B(6) 21 2351 85 55 126 0 2775 

C(6) 17 1063 30 60 77 0 1315 

A(7) 4 674 6 77 77 0 883 

B(7) 0 71 6 0 0 0 81 

C(7) 8 597 30 49 33 0 756 
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Tab. č. 7 - Celkový ročný priemer denných intenzít vozidiel prechádzajúcich daným smerom 

cez križovatku A 

Dopravný 

prúd 
Celkový RPDI [voz/deň] 

A(1) 4229 

B(1) 2394 

∑ = 6623 

A(2) 1442 

B(2) 2100 

∑ = 3542 

A(3) 3116 

B(3) 4835 

∑ = 7951 

 

Tab. č. 8 - Celkový ročný priemer denných intenzít vozidiel prechádzajúcich daným smerom 

cez križovatku B 

Dopravný 

prúd 
Celkový RPDI [voz/deň] 

A(4) 1512 

B(4) 3664 

C(4) 358 

∑ = 5534 

A(5) 317 

∑ = 317 

A(6) 81 

B(6) 2775 

C(6) 1315 

∑ = 4171 

A(7) 883 

B(7) 81 

C(7) 756 

∑ = 1720 

 

Intenzita dopravy špičkovej hodiny Išh 

Intenzita dopravy špičkovej hodiny Išh sa odhadne podľa TP 189 [8]. Vzorec pre výpočet 

intenzity špičkovej hodiny: 
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                                       Išh =RPDI . kRPDI,šh                                                  /5/ 

Koeficient kRPDI,šh = 0,100 čo vyplýva z charakteru prevádzky na riešenej komunikácii. 

Výpočet intenzity dopravy špičkovej hodiny pre križovatku A: 

Išh =RPDI . kRPDI,šh = 7951 . 0,100 = 796 voz/h                            

Výpočet intenzity dopravy špičkovej hodiny pre križovatku B: 

Išh =RPDI . kRPDI,šh = 5534 . 0,100 = 554 voz/h   

Tab. č. 9 - Špičková hodinová intenzita dopravy jednotlivých ramien križovatky A pre rok 

2016 

Dopravný 

prúd 
Išh,2015 [voz/šh] 

A(1) 386 

B(1) 222 

∑ = 608 

A(2) 127 

B(2) 185 

∑ = 312 

A(3) 319 

B(3) 472 

∑ = 791 

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

2016 

Dopravný 

prúd 
Išh,2015 [voz/šh] 

A(4) 166 

B(4) 342 

C(4) 28 

∑ = 536 

A(5) 48 

∑ = 48 

A(6) 10 

B(6) 223 

C(6) 111 

∑ = 344 
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Obrázky číslo 12 a13 graficky znázorňujú veľkosti intenzít na križovatkách v špičkovej 

hodine pre rok 2016. 

Obr. č.  12 - Pentlogram intenzít križovatky A v špičkovej hodine pre rok 2016 
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Obr. č.  13 - Pentlogram intenzít križovatky B v špičkovej hodine pre rok 2016 
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Výhľadová intenzita dopravy špičkovej hodiny pre rok 2036 

Výhľadová intenzita špičkovej hodiny sa vypočíta za pomoci prepočtových koeficientov 

pre výhľadovú intenzitu špičkovej hodiny pre daný rok 2036, všetky potrebné koeficienty 

a vzorec pre výpočet nájdeme v TP 225 [9]. 

Koeficienty vývoja celkového dopravného výkonu: 

 Ľahké vozidlá:     k2036 = 1,56 

 Ťažké vozidlá:     k2036 = 1,05 

 Všetky vozidlá:    k2036 = 1,49 

 

Vzorec pre výpočet výhľadovej dopravnej intenzity špičkovej hodiny pre rok 2036: 

                                         Išh,2036 =Išh,2016 . k2036, všetky vozidlá                                               /5/ 

Výpočet výhľadovej intenzity dopravy špičkovej hodiny pre rok 2036 v križovatke A: 

Išh,2036 =Išh,2016 . k2036, všetky vozidlá = 796 . 1,49 = 1187 [voz/šh] 

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

Išh,2036 =Išh,2016 . k2036, všetky vozidlá = 554 . 1,49 = 826 [voz/šh] 

2.8.2 Intenzita dopravy z podkladov NDS 

K tomuto dopravnému prieskumu nie je možné jednoznačne doložiť porovnanie 

z celoštátneho sčítania z podkladov NDS, keďže doprava je sčítaná len v tesnej blízkosti 

zbernej a obslužnej miestnej komunikácie na ktorých sa križovatky nachádzajú a to len na 

komunikáciách I. triedy a to na I/18 (sčítací úsek č. 90103), ktorá je medzinárodného 

významu transeurópskeho koridoru nesúceho označenie E50 a I/60 (sčítací úsek 90093), ktorá 

tvorí takzvaný Žilinský mestský okruh. Pre porovnanie prikladám aspoň intenzity namerané 

na komunikáciách vyššej triedy v blízkosti riešených križovatiek. 
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Tab. č. 11 - Celoštátne sčítanie dopravy z roku 2010 zhotovené v oboch smeroch na 

komunikáciách v blízkosti riešených križovatiek (I/18,I/60). Zhotovené národnou diaľničnou 

spoločnosťou. Jednotky [voz/deň] [10] 

Označenie 

komunikácie 
Sčítací úsek 

Ťažké 

automobily 

Osobné 

automobily 

Všetky 

motorové 

vozidlá 

I/18 90103 7891 29007 36961 

I/60 90093 3393 31745 35191 

Obr. č.  14 - Celoštátne sčítanie dopravy z roku 2010 zhotovené v oboch smeroch na 

komunikáciách v blízkosti riešených križovatiek (I/18,I/60). Zhotovené národnou diaľničnou 

spoločnosťou. [11] 

 

 Mnou prevedené sčítanie na komunikáciách Vysokoškolákov v mieste kríženia s ulicou 

Matice slovenskej a  Matice slovenskej v mieste kríženia s ulicou Obchodná nie je možné 

relevantne zhodnotiť s podkladmi z celoštátneho sčítania dopravy z roku 2010, ktoré v mnou 

riešenom mieste nebolo daného roku uskutočnené. Môžeme intenzity porovnať 
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s komunikáciami vyšších tried na ktorých bol prieskum zhotovený a nachádzajú sa v blízkosti 

riešenej lokality. 

 Žilinský územný plán eviduje funkčné členenie a kategorizáciu vybraných ciest a spolu 

s nimi je uvedené predpokladané dopravné zaťaženie pre rok 2025 s ktorým je možné reálne 

porovnanie výsledkov dopravného prieskumu. 

Tab. č. 12 – Dopravné zaťaženie komunikácií poľa ÚPN – M Žilina. [1] 

Úsek 

 

Funkč. 

trieda 

Zaťaženie 

[voz/24h] 

Zaťaženie 

[voz/h] 

Pôvodná 

šírka 

Návrhová 

kategória 

Vysokoškolákov B1 17641 1411 16,00 MZ 14,5/60 

Obchodná B1 6720 538 8,5 MZ 8,5/60 

Územný plán mesta Žilina [1]  udáva intenzitu na komunikácii Vysokoškolákov v roku 

2025 o veľkosti 17641 voz/deň v oboch smeroch. Mnou spočítaná denná intenzita na tejto 

komunikácii v oboch smeroch v roku 2016 je 14574 voz/deň. Dopravný prieskum teda 

odpovedá reálnym hodnotám intenzít na tejto komunikácii. 

2.9 Analýza dopravného zaťaženia 

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

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

komunikácie, ani žiadna iná úprava, ktorá by ovplyvnila výsledky prieskumu. Územný plán 

mesta Žilina [1] neráta s pripojením štvrtej vetvy v mieste stykovej križovatky A do priľahlej 

plochy, ktorá je určená ako plocha s prevahou občianskej vybavenosti, avšak sú vypracované 

projekty, ktoré pojednávajú o pripojení spomínaného štvrtého ramena či už ako alternatívy 

priesečnej križovatky, alebo okružnej dvojpruhovej križovatky. Prikladám preto výpočet 

generovanej dopravy pre túto oblasť podľa TP Metódy prognózy intenzít generované dopravy 

[12]. 

Výpočet generovanej dopravy plánovanej štvrtej vetvy 

Protokol výpočtu prognózy intenzity generovanej dopravy 

Tab. č. 13 - Prognóza intenzít generované dopravy, kategória územia 

Kategórie územia, úroveň dokumentácie 

1 Územie vybavené danou funkciou OV – Územie občianskej vybavenosti 

2 Typ zástavby 
OV – 

O3 

Nákupná hala- veľkoplošná 

predajňa nepotravinárskeho tovaru 

3 Úroveň dokumentácie 1 – Územný plán 2 – Regulačný plán 
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Tab. č. 14 - Prognóza intenzít generovanej dopravy, výpočet ukazovateľa územia 

Výpočet vychádzajúceho ukazovateľa územia U 

4 Výmera územia S/HPP/ZP [m2] 160 000 

 dolná medza horná medza 

 

 

5 

Koeficient podlažnej 

plochy územia 
KPP [-] 0,30 0,50 

Podiel čistej predajnej 

plochy na hrubej 

podlažnej ploche 

obchodného zariadenia 

 

APP 

 

[-] 

 

0,60 

 

0,85 

6 
Vychádzajúci 

ukazovateľ územia 
U [m2] 28 800 68 000 

7 
1 vychádzajúceho 

ukazovateľa územia 
1 U [100 m2] 288 680 

Tab. č. 15 - Prognóza intenzít generovanej dopravy, výpočet intenzity generovanej dopravy 

Výpočet intenzity generovanej dopravy 

Priamy výpočet intenzity automobilovej dopravy IAD 

 dolná medza horná medza 

 

8 

Koeficient intenzity 

IAD na jednotku 

ukazovateľa U 

 

kIAD 

 

[voz] 

 

10 

 

20 

9   Kvalita obsluhy MHD Výborná X dobrá X zlá 

 

10 

Koeficient vplyvu 

kvality obsluhy MHD 

na intenzitu IAD 

 

kMHD 

 

[-] 

 

0,60 

 

1,0 

11 Intenzita dopravy I [voz/deň] 1728 13 600 

12 
Výsledná priemerná 

intenzita dopravy 
I [voz/deň] 7 664 

Intenzita dopravy na plánovanej štvrtej vetve vzrastie priemerne o 7 664 vozidiel za deň. 

Výpočet prognózy intenzity generovanej dopravy pre plánovanú hromadnú garáž 

 Na ulici Obchodná v blízkosti križovatky ulíc Obchodná a Matice slovenskej je 

naprojektovaná hromadná garáž s počtom parkovacích boxov 298 a s celkovou zastavanou 

plochou 2515,59 m2. 
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Protokol výpočtu prognózy intenzity generovanej dopravy 

Tab. č. 16 - Prognóza intenzít generované dopravy, kategória územia 

Kategórie územia, úroveň dokumentácie 

1 Územie vybavené danou funkciou 
D4 – Parkoviská/hromadné parkovacie 

garáže pre osobné automobily 

2 Typ zástavby D4 Hromadná garáž 

3 Úroveň dokumentácie 1 – Územný plán 2 – Regulačný plán 

Tab. č. 17 - Prognóza intenzít generovanej dopravy, výpočet ukazovateľa územia 

Výpočet vychádzajúceho ukazovateľa územia U 

4 Výmera územia S/HPP/ZP [m2] 2515,59 

 dolná medza horná medza 

 

 

5 

Koeficient zastavanej 

plochy územia 
KZP [-] 0,70 0,75 

Podlažnosť objektu 

v rámci územia 

vymedzeného pre 

funkciu dopr. 

zariadenia 

 

POD 

 

[-] 

 

4 

 

4 

6 

Hrubá podlažná plocha 

pripadajúca na jedno 

parkovacie státie 

HPPPS  23,2 26,7 

7 
Vychádzajúci 

ukazovateľ územia 
U [m2] 304 283 

Tab. č. 18 - Prognóza intenzít generovanej dopravy, výpočet intenzity generovanej dopravy 

Výpočet intenzity generovanej dopravy 

Priamy výpočet intenzity automobilovej dopravy IAD 

 dolná medza horná medza 

 

8 

Koeficient intenzity 

IAD na jednotku 

ukazovateľa U 

 

kIAD 

 

[voz] 

 

2 

 

2 

9   Kvalita obsluhy MHD Výborná X dobrá X zlá 

 

10 

Koeficient vplyvu 

kvality obsluhy MHD 

na intenzitu IAD 

 

kMHD 

 

[-] 

 

1 

 

1 

11 Intenzita dopravy IIAD [voz/deň] 608 566 

12 
Výsledná priemerná 

intenzita dopravy 
I [voz/deň] 587 

 

 Naprojektovaná hromadná garáž na sídlisku Vlčince II. zvýši intenzitu dopravy na 

výjazde z vetvy č. 7 o 587 vozidiel za deň. 
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2.10 Analýza nehodovosti 

 Krajský dopravný inšpektorát v Žiline eviduje nehodové udalosti na slovenských 

komunikáciách v Žilinskom kraji prostredníctvom Kníh nehôd s povinnosťou päť ročnej 

archivácie, do ktorých mi sprístupnila nahliadnutie pre účely tejto diplomovej práce. Za 

posledných päť rokov eviduje Dopravný inšpektorát v Žiline v tesnej blízkosti riešenej 

lokality 12 nehodových udalostí, ktoré sú bližšie popísané v tabuľke číslo 15. Policajný zbor 

klasifikuje príčiny nehody ako porušenie práv vodiča, nedanie prednosti, čo sú dve 

z najčastejších príčin nehôd v tejto lokalite, ďalej nepozornosť, nesprávna jazda v jazdnom 

pruhu, neprimeraná rýchlosť, zrážka s chodcom, nevenovanie sa jazde. Z týchto nehodových 

udalostí bola jedna osoba ťažko zranená a päť ľahko zranených, žiadny z účastníkov nehôd 

nezahynul. Jednotlivý počet zranených pri nehodách udáva graf č. 1. 

 

Graf č. 1 - Zranení účastníci cestnej premávky počas dopravných nehôd v blízkosti riešených 

križovatiek. 
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Tab. č. 19 - Nehodovosť na komunikáciách Vysokoškolákov, Matice slovenskej a Obchodnej 

v blízkosti riešených križovatiek. 

Rok Príčina nehody 
Zranených 

osôb 

Celkový počet 

nehôd 

2015 

Nepozornosť 1 ľahko  

3 Porušenie povinností vodiča 0 

Porušenie povinností vodiča 2 ľahko 

2014 
Nesprávna jazda v jazdnom 

pruhu 
0 1 

2013 

Neprimeraná rýchlosť 0 

3 Zrážka s chodcom 1 ťažko 

Nevenovanie sa jazde 0 

2012 Porušenie povinností vodiča 0 1 

2011 

Nedanie prednosti 1 ľahko  

3 Porušenie povinností vodiča 0 

Nedanie prednosti 0 

2010 Nedanie prednosti 1 ľahko  1 

Výpočet ukazovateľa relatívnej nehodovosti 

 Ukazovateľ relatívnej nehodovosti [14] je najbežnejšie používaným kritériom pre 

hodnotenie bezpečnosti na pozemných komunikáciách. Táto hodnota vypovedá 

o pravdepodobnosti vzniku nehody na sledovanom úseku pozemnej komunikácie vztiahnutej 

k jazdnému výkonu. Pre križovatky sa vypočíta relatívna nehodovosť podľa vzorca: 

610
tI365

O
N

 = R 


                                               /6/ 

R - hodnota ukazovateľa relatívnej nehodovosti (počet nehôd / mil. vozkm za rok) 

NO - celkový počet nehôd v sledovanom období 

I - priemerná denná intenzita prevádzky (voz/24hod) 

t - sledované obdobie (roky) 

610
tI365

O
N

 = R 


= 
610

57951365

12
 


= 0,827 
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 Hodnota ukazovateľa sú relatívne a bežne sa pohybujú v intervale 0,1-0,9, vyššie hodnoty 

indikujú na drobné nedostatky z hľadiska bezpečnosti prevádzky a hodnoty vyššie ako 1,6 

potom indikujú zásadné nedostatky z hľadiska bezpečnosti. 

2.11 Zdôvodnenie štúdie 

 Dôvod tejto štúdie vyplýva z čím ďalej tým väčšej preťaženosti miestnej zbernej 

komunikácie, ktorej názov nesie ulica Vysokoškolákov, ktorej kategoríjna šírka sa bude 

meniť zo smerovo nerozdelenej dvojpruhovej komunikácie na smerovo rozdelenú 

štvorpruhovú komunikáciu ktorá bude prebiehať až po styk s Rosinskou cestou. Z Územného 

plánu mesta Žilina [1] vyplýva aj zmena typu križovatky v mieste kríženia ulíc 

Vysokoškolákov a Matice slovenskej zo súčasnej stykovej na okružnú križovatku. Územný 

plán avšak nerieši pripojenie štvrtej vetvy do priľahlého územia vedeného ako plochy 

občianskej a obytnej zástavby, ktorá je momentálne vo výstavbe a preto sa táto štúdia bude 

zaoberať aj napojením štvrtej vetvy do tohto priľahlého územia. V tesnej blízkosti spomenutej 

križovatky taktiež vzniknú hromadné garáže s obchodným domom a to na ulici Obchodná 

v tesnej blízkosti styku ulíc Matice slovenskej a Obchodnej a z tohto dôvodu sa budú štúdia 

zaoberať združenou úrovňovou okružnou križovatkou. 

 

3 NÁVRH RIEŠENÍ 

 

 Diplomová práca rieši prestavbu vyššie spomenutých križovatiek A a B v dvoch 

variantných prevedeniach. Variant A rieši prestavbu súčasnej stykovej a priesečnej križovatky 

na združenú okružnú križovatku s dvoma jazdnými pruhmi na okružnom jazdnom páse 

s náväznosťou na projekt s názvom Rekonštrukcia ulice Vysokoškolákov. Variant B taktiež 

rieši prestavbu stykovej a priesečnej križovatky na združenú turbo okružnú križovatku 

(špirálovité usporiadanie jazdného pásu) s dvoma jazdnými pruhmi na okružnom jazdnom 

páse. Variant B taktiež naväzuje na plánovanú rekonštrukciu.  

3.1 Variant A 

 Prvý variant rieši prestavbu súčasnej stykovej križovatky A a priesečnej križovatky B na 

úrovňové združené okružné križovatky s dvoma jazdnými pruhmi na okružnom jazdnom 

páse, ktorých parametre sú identické. V mieste pôvodnej križovatky A vznikne budúca 
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okružná križovatka v tom istom mieste. V mieste križovatky B bude budúca okružná 

križovatka posunutá po osi komunikácie Matice Slovenskej o 7 m na východ aby sa zväčšil 

priestor medzi križovatkami. Pri prevedení tejto varianty zanikne približne 10 parkovacích 

miest pred obchodným domom Nay Elektrodom a taktiež prvý vjazd k parkovisku pred týmto 

obchodným domom. Zanikne chodník, ktorý smeroval k priechodu v priestore medzi 

križovatkami. V novom návrhu je tento prechod premiestnený východne od križovatky B.  

Obr. č.  15 – Návrh varianty A 

 

Združené okružné križovatky 

 Navrhnuté okružné križovatky nám zväčšia kapacitu pôvodných križovatiek, ale aj zvýši 

bezpečnosť cestnej premávky, keďže vodiči nerešpektovali vodorovné dopravné tiene 

v súčasnom prevedení hlavne v križovatke A, čo viedlo k nebezpečným situáciám. Taktiež sa 

zvýši bezpečnosť chodcov tým, že sa zruší súčasný prechod a nahradí sa prechodom 

umiestneným východne od križovatky B, keďže chodci nerešpektovali momentálnu polohu 

priechodu a prechádzali cez komunikáciu Matice Slovenskej často veľmi chaoticky. Navyše 

v mieste kríženia komunikácii Matice slovenskej a obslužnej komunikácie k Nay 

Elektrodomu chýba v mieste prechodu fyzické oddelenie ostrovčekom, čo vyrieši návrh 

južného ramena križovatky vložením deliaceho ostrovčeka medzi vjazdovú a výjazdovú vetvu 

tejto komunikácie o šírke 2 m. V blízkosti križovatky B sa nachádza parovodná šachta, do 

ktorej nebude zasiahnuté pri stavebných prácach. 
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3.1.1 Návrhové prvky okružnej križovatky 

 Obe okružné križovatky sú navrhnuté s ohľadom na najväčšie návrhové vozidlá, ktoré 

budú tadiaľto prechádzať, čo sú nákladná návesová súprava dĺžky 16,5 m a kĺbový autobus 

dĺžky 17,99 m. Parametre a geometria okružných križovatiek je navrhnutá v súlade 

s TP04/2004 [13]. Vlečné krivky sú dokázané v prílohovej časti výkresovej dokumentácie, 

pre ich zhotovenie bol použitý študentský program AutoCAD Vehicle tracking. 

 Jediná zmena voči polohám pôvodných križovatiek nastala v križovatke B, ktorá je oproti 

pôvodnému riešeniu posunutá o 7 m smerom na východ po osi komunikácie Matice 

Slovenskej. 

 Všetky vjazdy a výjazdy na a z okružného jazdného pásu sú skonštruované ako stykové 

napojenia, pričom hlavnú komunikáciu tvoria okružné jazdné pásy s prednosťou v jazde 

a vedľajšie komunikácie sú všetky vjazdové vetvy smerujúce na okružné jazdné pásy. 

Parametre okružnej križovatky A a B: 

o Vonkajší priemer     40 m 

o Priemer stredového ostrovčeku  11,6 m 

o Šírka prstenca      1,2 m 

o Šírka okružných jazdných pásov  6,0 m 

o Šírka vjazdového pruhu    3,25; 3,5 m 

o Šírka výjazdového pruhu   4,5; 5,0 m 

o Šírka krajnice      0,5 m 

Vjazdy na okružný jazdný pás z komunikácie Vysokoškolákov sú riešené v šírke 3,25 m, 

vjazdy na okružný jazdný pás z komunikácie Matice Slovenskej, Obchodnej a Domu Nay 

Elektordom sú riešené v šírke 3,5 m. Polomery na vjazdoch sú riešené podľa TP04/2004 [13] 

o polomeroch 10,0 a 15,0 m. 

 Výjazd z okružnej križovatky je riešený v šírkach 4,5 m z komunikácií Obchodná a na 

plánovanej štvrtej vetve. V ostatných prípadoch sú výjazdové vetvy v šírkach 5,0 m. Všetky 

výjazdové vetvy okrem vetvy pre obchodný dom Nay Elektrodom sa zužujú klinovitým 

spôsobom v sklone 1:10. Polomery výjazdových vetiev sú riešené podľa TP04/2004 [13] o 

polomeroch 18,0 a 20,0 m. 
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3.1.2 Dopravné ostrovčeky 

 Celkovo sú v oboch križovatkách riešené tri dopravné deliace ostrovčeky, ktoré sú všetky 

vyvýšené a zatrávnené. V mieste križovatky A je navrhnutý jeden dopravný ostrovček na 

štvrtej plánovanej vetve, ktorý prevádza cyklistický a peší pruh v celkovej šírke 3 m, v mieste 

pásu pre chodcov je zabudovaná hmatová úprava pre zrakovo postihnutých. Všetky 

ostrovčeky majú minimálnu plochu 5 m2. 

Obr. č.  16 – Dopravný ostrovček na severnej vetve križovatky B 

 

 Dopravné ostrovčeky križovatky B sú zabudované v južnej a severnej vetve o identickej 

šírke 2 m rozdeľujú vjazdy a výjazdy týchto vetiev a taktiež sú hmatovo upravené pre 

zvýšenie bezpečnosti pohybu zrakovo postihnutých. 

3.1.3 Stavebné úpravy na križujúcich komunikáciách 

 Stavebné úpravy v blízkosti križovatiek sa dotknú tejto lokality jedine v mieste obratiska 

spojujúceho komunikáciu Matice Slovenskej z jedného do opačného smeru kvôli zamedzeniu 

odbočenia vľavo a priamo z južnej vetvy križovatky B stavebnými úpravami. Keďže návrh 

križovatky B umožňuje smerovanie týchto prúdov bude toto obratisko nachádzajúce sa 

východne od križovatky B zrušené a jeho priestor bude nahradený trávnatou plochou. 
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3.1.4 Priechody a komunikácie pre chodcov a cyklistov 

 V mieste križovatky A je navrhnutý peší a cyklistický pás smerujúci popri ulici 

Vysokoškolákov zo severu na juh je napojený na riešenie projektu rekonštrukcie ulice 

Vysokoškolákov. Deliaci ostrovček v mieste združeného prechodu cyklistického pásu 

a chodníka je šírky 3 m vyššiu bezpečnosť prechádzajúcich cyklistov. 

 Pešie väzby smerom k sídliskám Vlčince budú vedené podchodom popod komunikáciu 

Vysokoškolákov tak ako to rieši dokumentácia rekonštrukcie ulice Vysokoškolákov. Chodník 

pre peších smerujúci z podchodu je navrhnutý o šírke 3 m a je oddelený od komunikácie 

Matice Slovenskej dvojmetrovým zeleným pásom. Táto pešia väzba pokračuje križovaním 

južnej vetvy križovatky B a smerom k severu pokračuje cez severné rameno križovatky B aby 

sa napojila na pôvodné pešie väzby, ktoré sú chodcami často používané a zanikne tak 

priechod v medzikrižovatkovom priestore a taktiež bude zrušený a zatrávnený chodník, ktorý 

od tohto priechodu viedol na sever. 
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3.2. Variant B 

 Variant B rieši prestavbu pôvodných križovatiek A a B na združené špirálovito 

usporiadané okružné križovatky s dvoma jazdnými pruhmi na okružnom jazdnom páse 

predelenými pomocou stavebnej úpravy betónového cestného oddeľovača, ktorý zamedzí 

priepletom jazdných prúdov na okružnom jazdnom páse ale aj na vjazdových a výjazdových 

vetvách tejto križovatky. Obrázok č. 17 názorne demonštruje zvýšenie bezpečnosti premávky 

za použitia špirálovito usporiadanej okružnej križovatky so zamedzením priepletov oproti 

klasickej dvojpruhovej okružnej križovatke. 

Obr. č.  17 – Kolízne body na dvojpruhovej okružnej križovatke (vľavo) a špirálovito 

usporiadanej križovatky (vpravo) [15] 

 

 

 

 Na špirálovito usporiadanej okružnej križovatke s použitím betónových cestných 

oddeľovačov, ktoré úplne eliminujú všetky prieplety na dvojpruhových okružných 

križovatkách, taktiež zredukuje počet kolíznych bodov čo znamená, že sa celkovo zníži 

pravdepodobnosť výskytu nehody. 

 V neposlednom rade z hľadiska psychiky motoristu je výhodnejšie usporiadanie jazdných 

pruhov pomocou stavebných úprav takzvaných turbo-blokov, kde sa na seba naväzujúce 

polomery postupne zväčšujú a vzniká tým špirálovité usporiadanie okružnej križovatky tak, 

že vnútorný (ľavý) okružný jazdný pruh smeruje k stredu kruhu a vonkajší (pravý) okružný 

jazdný pruh smeruje k vonkajšej časti tej istej kružnice. Vodiči tým pádom nemajú obavu, že 

v ľavom pruhu vznikne kolízia s ostatnými účastníkmi cestnej premávky.   
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Obr. č.  18 - Návrh varianty B 

 

Združené špirálovito usporiadané okružné križovatky so zamedzením priepletov 

 Obidve križovatky sú navrhnuté ako oválne turobo-okružné križovatky, keďže obe majú 

hlavnú komunikáciu vedenú v priamej a pozostáva zo smerovo rozdelených štvorpruhov. 

Okružná križovatka A naväzuje na plánovaný projekt rekonštrukcie ulice Vysokoškolákov 

a križovatka B bude naviazaná na súčasný stav komunikačnej siete. Toto špirálovité 

usporiadanie jazdných pruhov na okružnom jazdnom páse s použitím fyzických betónových 

oddeľovačov ešte viac zvýšia bezpečnosť návrhu všetkých dopravných účastníkov, keďže sa 

zníži počet kolíznych bodov a úplne sa zamedzí priepletom. Zvýšená pozornosť sa kladie aj 

na prechody pre chodcov a cyklistov, na ktorých bude farba vozovky kontrastne rozdielna. 

Vznikne dopravný ostrovček v mieste prechodu v južnej vetve križovatky B, čo zjavne zvýši 

bezpečnosť peších účastníkov. V blízkosti križovatky B sa nachádza parovodná šachta do 

ktorej nebudú stavebné úpravy zasahovať. 

3.2.1 Návrhové prvky okružnej križovatky 

 Okružné križovatky sú navrhnuté s ohľadom na najväčšie návrhové vozidlá, ktoré budú 

tadiaľto prechádzať, čo sú nákladná návesová súprava dĺžky 16,5 m a kĺbový autobus dĺžky 

17,99 m. Parametre a geometria okružných križovatiek je navrhnutá v súlade s TP14/2015 

[15]. Vlečné krivky sú dokázané v prílohovej časti výkresovej dokumentácie, pre ich 

zhotovenie bol použitý študentský program AutoCAD Vehicle tracking. 
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 Jediná zmena voči polohám pôvodných križovatiek nastála takisto ako aj vo variante A 

v križovatke B, ktorá je oproti pôvodnému riešeniu posunutá o 7 m smerom na východ po osi 

komunikácie Matice Slovenskej. 

 Všetky vjazdy a výjazdy na a z okružného jazdného pásu sú skonštruované ako stykové 

napojenia, pričom hlavnú komunikáciu tvoria špirálovito usporiadané okružné jazdné pásy 

vytvorené pomoci takzvaného turbo-bloku s prednosťou v jazde a vedľajšie komunikácie sú 

všetky vjazdové vetvy smerujúce na okružné jazdné pásy. 

Parametre špirálovito usporiadanej okružnej križovatky A a B: 

o Vonkajší priemer     42 m 

o Priemer stredového ostrovčeku  27 m 

o Šírka prstenca      2 m 

o Šírka okružných jazdných pásov  5,5 m 

o Šírka vjazdového pruhu    3,25; 3,5 m 

o Šírka výjazdového pruhu   4,5; 5,0 m 

o Šírka krajnice      0,25 m 

Vjazdy na okružný jazdný pás z komunikácie Vysokoškolákov sú riešené v šírke 3,25 m, 

vjazdy na okružný jazdný pás z komunikácie Matice Slovenskej, Obchodnej a Domu Nay 

Elektordom sú riešené v šírke 3,5 m. Polomery na vjazdoch sú riešené podľa TP14/2015 [15] 

o polomeroch 15,0 m. 

 Výjazd z okružnej križovatky je riešený v šírkach 4,5 m z komunikácií Obchodná, Nay 

Elektordom a na plánovanej štvrtej vetve, ktoré sú jednopruhové. V ostatných prípadoch sú 

výjazdové vetvy v šírkach 3,25 ; 3,5 m a tieto výjazdy sú dvojpruhové. Polomery 

výjazdových vetiev sú riešené podľa TP14/2015 [15] o polomeroch 20,0 ; 21,0 a 25,0 m. 

3.2.2 Dopravné ostrovčeky 

V oboch križovatkách sú spolu navrhnuté tri deliace ostrovčeky, ktoré sú vyvýšené 

a zatrávnené. Križovatka A má navrhnutý dopravný ostrovček v mieste kde napája do seba 

štvrtú vetvu, cez ktorý sú smerované pešie a cyklistické prúdy ostrovček je šírky 3 m pre väčší 

komfort cyklistických väzieb. 

Križovatka B má navrhnuté deliace ostrovčeky na jej severnej a južnej vetve, ktoré 

prevádzajú cez seba pešie väzby a sú naprojektované v identickej šírke 2 m. 



 Diplomová práca  

44 

2016/2017  Bc. Matúš Hanzely 

Obr. č.  19 Dopravný ostrovček južnej vetvy v mieste križovatky B 

 

3.2.3 Stavebné úpravy na križujúcich komunikáciách 

 Stavebné úpravy v blízkosti križovatiek sa dotknú tejto lokality takisto ako pri variante A 

jedine v mieste obratiska spojujúceho komunikáciu Matice Slovenskej z jedného do opačného 

smeru kvôli zamedzeniu odbočenia vľavo a priamo z južnej vetvy križovatky B stavebnými 

úpravami. Keďže návrh špirálovito usporiadanej okružnej križovatky B umožňuje smerovanie 

týchto prúdov, bude toto obratisko nachádzajúce sa východne od križovatky B zrušené a jeho 

priestor bude nahradený trávnatou plochou. 

3.2.4 Priechody a komunikácie pre chodcov a cyklistov 

 V blízkosti križovatky A je jeden prechod pre peších a jeden prechod pre cyklistov 

nachádzajúce sa v plánovanej štvrtej vetve. Farba vozovky v mieste priechodov je kontrastne 

iná ako v priľahlej časti vozovky tak ako to udáva TP14/2015 [15]. Pešie väzby sú ďalej 

vedené plánovaným podchodom popod ulicu Vysokoškolákov. 

 V blízkosti križovatky B sú umiestnené tri priechody pre chodcov na severnej, východnej 

a južnej vetve tak, že severná vetva sa napojuje na pôvodné pešie väzby, ktoré sú chodcami 

využívané. Všetky priechody majú spoločnú farbu vozovky tak, ako to udáva TP14/2015[15]. 

Názornú ukážku kontrastnej zmeny farby vozovky udáva obrázok č. 20. 
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Obr. č.  20 – Kontrastná zmena farby vozovky v mieste priechodu pre chodcov v severnom 

ramene križovatky B 

 

 

4 VÝSLEDNÝ VARIANT 

 

 Výsledným variantom je variant B, ktorý je pre svoje stavebné usporiadanie bezpečnejší 

pre prevádzku tým, že je v ňom zamedzené priepletom na okružnom jazdnom páse a takisto aj 

pred ním a za ním. Taktiež sa tento variant javí bezpečnejší z hľadiska menšieho počtu 

kolíznych bodov a plynulejšej jazde vozidiel cez križovatky špirálovito usporiadané 

v porovnaní s okružnými križovatkami bez tohto usporiadania. 

4.1 Návrhové prvky okružnej križovatky 

 Návrhové prvky výsledného variantu popisuje kapitola 3.2.1 tohto dokumentu, keďže 

nenastali žiadne zmeny v prevedení výslednej varianty 

4.2 Stavebné úpravy na križujúcich komunikáciách 

Stavebné úpravy sú popísané vyššie v kapitole 3.2.3 

4.3 Skladba konštrukcie vozovky 

 Skladby vozovky a chodníkov sú navrhnuté v súlade s TP 170 [16] a skladba žulových 

prstencov je navrhnutá podľa TP 192 [17]. Skladby nie sú dimenzované na skutočnú 
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dopravnú záťaž, keďže nepoznáme  typ podložia a jeho vodný režim nie sme schopný 

vozovku navrhnúť. Z toho dôvodu bola náhodne vybratá skladba vozovky D0–N–1–I–II. 

-typ vozovky: D0 – N – 1 – I - PII 

-asfaltový koberec mastixový pre obrusnú vrstvu  SMA 11S  40 mm 

-asfaltový betón veľmi hrubý      ACL 22S   80 mm 

-obaľované kamenivo        ACP 22S  110 mm 

-mechanicky spevnené kamenivo     MZK (150Mpa) 200 mm 

-štrkodrť 0-63          ŠDA (90Mpa) 150 mm 

                       ∑ = 580mm 

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

   -betónová dlažba         DL    60 mm 

   -lôžko z drte frakcie 4-8 mm       L(50Mpa)  30 mm 

   -štrkodrť 0-63          ŠDA(50Mpa) 150 mm 

                        ∑ = 240 mm 

-typ žulového prstenca:  

   -žulová dlažba vyšpárovaná maltou    DL, MC25   160 mm 

   -lôžko z prostého betónu C25/25 XF3   L     80 mm 

   -štrkodrť 0-32         ŠDA (50Mpa)  120 mm 

-štrkodrť 0-63         ŠDA(50Mpa)  250 mm 

                        ∑ = 610 mm 
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4.4 Priechody a komunikácie pre chodcov 

 Vo výslednom variante nenastali žiadne zmeny oproti pôvodnému variantu B a táto téma 

je bližšie definovaná v kapitole 3.1.4 tohto dokumentu. 

 

5 ORIENTAČNÝ ODHAD FINANČNÝCH NÁKLADOV 

 

 Orientačné ocenenie nákladov výstavby jednotlivých variant je zhotovené za pomoci 

UUR [18]. Náklady sú vyčíslené bez DPH. Ceny ktoré uvádza UUR [18] sú iba orientačné 

a preto môžeme očakávať, že náklady na výstavbu budú vyššie.  

5.1 Variant A 

Tab. č. 20 – Orientačný odhad finančných nákladov varianty A 

Položka Popis m.j výmera 
jednotková 

cena[Kč] 
Cena[Kč] 

1 odstránenie asfaltových plôch m2 5129,68 739 3790833,52 

2 nová vozovka m2 6404,48 1478 9465821,44 

3 nové chodníky m2 1128,12 950 1071714 

4 parkové obrubníky bm 453,25 178 80678,5 

5 cestné obrubníky bm 796,8 589 469315,2 

6 vodorovné dopravné značenie m2 724,55 628 455017,4 

7 založenie trávnika m2 1538,7 32 49238,4 

        ∑ 15 383 000 

 

5.2 Variant B 

Tab. č. 21 – Orientačný odhad finančných nákladov varianty B 

Položka Popis m.j výmera 
jednotková 

cena[Kč] 
Cena[Kč] 

1 odstránenie asfaltových plôch m2 5385,75 739 3980069,25 

2 nová vozovka m2 6660,92 1478 9844839,76 

3 nové chodníky m2 1113,65 950 1057967,5 

4 parkové obrubníky bm 432,5 178 76985 

5 cestné obrubníky bm 821,6 589 483922,4 

6 vodorovné dopravné značenie m2 782,85 628 491629,8 

7 založenie trávnika m2 1702,19 32 54470,08 

        ∑ 15 990 000 
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5.3 Orientačný odhad nákladov výslednej varianty 

 Orientačný odhad nákladov potrebných na výstavbu variantu B je 15 990 000 Kč bez 

DPH. Podrobné výmery pre stavebné práce udáva kapitola 5.2. 

 

6. VYHODNOTENIE 

 

 Návrhy variantných možností prestavby vyššie popísaných križovatiek spĺňa podmienky 

riešenia pre vypracovanie tejto diplomovej práce. Variantné návrhy riešia zapojenie štvrtej 

vetvy do územia vedeného v ÚPN-M Žilina ako plochy a objekty s prevahou občianskej 

vybavenosti. Oba riešenia sú zhotovenie na napojenie v mieste ulice Vysokoškolákov 

s plánovanou rekonštrukciou komunikácie ulice Vysokoškolákov, kde sa zmení kategoríjna 

šírka komunikácie zo smerovo nerozdeleného dvojpruhu na smerovo rozdelený štvorpruh 

oddeleného betónovým zvodidlom. Pešie väzby sú taktiež napojené na plánovaný podchod, 

ktorý je riešený  taktiež v rámci projektu rekonštrukcie ul. Vysokoškolákov. 

6.1 Variant A 

 Prvé riešenie sa zaoberá prestavbou súčasnej stykovej križovatky A a priesečnej 

križovatky B na združenú okružnú križovatku s dvoma jazdnými pruhmi na okružnom 

jazdnom páse. Riešenie takýchto typov križovatiek je na Slovensku celkom zvyčajné. Prie 

realizácii tohto návrhu nebude zasiahnuté do parovodnej šachty, čo by vyvolalo značné 

investície. Pri realizácii tohto variantu zanikne jeden zo štyroch zjazdov k parkovisku pre 

obchodný dom Nay Elektrodom, približne desať parkovacích miest na tomto parkovisku 

a taktiež zaniknú všetky parkoviská pred predajcom Autotip hlavne kvôli bezpečnosti na ulici 

Vysokoškolákov. Orientačný odhad nákladov potrebných na prestavbu činí 15 383 000 Kč 

bez DPH. 

6.2 Variant B 

 Druhý návrh sa zaoberá prestavbou pôvodnej stykovej križovatky A a priesečnej 

križovatky B, na združené špirálovito usporiadané oválne okružné križovatky s dvoma 

jazdnými pruhmi na okružnom jazdnom páse usporiadaného pomocou turbo-bloku do 

špirálového tvaru. Jazdné pruhy na okružnom jazdnom páse pred ním a za ním, sú fyzicky 

predelené pomocou betónových cestných oddeľovačov, čím je sa zamedzí priepletom 

v križovatke. Špirálovité usporiadanie taktiež zníži počet kolíznych bodov oproti klasickej 

okružnej križovatke. Toto riešenie je na Slovensku zatiaľ menej známe. Pri realizácii tejto 

varianty nedôjde k zásahu do parovodnej šachty čo by vyvolalo značné investície. Pri 
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výstavbe zanikne jeden zo štyroch zjazdov k parkovisku pre obchodný dom Nay a taktiež 

približne desať parkovacích miest na tomto parkovisku. Taktiež zaniknú všetky parkovacie 

miesta pred predajcom automobilu Autotip na ul. Vysokoškolákov pre zvýšenie bezpečnosti 

cestnej premávky. Orientačný odhad nákladov pre túto variantu činí 15 990 000 Kč bez DPH. 

6.3 Výsledný variant 

Výsledný variant vychádza z variantného návrhu B. Náklady na realizáciu tejto na 

Slovensku nezvyčajne usporiadanej okružnej križovatky nie sú horibilne vyššie ako náklady 

na bežne používané okružné križovatky ako je to u variantu A, avšak tento návrh 

niekoľkonásobne zvýši bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Taktiež sa zlepší dopravná 

obslužnosť v blízkej lokalite križovatiek. Výsledný variant rešpektuje dominantné pešie väzby 

a prepája ich s plánovaným podchodom popod ul. Vysokoškolákov. 

 

7. ZÁVER 

 

 Táto diplomová práca sa zaoberá štúdiou možností prestavby križovatiek ulíc 

Vysokoškolákov s Maticou Slovenskou a Matice Slovenskej s Obchodnou. Štúdia riešila 

analýzu súčasného dopravného stavu, popis jednotlivých križovatiek, vyhodnotenie 

dopravného prieskumu, návrh variant, ich porovnanie a výber výslednej varianty. Práca 

obsahuje aj orientačný odhad potrebných finančných nákladov a kapacitné posúdenie 

jednotlivých variantných návrhov. 

 Prioritou práce bolo zhotovenie dvoch variantných riešení prestavby súčasnej stykovej 

a priesečnej križovatky na združené okružné križovatky s dvoma jazdnými pruhmi na 

okružnom jazdnom páse a to zhotovenie klasickým kruhovým usporiadaním a špirálovitým 

usporiadaním pomocou turbo-bloku. Obidva variantné návrhy rešpektujú Územný plán mesta 

Žilina. V práci je taktiež riešené aj zaistenie dopravnej obslužnosti štvrtej vetvy do priľahlej 

plochy občianskej vybavenosti. 

 V prvej variante bola navrhnutá združená okružná križovatka s dvoma jazdnými pruhmi 

na okružnom jazdnom páse. Druhý variant rieši prestavbu križovatiek na združené špirálovito 

usporiadané okružné križovatky s dvoma jazdnými pruhmi na okružnom jazdnom páse, ktoré 

sú predelené betónovým oddeľovačom na okružnom jazdnom páse, ale aj pred a za ním. 

 V oboch variantách vznikne ich stavebným usporiadaním aj možnosť pre vodičov 

smerujúcich z Nay Elektordomu ísť priamo a odbočiť vľavo čo súčasný stav tejto križovatky 

zamedzuje. 

 Výsledný variant vychádza z návrhu B. Výhodou tohto riešenia je zvýšenie bezpečnosti 

a plynulosti cestnej premávky. Výsledný variant vyhovel zadaniu diplomovej práce. 
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Príloha č. I – Fotodokumentácia 

Súčasný stav v mieste križovatky A 

 

Súčasný stav v mieste križovatky B 
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Príloha č. II – Kapacitné posudky návrhov  

Križovatka A – Variant A [16] 
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Križovatka B – Variant A [16] 
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Križovatka A – Variant B [16] 
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Križovatka B – Variant B [16] 
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Príloha č. III – Poloha inžinierskych sietí  

Poloha inžinierskych sietí – Vodovod, kanalizácia [1] 

 

Poloha inžinierskych sietí – Energetika a telekomunikačné siete [1] 
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Poloha inžinierskych sietí – Plynovod a rozvody tepla [1] 

 


