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Předmětem této bakalářské práce je studie úpravy stykové křižovatky silnic I/12 a II/101 

u města Úvaly u Prahy. Současný tvar křižovatky se jeví jako nevyhovující, a to zejména 

kvůli problematickému odbočení vlevo jak ze silnice I/12, tak hlavně z vedlejší 

komunikace II/101. V rámci studie je řešena i křižovatka silnice II/101 s ulicí Pražská.  

Byly navrženy tři varianty možného řešení, které by měly zvýšit kapacitu křižovatky, 

umožnit plynulejší odbočování vlevo a také zlepšit rozhledové poměry v této lokalitě.  
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because of turning left from lateral road II/101. The study also solves crossway of II/101 

road with Pražská street. 

Three variants of a possible solution have been proposed, which should increase the 

capacity of the intersection, allow for smoother turning to the left and also improve the 

viewing conditions in this location. 
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Bakalářská práce se zabývá úpravou křižovatky silnic I/12 a II/101 u města Úvaly 

vzdáleného 10 km východně od Prahy. V současné době se jedná o stykovou křižovatku, 

která ale nevyhoví na výhledové intenzity, a to zejména kvůli problematickému odbočení 

vlevo z hlavní i vedlejší komunikace. V rámci této studie budou navrženy tři varianty úpravy 

křižovatky. Úprava zahrnuje také křižovatku silnic II/101 a ulice Pražské.    

Cílem této práce je nalezení takové varianty, aby došlo ke zvýšení kapacity této 

křižovatky, k plynulejšímu odbočování vlevo a zároveň ke zlepšení rozhledových poměrů 

v této lokalitě.  
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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1 Stavba 

Název stavby:   Studie úpravy křižovatek silnic I/12 a II/101 u Úval 

Kraj:   Středočeský 

Katastrální území:  Úvaly [538957] 

Druh stavby:  Změna dokončené stavby 

Stupeň dokumentace: Studie 

 

1.2 Zadavatel 

Název:   Fakulta stavební, VUT 

Adresa:   Veveří 331/95, 602 00 Brno 

1.3 Zhotovitel studie 

Organizace:  Vysoké učení technické v Brně  

Fakulta stavební  

Veveří 331/95, 602 00 Brno  

Vedoucí:   Ing. Michal Radimský, Ph.D.  

Zpracovatel:  Sabina Bláhová 

 

 

  

http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/538957
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2. ZDŮVODNĚNÍ STUDIE 
Předmětem studie je úprava stykové křižovatky silnic I/12 a II/101 u města Úvaly u 

Prahy. V rámci této práce je řešeno i připojení ulice Pražské. Současný tvar se jeví jako 

nevyhovující, a to zejména kvůli problematickému odbočení vlevo jak ze silnice I/12, tak 

hlavně z vedlejší komunikace II/101. 

Cílem studie je nalezení takové varianty úpravy křižovatky, aby došlo ke zvýšení 

kapacity této křižovatky a zároveň k plynulejšímu odbočování vlevo. Dalším důvodem 

přestavby je změna úhlu napojení ulice Pražské na silnici II/101. Změna stávající 

křižovatky by také měla zlepšit rozhledové poměry v této lokalitě. 

3. ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ 
Křižovatka se nachází v extravilánu města Úvaly, na výjezdu směrem na Prahu.  

Hlavní silnice I/12, ulice U Přeložky, spojuje města Kolín a Praha a prochází městem 

Úvaly. V místě křižovatky je tato silnice rozšířena o odbočovací pruh vlevo. Silnice 

II/101, ulice Jírenská, vede do města Jirny, odkud je možné se napojit na dálnici D11, 

případně pokračovat dál do města Brandýs nad Labem. Na tuto komunikaci je 

připojena ulice Pražská vedoucí z centra města Úvaly. 

Komunikace jsou lemovány pozemky ve správě Lesy České republiky, bylo tedy 

snahou se těmto pozemkům v co největší míře vyhnout. 

Návrh bude kopírovat stávající šířky komunikací. Délka jednotlivých větví je volena 

tak, aby došlo k plynulému napojení na stávající stav. 

4. VÝCHOZÍ ÚDAJE PRO NÁVRH VARIANT 
Návrh šířky komunikací vychází ze stávajícího stavu.  

Ulice Jírenská a Pražská jsou komunikace II. třídy, návrhová kategorie je S 7,5 

s návrhovou rychlostí 70 km/h. Směrodatná rychlost je dle normy 90 km/h.  

Ulice U Přeložky je komunikace I. třídy, návrhová kategorie je S 9,5 s návrhovou 

rychlostí 80 km/h. Směrodatná rychlost je dle normy 90 km/h. 

Jde o dvoupruhové, směrově nerozdělené komunikace, silnice I/12 je v místě 

křižovatky rozšířena o odbočovací pruh. 

Křižovatka neleží na žádné z navrhovaných páteřových tras pro přepravu těžkých a 

rozměrných nákladů, při návrhu jednotlivých variant tedy nebude uvažován průjezd 

nadrozměrného vozidla. 

Dle dopravního průzkumu provedeného dne 15.2.2018 byla stanovena výhledová 

intenzita 18 740 voz./24 hod. 

 

4.1 Posouzení nehodovosti 
Nehodovost byla posuzována za období 1.1.2014 – 3.4.2019. V tomto období se 

v dané lokalitě stalo celkem 8 nehod, které se staly z 6 různých příčin. Dvě nehody se 

staly z důvodu nedání přednosti v jízdě, při té byly lehce zraněny tři osoby. Další dvě 

nehody se staly nedodržením bezpečné vzdálenosti za vozidlem. Další příčiny vzniku 

nehody jsou jízda po nesprávné straně, nepřiměřená rychlost, srážka s lesní zvěří. 

Podrobné statistické vyhodnocení nehodovosti na vybrané lokalitě je patrné z přílohy 

C.3 Posouzení nehodovosti. 
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5. CHARAKTERISTIKY ÚZEMÍ Z HLEDISKA JEJICH VLIVŮ 

NA NÁVRH VARIANT TRAS 

5.1 Členitost terénu 
Terén v této lokalitě je rovinatý, nadmořská výška se pohybuje okolo  

280 – 290 m.n.m. Komunikace ve směru od Kolína na Prahu mírně stoupá. 

5.2 Současné a budoucí využití území 
Dle územního plánu města Úvaly z roku 2017 není v řešeném území plánována 

žádná výstavba. 

5.3 Významná ochranná pásma 
Nejčastěji dotčenými ochrannými pásmy budou ochranná pásma inženýrských sítí, 

před započetím stavby je nutné průběhy veškerých sítí nechat vytyčit a ověřit u jejich 

správců. 

 

Vodní zdroje 

V zájmovém území se nenachází žádné vodní zdroje. 

 

Chráněná území 

V blízkosti stavby se nachází dva přírodní parky – Přírodní park Škvorecká obora – 

Králičina a Přírodní park Klánovice - Čihadla. 

 

Ložiska nerostů 

V zájmovém území se nenachází žádná ložiska nerostů. 

 

Ochranné pásmo dráhy 

V blízkosti zájmového území se nenachází žádná stavba dráhy. Nejbližší železniční 

přejezd je vzdálen cca 1,3 km. 

6. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY VARIANT 

6.1 Návrh zpevněných ploch 
6.1.1 Konstrukce vozovky 

Asfaltový koberec mastixový  SMA 11S 40 mm  ČSN EN 13108-5:2008 

Spoj. postřik z kationakt. modif. asf. emulze PS-CP  0,3 kg/m2 ČSN 73 6129 

Asf. beton pro ložné vrstvy   ACL 16S  70 mm  ČSN EN 13108-1:2008 

Spoj. Postřik z kationakt. modif. asf. emulze PS-CP  0,4 kg/m2 ČSN 73 6129 

Asf. beton pro podkladní vrstvy  ACP 16S  90 mm  ČSN EN 13108-1:2008 

Infiltrační postřik z kationakt. asf. emulze PI-C  0,7 kg/m2 ČSN 73 6129  

Mechanicky zpevněné kamenivo  MZK  200 mm  ČSN 73 6126-1 

Štěrkodrť    ŠDA  150 mm  ČSN 73 6126   

Konstrukce celkem     550 mm 

 

6.1.2 Konstrukce pojížděného prstence 
Dlažba     DL  100 mm  ČSN 73 6131 
Lože     L  40 mm  ČSN 73 6126 

Mechanicky zpevněné kamenivo  MZK  220 mm  ČSN 73 6126-1 

Štěrkodrť    ŠDA  150 mm  ČSN 73 6126   
Konstrukce celkem     510 mm 
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6.1.3 Konstrukce vozovky – ulice Pražská 
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy  ACO 11+ 40 mm  ČSN EN 13108-5:2008 

Spoj. postřik z kationakt. modif. asf. emulze PS-CP  0,3 kg/m2 ČSN 73 6129 

Asf. beton pro ložné vrstvy   ACL 16S  60 mm  ČSN EN 13108-1:2008 

Spoj. Postřik z kationakt. modif. asf. emulze PS-CP  0,4 kg/m2 ČSN 73 6129 

Asf. beton pro podkladní vrstvy  ACP 16S  50 mm  ČSN EN 13108-1:2008 

Infiltrační postřik z kationakt. asf. emulze PI-C  0,7 kg/m2 ČSN 73 6129  

Mechanicky zpevněné kamenivo  MZK  170 mm  ČSN 73 6126-1 

Štěrkodrť    ŠDA  150 mm  ČSN 73 6126   

Konstrukce celkem     470 mm 

 

6.2 Varianta 1 
Varianta 1 spočívá v úpravě stávajícího tvaru křižovatky, zároveň bude upraven úhel 

napojení ulice Pražské na komunikaci II/101. Rychlost v prostoru křižovatky bude 

snížena na 70 km/h. 

Větev A má délku 460 m, je zde navržen pruh pro odbočení vlevo o délce 179 m 

(Lv+Ld+Lc = 55 m+80 m+44 m) a připojovací pruh vlevo od průběžného jízdního pruhu 

o délce 138 m (Lz+La = 50 m+88 m), ten je od průběžného pásu částečně oddělen 

vodícím pásem v délce 80 m. Kategorijní šířka komunikace je 9,5 m, v místě přidatných 

pruhů se rozšiřuje na 12,75 m. Na pravé straně (ve směru staničení) je rozšířena 

nezpevněná krajnice na šířku 1,5 m z důvodu umístění svodidla.  

Ve staničení 0,244 00 km se větev A kříží s větví B. K usměrnění dopravních proudů 

jsou v křižovatce umístěny tři dopravní ostrůvky, kapkovitý ostrůvek oddělující dopravní 

proudy a dva trojúhelníkové směrovací ostrůvky. Opravovaný úsek větve B má délku 

140 m. Kategorijní šířka komunikace je 7,5 m.  

V rámci této varianty dojde také k úpravě napojení ulice Pražské (větve C) na 

komunikaci II/101. Osy komunikací budou svírat úhel 75°. Poloměr nároží je navržen 7 

m nalevo (ve směru staničení větve C) a 8 m napravo (ve směru staničení větve C). 

Kategorijní šířka komunikace je 7,5 m.  

Rozhledové poměry vyhoví při uspořádání A na komunikaci I/12 a II/101. V okolí 

křižovatky je třeba upravit zeleň dle rozhledových poměrů, ty jsou patrné z přílohy B.2.3 

Situace rozhledových poměrů – varianta 1 této dokumentace.  

 

6.3 Varianta 2 
Varianta 2 uvažuje změnu uspořádání stykové křižovatky na okružní křižovatku a 

zároveň upravení úhlu napojení ulice Pražské na komunikaci II/101. 

Kruhový objezd je navržen s vnějším průměrem 34 m. Středový ostrov má průměr 

20 m a je lemovaný silniční betonovou obrubou 15/25/100, osazenou do betonového 

lože, převýšenou o 0,12 m. Pojížděný prstenec, má šířku 1,5 m, je lemovaný silniční 

betonovou obrubou 15/25/100. Šířka okružního pásu je 5,5 m. Okružní křižovatka je 

navržena se třemi rameny – směr Praha (větev A), směr Kolín (větev B) a směr Brandýs 

nad Labem (větev C).  

Jednotlivé vjezdy a výjezdy jsou odděleny dělícími ostrůvky. 

Větev A má délku 105 m, šířka komunikace je 10 m. Nezpevněná krajnice má šířku 

0,75 m z důvodu umístění směrových sloupků. Jízdní pruh má šířku 3,5 m. Šířka vjezdu 

je navržena 4,3 m, zaoblení nároží na vjezdu má poloměr 39 m. Šířka výjezdu je 

navržena 5,3 m, zaoblení nároží na výjezdu má poloměr 31,5 m. 
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Větev B má délku 120 m, šířka komunikace je 10 m. Nezpevněná krajnice má šířku 

0,75 m z důvodu umístění směrových sloupků. Jízdní pruh má šířku 3,5 m. Jízdní pruh se 

na vjezdu rozšiřuje na šířku 4,3 m, nároží je zde navrženo o poloměru 28 m. Šířka 

výjezdu je 5,3 m, nároží má poloměr 39,5 m. 

Větev C je navržena v délce 120 m, šířka komunikace je 8 m. Nezpevněná krajnice 

má šířku 0,75 m z důvodu umístění směrových sloupků. Jízdní pruh má šířku 3,25 m, na 

vjezdu je rozšířen na šířku 4,3 m a na výjezdu na šířku 5,3 m. Nároží mají poloměr 30,5 

m na vjezdu a 25 m na výjezdu. Na větev C je ve staničení 0,080 00 km napojena větev 

D, která má délku 120 m, šířka komunikace 8 m a osa větve D svírá s osou větve C úhel 

75°. Nezpevněná krajnice má šířku 0,75 m z důvodu umístění směrových sloupků. 

Poloměry nároží jsou navrženy s ohledem na vlečné křivky a zároveň tak, aby jízda 

po okružní křižovatce byla co nejkomfortnější. 

Komunikace bude odvodněna pomocí podélných a příčných sklonů do přilehlých 

příkopů se sklonem svahu 1:2,5. Tvar příkopů je patrný z přílohy B.3.4 Vzorové příčné 

řezy této dokumentace. Pro určení přesného záboru vzniklého vybudováním příkopů by 

bylo potřeba vykreslení charakteristických řezů. 

Rozhledové poměry vyhoví při uspořádání A na komunikaci II/101. V okolí 

křižovatky i kruhového objezdu je třeba upravit zeleň dle rozhledových poměrů, ty jsou 

patrné z přílohy B.3.3 Situace rozhledových poměrů – varianta 2 této dokumentace. 

 

6.4 Varianta 3 
Varianta 3 uvažuje změnu stávající stykové křižovatky na okružní křižovatku se 

čtyřmi rameny, na okružní křižovatku bude tedy napojena i ulice Pražská. 

Kruhový objezd má vnější průměr 40 m. Středový ostrov má průměr 26 m a je 

lemovaný silniční betonovou obrubou 15/25/100, osazenou do betonového lože, 

převýšenou o 0,12 m. Pojížděný prstenec, má šířku 1,5 m, je lemovaný silniční 

betonovou obrubou 15/25/100 převýšenou o 0,02 m. Šířka okružního pásu je 5,5 m. 

Okružní křižovatka je navržena se čtyřmi rameny – směr Praha (větev A), směr Kolín 

(větev B), směr Brandýs nad Labem (větev C) a ulice Pražská (větev D). 

Jednotlivé vjezdy a výjezdy jsou odděleny dělícími ostrůvky. 

Větev A má délku 160 m, šířka komunikace je 9,5 m. Jízdní pruh má šířku 3,5 m. 

Šířka vjezdu je navržena 4,4 m, zaoblení nároží na vjezdu má poloměr 21,5 m. Šířka 

výjezdu je navržena 5,4 m, zaoblení nároží na výjezdu má poloměr 21,1 m. 

Větev B má délku 140 m, šířka komunikace je 9,5 m. Jízdní pruh má šířku 3,5 m. 

Nezpevněná krajnice má šířku 0,75 m z důvodu umístění směrových sloupků. Jízdní 

pruh se na vjezdu rozšiřuje na šířku 4,4 m, nároží je zde navrženo o poloměru 10,7 m. 

Šířka výjezdu je 5,4 m, nároží má poloměr 35,5 m. 

Větev C je navržena v délce 100 m, šířka komunikace je 7,5 m. Jízdní pruh má šířku 

3,25 m, na vjezdu je rozšířen na šířku 4,4 m a na výjezdu na šířku 5,4 m. Nároží mají 

poloměr 20,6 m na vjezdu a 20 m na výjezdu.  

Větev D má délku 120 m, je navržena šířka komunikace 7,5 m. Jízdní pruh, který má 

šířku 3,25 m se na vjezdu rozšiřuje na šířku 4,4 m, na výjezdu na 5,4 m. Poloměry 

zaoblení nároží jsou 11,1 m na vjezdu a 20,2 m na výjezdu. 

Poloměry nároží jsou navrženy s ohledem na vlečné křivky a zároveň tak, aby jízda 

po okružní křižovatce byla co nejkomfortnější. 

V okolí křižovatky je třeba upravit zeleň dle rozhledových poměrů, ty jsou patrné 

z přílohy B.4.3 Situace rozhledových poměrů – varianta 3 této dokumentace. 
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7. HODNOCENÍ VARIANT 
Varianta 1 je úpravou stávajícího tvaru křižovatky přidáním odbočovacího a 

připojovacího pruhu, aby došlo k plynulejšímu odbočování vlevo jak z hlavní 

komunikace I/12, tak i z vedlejší II/101. Prostor křižovatky je rozčleněn dopravními 

ostrůvky pro zpřehlednění a usměrnění dopravy. Ulice Pražská je upravena tak, aby osa 

této komunikace svírala s osou silnice II/101 úhel 75°. Co se týče rozlohy jde o 

nejnáročnější variantu, úprava křižovatky zabírá plochu cca 9750 m2. Při posouzení 

kapacity neřízené úrovňové křižovatky vychází pro odbočení vlevo z vedlejší 

komunikace stupeň kvality dopravy B, také stupeň kvality dopravy pro připojovací pruh 

při ranní špičce vychází B. 

Ve variantě 2 je navržen kruhový objezd se třemi rameny, zároveň dojde k úpravě 

úhlu křížení ulice Pražské a silnice II/101 na úhel 75°. Taková úprava křižovatky zabírá 

plochu cca 4150 m2. Při posouzení kapacity podle TP 188 vychází rezerva vozidel na 

vjezdech min. 547 pvoz/h, na výjezdech min. 634 pvoz/h. Stupeň úrovně kvality dopravy 

na všech vjezdech vyšel A, tedy plynulý dopravní tok.  

Varianta 3 spočívá v návrhu kruhového objezdu se čtyřmi rameny, dojde tedy 

k napojení ulice Pražské na kruhový objezd. Úprava křižovatky zabírá plochu cca 4900 

m2. Část kruhového objezdu a větví C a D se rozprostírá na pozemku ve správě Lesy 

České republiky, což je hodnoceno jako neproveditelné.  

 

8. ZÁVĚR A DOPORUČENÍ 
Bakalářská práce předkládá tři možné varianty řešení křižovatky silnic I/12 a II/101 u 

Úval.  

Za nejvhodnější variantu je považována varianta 2 – kruhový objezd se třemi 

rameny. Dojde tak k zvětšení kapacity křižovatky, průjezd křižovatkou by měl být díky 

okružní křižovatce plynulejší a přehlednější. Zároveň dojde k minimálnímu záboru 

okolních pozemků stávající křižovatky. 

Návrh variant respektuje platné vyhlášky, normy a předpisy. 
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Cílem této práce bylo nalezení vhodné varianty, která by zvýšila kapacitu křižovatky a 

zároveň umožnila plynulejší odbočování vlevo. 

V bakalářské práci jsou navrženy tři varianty řešení. Varianta 1 je úpravou stávajícího 

tvaru křižovatky. Jde o stykovou křižovatku s odbočovacím pruhem vlevo na hlavní a 

připojovacím pruhem vlevo od průběžného pruhu. Tato varianta je nejen co se rozlohy týče 

nejnáročnější, ale při posouzení kapacity neřízené úrovňové křižovatky vychází pro odbočení 

vlevo z vedlejší komunikace stupeň kvality dopravy B, ten vychází i pro připojovací pruh při 

ranní špičce. 

Varianta 2 a 3 spočívají v návrhu kruhového objezdu. Ve variantě 2 jde o kruhový 

objezd se třemi rameny, zároveň dojde k úpravě napojení ulice Pražské na silnici II/101 tak, 

aby jejich osy svíraly úhel 75°. Při posouzení kapacity této křižovatky vychází na všech 

vjezdech stupeň úrovně kvality dopravy A. Tato varianta byla vyhodnocena jako nejvhodnější, 

protože nejen že jde o nejúspornější variantu, ale dojde také ke zvětšení kapacity křižovatky 

s minimální rezervou 547 pvoz/h na vjezdech a 634 pvoz/h na výjezdech. 

Varianta 3 uvažuje změnu stávající stykové křižovatky na okružní křižovatku se čtyřmi 

rameny, na okružní křižovatku bude tedy napojena i ulice Pražská. Tato varianta byla 

vyhodnocena jako nejméně vhodná. 
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NORMY 

- ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic 

- ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích ed. 2 

TECHNICKÉ PODMÍNKY 

- TP 133 - Zásady pro vodorovné dopravní značení na PK 

- TP 135 - Projektování okružních křižovatek na silnicích a místních komunikacích 

- TP 170 - dodatek č.1 - Navrhování vozovek pozemních komunikací - všeobecná 

část, katalog, návrhová metoda 

- TP 188 - Posuzování kapacity křižovatek a úseků pozemních komunikací 

- TP 189 - Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích 

VZOROVÉ LISTY 

- VL 1 - Vozovky a krajnice 

- VL 3 - Křižovatky 

- VL 6.2 - Vodorovné dopravní značky 

SMĚRNICE 

- Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací 

INTERNETOVÉ ZDROJE 

- Mapové portály www.mapy.cz 

- Český úřad zeměměřičský a katastrální www.cuzk.cz 

- Politika jakosti pozemních komunikací www.pjpk.cz 

- Jednotná dopravní vektorová mapa www.jdvm.cz 

- Tralys – transport analysis www.tralys.cz 

- Edip dopravní inženýrství www.edip.cz 

  

http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_8_TP/TP_133.pdf
http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_8_TP/TP_133.pdf
http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_8_TP/TP_135_2017.pdf
http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_8_TP/TP_135_2017.pdf
http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_8_TP/TP_170_Dodatek_1.pdf
http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_8_TP/TP_170_Dodatek_1.pdf
http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_8_TP/TP_170_Dodatek_1.pdf
http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_8_TP/TP_170_Dodatek_1.pdf
http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_8_TP/TP_188_2018.pdf
http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_8_TP/TP_188_2018.pdf
http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_8_TP/TP_189_2018_final.pdf
http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_8_TP/TP_189_2018_final.pdf
http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_10_VL/VL1_Vozovky_a_krajnice__200602_.pdf
http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_10_VL/VL1_Vozovky_a_krajnice__200602_.pdf
http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_10_VL/VL3_12.3.2012.pdf
http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_10_VL/VL3_12.3.2012.pdf
http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_10_VL/VL_6.2_2017.pdf
http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_10_VL/VL_6.2_2017.pdf
http://www.mapy.cz/
http://www.mapy.cz/
http://www.cuzk.cz/
http://www.cuzk.cz/
http://www.pjpk.cz/
http://www.pjpk.cz/
http://www.jdvm.cz/
http://www.jdvm.cz/
http://www.tralys.cz/
http://www.tralys.cz/
http://www.edip.cz/
http://www.edip.cz/
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km   kilometr 

voz.   vozidel 

m.n.m   metrů nad mořem 

SMA   asfaltový koberec mastixový 

PS-CP   spojovací postřik z kationaktivní modifikované asfaltové emulze 

ACL   asfaltový beton pro ložné vrstvy 

ACP   asfaltový beton pro podkladní vrstvy 

PI-C   infiltrační postřik 

MZK   mechanicky zpevněné kamenivo 

ŠD   štěrkodrť 

DL   dlažba 

L    lože 

ACO   asfaltový beton pro obrusné vrstvy 

ČSN   česká technická norma 

m   metr 

Lv   délka vyřazovacího úseku 

Ld   délka zpomalovacího úseku 

Lc   délka čekacího úseku 

Lz   délka zařazovacího úseku 

La   délka zrychlovacího úseku 

m2   metr čtverečný 

pvoz   přepočtená vozidla 

RPDI   roční průměr denních intenzit dopravy 
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA       txt 

B. VÝKRESY 

B.1  SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 

B.2.1  SITUACE DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ – VARIANTA 1  M 1:500 

B.2.2  SITUACE VLEČNÝCH KŘIVEK – VARIANTA 1   M 1:500 

B.2.3  SITUACE ROZHLEDOVÝCH POMĚRŮ – VATIANTA 1  M 1:500 

B.3.1  SITUACE DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ – VARIANTA 2  M 1:500 

B.3.2  SITUACE VLEČNÝCH KŘIVEK – VARIANTA 2   M 1:500 

B.3.3  SITUACE ROZHLEDOVÝCH POMĚRŮ – VARIANTA 2  M 1:500 

B.3.4  VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY     M 1:100 

B.4.1  SITUACE DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ – VARIANTA 3  M 1:500 

B.4.2  SITUACE VLEČNÝCH KŘIVEK – VARIANTA 3   M 1:500 

B.4.3  SITUACE ROZHLEDOVÝCH POMĚRŮ – VARIANTA 3  M 1:500 

C. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE 

C.1  VYHODNOCENÍ DOPRAVNÍHO PRŮZKUMU   txt 

C.2  POSOUZENÍ KAPACITY     txt 

C.3  POSOUZENÍ NEHODOVOSTI     txt 

C.4  FOTODOKUMENTACE     txt 
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