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Předmětem bakalářské práce je vypracování technické studie úpravy stykové křižovatky 
silnic I/38 a III/4117 u Blížkovic. Současný stav křižovatky se jeví jako nevyhovující a 

nebezpečný při odbočení vlevo i při výjezdu z vedlej í komunikace. Cílem této práce je 

navrhnout ře ení úpravy s požadavkem na plynulý a bezpečný průjezd křižovatkou ve 
v ech směrech a zajistit nevyvolání přeložky vysokotlakého plynovodu. Byly navrženy tři 
varianty možného ře ení a vybrána jedna, která splňuje v echny kritéria. 

Studie, styková křižovatka, posouzení kapacity, posouzení nehodovosti, plynovod, 
připojovací pruh, dopravní průzkum 

Subject of the bachelor thesis is a study of adjusting T-intersection crossway of roads 

I/38 and III/4117 near Blizkovice. The current state of the intersection seems 

unsatisfactory  and dangerous when turning left and when exiting from a side road. The 

aim of this work is to design a modification solution with a requirement for a smooth 

and safe passage through the intersection in all directions and to ensure that the 

relocation of the high-pressure gas pipeline does not occur. Three variants of a possible 

solution were proposed and one of them was chosen that meets all the criteria. 

Study, T-intersection, capacity assessment, accident assessment, pipeline, connecting 

lane, traffic survey 
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P edmětem bakalá ské práce je vypracování technické studie úpravy stykové k i ovatky 
silnic I/38 a III/4117 u Blí kovic. Problémem stávající k i ovatky je nebezpečné odbočení 
vlevo, a jeliko  se jedná o mezinárodní tah, je nutné navrhnout vhodnou úpravu. V rámci 
bakalá ské práce byly navr eny t i varianty, ze kterých byla vybrána jedna, která by 
vyhovovala po adavk m na bezpečnost a plynulost provozu ve všech směrech a 
nevyvolala p elo ku vysokotlakého plynovodu. 
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SEZNAM POU ITÝCH ZDROJ  

NORMY: 

ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic 

ČSN 73 6102 Projektování k i ovatek na pozemních komunikacích ed. 2   

TECHNICKÉ PODMÍNKY: 

TP 58 – Směrové sloupky a odrazky – zásady pro pou ívání 
TP 133 - Zásady pro vodorovné dopravní značení na PK   
TP 170 dodatek č.1 - Navrhování vozovek pozemních komunikací – v eobecná část, 

katalog, návrhová metoda   
TP 171 – Vlečné k ivky pro ově ování pr jezdnosti směrových prvk  PK  

TP 188 - Posuzování kapacity k i ovatek a úsek  pozemních komunikací   
TP 189 - Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích   
TP 225 – Prognóza intenzit automobilové dopravy 

VZOROVÉ LISTY: 

VL 1 - Vozovky a krajnice 

VL 2 – Silniční těleso 

VL 2.2 - Odvodnění 
VL 3 - K i ovatky   
VL 6.2 - Vodorovné dopravní značky 

SMĚRNICE: 

Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací   

METODIKY: 

Metodika navrhování flexibilních regulačních sloupk  

INTERNETOVÉ ZDROJE: 

Mapové portály www.mapy.cz   
Český ú ad zeměmě ičský a katastrální www.cuzk.cz   
Geoportál silniční a dálniční sítě ČR www.geoportal.rsd.cz 

Politika jakosti pozemních komunikací www.pjpk.cz   
Dopravní nehody v ČR www.nehody.cdv.cz   

Tralys – transport analysis www.tralys.cz   
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SEZNAM POU ITÝCH ZKRATEK A SYMBOL  

km  kilometr  

voz.  vozidel  

m.n.m  metr  nad mo em  

č. číslo 

SMA  asfaltový koberec mastixový  

PS-B  spojovací post ik  

ACL  asfaltový beton pro lo né vrstvy  

ACP  asfaltový beton pro podkladní vrstvy  

PI-C  infiltrační post ik  

SC C  směs stmelená cementem  

D  těrkodrť  

ACO  asfaltový beton pro obrusné vrstvy  

ČSN  česká technická norma  

m  metr 

k. ú. katastrální území  

Lv  délka vy azovacího úseku  

Ld  délka zpomalovacího úseku  

Lc  délka čekacího úseku  

Lz  délka za azovacího úseku  

La  délka zrychlovacího úseku  

Lm délka manévrovacího úseku 

Lr délka roz i ovacího klínu 

m2  metr čtverečný  

pvoz  p epočtená vozidla  

RPDI  roční pr měr denních intenzit dopravy  

VTL vysokotlak 

UKD úroveň kvality dopravy 

JMK jihomoravský kraj 

TDZ t ída dopravního zatí ení 
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D1, D0 návrhová úroveň poru ení 

PIII typ podlo í 

TNV tě ká nákladní vozidla 

SO stavební objekt 

KN katastr nemovitostí
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