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ABSTRAKT 
Cieľom diplomovej práce je vypracovať štúdiu križovatky cesty I/38 s cesty III/40826 vrátane 
autobusových zastávok, ktoré sa na danej križovatke nachádzajú. Štúdia bude mať 3 varianty a jednu 
subvariantu – mimoúrovňová, okružná, priesečná s prechodmi pre chodcov a priesečná 
s podchodom.  
Dôvodom štúdie je nebezpečné usporiadanie stávajúceho stavu. 
 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 
Cesta I. triedy, cesta III. triedy, extravilán, Kravsko, Juhomoravský kraj 
 

ABSTRACT 
The aim of the diploma thesis is to develop a study of the intersection od road I/38 with road 
III/40826, including bus stops, which are located at the intersection. The study will have 3 variants 
and one subvariant – extra-level, circular, intersection with pedestrian crossings and intersection 
with an underpass. The reason for the study is the dangerous arrangement of the current state. 
 

KEYWORDS 
Road I. class, road II. Classes, extravillain, Kravsko, Juhomoravsky region 
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1 ÚVOD 
Predmetom diplomovej práce je variantný návrh križovatky v Kravsku. 

 

Stávajúca priesečná križovatka cesty I/38 a III/40826 má byť prebudovaná na bezpečnejšiu, 

vyhovujúcejšiu križovatku. V návrhu sa uvažuje s viacerými variantmi. Vypracované sú štyri návrhy, 

a to priesečná križovatka s odbočovacími pruhmi a s prechodmi pre chodcov, priesečná 

s odbočovacími pruhmi a s podchodom, okružná a mimoúrovňová križovatka. 

 

Okolie križovatky je pomerne rozľahlé, avšak blízko sa nachádza budúca výstavba. Samotná 

križovatka sa nachádza v extraviláne. 

 

Cieľom je nájsť čo najefektívnejšie riešenie križovatky.
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2 SPRIEVODNÁ SPRÁVA 

2.1 Identifikačné údaje 
 

Názov stavby:  Štúdia križovatky cesty I/38 a cesty III/40826 

 

Miesto stavby:  Jihlava – Znojmo 

   Okres: Znojmo 

   Kraj: Jihomoravský 

 

Zadávateľ:  Vysoké učení technické v Brne 

   Fakulta stavební 

   Ústav pozemních komunikací 

   Veveří 331/95 

   602 00 Brno 

 

Zhotoviteľ:   Bc. Ivana Oravcová 

   Pod Ostré 7068/3 

   034 03 Ružomberok 

 

Dátum:   05/2021 

 

2.2 Členenie stavby na objekty a technická a technologická zariadenia  
 

SO rady 100 – objekty pozemných komunikácií 

  101 – rekonštrukcia komunikácie 

  102 – chodníky 

  104 – autobusové zastávky 

  106 – priepust pod komunikáciou 

SO rady 200 – mostné objekty a steny 

SO rady 400 – elektro s oznamovacími vedením 

  401 – kolízia s oznamovacím vedením 

SO rady 500 – objekty potrubných vedení 

  501 – kolízia s plynovodom 

 

2.3 Zoznam vstupných podkladov 
 

• Katastrálna mapa 

• Geodetické zameranie 

• Fotodokumentácia 

• Územné plány 
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3  OBLASŤ ŠTÚDIE 
 

Rekonštruovaná križovatka sa nachádza v Juhomoravskom kraji v okrese Znojmo. Jedná sa 

o cesty I. triedy na úseku medzi Jihlavou a Znojmom a III. triedy, Žerůtky – Kravsko.  

Výška nivelety sa pohybuje v rozmedzí 345 – 375 m nad morom.  

V oblasti križovatky sa nachádza prírodný park Jevišovka a v blízkosti PP lom u Žerůtiek. 

Cez úsek je vedené vysoké napätie a popri ceste III. triedy nízke napätie.  

Z hľadiska zastaviteľnosti sa z väčšej časti jedná o nezastavané územie. Neďaleko záujmového úseku 

sa nachádzajú záhradky dediny Žerůtky, vďaka ktorým sa na križovatke vyskytujú aj autobusové 

zastávky. 

 

 

 

4  VARIANT 1 

4.1 Priesečná križovatka s odbočovacími pruhmi a prechodmi pre chodcov 
 

Smerové riešenie 

Križovatka sa rozdeľuje na hlavnú a vedľajšiu cestu. Každá vetva sa napája na stávajúcu časť. Hlavná 

cesta navrhnutého úseku ma dĺžku 946,388 m a vedľajšia cesta 225,55 m. Na ceste I. triedy sa 

nachádzajú prechody pre chodcov, ktoré sú oddelené ostrovčekom a taktiež sú riešené autobusové 

zálivy. Na ceste III. triedy sú navrhnuté miesta pre prechádzanie.  

Hlavná cesta má 5 oblúkov. Navrhnuté sú bez prechodníc podľa ČSN 73 6101. Na vedľajšej 

komunikácií sú 3 smerové oblúky bez prechodníc.  

 

Výškové riešenie 

Začiatočný a koncový bod každej komunikácií sa zhoduje so stávajúcim stavom. Na úseku Jihlava – 

Znojmo začiatočný bod je na kóte 346,44 m n. m. a koncový 362,65 m n. m. Začiatočný bod nivelety 
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na úseku Žerůtky – Kravsko je 369,14 m n. m. a koncový 361,65 m n. m. Niveletu som sa snažila viesť 

čo najbližšie k stávajúcemu stavu, aby úpravy boli čo najmenšie. Zistila som, že prvý vydutý oblúk na 

hlavnej trase nevyhovuje požadovanej návrhovej rýchlosti. Preto som v mieste musela znížiť rýchlosť 

a navrhnúť nový polomer. 

Pozdĺžny sklon nivelety nie je navrhnutý pod minimálny sklon, t. j. 0,3% a nad maximálny sklon 6%. 

 

Stavebné objekty 

Súčasťou navrhovanej križovatky sú aj stavebné objekty. V tomto návrhu cestnej komunikácie 

obsahujú len priepusty. V danej variante nebolo potrebné navrhnúť mostný objekt. Na odvodnenie 

a kríženie s jedným potôčikom postačia priepustky. 

Na hlavnej ceste sa nachádza jeden priepust so staničením km 0,630 00 a na vedľajšej v staničení km 

0,205 06 ja pôvodný priepust. 

 

Odvodnenie 

Povrch komunikácie je odvodnený priečnymi a pozdĺžnymi sklonmi, ktorými je povrchová voda 

vedená do priľahlých priekop. Nimi je potom voda vedená do voľného terénu, tzv. priepustku. 

Autobusové zástavky sú odvodnené trativodmi, ktoré sa nachádzajú pod deliacim ostrovčekom. 

 

Materiálové riešenie 

Skladba vozovky 

 

Vstupné údaje: 

Typ komunikácií:   I/38 

Návrhové obdobie:   15 rokov 

Návrhová úroveň porušení vozovky: D0 

Sčítanie dopravy-2016:   1790 voz/den (TNV)-2016 2220voz/den-2040 

Trieda dopravného zaťaženia:  II 

 

Návrhové obdobie je uvažované 15 rokov od uvedenia križovatky do prevádzky. 

Rok výstavby a kolaudácia stavby sa uvažuje na rok 2025. 

 

 

KONŠTRUKCIA VOZOVKY - DLE TP170 D0-N-4-II-PII 

Asfaltový koberec mastixový   SMA 11S  40mm 

Spojovací postrek 0,35 kg/m2   PS-E 

Asfaltový betón pro ložné vrstvy  ACL 16S  70mm 

Spojovací postrek 0,35 kg/m2   PS-E 

Asfaltový betón pre podkladové vrstvy  ACP 22S  60mm 

Spojovací postrek 0,35 kg/m2   PS-E 

Vrstva zo  zmesi stmelené cementom  SC C8/10  180mm 

Mechanicky spevnená zemina   MZ   150mm 

         500mm 

 

- konštrukcia autobusovej zastávky je rovnaká ako konštrukcia cesty I. triedy. 
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KONŠTRUKCIA OSTROVČEKA = KONŠTRUKCIA CHODNÍKU: 

Betónová dlažba  DL  80mm  

Kamenivo drvené 4-8  HDK  40mm 

Štrkodrť  min. ŠD  200mm 

 

 

Vstupné údaje: 

Typ komunikácie:   III/40826 

Návrhové obdobie:   15 rokov 

Návrhová úroveň porušenia vozovky: D1 

Sčítanie dopravy:  predpokladám 1/2 vozidiel z cesty I. triedy – 1083 voz/deň 

Trieda dopravného zaťaženia:  III 

 

 

KONŠTRUKCIA VOZOVKY - DLE TP170 D1-N-3-III-PII 

Asfaltový betón pre obrusné vrstvy  ACO 11+  40mm 

Spojovací postrek 0,35 kg/m2   PS-E 

Asfaltový betón pre ložné vrstvy  ACL 16+  60mm 

Spojovací postrek 0,35 kg/m2   PS-E 

Asfaltový betón pre podkladové vrstvy  ACP 22+  90mm 

Spojovací postrek 0,35 kg/m2   PS-E 

Infiltrační postrek 0,80 kg/m2   PS-E 

Štrkodrť 0/45 (0/32) Edef2= min. 9MPa ŠDa   150mm 

Mechanicky spevnená zemina   MZ   150mm 

         490mm 

 

Dopravné značenie 

V rámci stavby dochádza k zmene dopravného režimu. Obnoví sa vodorovné značenie. Budú 

vybudované nové stĺpiky a v mieste priepustku bude zrealizované zvodidlo.  

 

Výrub stromov a búracie práce 

V rámci objektu dôjde aj k čiastočnému výrubu stromov. 

Búracie práce zahrňujú búranie stávajúcich priepustov v mieste kríženia stávajúcej križovatky. 

 

 

Priepustky  

Novovybudované priepusty tvoria betónové potrubie s priemerom 600 mm. Stávajúci priepust má 

kolmé betónové čelo s rímsou. Nový priepust má šikmé betónové čelo so sklonom 1:2. Čelá budú 

obložené lomovým kameňom.
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5  VARIANT 2 
 

5.1 Priesečná križovatka s odbočovacími pruhmi a podchodom 
 

Smerové riešenie 

Križovatka sa rozdeľuje na hlavnú a vedľajšiu cestu. Každá vetva sa napája na stávajúcu časť. Hlavná 

cesta navrhnutého úseku ma dĺžku 945,74 m a vedľajšia cesta 225,56 m. Na ceste I. triedy sa 

nachádza podchod, ktorý je riešený rampami, aby ľudia s obmedzeným pohybom mohli bez 

problémov prekonať výškový rozdiel podchodu a terénu. Na ceste III. triedy sú navrhnuté miesta pre 

prechádzanie.  

Hlavná cesta má 5 oblúkov. Navrhnuté sú bez prechodníc podľa ČSN 73 6101. Na vedľajšej 

komunikácií sú 3 smerové oblúky bez prechodníc.  

 

Výškové riešenie 

Začiatočný a koncový bod každej komunikácie sa zhoduje so stávajúcim stavom. Na úseku Jihlava – 

Znojmo je začiatočný bod na kóte 346,44 m n. m. a koncový na kóte 362,36 m n. m. Začiatočný bod 

nivelety na úseku Žerůtky – Kravsko je 369,14 m n. m. a koncový 361,65 m n. m. 

Niveletu som sa snažila viesť čo najbližšie k stávajúcemu stavu, aby úpravy boli čo najmenšie. Zistila 

som, že prvý vydutý oblúk na hlavnej trase nevyhovuje požadovanej návrhovej rýchlosti. Preto som 

v mieste musela znížiť rýchlosť a navrhnúť nový polomer. 

Pozdĺžny sklon nivelety nie je navrhnutý pod minimálny sklon, t. j. 0,3% a nad maximálny sklon 6%. 

 

Stavebné objekty 

Súčasťou navrhovanej križovatky sú aj stavebné objekty. V tomto návrhu cestnej komunikácie 

obsahujú len priepusty. V danej variante nebolo potrebné navrhnúť mostný objekt. Na odvodnenie 

a kríženie s jedným potôčikom postačia priepustky. 

Na hlavnej ceste sa nachádza podchod so staničením km 0,630 00 a na vedľajšej v staničení km 0,205 

06 je priepust. 

 

Odvodnenie 

Povrch komunikácie je odvodnený priečnymi a pozdĺžnymi sklonmi, ktorými je povrchová voda 

vedená do priľahlých priekop. Nimi je potom voda vedená do voľného terénu, t.j. priepustku. 

Podchod je odvodnený predĺženým priekopom, ktorý je následné vyústený do priepustku na 

vedľajšej komunikácií.  

Autobusové zástavky sú odvodnené trativodmi, ktoré sa nachádzajú pod deliacim ostrovčekom. 

 

Materiálové riešenie 

Skladba vozovky 

 

Vstupné údaje: 

Typ komunikácií:   I/38 

Návrhové obdobie:   15 rokov 

Návrhová úroveň porušenia vozovky: D0 

Sčítanie dopravy-2016:   1790 voz/den (TNV)-2016 2220voz/den-2040
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Trieda dopravného zaťaženia:  II 

 

Návrhové obdobie je uvažované 15 rokov od uvedenia križovatky do prevádzky. 

Rok výstavby a kolaudácia stavby sa uvažuje na rok 2025. 

 

 

KONŠTRUKCIA VOZOVKY - DLE TP170 D0-N-4-II-PII 

Asfaltový koberec mastixový   SMA 11S  40mm 

Spojovací postrek 0,35 kg/m2   PS-E 

Asfaltový betón pre ložné vrstvy  ACL 16S  70mm 

Spojovací postrek 0,35 kg/m2   PS-E 

Asfaltový betón pre podkladové vrstvy  ACP 22S  60mm 

Spojovací postrek 0,35 kg/m2   PS-E 

Vrstva zo zmesi stmelenej cementom  SC C8/10  180mm 

Mechanicky spevnená zemina   MZ   150mm 

         500mm 

 

-konštrukcia autobusovej zastávky je rovnaká ako konštrukcia cesty I. triedy 

 

KONŠTRUKCIA OSTROVČEKA = KONŠTRUKCIA CHODNÍKU: 

Betónová dlažba  DL  80mm 

Kamenivo drvené 4-8  HDK  40mm 

Štrkodrť  min. ŠD  200mm 

 

Vstupné údaje: 

Typ komunikácií:   III/40826 

Návrhové obdobie:   15 rokov 

Návrhová úroveň porušení vozovky: D1 

Sčítanie dopravy:   predpokladám 1/2 vozidiel z cesty I. triedy – 1083 voz/deň 

Trieda dopravného zaťaženia:  III 

 

 

KONŠTRUKCIA VOZOVKY - DLE TP170 D1-N-3-III-PII 

Asfaltový betón pre obrusné vrstvy  ACO 11+  40mm 

Spojovací postrek 0,35 kg/m2   PS-E 

Asfaltový betón pre ložné vrstvy  ACL 16+  60mm 

Spojovací postrek 0,35 kg/m2   PS-E 

Asfaltový betón pre podkladové vrstvy  ACP 22+  90mm 

Spojovací postrek 0,35 kg/m2   PS-E 

Infiltrační postrek 0,80 kg/m2   PS-E 

Štrkodrť 0/45 (0/32) Edef2= min. 9MPa ŠDa   150mm 

Mechanicky spevnená zemina   MZ   150mm 

         490mm 
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Dopravné značenie 

V rámci stavby dochádza k zmene dopravného režimu. Obnoví sa vodorovné značenie. Budú 

vybudované nové stĺpiky a v mieste priepustku bude zrealizované zvodidlo.  

 

Výrub stromov a búracie práce 

V rámci objektu dôjde aj k čiastočnému výrubu stromov. 

Búracie práce zahrňujú búranie stávajúcich priepustov v mieste kríženia stávajúcej križovatky. 

 

Priepustky  

Nové vybudovaná priepusty tvoria betónové potrubie priemerom 600 mm. Stávajúci priepust má 

kolmé betónové čelo s rímsou. Nový priepust má šikmé betónové čelo so sklonom 1:2. Čela budú 

obložené lomovým kameňom. 

 

6  VARIANT 3 
 

6.1 Okružná križovatka 
 

Smerové riešenie 

Križovatka sa rozdeľuje na hlavnú a vedľajšiu cestu. Každá vetva sa napojuje na stávajúcu časť. 

Hlavná cesta navrhnutého úseku ma dĺžku 945,74m a vedľajšia cesta 225,56m. V mieste kríženia sa 

nachádza kruhový objazd s priemerom 36m. Prechody pre chodcov sú len na úseku Jihlava – Znojmo. 

Na ceste III. triedy sú navrhnuté miesta pre prechádzanie. Prechody a aj miesta pre prechádzanie 

obsahujú bezbariérové úpravy pre zrakovo nevidiacich. Autobusové zálivy som umiestnila čo 

najbližšie ku križovatke. 

Hlavná cesta má 5 oblúkov. Navrhnuté sú bez prechodníc podľa ČSN 73 6101. Na vedľajšej 

komunikácií sú 3 smerové oblúky bez prechodníc.  

 

Výškové riešenie 

Začiatočný a koncový bod každej komunikácie sa zhoduje so stávajúcim stavom. Na úseku Jihlava – 

Znojmo začiatočný bod je na kóte 346,44 m n. m. a koncový 362,28 m n. m. Začiatočný bod nivelety 

na úseku Žerůtky – Kravsko je 369,16 m n. m. a koncový 361,67 m n. m. Začiatočný a koncový bod 

nivelety na kruhovom objazde je ten istý, t. j. 362,88 m n. m. 

Niveletu som sa snažila viesť čo najbližšie k stávajúcemu stavu, aby úpravy boli čo najmenšie. Zistila 

som, že prvý vydutý oblúk na hlavnej trase nevyhovuje požadovanej návrhovej rýchlosti. Preto som 

v mieste musela znížiť na najnižšiu možnú rýchlosť a navrhnúť nový polomer. 

Pozdĺžny sklon nivelety nie je navrhnutý pod minimálny sklon, t. j. 0,3% a nad maximálny sklon 6%. 

 

Stavebné objekty 

Súčasťou navrhovanej križovatky sú aj stavebné objekty. V tomto návrhu cestnej komunikácie 

obsahujú priepusty. Na odvodnenie a kríženie s jedným potôčikom postačia priepustky. 

Na hlavnej ceste sa nachádza nový priepust so staničením km 0,650 00 a na vedľajšej v staničení km 

0,205 06 ja stávajúci priepust, ktorý sa zrekonštruuje. 
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Odvodnenie 

Povrch komunikácie ja odvodné priečnymi a pozdĺžnymi sklonmi, ktorými je povrchová voda vedená 

do priľahlých priekop. Nimi je potom voda vedená do voľného terénu, priepustku. 

Kruhový objazd je odvodnený priečnymi a pozdĺžnymi sklonmi a následne je vedená voda do 

priekopu.  

Autobusové zástavky sú priekopami. 

 

Materiálové riešenie 

Skladba vozovky 

 

Vstupné údaje: 

Typ komunikácie:   I/38 

Návrhové obdobie:   15 rokov 

Návrhová úroveň porušení vozovky: D0 

Sčítanie dopravy-2016:   1790 voz/den (TNV)-2016 2220voz/den-2040 

Trieda dopravného zaťaženia:  II 

 

 

Návrhové obdobie je uvažované 15 rokov od uvedenia križovatky do prevádzky. 

Rok výstavby a kolaudácia stavby sa uvažuje na rok 2025. 

 

 

KONŠTRUKCIA VOZOVKY - DLE TP170 D0-N-4-II-PII 

Asfaltový koberec mastixový   SMA 11S  40mm 

Spojovací postrek 0,35 kg/m2   PS-E 

Asfaltový betón pre ložné vrstvy  ACL 16S  70mm 

Spojovací postrek 0,35 kg/m2   PS-E 

Asfaltový betón pre podkladové vrstvy  ACP 22S  60mm 

Spojovací postrek 0,35 kg/m2   PS-E 

Vrstva zo zmesi stmelenej cementom  SC C8/10  180mm 

Mechanicky spevnená zemina   MZ   150mm 

         500mm 

 

-konštrukcia autobusovej zastávky je rovnaká ako konštrukcia cesty I. triedy 

 

KONŠTRUKCIA OSTROVČEKA = KONŠTRUKCIA CHODNÍKU: 

Betónová dlažba  DL  80mm 

Kamenivo drvené 4-8  HDK  40mm 

Štrkodrť  min. ŠD  200mm 

 

Vstupné údaje: 

Typ komunikácií:   III/40826 

Návrhové obdobie:   15 rokov 

Návrhová úroveň porušení vozovky: D1 
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Sčítanie dopravy:   predpokladám 1/2 vozidiel z cesty I. triedy – 1083 voz/deň 

Trieda dopravného zaťaženia:  III 

 

 

KONŠTRUKCIA VOZOVKY - DLE TP170 D1-N-3-III-PII 

Asfaltový betón pre obrusné vrstvy  ACO 11+  40mm 

Spojovací postrek 0,35 kg/m2   PS-E 

Asfaltový betón pre ložné vrstvy  ACL 16+  60mm 

Spojovací postrek 0,35 kg/m2   PS-E 

Asfaltový betón pre podkladové vrstvy  ACP 22+  90mm 

Spojovací postrek 0,35 kg/m2   PS-E 

Infiltračný postrek 0,80 kg/m2   PS-E 

Štrkodrť 0/45 (0/32) Edef2= min. 9MPa ŠDa   150mm 

Mechanicky spevnená zemina   MZ   150mm 

         490mm 

 

Dopravné značenie 

V rámci stavby dochádza k zmene dopravného režimu. Obnoví sa vodorovné značenie. Budú 

vybudované nové stĺpiky a v mieste priepustku bude zrealizované zvodidlo.  

 

Výrub stromov a búracie práce 

V rámci objektu dôjde aj k čiastočnému výrubu stromov. 

Búracie práce zahrňujú búranie stávajúcich priepustov v mieste kríženia stávajúcej križovatky. 

 

Priepustky  

Nové vybudované priepusty tvoria betónové potrubie priemerom 600 mm. Stávajúci priepust má 

kolmé betónové čelo s rímsou. Nový priepust má šikmé betónové čelo so sklonom 1:2. Čela budú 

obložené lomovým kameňom. 

 

7  VARIANT 4 

7.1 Mimoúrovňová križovatka 
 

Smerové riešenie 

Križovatka sa rozdeľuje na hlavnú a vedľajšiu cestu. Každá vetva sa napojuje na stávajúcu časť. 

Hlavná cesta navrhnutého úseku ma dĺžku 978,16m a vedľajšia cesta 666,99m. Kríženie cesty I. triedy 

a III. triedy ja mimoúrovňové. V tejto variante sa nenachádzajú žiadne prechody. Pohyb chodcov ja 

zabezpečený cez mostný objekt. Autobusové zálivy som umiestnila čo najbližšie ku križovatke. 

Hlavná cesta má 3 oblúkov. Navrhnuté sú bez prechodníc podľa ČSN 73 6101. Na vedľajšej 

komunikácií sú 2 smerové oblúky. Jeden oblúk je s prechodnicami.  

V staničení km 0,708 22 je začiatok vetvy, ktorá spája hlavnú cestu a vedľajšiu cestu. 

 

Výškové riešenie 

Začiatočný a koncový bod každej komunikácie sa zhoduje so stávajúcim stavom. Na úseku Jihlava – 

Znojmo začiatočný bod je na kóte 345,19 m n. m. a koncový 362,28 m n. m. Začiatočný bod nivelety 

na úseku Žerůtky – Kravsko je 366,79m n. m. a koncový 364,79 m n. m. Výškový rozdiel v mieste 
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kríženia cesty I. triedy a cesty III. triedy je 8,15 m. Niveletu som sa snažila viesť čo najbližšie 

k stávajúcemu stavu, aby úpravy boli čo najmenšie. Zistila som, že prvý vydutý oblúk na hlavnej trase 

nevyhovuje požadovanej návrhovej rýchlosti. Preto som v mieste musela znížiť na najnižšiu možnú 

rýchlosť a navrhnúť nový polomer. 

Pozdĺžny sklon nivelety nie je navrhnutý pod minimálny sklon, t. j. 0,3% a nad maximálny sklon 6%. 

 

Stavebné objekty 

Súčasťou navrhovanej križovatky sú aj stavebné objekty. V tomto návrhu cestnej komunikácie 

obsahujú priepusty a most, ktorý sa nachádza v staničení od km 0,400 00 do km 0,433 65. Na 

odvodnenie a kríženie s jedným potôčikom postačia priepustky. 

Na hlavnej ceste sa nachádza nový priepust so staničením km 0,690 00 a na vedľajšej v staničení km 

0,205 06 ja stávajúci priepust, ktorý sa zrekonštruuje. Jeden priepust sa nachádza aj na vetvy v km 

0,030 00. 

 

Odvodnenie 

Povrch komunikácie ja odvodné priečnymi a pozdĺžnymi sklonmi, ktorými je povrchová voda vedená 

do priľahlých priekop. Nimi je potom voda vedená do voľného terénu, priepustku. 

Most je odvodnený priečnymi a pozdĺžnymi sklonmi a následne je vedená voda do priekopu.  

Autobusové zástavky sú odvodnené cez priekopy. 

 

Materiálové riešenie 

Skladba vozovky 

 

Vstupné údaje: 

Typ komunikácií:   I/38 

Návrhové obdobie:   15 rokov 

Návrhová úroveň porušení vozovky: D0 

Sčítanie dopravy-2016:   1790 voz/den (TNV)-2016 2220voz/den-2040 

Trieda dopravného zaťaženia:  II 

 

 

Návrhové obdobie je uvažované 15 rokov od uvedenia križovatky do provozu. 

Rok výstavby a kolaudácia stavby je uvažovana na rok 2025. 

 

 

KONŠTRUKCIA VOZOVKY - DLE TP170 D0-N-4-II-PII 

Asfaltový koberec mastixový   SMA 11S  40mm 

Spojovací postrek 0,35 kg/m2   PS-E 

Asfaltový betón pre ložné vrstvy  ACL 16S  70mm 

Spojovací postrek 0,35 kg/m2   PS-E 

Asfaltový betón pre podkladové vrstvy  ACP 22S  60mm 

Spojovací postrek 0,35 kg/m2   PS-E 

Vrstva zo zmesi stmelenej cementom  SC C8/10  180mm 

Mechanicky spevnená zemina   MZ   150mm 

         500mm 
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-konštrukcia autobusovej zastávky je rovnaká ako konštrukcia cesty I. triedy 

 

KONŠTRUKCIA OSTROVČEKA = KONŠTRUKCIA CHODNÍKU: 

Betónová dlažba  DL  80mm 

Kamenivo drvené 4-8  HDK  40mm 

Štrkodrť  min. ŠD  200mm 

 

Vstupné údaje: 

Typ komunikácií:   III/40826 

Návrhové obdobie:   15 rokov 

Návrhová úroveň porušení vozovky: D1 

Sčítanie dopravy:   predpokladám policu vozidiel z cesty I. triedy – 1083 voz/deň 

Trieda dopravného zaťaženia:  III 

 

 

KONŠTRUKCIA VOZOVKY - DLE TP170 D1-N-3-III-PII 

Asfaltový betón pre obrusné vrstvy  ACO 11+  40mm 

Spojovací postrek 0,35 kg/m2   PS-E 

Asfaltový betón pre ložné vrstvy  ACL 16+  60mm 

Spojovací postrek 0,35 kg/m2   PS-E 

Asfaltový betón pre podkladové vrstvy  ACP 22+  90mm 

Spojovací postrek 0,35 kg/m2   PS-E 

Infiltrační postrek 0,80 kg/m2   PS-E 

Štrkodrť 0/45 (0/32) Edef2= min. 9MPa ŠDa   150mm 

Mechanicky spevnená zemina   MZ   150mm 

         490mm 

 

Dopravné značenie 

V rámci stavby dochádza k zmene dopravného režimu. Obnoví sa vodorovné značenie. Budú 

vybudované nové stĺpiky a v mieste priepustku bude zrealizované zvodidlo.  

 

Výrub stromov a búracie práce 

V rámci objektu dôjde aj k čiastočnému výrubu stromov. 

Búracie práce zahrňujú búranie stávajúcich priepustov v mieste kríženia stávajúcej križovatky. 

 

Priepustky  

Nové vybudované priepusty tvoria betónové potrubie priemerom 600 mm. Stávajúci priepust má 

kolmé betónové čelo s rímsou. Nový priepust má šikmé betónové čelo so sklonom 1:2. Čela budú 

obložené lomovým kameňom. 

 

NÁVRHOVÉ ŠÍRKOVÉ USPORIADANIE 

 

I. trieda – hlavná cesta S 9,5/90 

 

Jazdný pruh   3,5 m 

Spevnená krajnica  0,75 m
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Nespevnená krajnica  0,5 m 

III. trieda – vedľajšia cesta S7,5/90 

Jazdný pruh   3,0 m 

Spevnená krajnica  0,25 m 

Nespevnená krajnica  0,5 m 

 

Vetva 

 

Jazdný pruh   3,0 m 

Spevnená krajnica  0,25 m 

Nespevnená krajnica  0,5 m 

 

 

AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY 

V rámci projektu sa na každej jednej variante riešia aj autobusové zastávky. V blízkosti zastávok budú 

zrealizované prechody pre chodcov, okrem variantu mimoúrovňovej križovatky, kde pohyb ľudí je 

vyriešený pomocou mostného objektu. Parametre zálivu sa líšia od toho či je v zálive deliaci 

ostrovček alebo nie. Keď sa nachádza ostrovček, autobusový pruh má šírku 3,0m. Bez neho má šírku 

4,5m. Dĺžka nástupnej hrany je 18,0m. Vyraďovací a zaraďovací úsek majú dĺžku 15,0m.  

Nástupná hrana má výšku obrubníka 0,16m. Priečny sklon nástupištia je 2,0% 

 

 

 

POROVNANIE VARIÁNT 
 

Priesečná križovatka s odbočovacími pruhmi a prechodmi pre chodcov 

+ väčšia “pohyblivosť“ chodcov 

---- zníženie rýchlosti  

---- väčšia ostražitosť pre vodičov 

 

Priesečná križovatka s odbočovacími pruhmi a podchod 

+ plynulosť cesty 

+ väčšia bezpečnosť pre chodcov 

--- drahšie vďaka vybudovanie podchodu 

--- nutná preložka plynovodu 

 

Okružná križovatka 

+ väčšia bezpečnosť pre chodcov 

--- vodiči musia znížiť rýchlosť 

 

Mimoúrovňová križovatka 

+ plynulosť cesty 

--- najdrahšia variant k vôli vybudovania mostu a vysokých násypov 

--- nutná preložka vysokého napätia.
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8  ZÁVER 
V tejto diplomovej práci boli spracované rôzne situácie križovatky ciest I/38 a III/40826. 

Dokopy bola táto križovatka vypracovaná v 4 variantoch. Pri posudzovaní celkového stavu daného 

typu priesečnej križovatky vychádza, že aj pri zvýšenej záťažovej intenzite do roku 2040, spĺňa 

kritériá tak, aby bola navrhnutá bez odbočovacích pruhov. Aj napriek tomu som sa rozhodla v prvých 

dvoch variantoch navrhnúť odbočovací pruh vľavo z dôvodu väčšej plynulosti v jazde na danej 

križovatke. 

Vo variante 1 bolo podstatné vyriešiť situáciu prechodmi pre chodcov. Najväčšie negatívum 

je, že vozidlá na hlavnej ceste sú nútené znížiť rýchlosť. Ďalšia možnosť je vybudovanie podchodu na 

priesečnej križovatke s odbočovacími pruhmi. Variant s okružným objazdom je najbezpečnejšia 

možnosť, avšak za účelom zníženia rýchlosti.  Mimoúrovňová križovatka ja zo všetkých variantov 

najmenej ekonomicky výhodná, ale zároveň najrozumnejšia, pretože vozidlá na hlavnej ceste majú 

plynulú jazdu a chodci sú bezpečne odklonení chodníkom po moste na druhú stranu cesty. 

Diplomová práca bola vypracovaná v súlade s aktuálnymi normami, vyhláškami, technickými 

podmienkami a predpismi. 

 

PROGNÓZA INTENZITY  

 

 

          Obr. 8.1: Podklady 
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POSÚDENIE KRIŽOVATKY 

Tab. 8.1: Namerané hodnoty 
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Variant 1 a 2 
 

Tab. 8.2: Intenzita 2020 

 

Tab. 8.3: Intenzita 2040 

 

 

Variant 3 

Tab. 8.4: Intenzita 2020 
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Tab. 8.5: Intenzita 2040 
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