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ABSTRAKT  

Předmětem této diplomové práce je návrh variant řešení stávající průsečné 
křižovatky ulic Masarykova, Sušilova a Nádražní ve městě Blansku. Důvodem pro 
její zpracování je zjištění možnosti výhledového řešení křižovatky. Výstupem práce 
jsou navržené dvě varianty a jejich porovnání z hlediska kapacitního a dopravního. 
Práce dále obsahuje vyhodnocení dopravního průzkumu, kapacitní posouzení 
výhledových intenzit, cenový odhad obou variant a prověření průjezdnosti okružní 
křižovatky. Navržené varianty zlepšují dopravu v klidu v řešené oblasti. 

KLÍČOVÁ SLOVA  

místní komunikace, posouzení kapacity, rekonstrukce, parkoviště, průsečná 
křižovatka, vlečné křivky, rozhledy na okružní křižovatce, okružní křižovatka 
Blansko, Jihomoravský kraj 

ABSTRACT  

The subject of the thesis is a design of variants of the solutions of the existing 
intersection streets of Masarykova, Sušilova and Nádražní in the town of Blansko. 
The reason for its processing is to find out the possibility of a prospective solution 
of the intersection. The output of the work is proposed two variants and their 
comparison in terms of capacity and traffic. The work also contains an evaluation 
of the traffic survey, capacity assessment of prospective intensities, price 
estimation of both variants and verification of the passage of the roundabout. The 
proposed variants improve static transport in the area. 

KEYWORDS  

local roads, capacity assessment, reconstruction, parking lot, intersection, trailing 
curves, views at the roundabout, roundabout Blansko, South Moravian Region 
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3 ÚVOD 

Tématem diplomové práce je výhledové řešení křižovatky Masarykova x 

Nádražní x Sušilova a zjištění, zda lze vybudovat okružní křižovatku a zda by zásadně 

zlepšila dopravní situaci. Práce se zabývá možnostmi přestavby stávající průsečné 

křižovatky ve městě Blansku. Jedná se o křižovatku místních sběrných komunikací na 

ulici Masarykova, Nádražní a Sušilova. Tyto ulice se nachází na jižním konci města 

Blanska.  

Diplomová práce obsahuje návrh dvou variant řešení stávající křižovatky. 

Varianta 1 zachovává průsečnou křižovatku a snaží se zlepšit úhel křížení ulic 

Masarykovy s Nádražní a Sušilovou. Zároveň tato varianta počítá s opravou stávajícího 

povrchu vozovky a pouze v některých částech dochází k budování celé konstrukce 

vozovky. Varianta 2 navrhuje přebudování křižovatky na jednopruhovou okružní 

křižovatku. Práce porovnává návrhy řešení křižovatky z hlediska kapacitního a 

dopravního. Součástí návrhu je zlepšení dopravy v klidu. 

 

Obrázek 1: Mapa řešené oblasti  
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Důvodem pro zpracování diplomové práce jsou stávající intenzity dopravy ve 

špičkových hodinách a z nich vznikající občasné kongesce na jednotlivých větvích 

křižovatky, což může být v budoucnu při opravách ulice Svitavská problém.  

Ve středu 26.května 2021 byl proveden dopravní průzkum na křižovatce 

Masarykova x Nádražní x Sušilova. V ranní špičkové hodině byla spočítána intenzita 

dopravy cca 760 voz/h a při odpolední špičkové hodině tato hodnota byla cca 940 voz/h. 

Ulice Masarykova je rovnoběžná pozemní komunikace s průtahem silnice II. třídy/374 

spojující Jevíčko s Blanskem a Adamov s Brnem a je užívána při uzavírkách a opravách 

ulice Svitavská. Právě tato situace zapříčiňuje větší zatížení řešené křižovatky na ulici 

Masarykova. Špičková hodinová intenzita dopravy je na ulici Svitavská dle CSD 2016 

1400 voz/h.  

Ve stávajícím stavu vzniká občasná kongesce na ulicích Sušilova a Nádražní. 

Ulice Sušilova přivádí dopravu ze sídliště Písečná, na kterém se plánuje rozrůstat nové 

bytové prostory. Nová výstavba na sídlišti Písečná přinese 601 nových odstavných a 

parkovacích míst.  

Pro zpřehlednění a lepší orientaci v řešené oblasti je ulice Masarykova 

rozdělena křižovatkou na 2 části. Větev křižovatky na jižní straně je nazývána 

„Masarykova jih“ a větev křižovatky na severní straně „Masarykova sever“. 
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4 STANOVENÍ ZÁJMOVÉ OBLASTI 

4.1 ZAČÁTEK A KONEC STAVBY 

Přesný začátek a konec stavby nelze v tuto chvíli přesněji určit.  

4.2 STÁVAJÍCÍ STAV 

Ve stávajícím stavu se v řešené lokalitě nachází průsečná křižovatka ulic 

Masarykova x Nádražní x Sušilova. Ulice Nádražní stoupá ve směru k ulici Masarykova 

v podélném sklonu cca 9 %. Ulice Sušilova rovněž stoupá ve směru od křižovatky ve 

sklonu komunikace 9-11 %. Obě nároží křižovatky ulice Masarykova a Nádražní 

omezuje opěrná zeď.  

Na větvích křižovatky Masarykova Jih a Sušilova se ve stávajícím stavu nachází 

přechod pro chodce s šířkou 4,0 m. Na Masarykově Jih je přechod o délce 10,5 m a na 

Sušilově o délce 11 m. Oba zmíněné přechody nejsou dělené dělícími ostrůvky a dle 

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací jsou nevyhovující. Během dopravního 

průzkumu byl zjištěn pohyb cca 182 chodců přes ulici Masarykova a cca 20 chodců přes 

ulici Sušilova. Větší pohyb chodců přes ulici Masarykova je z důvodu pěší trasy mezi 

sídlištěm Písečná – Nádražní a Nádražní – Základní škola Blansko, Nad Čertovkou. 

Na ulici Masarykova „Jih“ se na obou stranách komunikace nachází chodník o 

šířce 2 m. Chodník na pravé straně kopíruje linii přilehlých domů. Mezi ním a vozovkou 

je zeleň, na které parkují auta z přilehlých domů. V domě č.p. 635 bydlí osoba 

s omezenou schopností pohybu a má zde u chodníku vydlážděnou plochu pro 

odstavení vozidla. Během dopravního průzkumu byla zjištěna jízda k tomuto 

parkovacímu stání přes chodník. Ulice Masarykova „Sever“ má chodník rovněž na obou 

stranách vozovky s minimální šířkou 1,5 m. 

Na ulici Nádražní se na obou stranách vozovky nachází chodník o šířce 2 m. Ve 

směru k řešené křižovatce je na pravé straně vjezd do areálu firmy ČAD Blansko a.s. 

Tento vjezd má šířku téměř 24 metrů, tudíž je pro přecházení chodců nevyhovující. Na 

levé straně jsou mezi vozovkou a chodníkem umístěny 2 kontejnery pro směsný odpad 

pro přiléhající bytové domy. K bytovému domu č.p. 1189 vede chodník o šířce 
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min. 1,5 m. Před začátkem opěrné zdi je provedeno místo pro přecházení se špatně 

řešeným signálním pásem. Na levé straně opěrná zeď kopíruje okraj vozovky a od paty 

opěrné zdi je 2 metry široký chodník. Na pravé straně se nachází chodník ve stejné 

výškové hladině jako vozovka. Za opěrnou zdí se nachází parkoviště určené pro 

zaměstnance firmy ČAD Blansko a.s.. Opěrná zeď na pravé i levé straně pokračuje až 

do konce řešeného úseku na ulici Masarykova.  

 

Obrázek 2: Letecký pohled na křižovatku ulic Masarykova, Nádražní a Sušilova 
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Obrázek 3: Pohled na řešenou křižovatku z ulice Sušilova 

 

Obrázek 4: Pohled na stávající situaci u vjezdu do areálu ČAD Blansko a.s. 
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Obrázek 5: Pohled na chodník vedoucí k bytovému domu na ulici Nádražní 

 

Obrázek 6: Pohled z ulice Hálkova na ulici Masarykova jih 

  



  

11 

 

Blansko – JOK Masarykova x Sušilova 
 

5 VÝCHOZÍ ÚDAJE PRO NÁVRH VARIANT 

5.1 KATEGORIE, TŘÍDA, NÁVRHOVÁ KATEGORIE, FUNKČNÍ 

SKUPINA A TYP PŘÍČNÉHO USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍ 

KOMUNIKACE 

Větve řešené křižovatky jsou místními komunikacemi II. třídy. Jedná se o sběrné 

komunikace funkční skupiny B. Maximální dovolená rychlost je na všech větvích 

křižovatky 50 km/h kromě směru Svitavská → Masarykova, kde je rychlost omezena na 

40 km/h. 

Ulice Masarykova je místní úpravou značena jako hlavní pozemní komunikace. 

Šířka asfaltové vozovky se na ulici Masarykova mění. Ve směru z města je šířka místní 

komunikace 7 metrů a na konci řešeného úseku u ulice Hálkova je šířka komunikace 

cca 10 m. Rozšíření je z důvodu přidání odbočovacího pruhu pro směr odbočování 

vlevo. Pro jízdu rovně a vpravo slouží společný jízdní pruh o šířce 3,25 m. Ve směru 

z města při odbočování na ulici Nádražní je ve stávajícím stavu spojovací pruh o délce 

cca 10 m a šířce 9 m vyznačen vodorovným dopravním značením. 

Na ulicích Nádražní a Sušilova je společný jízdní pruh pro všechny pohyby z těchto 

směrů. Je zde pouze rozšíření pro odbočování vpravo. Na ulici Nádražní je při 

odbočování možnost zastavení 2 vozidel vedle sebe, na ulici Sušilově je tato možnost 

komplikována malou šířkou jízdního pruhu. Právě tato malá šířka způsobuje drobné 

kongesce na této větvi. 

5.2 CHARAKTERISTIKY SOUVISEJÍCÍCH A DOTČENÝCH 

POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 

Řešená křižovatka se nachází v zastavěné části města Blanska. Všechny větve 

křižovatky jsou místními komunikacemi s funkcí sběrnou.  

5.3 CHARAKTERISTIKY DOTČENÝCH DRAH 

V řešené lokalitě se nezasahuje do drážních objektů. 
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5.4 NÁVRHOVÉ PRVKY MOSTŮ A TUNELŮ, JEJICH PROSTOROVÉ 

USPOŘÁDÁNÍ 

V řešené lokalitě nejsou žádné mostní objekty ani tunely. 

5.5 POŽADAVKY NA KŘIŽOVATKY A OBSLUŽNÁ ZAŘÍZENÍ 

(ODPOČÍVKY, STŘEDISKA ÚDRŽBY APOD.) 

Obě varianty návrhu musí splňovat následující požadavky: 

 umožňovat bezkolizní průjezd autobusů o délce 12,0 m ve všech směrech 

 umožnit ojedinělý průjezd autobusu o délce 15,0 m ve všech směrech 

 zajišťovat bezpečný pohyb chodců nejen na křižovatce, ale i v jejím okolí 

 umožnit průjezd autobusu o délce 15,0 m z/do areálu ČAD Blansko a.s. 

 umožnění průjezdu údržbového vozidla o max. šířce 3,0 m pro udržování 

křižovatky zejména v zimním období 

 kapacitně pokrýt výhledovou kapacitu v roce 2052 

5.6 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ ÚDAJE 

Pro řešenou křižovatku bylo provedeno ruční sčítání dopravy během pracovního 

dne v jarním období. Konkrétně bylo sčítání dopravy provedeno 26. května 2021 v 6:15-

9:15 a 13:00-16:00. Z naměřených dat vyplynulo, že ranní špičková hodina vychází v 

čase 6:55-7:55 a odpolední špičková hodina 14:45-15:45.  

Naměřené hodnoty intenzity ve špičkových hodinách jsou na obr. 8. Výchozím 

rokem byl zvolen rok 2022 a pro stanovení výhledových intenzit dopravy bylo 

předpokládáno 30leté výhledové období, tedy rok 2052. Pro tento rok byly zvoleny 

přepočtové koeficienty dle TP 225 Prognóza intenzit automobilové dopravy. 

Do výpočtu výhledové intenzity bylo započítáno i zatížení dopravou z plánované 

výstavby rozšíření sídliště Písečná zvané Rezidence „Písky“. Pro zmíněné rozšíření 

sídliště byla zpracována urbanistická studie v červnu 2020 ateliérem Abras. Z 

urbanistické studie vyplývá vystavení 601 nových parkovacích a odstavných stání. 

V řešeném území sídliště Písečná studie počítá s výstavbou 406 nových bytů. 
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Pomocí Metodiky prognózy generované dopravy (EDIP) – Variace intenzit 

automobilové dopravy pro obytná území (obr. 9) byla tato nová parkovací a odstavná 

stání přepočtena do špičkových hodin dopravního průzkumu.  

 

Obrázek 7: Intenzity křižovatky v ranní a odpolední špičkové hodině – stávající stav křižovatky 
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Obrázek 8: Graf a tabulka variací intenzit automobilové dopravy z Metodiky prognózy intenzit 

generované dopravy 

5.7 VÝSLEDKY PODKLADOVÝCH STUDIÍ 

Pro sídliště Písečná byla zpracována urbanistická studie nazvaná Rezidence 

„Písky“. Studie byla zpracována v červnu roku 2020 ateliérem Abras. Studie se zabývá 

rozšířením stávajícího sídliště a navazuje na zastavěné území na jihovýchodním okraji 

města Blanska. V řešeném území sídliště Písečná se uvažuje s vystavením 406 nových 

bytových jednotek, kdy 2 z těchto bytů jsou pro osoby se sníženou schopností pohybu 

a orientace. Byty jsou rozděleny do 4 velikostních kategorií. Na obr. 10 je uveden počet 

bytů v různých kategoriích a počet nově vzniklých odstavných a parkovacích stání. 
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Obrázek 9: Výpočet počtu odstavných a parkovacích stání z urbanistické studii Rezidence 

"Písky" 
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6 CHARAKTERISTIKY ÚZEMÍ 

6.1 ČLENITOST ÚZEMÍ 

Oblast křižovatky se nachází na svahovitém terénu. Ulice Sušilova klesá směrem 

k ulici Masarykova v podélném sklonu komunikace 9 %. Ulice Nádražní v tomto trendu 

terénu pokračuje a klesá směrem od křižovatky ve sklonu 9–11 %.  

6.2 LOŽISKA NEROSTŮ, HORNICKÁ ČINNOST 

V řešené oblasti nebyla prováděna hornická činnost a nenachází se zde žádná 

ložiska nerostů. 

6.3 GEOTECHNICKÉ A INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÉ ÚDAJE  

Do současné doby nebyly v oblasti řešené křižovatky zjištěny žádné sesuvy půdy 

ani žádná svahová nestabilita. Křižovatka se nenachází v záplavové oblasti Q100 řeky 

Svitavy. Pod vrstvou kvartéru se nachází granodiorit. 

6.4 HYDROLOGICKÉ A METEOROLOGICKÉ CHARAKTERISTIKY 

Roční úhrn srážek v městě Blansku je cca 600 mm. Průměrný denní úhrn srážek 

se pohybuje v rozmezí 25 – 50 mm. Průměrné denní teplotní maximum se pohybuje 

okolo 25°C v letních dnech a okolo 3°C v zimních dnech. Nejvyšší teploty dosahují 

k 35°C a nejnižší až pod -5°C.  

6.5 HISTORICKÉ VYUŽITÍ ÚZEMÍ  

V oblasti řešené křižovatky se dle historického snímku z 50. let vyskytovala 

styková křižovatka (obr. 11). Ulice Sušilova ještě vybudována nebyla a nacházely se 

zde zahrady jednotlivých domů. 
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Obrázek 10: Fotografie křižovatky Masarykova x Sušilova x Nádražní z 50. let 

6.6 SOUČASNÉ A BUDOUCÍ VYUŽITÍ A DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ 

INFRASTRUKTURA  

Diplomová práce nemění stávající smysl využití řešené oblasti. Předmětem práce 

je návrh různých variant dopravního řešení stávající průsečné křižovatky a posouzení, 

zda je případná přestavba potřebná.  

V místě řešené křižovatky se nachází tyto inženýrské sítě: 

 1. březovský vodovod (BVK, a.s.)  

 dešťová kanalizace (Město Blansko)  

 podzemní vedení VO (Město Blansko) 

 vodovod (VAS, a.s.) 

 jednotná kanalizace (VAS, a.s.) 

 STL plynovod (GasNet, s.r.o.) 

 podzemní vedení NN (EG. D) 

 sdělovací kabely (CETIN, a.s.) 

Během zpracovávání diplomové práce (léto 2021) byla provedena obnova 

distribuční sítě NN a vzdušné vedení NN bylo uloženo do země. Ve výkresové části jsou 
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zaznačena obě varianty sítě NN. Původní vzdušné vedení je přeškrtnuto a označeno 

jako zrušené. 

6.7 OCHRANNÁ PÁSMA (VODNÍ ZDROJE, DOPRAVNÍ SYSTÉMY, 

DŮLEŽITÁ VEDENÍ) 

Úprava křižovatky bude muset respektovat následující ochranná pásma: 

6.7.1 VODOVODY A KANALIZACE (ZÁKON Č. 274/2001 SB. – ZÁKON O 

VODOVODECH A KANALIZACÍCH) 

Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny 

potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu 

 u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m, 

 u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m, 

 u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž 

dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se 

vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. 

6.7.2 PLYNOVODY (ZÁKON Č. 458/2000 SB. – ENERGETICKÝ ZÁKON) 

Ochranným pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí souvislý prostor 

vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti od půdorysu 

plynárenského zařízení. Měřeno kolmo na jeho obrys, který činí u plynovodů a 

plynovodních přípojek o tlakové úrovni do 4 bar včetně, umístěných v zastavěném 

území obce, 1 m na obě strany.  

6.7.3 ZAŘÍZENÍ ELEKTRIZAČNÍ SOUSTAVY (ZÁKON Č. 458/2000 SB. – 

ENERGETICKÝ ZÁKON) 

Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do napětí 110 kV 

včetně a vedení řídicí a zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách krajního 

kabelu. U podzemního vedení o napětí nad 110 kV činí 3 m po obou stranách krajního 

kabelu. 
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Ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami vedenými ve 

vodorovné vzdálenosti 

 u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v 

budovách 20 m vně od oplocení nebo v případě, že stanice není oplocena, 20 m 

nebo od vnějšího líce obvodového zdiva, 

 u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s 

převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 

7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech, 

 u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 

kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 m od vnějšího pláště stanice 

ve všech směrech, 

 u vestavěných elektrických stanic 1 m vně od obestavění. 

6.7.4 SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (ZÁKON Č. 127/2005 SB. – ZÁKON O 

ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍCH)  

Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 0,5 m po stranách 

krajního vedení. 

Řešená křižovatka se nenachází v ochranném pásmu vodního zdroje, nicméně je 

třeba zdůraznit, že prostorem křižovatky prochází 1. březovský vodovod ve správě BVK, 

a.s.. 

Stavbou by došlo k zásahu do ochranného pásma místní komunikace II. třídy, 

které je definováno v § 30 odst. (2) písm. c) zákona č. 13/1997 Sb. jako prostor 

ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenosti 15 m od osy 

vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu místní komunikace II. třídy. 

6.8 CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 

Oblast křižovatky se nenachází v žádném chráněném území. Poblíž města 

Blanska se nachází CHKO Moravský kras. 
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6.9 CITLIVOST ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŽP A OCHRANY PŘÍRODY A 

KRAJINY 

Křižovatka se nachází v zastavěném území města Blanska a nedá se považovat za 

nijak zvlášť citlivou k životnímu prostředí a přírodě. 

7 ZÁKLADNÍ ÚDAJE NAVRŽENÝCH VARIANT 

7.1 TECHNICKÝ POPIS NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ 

V rámci diplomové práce byla křižovatka řešena ve dvou variantách. Varianta 1 

vychází ze zachování průsečné křižovatky a v druhé variantě je navržena jednopruhová 

okružní křižovatka se spojovací větví, tzv. bypass, z ulice Masarykova Sever. 

Ve stávajícím stavu je křižovatka nepřehledná a zabírá velkou plochu. Hlavním 

problémem dané křižovatky je odsazení ulice Nádražní a Sušilovy z čeho plyne úhel 

křížení ± 52 %. Dalším problémem je délka jednotlivých přechodů na ulici Masarykova 

jih a Sušilova bez oddělení dělícími ostrůvky.  

Pro obě varianty bylo pro prověření průjezdnosti křižovatek použito jako 

směrodatné vozidlo autobus o délce 15,0 m z důvodu jeho možného průjezdu do 

areálu firmy ČAD Blansko a.s. na ulici Nádražní nebo k příjezdu ke školám na ulici 

Sušilova. 

Varianta 1 – upravená průsečná křižovatka 

Upravení průsečné křižovatky probíhá především na ulici Sušilova, která byla 

posunuta o cca 6 m kvůli lepšímu úhlu křížení s větví Masarykova. Úhel křížení je 

navržen na 63,6°, což stále neodpovídá požadavku normy ČSN 73 6102, která uvádí 

minimální a maximální hodnotu 90° ± 15°. Dosažení normového požadavku nešlo z 

důvodu stávající zástavby rodinných domů, která znemožňuje posun větve ulice 

Sušilovy. Součástí návrhu této varianty je vybudování nových parkovacích stání. Počet 

navržených parkovacích stání se shoduje v obou variantách a je více popsán v kapitole 

7.1.6. této zprávy. 
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Varianta 2 – jednopruhová okružní křižovatka (JOK) 

Tato varianta obsahuje navržení jednopruhové okružní křižovatky s poloměrem 

14 m a pěti paprsky pro výjezd. Ulice Masarykova Sever, Nádražní a Sušilova mají každá 

po jednom paprsku. Na ulici Masarykova jih jsou 2 paprsky křižovatky, jeden z toho 

slouží k příjezdu k navrženému parkovišti u domů na této ulici. Počet parkovacích stání 

je popsán v kapitole 7.1.6. této zprávy. 

JOK má poloměr středového ostrova 5,7 m, šířka dlážděného prstence lemující 

středový ostrov je 2,6 m a šířka okružního pásu je navržena 5,7 m. 

Na všech paprscích okružní křižovatky přes místní komunikaci jsou navrženy 

dělící ostrůvky o minimální šířce 2,5 m. Na ulici Masarykova jih a Sušilova je navržen 

přechod pro chodce o šířce 4,0 m, rozdělen na polovinu dělícím ostrůvkem. Stejně 

rozdělena jsou i dvě místa pro přecházení o šířce 4,0 m na ulici Masarykova Sever a 

Nádražní. Spojení obou míst pro přecházení zajišťuje směrovací ostrůvek, který lemuje 

spojovací větev (bypass) obou paprsků. Spojovací větev je zde z důvodu ostrého úhlu a 

pohodlnějšího odbočování nejen autobusů. Ve směru z ulice Masarykova sever je po 

pravé straně navrženo zábradelní svodidlo namísto stávajícího zábradlí. Stávající 

opěrná zeď bude opravena a bude vybudována nová železobetonová římsa.  

7.1.1 SMĚROVÉ ŘEŠENÍ TRAS 

Varianta 1 – upravená průsečná křižovatka 

Směrové řešení se výrazně změnilo na ulici Sušilova v místě napojování na 

křižovatku. Změnou se dosáhlo lepšího úhlu křížení s křižovatkou, a to 63,6°. Dle ČSN 

73 6102 má být úhel křížení 90° ± 15°, což je stále nevyhovující, ovšem zásadně zlepšuje 

stávající stav křižovatky. 

Varianta 2 – jednopruhová okružní křižovatka (JOK) 

V tomto případě řešení se nijak zásadně neupravuje směrové vedení paprsků 

křižovatky, pouze došlo k jejich vyosení do středu okružní křižovatky. 
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7.1.2 VÝŠKOVÉ ŘEŠENÍ TRAS 

Varianta 1 – upravená průsečná křižovatka 

Pro variantu 1 je navrženo nahrazení stávajícího asfaltového betonu, tudíž 

vozovka bude kopírovat stávající výškové vedení a příčné sklony pozemní komunikace.  

Varianta 2 – jednopruhová okružní křižovatka (JOK) 

Okružní pás je jednostranně nakloněn ve sklonu maximálně 6 %. Způsob 

výškového napojení větví JOK na okružní pás musí odpovídat požadavkům ČSN 73 

6102, který uvádí, že sklon okružního pásu by neměl být vyšší než 6 %. TP 135 

Projektování okružních křižovatek ovšem uvádí, pokud je dopravní proud tvořen téměř 

výhradně osobními automobily, lze navrhnout sklon vyšší než 5 %.  

Výškové vedení paprsků na ulici Masarykova a Nádražní bude muset být výrazně 

upraveno, vzhledem k svažitému terénu v místě okružního pásu. Podélný sklon na ulici 

Nádražní je navržen tak, aby nepřekračoval horní hranici podélného sklonu komunikací 

v mimořádných podmínkách do 150 m, dle tab. 12 ČSN 73 6110, tedy 9 %. Mimořádné 

podmínky jsou zdůvodněny s ohledem na stávající zástavbu a uložení inženýrských sítí 

pod vozovkou. 

Vozovka nové místní komunikace na celé ulici Masarykova a ulici Sušilova bude 

mít sklon 2,5 %. V místě dělícího ostrůvku na ulici Masarykova sever je navržen 

jednostranný sklon 4,0 %. Na ulici Nádražní je v místě dělícího ostrůvku jednostranný 

sklon 4,0 % a dále za dělícím ostrůvkem pokračuje jednostranný sklon 2,5 %.   

7.1.3 ODVODNĚNÍ 

V rámci vypracovávání diplomové práce nebyl proveden inženýrsko-geologický 

průzkum a doporučuje se tedy, aby v rámci projektových prací v navazujícím stupni 

projektové dokumentace byl tento průzkum proveden a aby byla provedena vsakovací 

zkouška.  

Navržené účelové komunikace jsou s ohledem na místní podmínky a s ohledem 

na enviromentální požadavky zadržování vody v krajině odvodněna pomocí zasakování 

dešťové vody v přilehlé zeleni, případně zasakována v místech parkovacích stání 

s distanční dlažbou. 
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V obou navrhovaných variantách je odvodnění asfaltové plochy vozovky řešeno 

pomocí uličních vpustí. Přesná poloha uličních vpustí bude stanovena ve vyšších 

stupních projektové dokumentace po detailním dořešení výškového vedení paprsků 

komunikace. Chodníky jsou odvodněny příčným a podélným sklonem. 

Parkovací stání jsou s výjimkou vyhrazeného stání navržena z betonové distanční 

dlažby, která umožňuje zasakování dešťových vod. Parkovací stání na ulici Masarykova 

jih budou lemována silničními betonovými obrubníky 150/250/1000 mm převýšenými 

o 100 mm s mezerami pro odtok přebytečného množství vody. Na ulici Sušilova budou 

mezery mezi obrubníky na spodním konci komunikace pro odvedení přebytečného 

množství vody. Vyhrazené parkovací stání bude odvodněno pomocí příčného 

a podélného sklonu do přilehlé zeleně. 

7.1.4 ROZHLEDOVÉ POMĚRY 

Rozhledové poměry byly stanoveny pro různé skupiny vozidel vzhledem 

k předpokládanému výskytu vozidel na dané komunikaci.  

Varianta 1 – upravená průsečná křižovatka 

Rozhled z ulice Nádražní je spolu s výjezdem z firmy ČAD Blansko a.s. stanoven 

pro vozidla skupiny 3. Z důvodu překážky v rozhledu je před výjezdem z areálu 

navrženo odrazové zrcadlo. Pro vozidla skupiny 2 je stanoven rozhled z ulice Sušilova. 

Výjezd z nově navržené účelové komunikace na ulici Sušilovu je stanoven pro vozidla 

skupiny 1. Zmíněné rozhledy jsou stanoveny dle ČSN 73 6102 Projektování křižovatek 

na pozemních komunikacích. Dle ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací jsou 

navrženy rozhledy pro sjezdy na místech z výjezdů na ulice Nádražní a Hálkova. Tyto 

sjezdy jsou stanoveny na Dz pro vozidla skupiny 1.  

Varianta 2 – jednopruhová okružní křižovatka (JOK) 

Rozhledy na výjezdu z areálu firmy ČAD Blansko a.s. a na sjezdu na ulici Nádražní 

jsou stejné jako ve variantě 1. Rovněž rozhledy na sjezdech na ulicích Sušilova a Hálkova 

jsou stanoveny stejně jako ve variantě 1. Rozhled na okružní křižovatce je stanoven dle 

TP 135 Projektování okružních křižovatek na silnicích a místních komunikacích pro 

vnější poloměr okružní křižovatky 30 m.   
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7.1.5 CHODNÍKY A MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ 

Obě varianty 

Na levé straně ulice Nádražní je navrženo opravení stávajícího chodníku podél 

obslužné komunikace a směrem k bytovému domu. Při křížení chodníku se sjezdem je 

chodník ohraničen varovným pásem pro označení nebezpečí pro osoby se zrakovým 

postižením.  

Na ulici Nádražní je navrženo u obou variant místo pro přecházení s varovným 

pásem před začátkem opěrné zdi na levé straně a při začátku opěrné zdi na pravé 

straně komunikace.  

U vjezdu do areálu ČAD je navrženo místo pro přecházení s varovným pásem o 

šířce 0,4 m a vodícím pásem mezi obrubami o délce 10,5 m. Signální pás je odsazen od 

varovného pásu ve vzdálenosti 0,4 m a jeho šířka je 0,8 m. Před místem pro přecházení 

u zmíněného vjezdu je chodník vyveden k vchodu do areálu firmy ČAD. 

Na ulicích Sušilova a Hálkova jsou navrhnuta místa pro přecházení přes 

obslužnou komunikaci. Délka mezi obrubami na ulici Sušilova je 3,0 m a na ulici Hálkova 

6 m. 

Stavbu lze pojmout komplexněji a je možná oprava chodníků na ulici Nádražní 

směrem k Nádraží a na nároží křižovatky ulic Nádražní a Masarykova Sever. 

Varianta 1 – upravená průsečná křižovatka 

V navržené variantě 1 je zachován stávající pohyb chodců přes komunikaci na ulici 

Masarykova a ulici Sušilova. Navržené přechody pro chodce jsou o šířce 4 metry na 

obou větvích komunikace. Na obou větvích komunikací jsou nově navrženy dělící 

ostrůvky o šířce 2,5 m a délce min. 10,5 m. Max. délka mezi obrubami je 7,25 m. 

U obrub před vstupem na asfaltovou vozovku jsou varovné pásy o šířce 0,4 m spolu se 

signálním pásem o min. délce 1,5 m. Přechody jsou vyznačeny vodorovným dopravním 

značením V7a Přechod pro chodce. Na ulici Sušilova je vodorovné dopravní značení 

doplněno vodícím pásem z důvodu šikmého překonávání vozovky. 
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Varianta 2 – jednopruhová okružní křižovatka (JOK) 

Ve variantě 2 s okružní křižovatkou jsou navrženy 2 přechody pro chodce a 2 

místa pro přecházení. U všech 4 míst je navržen dělící ostrůvek o šířce min. 2,5 m. Dělící 

ostrůvky jsou s varovnými pásy o šířce 0,4 m a signálními pásy. U míst pro přecházení 

jsou signální pásy odsazeny 0,4 m od varovných pásů. Navržená místa pro pohyb 

chodců přes vozovku jsou o šířce 4 metrů. Přechody jsou vyznačeny vodorovným 

dopravním značením V7a Přechod pro chodce.  

Z okružní křižovatky je směrem k domům na ulici Masarykova Jih navržena 

komunikace k parkovišti před domy. Přes tuto komunikaci je navrženo místo pro 

přecházení s varovným i signálním pásem. 

7.1.6 PARKOVACÍ STÁNÍ  

Stávající počet parkovacích stání: 0  

Ve stávajícím stavu se v okolí řešené křižovatky nenachází místo pro parkování 

vozidel. Zlepšení dopravy v klidu má město Blansko v plánu na rohu ulice Masarykova 

sever a Těchovská. V již existujícím projektu je zde navrženo 16 šikmých parkovacích 

stání.  

Počet nových parkovacích stání: 16 

Diplomová práce navrhuje vybudování celkem 16 nových parkovacích stání na 

účelových komunikacích napojující se k místním komunikacím. V obou variantách je na 

ulici Masarykova jih navrženo 9 parkovacích stání a 1 parkovací stání vyhrazeno pro 

vozidlo přepravující osobu těžce pohybově postiženou a 6 parkovacích stání na ulici 

Sušilova. 

Ulice Sušilova 

Parkovací stání na ulici Sušilova jsou v obou variantách navržena jako kolmá 

parkovací stání. Ve stávajícím stavu se zde nachází zeleň a není zde možnost parkování.  

Masarykova jih 

Ve stávajícím stavu se na místě navržených parkovacích stání nachází zeleň, na 

které podélně parkují majitelé přilehlých nemovitostí. Dochází tedy k legalizaci těchto 
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stání a celkovému navýšení parkovacích stání u těchto domů. Varianta 1 má na ulici 

Masarykova jih navržena kolmá parkovací stání a ve variantě 2 jsou tato parkovací stání 

šikmá s úhlem 45° od osy účelové komunikace. Příjezd k parkovacím stáním se liší. 

Ve variantě 1 se k parkovacím stáním přijíždí/odjíždí z/do ulice Hálkovy. Varianta 2 má 

příjezd k těmto parkovacím stáním řešen přes paprsek okružní křižovatky s výjezdem 

na ulici Hálkovu. 

Dlažba šikmých i kolmých parkovacích stání je z betonové distanční dlažby a 

vyhrazené stání je z betonové zámkové dlažby. Odvodnění parkovacích stání je 

popsáno v této zprávě v kapitole 7.1.3. Všechna parkovací stání jsou v souladu s ČSN 

73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel.  

7.1.7 KONSTRUKCE VOZOVEK 

Konstrukce asfaltové vozovky 

Skladba 1: Konstrukce asfaltové vozovky - celá konstrukce (dle TP170: D1-N-1-III,PIII) 

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11S, 50/70  40 mm  ČSN EN 13108-1 

         ČSN 73 6121 

Spojovací postřik    PS - E   0,3 kg/m2 ČSN 73 6129 

Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+, 50/70  60 mm  ČSN EN 13108-1 

          ČSN 73 6121 

Spojovací postřik    PS - E   0,3 kg/m2 ČSN 73 6129 

Asfaltový beton pro podklad. vrstvy ACP 16+, 50/70  50 mm  ČSN EN 13108-1 

          ČSN 73 6121 

Infiltrační postřik   PI - E   0,3 kg/m2 ČSN 73 6129 

Mechanicky zpevněné kamenivo MZK 0/32  150 mm ČSN 73 6126-1 

Štěrkodrť    ŠD 0/32 GN min. 150 mm ČSN 73 6126-1 

Celkem       min.  450 mm 

Je nutné, aby zemní pláň splňovala únosnost min. E def,2 = 45 MPa, Edef,2/Edef,1<2,5 pro 
hrubozrnné zeminy, Edef,2/Edef,1<2,0 pro jemnozrnné zeminy. Míra zhutnění zemní pláně - 
100% PS dle ČSN 72 1006, CBR > 15% dle ČSN 73 6133.  

Tato vrstva bude položena na netkanou separační geotextilii 300 g/m2. 
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Konstrukce komunikace z dlažby 

Skladba 2: Konstrukce komunikací z dlažby  (dle TP170: D2-D-1-VI,PIII) 

Betonová zámková/distanční dlažba DL   80 mm  ČSN 73 6131 

Lože - drť frakce 4/8    L   40 mm  ČSN 73 6126-1 

Štěrkodrť 0/32 GN   ŠDB   min. 250 mm ČSN 73 6126-1 

Konstrukce vozovky celkem    min.  370 mm 

 

Edef,2 = 45 MPa, Edef,2/Edef,1<2,5 pro hrubozrnné zeminy,  

Edef,2/Edef,1<2,0 pro jemnozrnné zeminy. 

Míra zhutnění zemní pláně - 100% PS, dle ČSN 72 1006 

Stanovení poměru únosnosti - CBR > 15% dle ČSN 73 6133 

 

Konstrukce chodníků 

Skladba 3: Konstrukce chodníků (dle TP170: D2-D-1-CH,PIII) 

Betonová dlažba    DL  60 mm  ČSN 73 6131 

Lože - drť frakce 4/8     L  30 mm  ČSN 73 6126-1 

Štěrkodrť 0/32 GN    ŠDB   150 mm ČSN 73 6126-1 

Konstrukce vozovky celkem    min.  240 mm 

 

Edef,2 = 45 MPa, Edef,2/Edef,1<2,5 pro hrubozrnné zeminy,  

Edef,2/Edef,1<2,0 pro jemnozrnné zeminy. 

Míra zhutnění zemní pláně - 100% PS, dle ČSN 72 1006 

Stanovení poměru únosnosti - CBR > 15% dle ČSN 73 6133 

 

Konstrukce prstence 

Skladba 4: Konstrukce prstence (dle TP170: D1-D-3-IV,PIII) 

Dlažba z přírodního kamene   DL  160 mm ČSN 73 6131 

Lože z betonu     B  40 mm  ČSN 73 6126-1 

Mechanicky zpevněné kamenivo 0/32  MZK  220 mm ČSN 73 6126-1 

Štěrkodrť 0/32 GE    ŠDA  min. 250 mm ČSN 73 6126-1 

Konstrukce vozovky celkem    min.  660 mm 
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Edef,2 = 45 MPa, Edef,2/Edef,1<2,5 pro hrubozrnné zeminy,  

Edef,2/Edef,1<2,0 pro jemnozrnné zeminy. 

Míra zhutnění zemní pláně - 100% PS, dle ČSN 72 1006 

Stanovení poměru únosnosti - CBR > 15% dle ČSN 73 6133 

7.1.8 ZELEŇ 

V situačních výkresech jsou vyznačeny plochy určené pro zeleň. V obou 

variantách budou tyto plochy ohumusovány v tloušťce 150 mm a osety travním 

semenem. V rámci stavby dojde k odstranění několika stávajících stromů a náletových 

dřevin.  

Ve variantě 2 budou provedeny vegetační úpravy středového ostrovu a dělících 

ostrůvků. Doporučuje se provedení stejných vegetačních úprav jako na okružní 

křižovatce na styku ulic Svitavská a Nádražní. 

7.2 MOSTNÍ OBJEKTY, TUNELOVÉ OBJEKTY 

Není relevantní. 

7.3 OBSLUŽNÁ ZAŘÍZENÍ 

Není relevantní. 

7.4 NÁROKY NA ÚPRAVY A PŘELOŽKY SOUVISEJÍCÍCH 

POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 

V obou variantách se na ulici Masarykova jih buduje nové parkoviště pro 10 

vozidel a na ulici Sušilova parkoviště pro 6 osobních automobilů. Každá varianta má 

jiný způsob příjezdu k parkovišti na ulici Masarykova jih. Ve variantě 1 s upravenou 

průsečnou křižovatkou je příjezd i výjezd z ulice Hálkova. Ve variantě JOK je příjezd 

k parkovacím stáním přiveden paprskem z okružní křižovatky a výjezd je pak na ulici 

Hálkova. Příjezd a výjezd k navrženým parkovacím stáním, zahradám a garážím na ulici 

Sušilova je přes účelovou komunikaci. Obě varianty obsahují návrh účelové 

komunikace na ulici Nádražní před vjezdem do areálu firmy ČAD Blansko. Účelová 

komunikace délky 45 metrů je navržena pro složky IZS a má na svém konci obratiště. 
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7.5 PODMIŇUJÍCÍ PŘEDPOKLADY 

V obou variantách jsou potřeba přeložky některých inženýrských sítí. Jedná se o 

přeložky kabelu CETIN na ulici Masarykova v místě parkovacích stání a na ulici Nádražní 

v místě nově navržené účelové komunikace. Rozdílem obou variant v kategorii přeložek 

je ve variantě 2 navíc přeložka kabelu CETIN na ulici Sušilově. V celé oblasti je v obou 

variantách potřeba odstranit cca 10 stromů nebo dřevin. Ve variantě s JOK je potřeba 

navýšení opěrné zdi u areálu ČAD Blansko z důvodu zvedání nivelety kvůli okružnímu 

pásu. 

7.6 BILANCE ZÁKLADNÍCH VÝMĚR 

Tabulka 1: Bilance základních výměr 

  MJ Průsečná křižovatka Okružní křižovatka 

Výměna asf. Krytu vozovky m2 3739 975 

Kompletní vozovka s asf. krytem m2 332 2565 

Vozovka s dlážděným krytem m2 1035 1135 

Chodníky m2 1025 1090 

Rekultivace zelených ploch m2 2160 2570 

Úprava opěrné zdi m - 60 m 

7.7 ZÁBORY PŮDY 

Stavba je umístěna na stávajících plochách, které nevykazují žádné zásadnější 

nedostatky. V dalším projektovém stupni však doporučujeme s ohledem na řešení 

odvodnění zasakováním v místě provést inženýrsko-geologický průzkum. Dimenze 

prefabrikovaných betonových rámových propustků musí být stanovena na základě 

hydrotechnického výpočtu, aby byla zajištěna jeho dostatečná kapacita pro převádění 

vod. 
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Souhrnný seznam pozemků, na kterých se stavba umisťuje a provádí: 

Tabulka 2: Seznam dotčených pozemků 

Parcelní 
číslo 

Celková 
výměra 

pozemku 
[m2] 

Využití 
pozemku 

Druh 
pozemku 

Vlastník 
pozemku 

Číslo 
LV 

Poznámka 

1380/28 15189 
Ostatní 

komunikace 
Ostatní 
plocha 

Město Blansko, 
nám. Svobody 
32/3, 678 01 

Blansko 

10001 

Věcné břemeno 
(podle listiny) 

Věcné břemeno 
chůze a jízdy 

Věcné břemeno 
zřizování a 

provozování vedení 

576/1 4434 
Ostatní 

komunikace 
Ostatní 
plocha 

Město Blansko, 
nám. Svobody 
32/3, 678 01 

Blansko 

10001 

Věcné břemeno 
(podle listiny) 

Věcné břemeno 
zřizování a 

provozování vedení 

576/36 1169 Zeleň 
Ostatní 
plocha 

Město Blansko, 
nám. Svobody 
32/3, 678 01 

Blansko 

10001  

576/52 208 
Ostatní 

komunikace 
Ostatní 
plocha 

Město Blansko, 
nám. Svobody 
32/3, 678 01 

Blansko 

10001  

576/21 379 Zeleň 
Ostatní 
plocha 

Město Blansko, 
nám. Svobody 
32/3, 678 01 

Blansko 

10001  

576/53 2250 
Ostatní 

komunikace 
Ostatní 
plocha 

Město Blansko, 
nám. Svobody 
32/3, 678 01 

Blansko 

10001 
Věcné břemeno 

(podle listiny) 

576/25 300 Zeleň 
Ostatní 
plocha 

Město Blansko, 
nám. Svobody 
32/3, 678 01 

Blansko 

10001  

576/22 221 
Ostatní 

komunikace 
Ostatní 
plocha 

Město Blansko, 
nám. Svobody 
32/3, 678 01 

Blansko 

10001 
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577/29 39 
Ostatní 

komunikace 
Ostatní 
plocha 

Město Blansko, 
nám. Svobody 
32/3, 678 01 

Blansko 

10001  

1378/5 1510 
Ostatní 

komunikace 
Ostatní 
plocha 

Město Blansko, 
nám. Svobody 
32/3, 678 01 

Blansko 

10001 
Věcné břemeno 

(podle listiny) 

1412/1 442 Silnice 
Ostatní 
plocha 

Město Blansko, 
nám. Svobody 
32/3, 678 01 

Blansko 

10001 
Věcné břemeno 

zřizování a 
provozování vedení 

1412/4 524 
Ostatní 

komunikace 
Ostatní 
plocha 

Město Blansko, 
nám. Svobody 
32/3, 678 01 

Blansko 

10001 
Věcné břemeno 

zřizování a 
provozování vedení 

1412/6 1227 Silnice 
Ostatní 
plocha 

Město Blansko, 
nám. Svobody 
32/3, 678 01 

Blansko 

10001 

Věcné břemeno 
(podle listiny) 

Věcné břemeno 
zřizování a 

provozování vedení 

1412/7 1396 Silnice 
Ostatní 
plocha 

Město Blansko, 
nám. Svobody 
32/3, 678 01 

Blansko 

10001 
Věcné břemeno 

zřizování a 
provozování vedení 

579/13 882 Zeleň 
Ostatní 
plocha 

Město Blansko, 
nám. Svobody 
32/3, 678 01 

Blansko 

10001 
Věcné břemeno 

zřizování a 
provozování vedení 

579/16 208 
Ostatní 

komunikace 
Ostatní 
plocha 

Město Blansko, 
nám. Svobody 
32/3, 678 01 

Blansko 

10001 
Věcné břemeno 

zřizování a 
provozování vedení 

579/17 1519 Zeleň 
Ostatní 
plocha 

Město Blansko, 
nám. Svobody 
32/3, 678 01 

Blansko 

10001 
Věcné břemeno 

zřizování a 
provozování vedení 

576/35 1067 
Ostatní 

komunikace 
Ostatní 
plocha 

Město Blansko, 
nám. Svobody 
32/3, 678 01 

Blansko 

10001 
Věcné břemeno 

(podle listiny) 
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Parcely sousedící s prováděnou stavbou: 

Tabulka 3: Seznam sousedních pozemků 

Parcelní 
číslo 

Celková 
výměra 

pozemku 
[m2] 

Využití 
pozemku 

Druh 
pozemku 

Vlastník pozemku 
Číslo 

LV 
Poznámka 

598/38 700 
Ostatní 

komunikace 
Ostatní 
plocha 

ČAD Blansko a.s., Nádražní 
2369/10, 678 01 Blansko 

376  

598/40 329 
Ostatní 

komunikace 
Ostatní 
plocha 

ČAD Blansko a.s., Nádražní 
2369/10, 678 01 Blansko 

376  

598/51 4052 Zeleň 
Ostatní 
plocha 

ČAD Blansko a.s., Nádražní 
2369/10, 678 01 Blansko 

376  

st. 480 410  
zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

Viktorinová Jana Mgr. 10028  

576/6 92  zahrada Viktorinová Jana Mgr. 10028  
576/7 315  zahrada Viktorinová Jana Mgr. 10028  
577/4 96  zahrada Ruml Martin Ing. 3329  

st. 489 140  
zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

Ruml Martin Ing. 3329 
 

st. 526 221  
zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

Andrlová Kateřina DiS. 309 
 

st. 525 223  
zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

Mrázek Kamil Ing. 925 
 

st. 524 266  
zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

RaDa Apartments s.r.o. 10483 
 

st. 523 221  
zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

Sádecká Hana 272 
 

st. 522 234  
zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

Svoboda Jiří 2335 
 

st. 648 192  
zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

Blažek Jindřich 57 
 

576/23 158 
ostatní 

komunikace 
ostatní 
plocha 

Blažek Jindřich 57 
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576/51 168  zahrada 
SJM Blažek Jindřich a 

Blažková Jitka Ing. 
3957 

 

577/1 620 
ostatní 

komunikace 
ostatní 
plocha 

Horáček Luboš 7427 
 

st. 649 166  
zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

Staněk Ladislav 2255 
 

576/24 770  zahrada Staněk Ladislav 2255  

st. 661 396  
zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

SJM Blažek Miloš a 
Blažková Ivanka 

1355 
 

576/27 425  zahrada 
Musilová Alena, Petres 

Simona 
1520 

 

st. 675 93  
zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

Musilová Alena, Petres 
Simona 

1520 
 

st. 676 210  
zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

SJM Belžík Radek Ing. a 
Belžíková Martina Mgr. 

2026 
 

st. 878 170  
zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

Kučera Ivo 1638 
 

579/18 218 
Ostatní 

komunikace 
Ostatní 
plocha 

Město Blansko, nám. 
Svobody 32/3, 678 01 

Blansko 
10001 

 

st.1416 280 
Bytový dům 

č.p. 1188 

zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

Více vlastníků bytových 
domů 

4215 
 

st. 
1414/1 

280 
Bytový dům 

č.p. 1189 

zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

Více vlastníků bytových 
domů 

4211 
 

7.8 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, PŘÍRODA A KRAJINA 

Na řešeném území se již ve stávajícím stavu nachází průsečná křižovatka a 

plánuje se pouze její úprava. Dopad na přírodu a životní prostředí se vzhledem ke 

stávajícímu využití nemění. 

7.9 ORGANIZACE VÝSTAVBY 

Řešení organizace výstavby se u jednotlivých variant řešení liší.  

Varianta 1 – upravená průsečná křižovatka 
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V navržené variantě se uvažuje pouze s výměnou a nahrazením stávajícího krytu. 

Nejdříve se musí provézt diagnostický průzkum vozovky, dle kterého určíme kvalitu 

podloží vozovky a stupeň potřebných oprav. Za předpokladu, že diagnostický průzkum 

určí stávající únosnost podloží za dostatečnou, tak křižovatka bude moci být uzavřena 

pouze částečně a průjezd na jednotlivých větvích křižovatky bude veden kyvadlově na 

jednom jízdním pásu.  

Varianta 2 – jednopruhová okružní křižovatka (JOK) 

Vzhledem k tomu, že variantu JOK výrazně ovlivňuje sklon okružního pásu, což 

ovlivňuje výšku nivelety na všech paprscích. Na všech paprscích křižovatky musí být 

provedena výměna konstrukčních vrstev. Z tohoto důvodu se očekává uzavření celé 

oblasti křižovatky a je nutné naplánování objízdných tras. 

7.10 PRŮZKUMY 

V dalších stupních projektové dokumentace je potřeba provézt diagnostiku 

stávající vozovky a podloží pro zjištění únosnosti podloží. Dle této diagnostiky se bude 

určovat, zda je potřeba vyměnit celou konstrukci vozovky nebo stačí pouze výměna 

asfaltobetonového krytu. Dále je vhodné udělat průzkum stavu inženýrských sítí 

v místě křižovatky a provést jejich následnou opravu. 

7.11 NÁKLADY 

V rámci nákladů se ve variantě 1 počítá s příznivým výsledkem diagnostického 

průzkumu (tzn. podloží stávající vozovky je vhodné pro pokládku nových asfaltových 

vrstev). Částka za tyto úpravy bude ve stejné cenové hladině a doporučuje se její řešení 

v následujících stupních projektové dokumentace. V rámci cen přeložek inženýrských 

sítí není brán ohled na stávající stav celkové délky inženýrských sítí a je navržen pouze 

jejich přeložka pro potřeby křižovatky. Doporučuje se udělat průzkum jejich stavu 

v místě křižovatky a případně provedení jejich oprav.  
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Tabulka 4: Orientační rozpočet pro variantu 1 

Varianta 1 - upravená průsečná křižovatka 
Položka MJ Množství Cena za MJ Celkem 

Výměna asf. krytu vozovky m2 3 739 2 100 7 851 900 

Kompletní vozovka s asf. krytem m2 332 3 800 1 261 600 

Vozovky s dlážděným krytem m2 1 035 3 700 3 829 500 

Chodníky m2 1 025 2 100 2 152 500 

Rekultivace zelených ploch m2 2 160 250 540 000 

Přeložky IS         

- sdělovací kabely CETIN (metalické) m 80 2 000 160 000 

- silové kabely NN m 12 3 000 36 000 

- STL plynovod m 6 10 000 60 000 

Celkem bez DPH 15 891 500 

Tabulka 5: Orientační rozpočet pro variantu 2 

Varianta 2 - jednopruhová okružní křižovatka (JOK) 
Položka MJ Množství Cena za MJ Celkem 

Výměna asf. krytu vozovky m2 975 2 100 2 047 500 

Kompletní vozovka s asf. krytem m2 2 565 3 800 9 747 000 

Vozovky s dlážděným krytem m2 1 135 3 700 4 199 500 

Chodníky m2 1 090 2 100 2 289 000 

Rekultivace zelených ploch m2 2 570 250 642 500 

Opěrná zeď - úpravy m 60 7 000 420 000 

Přeložky IS         

- kabelovod CETIN - přeložka m 55 10 000 550 000 

- sdělovací kabely CETIN (metalické) m 50 2 000 100 000 

- silové kabely NN m 90 3 000 270 000 

- STL plynovod m 12 10 000 120 000 

Celkem bez DPH 20 385 500 
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8 POROVNÁNÍ VARIANT 

8.1 VARIANTA 1 - UPRAVENÁ PRŮSEČNÁ KŘIŽOVATKA 

Výhody 

 menší cena v porovnání s druhou variantou 

 kratší čas na opravu – z větší části pouze výměna krytu vozovky 

 legalizace parkovacích míst na ulici Masarykova jih 

 zlepšení možnosti parkování oproti stávajícímu stavu 

 zvýšení bezpečnosti chodců  

Nevýhody 

 neodstraňuje zásadní problém vzniku kongescí na ulici Nádražní, zlepší situaci 

na ulici Sušilově  

 nezlepšuje úhel křížení na požadovanou hodnotu 

 neumožňuje přecházení chodců směrem k nároží Masarykova sever – Nádražní 

(v současné době si tam někteří krátí cestu – nebezpečí úrazu) 

8.2 VARIANTA 2 - JEDNOPRUHOVÁ OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA (JOK) 

Výhody 

 zvýšení kapacity křižovatky s pohledem do budoucna 

 zlepšení možnosti parkování oproti stávajícímu stavu 

 legalizace parkovacích míst na ulici Masarykova jih 

 zvýšení bezpečnosti chodců  

 větší možnosti přecházení přes řešenou křižovatku 

Nevýhody 

 vyšší cena v porovnání s první variantou 

 náročnější z hlediska stavebních prací – delší čas opravy 

 je nutná úprava části opěrné zdi z důvodu zvýšení nivelety 

 je nutné provést více přeložek inženýrských sítí 
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9 ZÁVĚR A DOPORUČENÍ 

Diplomová práce byla provedena za účelem návrhu možností řešení situace na 

řešené křižovatce Masarykova x Sušilova x Nádražní a měla zjistit, zda v řešené oblasti 

lze případně vybudovat okružní křižovatka a zda by stávající dopravní situaci zásadně 

zlepšila. Ve stávajícím stavu jsou na ulici nevyhovující přechody na ulicích Masarykova 

jih a Sušilova. Z důvodu společného pruhu pro odbočování na ulicích Sušilova a 

Nádražní vznikají občasné kongesce. Byly vypracovány dvě varianty řešení. 

Varianta 1 ponechává křižovatku jako průsečnou a z větší části opravuje pouze 

kryt stávající asfaltobetonové vozovky. Za předpokladu, že diagnostika vozovky 

prokáže, že je potřeba pouze vyměnit kryt vozovky, varianta 1 bude levnější než 

varianta 2 o cca 5 milionů Kč. Zásadní rozdíl oproti stávajícímu stavu je na ulici Sušilova, 

kde je přidán jízdní pruh pro odbočení vlevo. Z důvodu omezení kvůli opěrné zdi na 

nárožích křižovatky na ulici Nádražní není možné přidat jízdní pruh pro odbočení i zde, 

tudíž se úroveň kvality dopravy nemění oproti stávajícímu stavu. Obě navržené varianty 

zlepšují bezpečnost chodců při přechodu přes křižovatku díky dělícím ostrůvkům.  

Varianta 2 je z hlediska zásahu do nivelety, oprav a přeložek inženýrských sítí 

náročnější, což se projevuje i na vyšší ceně. Z hlediska dopravy dochází ke zvýšení 

kapacity a všechny paprsky JOK dosahují ÚKD A. Díky přidaným místům pro přecházení 

přes ulici Nádražní a Masarykova sever tato varianta zlepšuje bezpečnost a komfort 

chodců. Z důvodu svahovitého terénu je JOK navržena s maximálním sklonem 

okružního pásu, což negativně ovlivní komfort řidičů.  

 

V Brně dne 13.01. 2022      Bc. Michal Kočiš 
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10 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 

 ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích, leden 2006 

 ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, leden 2006 

 ČSN 73 6110 ZMĚNA Z1, Projektování místních komunikací, únor 2010 

 ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel, březen 2011 

 TP 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, srpen 2013 

 TP 119 – Odrazová zrcadla, srpen 2013 

 TP 133 – Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích, 

srpen 2013 

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

duben 2017 

 TP 170 – Dodatek č.1 - Navrhování vozovek pozemních komunikací, září 2010 

 TP 188 – Posuzování kapacity křižovatek a úseků pozemních komunikací 

 TP 189 – Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích, září 2018 

 TP 225 – Prognóza intenzit automobilové dopravy, červen 2018 

 VL 1 – Vzorové listy – Vozovky a krajnice, únor 2006 

 Zaměření oblasti, obdrženo od Města Blanska 

 ČÚZK [online], dostupné z: https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ 

 Politika jakosti pozemních komunikací [online], dostupné z: http://www.pjpk.cz/ 

 Zákony pro lidi [online], dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/ 

 Ředitelství silnic a dálnic, dostupné z: https://www.rsd.cz/wps/portal/ 

 Mapy [online], dostupné z: http://www.mapy.cz 

 Vyhláška č. 398/2009 Sb. (vyhláška o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících 

 bezbariérové užívání staveb), Praha 

 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, Praha, srpen 2017 

 Zákon o silničním provozu (v platném znění) (zákon č. 361/2000 Sb., o provozu 

na pozemních komunikacích). Praha 

 Zákon o pozemních komunikacích (zákon č. 13/1997 Sb. v platném znění) 

 Vyhláška 104/1997 Sb. v platném znění. 
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