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Abstrakt  

Předmětem bakalářské práce je rekonstrukce přednádraží a návrh okružní křižovatky v obci 
Týniště nad Orlicí. Bude navržena odlišná varianta stávající rekonstrukce.  

  
Klí čová slova 
Rekonstrukce přednádraží, Týniště nad Orlicí, Okružní křižovatka  
  
  
  
Abstract 
The subject of this thesis is reconstruction of the space station before and proposal roundabout 
in the village Týniště nad Orlicí. It will be designed different variations of existing 
reconstruction.  
  
Keywords 

Reconstruction of the space station before, Týniště nad Orlicí, roundabout  
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PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

 

1. Identifika ční údaje 
 

 Stavba: Rekonstrukce přednádraží a návrh okružní křižovatky 

v Týništi nad Orlicí 

 Katastrální území:  Týniště nad Orlicí 

 Obec:    Týniště nad Orlicí 

 Okres:    Rychnov nad Kněžnou  

 Kraj:                            Královehradecký 

 Investor:    CHLADIL s.r.o. 739 11 Pstruží 131 E      

 Projektant:   Jiří Herynek 

                                                      U Stadionu 321, 696 81, Luže  

 Datum zpracování:  červen 2013   

 

 Projekt byl zpracován podle platných norem: 

  ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 

  Z1 ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 

                                                             

 

2. Stručný popis návrhu stavby, jejího umíst ění a významu 
  

      Projektová dokumentace pro stavební povolení akce „Rekonstrukce přednádraží a návrh okružní 

křižovatky v obci Týniště nad Orlicí“ byla zpracována na základě objednávky firmy CHLADIL s.r.o. 

Pstruží, která poskytla pravomocné územní rozhodnutí stavby „Rekonstrukce přednádraží Týniště nad 

Orlicí, 607/1 a 697, katastrální území 772429 Týniště nad Orlicí“, dokumentaci pro územní rozhodnutí 

předmětné stavby, mapové podklady v digitální podobě v souřadnicovém systému S-JTSK a 

výškovém systému Bpv.  

 

 Parcela druh pozemku majitel     

 2294/42 ostatní plocha – ostatní komunikace Město Týniště nad Orlicí 

 654/1 ostatní plocha – ostatní komunikace  Město Týniště nad Orlicí 

 697 ostatní plocha – ostatní komunikace  Město Týniště nad Orlicí 

 747/1 ostatní plocha – ostatní komunikace  Město Týniště nad Orlicí 

 

 V předmětné lokalitě se předpokládá rekonstrukce komunikace a chodníků, výstavba okružní 

křižovatky, autobusových zastávek a parkovacích stání. Stavba umožňuje lepší napojení na dopravní 
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systém, je bezpečnější jelikož lépe usměrňuje pohyb chodců, který je vede nejrychlejší cestou. 

Parkování dopravních prostředků je přehledné. Jsou dodrženy rozhledové trojúhelníky. Průjezd 

autobusu na zastávku je vyhovující na základě vlečných křivek. Komunikace je navržena na úroveň 

porušení třídy D1. Pevnost zeminy pod vozovkou je min. 45MPa a pod chodníkem 30MPa. 

 

3. Širší komuta ční vztahy 
 

Předmětem projektu je dopravní napojení nádraží na silniční síť včetně využití prostoru 

k parkování. Jedná se o místní obslužnou komunikaci (ul. Nádražní, napojuje se na Čapkovu). 

Nádraží se nachází 800m docházkové vzdálenosti severně od centra, v průmyslové zóně. Napojení 

na silnici 1/11 není přímé. Nachází se  zde autobusová zastávka. Musíme zajistit průjezd autobusu. 

Pro cyklisty je nutno vytvořit parkovací místa. Auta se budou odstavovat na parkovišti mezi okružní 

křižovatkou a vlakovým nádražím. Zajistíme přístupnost k budově pošty, která se nachází západně od 

nádraží. Dále musíme vyřešit příjezd nákladních aut do stavebnin severně od křižovatky. Vjezd do 

firmy Agrico bude proveden přímo z křižovatky. Dále bereme v potaz vjezd do firmy Plachy Flobal, 

která je přímo proti nádraží. Na všech křižovatkách budou dodrženy rozhledové poměry. 

 

 

4. Charakteristika území a jeho dosavadní využití 
 

      Stávající stav je nevyhovující. Dochází zde ke křížení pohybu chodců a motorových vozidel, 

jelikož trasa není přesně definovaná. Chybí zde vyznačené parkoviště, auta parkují chaoticky. Nejsou 

zde hmatové značení pro nevidomé, žádné přechody pro chodce ani snížené chodníky pro osoby 

omezeného pohybu nebo pro matky s kočárky. Povrch vozovky je značně poškozen. Křižovatka je 

nepřehledná. Na celém územním dosahu rekonstrukce se komunikace nachází na území města.  

 

 

5. Architektonické a funk ční řešení 
 Začlenění do městské infrastruktury je vhodné, bez negativního vlivu na životní prostředí. Výtluky 

ve starém krytu zvyšovaly prašnost a hlučnost povrchu, voda v nich nateklá ostřikovala chodce.  Díky 

nové vozovce je zmírněna prašnost i hluk. Komunikace a objekty splňují veškeré bezpečnostní 

předpisy. Požadavky investora na zlepšení pohybu chodců, uspořádání parkovacích míst, úprava 

autobusové zastávky a zpřehlednění křižovatky při zachování všech vjezdů, byly při zpracování 

projetu splněny. 
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6. Technický popis stavebních objekt ů 
 6.1. SO – 01 Okružní křižovatka        

 6.2. SO – 02 Větev A         

 6.3. SO – 03 Větev B         

 6.4. SO – 04 Větev C         

 6.5. SO – 05 Větev D, Autobusová zastávka      

 6.6. SO – 06 Parkoviště 

 

6.1 SO – 01 Okružní k řižovatka 
 Směrové řešení  

 Jedná se o okružní křižovatku s 1 jízdním pruhem o průměru 25m. Má kruhový tvar 

s jednopruhovým vjezdem i výjezdem. Staničení začíná a končí na napojení větve A. 

Napojují se na ni 3 větve a 2 vjezdy na soukromé pozemky. Na přípojných větvích jsou 

přechody pro chodce šířky 4m a na vjezdech jsou navržena místa pro přecházení. Délka 

osy je 78,677m.  Kruhový objezd je navržen tak, aby bez problému po něm mohl projet 

kamion či autobus. Toto je zkontrolováno pomocí vlečných křivek. 

 Výškové řešení 

 Niveleta je tvořena úsekem jednotného vodorovného sklonu ve výšce 253,414m.n.m.   

 Šířkové uspořádání 

 Jízdní pruh je široký 5m. Prstenec je zhotoven z dlažebních kostek 16/16/16cm o šířce 

2m. Středový ostrůvek je neprůjezdný, povrch je travnatý 

 Konstrukce vozovky 

  Asf. obrusná vrstva  ACO 11+ 40mm    

  Asf. Ložná vrstva  ACL 16 60mm    

  Asf. Podkladní vrstva  ACP 16 50mm    

  Štěrkodrť  ŠD 150mm    

  Štěrkodrť  ŠD 200mm    

  Celkem  500mm 

 Konstrukce prstence 

  Kostky jsou dostatečně velké proti vytržení. 

  Dlažební kostky DL 160mm    

  Ložná vrstva fr. 4/8 L 40mm    

  Štěrkodrť  ŠD 100mm    

  Štěrkodrť  ŠD 200mm    

  Celkem  500mm 
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6.2 SO – 02 Větev A  

 Směrové řešení 

 Nachází se na ulici Nádražní. Je složena ze 4 prostých kružnicových oblouků a 5ti 

přímých úseků. Délka osy je 237,600m a na konci se napojuje na okružní křižovatku. 

  Napojení:  KM  0,020 00  zprava ulice Čechova    

    KM  0,044 65  zprava vjezd do firmy Flobal (dvůr)   

    KM   0,110 28  zleva větev D      

    KM  0,134 76   zprava vjezd do firmy Flobal (budova)  

    KM  0,175 03  zleva větev D       

    KM  0,212 76  zleva vjezd na parkoviště  

  Poloměry směrových oblouků: 

    R1(KM 0,035 98 – 0,050 88) = 100m levostranný   

    R2(KM 0,073 94 – 0,099 25) = 200m levostranný   

    R3(KM 0,113 89 – 0,146 34) = 250m pravostranný   

    R4(KM 0,184 50 – 0,201 84) = 18,5m pravostranný 

 Výškové řešení 

 Skládá se z vrcholového oblouku o poloměru 1000m, tečna je dlouhá 5,687m.  

  Sklony: s1(KM 0,000 00 – 0,176 90) = +0,57%    

    s2(KM 0,176 90 – 0,237 60) = -0,57%   

 Šířkové uspořádání 

 Jízdní pás se ve 2 směrovém oblouku plynule rozšiřuje z 6,5m na 7m z důvodu většího 

prostoru pro autobusovou dopravu. Na levé straně větve je navrženo podélné parkovací 

stání o šířce 2m. Ve čtvrtém směrovém oblouku se mění základní střechovitý sklon na 

dostředný 2,5%. Šířka chodníku byla navržena 2,25m. 

 Konstrukce vozovky 

  Asf. obrusná vrstva  ACO 11+ 40mm    

  Asf. ložná vrstva   ACL 16 60mm    

  Asf podkladní vrstva  ACP 16 50mm    

  Štěrkodrť   ŠD 150mm    

  Štěrkodrť   ŠD 200mm    

  Celkem    500mm 
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 Konstrukce chodníku 

  Zámková dlažba  DL 80mm    

  Ložná vrstva fr. 4/8  L 40mm    

  Štěrkodrť   ŠD 200mm    

  Celkem    320mm 

 

6.3 SO – 03 Větev B 
 Směrové řešení 

 Trasa vede po ulici Čapkova a má délku 74,772m. Skládá se z jednoho levého prostého 

oblouku o poloměru 35m, hlavně kvůli vjezdu a výjezdu na kruhový objezd, na kterém trasa 

začíná. Zbylý úsek leží v přímé a po levé straně jsou umístěny podélné parkovací stání. Po 

obou stranách jízdního pásu jsou zelené pásy a za nimi se nachází chodníky. 

 Výškové řešení 

 Celý úsek leží v jednotném sklonu klesá úhlem 0,51% směrem od kruhového objezdu. 

 Šířkové uspořádání 

 Šířky jízdních pruhů jsou 3,5m a u podélného stání 2m. Chodníky jsou široké 1,75m. 

 Konstrukce vozovky 

  Asf. obrusná vrstva  ACO 11+ 40mm    

  Asf. ložná vrstva   ACL 16 60mm    

  Asf podkladní vrstva  ACP 16 50mm    

  Štěrkodrť   ŠD 150mm    

  Štěrkodrť   ŠD 200mm    

  Celkem    500mm 

 Konstrukce chodníku 

  Zámková dlažba  DL 80mm    

  Ložná vrstva fr. 4/8  L 40mm    

  Štěrkodrť   ŠD 200mm    

  Celkem    320mm 

 

6.4 SO – 04 Větev C 
 Směrové řešení 

 Trasa vede po ulici Nádražní a má délku 71,567m. Skládá se z jednoho levého 

prostého oblouku o poloměru 20m, hlavně kvůli vjezdu a výjezdu na kruhový objezd, na 

kterém trasa začíná. Zbylý úsek leží v přímé a po pravé straně jsou umístěny podélné 
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parkovací stání. Po obou stranách jízdního pásu jsou zelené pásy a za nimi se nachází 

chodníky 

 Výškové řešení 

 Celý úsek leží v jednotném sklonu klesá úhlem 0,66% směrem od kruhového objezdu. 

 Šířkové uspořádání 

 Šířky jízdních pruhů jsou 3,5m a u podélného stání 2m. Chodníky jsou široké 1,75m. 

 Konstrukce vozovky 

  Asf. obrusná vrstva  ACO 11+ 40mm    

  Asf. ložná vrstva   ACL 16 60mm    

  Asf podkladní vrstva  ACP 16 50mm    

  Štěrkodrť   ŠD 150mm    

  Štěrkodrť   ŠD 200mm    

  Celkem    500mm 

 Konstrukce chodníku 

  Zámková dlažba  DL 80mm    

  Ložná vrstva fr. 4/8  L 40mm    

  Štěrkodrť   ŠD 200mm    

  Celkem    320mm 

 

6.5 SO – 05 Větev D, Autobusová zastávka 
 Směrové řešení 

 Na délce této komunikace dlouhé 89,215m se nachází 2 levostranné směrové oblouky 

o poloměrech 5 a 8m. Oba jsou klopené dostředným sklonem 2,5%. Tato komunikace je 

pouze jednosměrná. Je připojená na větev A. Na průběžném pravém jízdním pruhu, se 

nachází 2 autobusové zastávky. Nástupní hrana je dlouhá 29,5m. Je tvořena Kasselským 

obrubníkem výšky 20cm pro pohodlnější nastupování a vystupování cestujících který je 

mezi zastávkami přerušen sníženým obrubníkem pro možný pohyb osob s omezenou 

možností pohybu. Dále je zde varovný pás o tloušťce 40cm který je doplněn signálním 

pásem směrovaným pro nástup do přepravního vozidla. Nástupiště je dostatečně široké. Na 

levé straně komunikace se nachází parkovací pruh určený pro odstavené autobusy. Tato 

komunikace též slouží jako příjezd k budově pošty, která se nachází za drážní budovou ve 

směru staničení. 

 Výškové řešení 

 Nachází se zde nejvyšší místo v projektu. Niveleta je tvořena vrcholovým obloukem o 

poloměru 1000m s tečnami 14,187m.  
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  Sklony: s1(KM 0,000 00 – 0,062 25) = +0,52%    

    s2(KM 0,062 25 – 0,089 22) = -2,31%  

 Šířkové uspořádání 

 Šířka jízdního pásu je 7m, ten je rozšířen podélným stáním širokým 3m. Úsek má 

jednostranný příčný sklon 2,5%, místa pro podélné stání mají opačný sklon také 2,5%. 

Šířka nástupiště je 2,2m s příčným sklonem 2,0%, za ním je pak nachází prostor pro 

obyčejný chodník o šířce 80cm. 

 Konstrukce vozovky 

  Asf. obrusná vrstva  ACO 11+ 40mm    

  Asf. ložná vrstva   ACL 16 60mm    

  Asf podkladní vrstva  ACP 16 50mm    

  Štěrkodrť   ŠD 150mm    

  Štěrkodrť   ŠD 200mm    

  Celkem    500mm 

 Konstrukce zastávkového pruhu 

  Žulová kostka   DL  120mm    

  Ložná vrstva   L 40mm    

  Podkladový beton  PB 200mm    

  Štěrkodrť   ŠD 250mm    

  Celkem    610mm 

 Konstrukce nástupiště a chodníku 

  Zámková dlažba  DL 80mm    

  Ložná vrstva fr. 4/8  L 40mm    

  Štěrkodrť   ŠD 200mm    

  Celkem    320mm 

 

6.6 SO – 06 Parkovišt ě 
 Technický popis 

 Na navrhnutém parkovišti se nachází 40 parkovacích míst včetně 3 míst pro osoby 

s omezenou možností pohybu. Tato místa jsou umístěna nejblíže drážní budovy. Jejich 

rozměry jsou navrženy dle normy 5 x 3,5m, obrubník je vysoký pouze 2cm a umožňuje 

přesah čela automobilu 0,5m. Rozměry ostatních stání jsou 5 x 2,5m. Průjezdná šířka je 

min. 6m. Pro zamezení vjezdu na chodník, jsou navrženy ocelové sloupky průměru 20cm o 

výšce 100cm. Parkoviště je napojeno na vjezdovou větev do soukromého objektu, která je 

napojena na větev A. Příčný sklon nikde neklesá pod 2,5%. Voda je pomocí sklonu vozovky 
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hnána do kanalizačních vpustí. Dále jsou součástí kryté stojany na kola o půdorysných 

rozměrech 4,5 x 5,5m. 

 Konstrukce parkoviště 

  Zámková dlažba  DL 80mm    

  Ložná vrstva    L 40mm    

  Štěrkodrť   ŠD 120mm    

  Štěrkodrť   ŠD 200mm    

  Celkem    440mm 

 

7. Odvodn ění 
 Odvodnění vozovky je zabezpečeno pomocí sklonů krytu vozovky, zemní plání trativody a 

kanalizačními vpuštěni. 

 Příčný sklon 

  Povrch vozovky má příčný sklon 2,5%. Maximální sklon chodníku je 2,0%. Zemní pláň je ve 

sklonu 3,0%. 

 Podélný sklon 

  Zemní pláň je podélně odvodněna pomocí trativodů. Ty jsou vyústěny do uličních vpustí. 

Trativody mají průměr 110mm, jejich dno je 0,3m pod zemní plání a jsou uloženy v rýze o 

šířce 0,5m na štěrkopískovém loži o tloušťce 100mm. 

 

8. Bezbariérové úpravy 
 Jsou dodržena kritéria předepsaná vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. V místě přechodů pro chodce a 

parkovacích míst pro osoby s omezenou možností pohybu jsou navržené snížené betonové obruby 

(15x15x100) ve výšce 2cm nad vozovkou. Toto snížení je provedeno pomocí vyspádování chodníku 

v jeho podélném směru v celé šíři přechodu. V místě přechodu je proveden signalizační pás o šířce 

80cm, který dosahuje až k obrubníku. Na okraji chodníku je proveden varovný pás o šířce 40cm a 

délce takové, kde je hrana obrubníku níže než 8cm. 

 

9. Obruby 
 Je použita základní betonová obruba o rozměrech 15x25x100, dále snížená obruba 15x15x100 a 

Kasselský obrubník 33x40x100, jsou použity styku s pozemní komunikací a uloženy do betonového 

lože C 12,5 tloušťky 100mm. 
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10. Inženýrské sít ě 
 V zájmovém území se nachází tyto sítě:  -  vodovod – pitná voda   

  -  plynovod     

  -  kanalizace splašková – výtlak,   

  -  kanalizace dešťová   

  - elektrické vedení - nízké napětí, vysoké napětí

  - sdělovací kabel – Telefonica O2, ČD 

 Předpokládám, že tato stávající síť má uložení všech kabelů je ve vyhovující hloubce dle ČSN 73 

6005, v případě problému je nutná konzultace s vlastníkem a dopracování projektu. V rámci projektu 

jsem toto konzultoval s vedoucím práce. Kabel vysokého napětí vedl podélně pod vozovkou, byl 

přeložen pod úroveň chodníku. Všechny kabely co vedly příčně přes vozovku jsou opatřeny 

chráničkou. Všechny porušené stávající chráničky budou během stavby opraveny. Celkem bylo 

navrženo 10 chrániček. Dále jsem přeložil vodovodní potrubí tak, aby šachta nebyla ve vozovce 

kruhového objezdu, ale na dělícím ostrůvku. 

 

 

11. Dopravní zna čení 
 V úseku projektované části obce je použito toto značení. 

 Svislé značení 

Označení dopravní 

značky 
Popis Počet 

B2 Zákaz vjezdu všech vozidel  1 

B24a Zákaz odbočování vpravo  1 

B24b Zákaz odbočování vlevo  1 

C1 Kruhový objezd  5 

C2b Přikázaný směr jízdy vpravo  1 

C4a Přikázaný směr objíždění vpravo  2 

E2b Tvar křižovatky  1 

E7b Směrová šipka  1 

IJ4c Zastávka autobusu  2 

IP4b Jednosměrný provoz  1 

IP6 Přechod pro chodce  10 
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IP10a Slepá pozemní komunikace  1 

IP11a Parkoviště  2 

IP11c Parkoviště 3 

IP12 Vyhrazené parkoviště  1 

P2 Hlavní pozemní komunikace  5 

P4 Dej přednost v jízdě!  8 

P6 Stůj, dej přednost v jízdě!  1 

  

Vodorovné značení 

Označení dopravní značky Popis 

V 1a Podélná čára souvislá 

V 2a Podélná čára přerušovaná 

V 4 Vodicí čára 

V 7 Přechod pro chodce 

V 10a Stání podélné 

V 10e Vyhrazené parkoviště 

V 11a Zastávka autobusu nebo trolejbusu 
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12. Závěr a doporu čení 
 Výsledkem mé práce je projektová dokumentace rekonstrukce přednádraží a návrh okružní 

křižovatky v Týništi nad Orlicí. Stavba je navržena dle platných norem. Tato varianta je výhodná 

hlavně pro lepší pohyb chodců díky nově navrženým chodníkům, které jsou vedeny nejkratší cestou 

k nádražní budově. Přinese zlepšení dopravní situace, díky oddělení jednotlivých typů dopravy, s tím 

je spojená i vyšší bezpečnost a přehlednost. Vyšší počet parkovacích míst na parkovišti zajistí 

odlehčení dopravního prostoru, snížením nežádoucího parkování vozidel v přilehlých ulicích. Okružní 

křižovatka řeší složité dopravní křížení komunikací s vjezdy na soukromé pozemky. Poloměry 

zaoblení větví a křivost křižovatky umožňuje bezproblémový průjezd autobusu či nákladního 

automobilu. 
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