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Abstrakt  

 Diplomová práce se zabývá návrhem zklidnění ulic Střední a Dolní Novosadská 
v Olomouci s ohledem na bezpečnost cyklistické a pěší dopravy. Návrh obsahuje úpravu 
stávajících křižovatek, komunikace pro pěší a autobusových zastávek. V diplomové práci 
je řešený návrh nové komunikace pro cyklistickou dopravu. Na upravovaných 
křižovatkách byla naměřena intenzita stávající dopravy a vypočítána kapacita daných 
křižovatek. V zájmovém úseku je zpracován rozbor nehodovosti. 
   
Klí čová slova 
 Rekonstrukce, intravilán, okružní křižovatka, styková křižovatka, cyklistická doprava, 
cyklostezka, nehodovost, intenzity dopravy, kapacita 

  
  
Abstract 
 Diploma thesis describes the design of calming the streets of Middle and Lower 
Novosadská in Olomouc with regard to the safety of bicycle and pedestrian traffic. The 
proposal includes modification of existing crossroads, pavement and bus stops. In the 
thesis are dealt with the proposal of a new road for cycling. At the crossroads of groomed 
intensity was measured and calculated as current transport capacity of thecrossroads. In the 
Interest section is elaborated analysis of the accident. 
 

Keywords 
reconstruction, urban area, roundabout, cover crossroads, cycling, accidents, traffic 

intensity, capacity 
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1 ÚVOD 
 

Diplomová práce se zabývá rekonstrukcí ulic Střední a Dolní Novosadská, kde vede 

silnice II. třídy číslo 435, která vede z centra Olomouce směrem na Tovačov. 

Rekonstrukce zahrnuje i návrh vedení cyklistů v hlavním a přidruženém dopravním 

prostoru. Dále se diplomová práce věnuje úpravě dvou stykových křižovatek silnice 

II/435 a silnice II/570 a také úpravou průsečné křižovatky silnice II/435 s ulicemi 

Zikova a Rooseveltova.    

2 IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE 
 

2.1 Stavba 
Název stavby: Zklidnění ulic Střední a Dolní Novosadská (silnice II/435) 

v Olomouci s ohledem na bezpečnost cyklistické a pěší 

dopravy 

Místo stavby:  Olomouc  

Katastrální území: Nové Sady u Olomouce (okres Olomouc), 710814 

Kraj:   Olomoucký 

Číslo komunikace: II/435 

Druh stavby:  Rekonstrukce 

 

2.2  Objednatel 
    Vysoké učení technické v Brně 

    Fakulta stavební 

    Veveří 331/95 

    602 00 Brno   

 

2.3  Zhotovitel (student) 
Projektant:  Petra Masaříková 

Adresa:    Slovácká 21 

    690 02 Břeclav 
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2.4  Členění dokumentace 
A Průvodní zpráva 

B Výkresová část 

  B. 01 SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 

  B. 02 PŘEHLEDNÁ SITUACE 

  B. 03a SITUACE – VARIANTA A – 1. část   

  B. 03b SITUACE – VARIANTA A – 2. část 

B. 04a DETAIL SITUACE – VARIANTA A – 1. OKRUŽNÍ 

KŘIŽOVATKA 

  B. 04b DETAIL SITUACE – VARIANTA A – STYKOVÁ 

KŘIŽOVATKA 

  B. 04c DETAIL SITUACE – VARIANTA A – 2. OKRUŽNÍ 

KŘIŽOVATKA 

  B. 05 SITUACE – VARIANTA B 

  B. 06 DETAIL SITUACE – VARIANTA B 

  B. 07a SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ – VARIANTA A – 1. Část 

  B. 07a SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ – VARIANTA A – 2. Část 

  B. 07a SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ – VARIANTA A – 3. Část 

  B. 08 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY – VARIANTA A 

  B. 09 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY 

  B. 10 VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ – VARIANTA B 

 

3 ZDŮVODNĚNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Předmětem diplomové práce je rekonstrukce ulice Střední a Dolní Novosadská 

(silnice II/435) s ohledem na bezpečnost cyklistické a pěší dopravy. Je zde poměrně 

značná intenzita vozidel, tak je vhodné oddělit motorovou a cyklistickou dopravu. Dále 

v dané lokalitě je nedostatek přechodů pro chodce a stávající přechody pro chodce a 

místa pro přecházení nesplňují vyhlášku č. 398/2009 Sb. o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. V rámci diplomové práce 

jsou řešeny i úpravy stávajících dvou stykových křižovatek a jedné průsečné 

křižovatky z důvodu nevyhovujících kapacit a uspořádání. Hlavním cílem diplomové 
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práce je zvýšení bezpečnostní úrovně pozemní komunikace pro všechny její uživatele 

dle platných předpisů. 

4 STANOVENÍ ZÁJMOVÉ OBLASTI 
 

Stavba se nachází v jižní části města Olomouc v městské části Nové Sady na ulici 

Střední a Dolní Novosadská, která je zároveň silnicí II. třídy číslo 435. Silnice II/435 

vede z centra Olomouce od křižovatky ulice Velkomoravská a Rooseveltova směrem 

na Tovačov. Stavba začíná na křižovatce silnice II/435 s ulicemi Rooseveltova a 

Zikova a končí necelých 100 m za křižovatkou silnice II/435 a II/570 před koncem 

města Olomouc. 

Stavba se nachází v katastrálním území Nové Sady u Olomouce. 

 

5 VÝCHOZÍ ÚDAJE PRO NÁVRH VARIANT 
 

5.1  Podklady 
Potřebné podklady byly dodány vedoucím diplomové práce panem Ing. Petrem 

Smítalem z Regionální agentury pro rozvoj střední Moravy.  

 

5.2  Kategorie a funkční skupiny 
Ulice Střední a Dolní Novosadská je silnicí II. třídy číslo 435. Jedná se o 

dvoupruhovou směrově nerozdělenou komunikaci funkční skupiny B (sběrná 

komunikace). Na komunikaci jsou po obou stranách podélná stání.  

 

5.3  Charakteristiky dot čených drah 
Ulici Dolní Novosadskou křižuje železniční trať číslo 301. Jedná se o 

jednokolejnou trať, která vede z Nezamyslic do Olomouce. 
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5.4  Dopravně inženýrské údaje 
Bylo provedeno ruční sčítání dopravy na křižovatkách silnice II/435 se silnicí 

II/570 a na křižovatce silnice II/435 s ulicí Rooseveltova a Zikova do Sčítacích listů od 

ŘSD. Z naměřených hodnot byly zjištěny hodinové intenzity dopravy, které byly dále 

přepočítány na roční průměr denních intenzit dopravy (RPDI) podle TP 189 Stanovení 

intenzit dopravy na pozemních komunikacích.  Hodnoty intenzit dopravy na 

jednotlivých křižovatkách byly zpracovány do samostatných příloh č. 1 – č. 3: 

Intenzity dopravy. Grafické znázornění intenzit dopravy se nachází v samostatných 

přílohách č. 4 – č. 6: Pentlogram. 

Pomocí zjištěných intenzit dopravy byly stávající křižovatky posouzeny na jejich 

kapacitu dle TP 188 Posuzování kapacity neřízených úrovňových křižovatek. 

Zpracované výsledky se nachází v samostatných přílohách č. 7 – č. 9: Výpočet 

kapacity neřízené křižovatky 

Dále v samostatných přílohách č. 10 – č.12: Nehodovost se nachází statistika 

dopravních nehod v zájmové oblasti. 

Podle počtu těžkých nákladních vozidel za 24 hodin v obou směrech byl proveden 

návrh konstrukčních vrstev vozovky. Počet těžkých nákladních vozidel byl vypočten 

jako: 

TNVo = 0,1*N1 + 0,9*N2 + PN2 + N3 + PN3 + 1,3*NS + A + PA 

TNVo = 0,1*455 + 0,9*266 + 1 + 126 + 2 + 1,3 *180 + 108  

TNVo = 756 voz/den 

TNVk = 0,5*(δz + δk)*TNVo 

TNVk = 1,14122 * 756 = 863 

TNVk = 863 voz/den => Třída dopravního zatížení: III 

 

TNVo … průměrná denní intenzita provozu všech těžkých nákladních vozidel 

v roce sčítání dopravy 

N1 … lehká nákladní vozidla (do 3 t) 

N2 … střední nákladní vozidla (3 až 10 t) 

PN2 … přívěsy středních nákladních vozidel 

N3 … těžká nákladní vozidla (nad 10 t) 

PN3 … přívěsy těžkých nákladních vozidel 

NS … návěsové soupravy 

A … autobusy 
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PA … přívěsy autobusů 

TNVk … průměrná denní intenzita provozu TNVo v návrhovém období 

δz, δk … součinitele nárůstu intenzity provozu TNVo pro roky počátku a konce 

návrhového období 

0,5*(δz + δk) = 1,14122 … výhledový koeficient růstu počtu TNV na návrhové 

období 25 let  

 

6 CHARAKTERISTIKY ÚZEMÍ 
 

6.1  Členitost terénu 
Stavba se nachází v zastavěném území v krajském městě Olomouci. Členitost 

terénu je velmi malá, stavba se nachází v rovinatém území o nadmořské výšce 200 – 

210 m. n. m. 

Nenachází se zde ložiska nerostů ani hornická činnost. Nedojde k žádnému 

narušení přírody vzhledem k citlivosti území z hlediska životního prostředí a ochrany 

přírody a krajiny. 

 

6.2  Geotechnické a inženýrsko geologické údaje 
Nebyl proveden geotechnický průzkum, pro vyšší stupeň dokumentace by bylo 

potřeba ho provést. Podle geologické mapy ČR z portálu České geologické služby se 

zde převážně nachází nezpevněné sedimenty jako hlína, štěrk a písek z kvartéru 

Českého masivu a Karpat. 

V návrhu konstrukčních vrstev dle TP 170 Navrhování vozovek pozemních 

komunikací je uvažováno s typem podložím PIII. Návrhový modul pružnosti tohoto 

typu podloží je 50 MPa a minimální kontrolní modul přetvárnosti je 45MPa    

Po provedení geotechnického průzkumu je možné, že se bude muset změnit návrh 

konstrukčních vrstev podle daného typu podloží. 

 

6.3  Ochranná pásma 
V dané lokalitě se nachází ochranné pásmo dráhy železniční tratě číslo 301, které je 

vymezeno svislou plochou vedenou 60 m od osy krajní koleje, nejméně však 30 m od 
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hranice obvodu dráhy. Pro úpravy okolo železniční tratě bude potřeba souhlas 

drážního správního úřadu. 

  

6.4  Územní plán města Olomouce 
V novém územním plánu Olomouce povede kolem silnice II/435 nová tramvajová 

trať, která bude dále směřovat na ulici Zikovu. V současné době je již I. etapa této 

tramvajové trati “Tržnice – Nové sady” ve výstavbě. V diplomové práci je již 

uvažováno s touto tramvajovou tratí. 

 

 

 

 

 

Obr. 1: Tramvajová trať “Tržnice – Nové sady” [1] 

Dále na ulicích Střední a Dolní Novosadská je v plánu koridor cyklistické dopravy, 

který je v diplomové práci řešený v přidruženém i hlavním dopravním prostoru. 

               

Obr. 2: Koridor cyklistické dopravy I [2]  Obr. 3: Koridor cyklistické dopravy II [2] 
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V plánu je u křižovatky silnice II/435 a II/570 napojení nové větve křižovatky, 

takže by ze současné stykové křižovatky vznikla průsečná. V diplomové práci je 

uvažován návrh okružní křižovatky, kde nebude problém napojit další větev. 

 

Obr. 4: Křižovatka silnic II/435 a II/570 [2] 

 

 

7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY NÁVRHU 
 

7.1  Zpevněné plochy 
Dopravně technické řešení navrhované komunikace bylo navrženo na základě 

stávajícího stavu. 

 

7.1.1 VARIANTA A 
Rekonstrukce silnice II/435 je řešena v délce 1825,48 m a v celé délce je navržena 

jako dvoupruhová a směrově nerozdělená. V místě stykové křižovatky s ulicí 

Slavonínská (silnice II/570) je navržen levý a pravý odbočovací pruh. 

Šířka jízdních pruhů je 3,0 m, jen před stykovou křižovatkou s ulicí Na loučkách 

ve staničení 0,052 61 km až 0,152 13 km jsou jízdní pruhy rozšířeny na 4,0 m 

z důvodu směrového oblouku. Šířka jízdních pruhů se rozšiřuje před okružními 

křižovatkami. Komunikace je v největším zastoupení v kategorii MS2ap -/13,50/50. 

Šířka prostoru komunikace není stejná z důvodu, že se mění šířka zeleného pásu. 
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Vedlejší komunikace a účelové komunikace jsou upraveny v délkách 15 – 100 m 

vždy po napojení na stávající stav. Nejdelší úseky úprav vedlejších komunikací jsou 

u navržených okružních křižovatek a upravené stykové křižovatky, jedná se o 

komunikace na ulicích Zikova, Rooseveltova, Slavonínská a na silnici II/570. 

V rámci celého zájmového úseku jsou navrženy stezky pro chodce a cyklisty. 

Cyklistická doprava je vedena převážně v hlavním dopravním prostoru ve 

vyhrazeném jízdním pruhu. 

 

7.1.2 VARIANTA B 
Rekonstrukce silnice II/435 je řešena v délce 1825,48 m a v celé délce je navržena 

jako dvoupruhová směrově nerozdělená komunikace. V místě stykové křižovatky 

s ulicí Slavonínská (silnice II/570) je navržen levý a pravý odbočovací pruh. 

Po staničení 0,652 84 km před křižovatkou s ulicí Slavonínská (silnice II/570) je 

návrh stejný jako u varianty A, kdy se převážně jedná o komunikaci v kategorii 

MS2ap -/13/5/50, kde je cyklistická doprava vedena převážně v hlavním dopravním 

prostoru. 

Dále za křižovatkou s ulicí Slavonínská se jedná o komunikaci v kategorii MS2p -

/11,5/50, v místech přechodů pro chodce a míst pro přecházení se mění šířka 

hlavního dopravního prostoru na 7,0 m. Také v místě křižovatek se kategorie 

komunikace mění. Šířka jízdních pruhů je 3,50 m.  

V rámci celého zájmového úseku jsou navrženy stezky pro chodce a cyklisty. 

Cyklistická doprava je vedena v přidruženém dopravním prostoru. 

 

 

7.2  Příčné uspořádání pozemní komunikace 
 

7.2.1 VARIANTA A 
Ulice Rooseveltova: 

Kategorie komunikace: silnice II. třídy č. 435 

Funkční skupina: B – sběrná 

Charakter komunikace: dvoupruhová, směrově nerozdělená 

Jiné charakteristiky: intravilán 
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Příčné uspořádání – severní větev 1. okružní křižovatky: 

 Jízdní pruh: 3,75 m (vjezd na okružní křižovatku), 4,25 m (výjezd) 

 Zpevněná krajnice: - 

 Vodící proužek: 0,25 m 

Šířka zpevnění celkem: 3,75 + 0,25 + 4,25 + 0,25 = 8,5 m 

Střední dělící ostrůvek: 3,0 m 

Příčné upořádání – jižní větev 1. okružní křižovatky:  

 Jízdní pruh: 3,75 (vjezd), 4,25 (výjezd z okružní křižovatky)  

 Vodící proužek: 0,25 m 

 Šířka zpevnění celkem: 8,5 m 

 Střední dělící ostrůvek: 2,5 m 

Příčné uspořádání – v místě autobusové zastávky U Rybářského stavu: 

 Jízdní pruh: 3,75 m 

 Vodící proužek: 0,25 m 

 Šířka autobusového pruhu: 3,50m 

Šířka zpevnění celkem: 2x3,75 + 2x0,25 + 2x3,50 m = 15,0 m 

 Typ místní komunikace: MS2b 27,4/15/50 

 

Ulice Rooseveltova: 

Kategorie komunikace: místní komunikace III. třídy 

Funkční skupina: C – obslužná 

Charakter komunikace: dvoupruhová, směrově nerozdělená 

Jiné charakteristiky: intravilán 

 

Příčné uspořádání – východní větev 1. okružní křižovatky: 

Jízdní pruh: 3,25 (vjezd), 3,75 (výjezd z okružní křižovatky)  

 Vodící proužek: 0,25 m 

 Šířka zpevnění celkem: 7,5 m 

 Střední dělící ostrůvek: 2,5 m 

 

Ulice Zikova: 

Kategorie komunikace: místní komunikace II. třídy 

Funkční skupina: B – sběrná 

Charakter komunikace: dvoupruhová, směrově nerozdělená 
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Jiné charakteristiky: intravilán 

 

Příčné uspořádání – západní větev 1. okružní křižovatky: 

Jízdní pruh: 3,25 (vjezd), 3,75 (výjezd z okružní křižovatky)  

 Vodící proužek: 0,25 m 

 Šířka zpevnění celkem: 7,5 m 

 Střední dělící ostrůvek: 2,5 m 

 

Ulice Střední Novosadská: 

Kategorie komunikace: silnice II. třídy č. 435 

Funkční skupina: B - sběrná 

Charakter komunikace: dvoupruhová, směrově nerozdělená 

Jiné charakteristiky: intravilán 

 

Příčné uspořádání – u místa pro přecházení: 

 Jízdní pruh: 3,75 m 

 Vodící proužek: 0,25 m 

 Šířka zpevnění celkem: 2x3,75 + 2x0,25 = 8,0 m 

 Typ místní komunikace: MS2 30,5/8/50 

Příčné uspořádání – po staničení 0,152 13 km: 

 Jízdní pruh: 4,0 m (po staničení 0,152 13 km), 3,0 m 

 Vodící proužek: 0,25 m (součástí jízdního pruhu pro cyklisty) 

 Šířka parkovacího pruhu: 2,0 m 

 Jízdní pruh pro cyklisty: 1,75 m 

 Šířka zpevnění celkem: 13,5 m 

Typ místní komunikace: MS2pa 25,5/13,5/50  - šířka prostoru komunikace 

se mění z důvodu různé šířky zeleného pásu  

Příčné uspořádání – zastávka Nové Sady, žel. zastávka 

 Jízdní pruh: 3,0 m 

 Vodící proužek: 0,25 m (součástí jízdního pruhu pro cyklisty) 

 Jízdní pruh pro cyklisty: 1,5 m 

 Šířka autobusového pruhu: 3,25  

 Šířka zpevnění celkem: 15,5 m 

 Typ místní komunikace: MS2ba 24,65/15,5/50 
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Ulice Dolní Novosadská: 

Kategorie komunikace: silnice II. třídy č. 435 

Funkční skupina: B - sběrná 

Charakter komunikace: dvoupruhová, směrově nerozdělená 

Jiné charakteristiky: intravilán 

 

Příčné uspořádání – za stykovou křižovatkou: 

 Jízdní pruh: 3,0 m 

 Vodící proužek: 0,25 m (součástí jízdního pruhu pro cyklisty) 

 Jízdní pruh pro cyklisty: 1,50 m 

 Šířka zpevnění celkem: 9,0 m 

Typ místní komunikace: MS2a 25,5/9,0/50 – šířka prostoru komunikace se 

mění z důvodu proměnlivé šířky zeleného pásu 

Příčné uspořádání – autobusová zastávka Nové Sady, U Kostela 

 Jízdní pruh: 3,0 m 

 Vodící proužek: 0,25 m (součástí jízdního pruhu pro cyklisty) 

 Jízdní pruh pro cyklisty: 1,0 m 

 Šířka autobusového pruhu: 3,0 m 

 Šířka zpevnění celkem: 14,0 m 

Typ místní komunikace: MS2ba 19,5/14,0/50 – šířka prostoru komunikace 

se mění z důvodu proměnlivé šířky nástupiště 

Příčné uspořádání - od staničení 1,059 01 km: 

 Jízdní pruh: 3,0 m 

 Vodící proužek: 0,25 m (součástí jízdního pruhu pro cyklisty) 

 Šířka parkovacího pruhu: 2,0 m 

 Jízdní pruh pro cyklisty: 1,75 m 

 Šířka zpevnění celkem: 13,5 m 

Typ místní komunikace: MS2pa 26,0/13,5/50 – šířka prostoru komunikace 

se mění z důvodu proměnlivé šířky zeleného pásu 

Příčné uspořádání – 2. okružní křižovatka – severní větev: 

Jízdní pruh: 3,25 (vjezd), 4,25 (výjezd z okružní křižovatky)  

 Vodící proužek: 0,25 m 

 Šířka zpevnění celkem: 8,0 m 

 Střední dělící ostrůvek: 2,5 m 
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Příčné uspořádání – 2. okružní křižovatka - západní větev: 

Jízdní pruh: 3,25 (vjezd), 4,25 (výjezd z okružní křižovatky)  

 Vodící proužek: 0,25 m 

 Šířka zpevnění celkem: 8,0 m 

 Střední dělící ostrůvek: 2,5 m 

 

Silnice II/570: 

Kategorie komunikace: silnice II. třídy 

Funkční skupina: B - sběrná 

Charakter komunikace: dvoupruhová, směrově nerozdělená 

Jiné charakteristiky: intravilán 

 

Příčné uspořádání – východní větev 2. okružní křižovatky: 

Jízdní pruh: 3,25 (vjezd), 4,25 (výjezd z okružní křižovatky)  

 Vodící proužek: 0,25 m 

 Šířka zpevnění celkem: 8,0 m 

 Střední dělící ostrůvek: 2,5 m 

 

Základní příčný sklon je uvažovaný střechovitý se sklonem 2,5 %. 

V místech napojení na stávající komunikace nebo terén je příčný sklon přizpůsoben 

dané situaci. 

Ve staničení 0,067 87 km - 0,152 13 km a 1,074 45km – 1,121 46 km se 

sklon mění na jednostranný 2,5 % z důvodu směrového oblouku. 

 

Vozovka: 

Hranice vozovky jsou dány silniční betonovou obrubou 150 x 250 mm, 

ukládanou do betonového lože z C 20/25 XF2. Výškový rozdíl obruby a vozovky je 

12 cm, v místech podélného stání se snižuje na 8 cm. V místech přechodů pro 

přecházení, míst pro přecházení a vjezdů bude použit nájezdový obrubník o 

rozměrech 150 x 150 mm s výškou nad vozovkou 2 cm. Nájezdová obruba výšky 2 

cm je použita i u dělících ostrůvků u přechodů pro chodce. 
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Komunikace pro pěší (chodník): 

Komunikace pro pěší je navržena v celém zájmovém úseku po obou 

stranách komunikace. V skoro celém úseku je složena ze dvou pruhů pro chodce 

v šířce 2x0,75 m = 1,5 m + bezpečnostní odstupy. Ve staničení 0,156 06 km až 

0,377 88 km a od autobusové zastávky Nové Sady, žel. zastávka až po stykovou 

křižovatku s ulicí Slavonínská na pravé straně ve směru staničení je komunikace 

pro pěší navržena jako třípruhová o šířce 2,25 m + bezpečnostní odstup. 

 V místech, kde je chodník přilehlý přímo ke komunikaci pro automobilovou 

dopravu, je rozšířen o bezpečnostní odstup 0,5 m a pro oddělení je použitá silniční 

betonová obruba s výškou 12 cm uložena do betonového lože z C 20/25 XF2. 

Taková místa, kde je chodník přilehlý přímo k vozovce, jsou na ulici Rooseveltova 

(severní a východní větev okružní křižovatky).  

 V místech, kde je komunikace pro pěší vedena kolem souvislé zástavby, je 

rozšířena o bezpečnostní odstup 0,25m. Souvislá zástavba zároveň slouží jako 

přirozená vodící linie. Od zeleného pásu je oddělena pomocí chodníkové betonové 

obruby o rozměrech 100 x 200 mm s výškou 0 cm uloženou do betonového lože 

z C 20/25 XF2. 

 V místech, kde je vedena souběžně se stezkou pro cyklisty, je rozšířena o 

bezpečnostní odstup 0,50 m (0,25 m) a je navržen hmatný pás šířky 0,40m, který je 

součástí komunikace pro pěší. 

Přirozenou vodící linií pro nevidomé a slabozraké podél komunikace pro 

pěší je souvislá zástavba budov. V místech, kde není souvislá zástavba budov, je 

použitá chodníková obruba o rozměrech 100 x 250 mm s výškovým rozdílem 6 cm. 

Tato obruba je použita na rozhraní se zelení. 

U komunikace pro pěší zůstane zachovaný stávající podélný sklon (cca 0,3 

%), příčný sklon je navržený v celém zájmovém úseku 2,0 % ve směru k vozovce. 

Na ulici Rooseveltova v místě autobusové zastávky U Rybářského stavu je 

po obou stranách navrženo nástupiště. Po pravé straně ve směru staničení je 

nástupiště proměnlivé šířky 2,10 m – 3,15 m o délce 20 m. Po levé straně se 

nachází nástupiště šířky 3,0m a délky 20,0 m. Zastávka je navržena pro vozidla 

délky 18,0m (v Olomouci kloubové autobusy značky Solaris Urbino 18). Na 

nástupištích bude použita bezbariérová obruba (kasselský obrubník) o rozměrech 

400 x 330 mm uložena do betonového lože z C 20/25 XF2. Výška nástupní hrany 

od vozovky je navržena 20 cm. Může zde být také navržen přístřešek pro cestující, 
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která není v diplomové práci řešený. Od přilehlé stezky pro cyklisty je nástupiště 

odděleno pomocí hmatného pásu šířky 0,40 m a převedení přes ni je řešeno pomocí 

přechodu pro chodce přes stezku pro cyklisty. 

Na ulici Střední Novosadská v místě autobusové zastávka Nové sady, žel. 

Zastávka je po obou stranách komunikace navrženo nástupiště o proměnlivých 

šířkách o délce 20 m. Minimální šířka nástupiště zde je 3,64 m. Na nástupištích 

bude použita bezbariérová obruba (kasselský obrubník) o rozměrech 400 x 330 mm 

uložena do betonového lože z C 20/25 XF2. Výška nástupní hrany od vozovky je 

navržena 20 cm. 

Na ulici Dolní Novosadská v místě autobusové zastávka Nové sady, U 

Kostela je po obou stranách komunikace navrženo nástupiště o délce 20m. 

Nástupiště mají proměnlivou šířku, po pravé straně ve směru staničení to je 2,05 – 

2,25 m a po levé straně 2,90 – 4,15 m. Na nástupištích bude použita bezbariérová 

obruba (kasselský obrubník) o rozměrech 400 x 330 mm uložena do betonového 

lože z C 20/25 XF2. Výška nástupní hrany od vozovky je navržena 20 cm. 

Celý návrh je řešen dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

 

Komunikace pro cyklistickou dopravu (cyklostezka): 

 Komunikace pro cyklisty vede v celém zájmovém úseku. Začíná 

v přidruženém dopravním prostoru, kde vede přes plánovanou novou tramvajovou 

trať jako dvoupruhová šířky 2,50 m. Dále je vedena kolem okružní křižovatky 

vedle komunikace pro chodce pro bezpečné převedení cyklistů přes komunikaci 

pomocí přejezdů pro cyklisty. 

 V dalším úseku je komunikace pro cyklisty vedena po obou stranách ulice 

Rooseveltova v přidruženém dopravním prostoru jako jednopruhová o šířce 1,50 m 

hned vedle komunikace pro pěší. Stezka pro cyklisty je oddělena od zeleného pásu 

pomocí chodníkové betonové obruby o rozměrech 100 x 200 mm výšky 0 cm. 

 Za stykovou křižovatkou s ulicí Na loučkách je převedena do hlavního 

dopravního prostoru jako vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty. Její základní šířka je 

1,0 m + bezpečnostní odstupy.  

 Před 2. okružní křižovatkou na ulici Dolní Novosadská je převedena do 

přidruženého dopravního prostoru. Na levé straně ve směru staničení vede jako 

stezka pro cyklisty podél chodníku po přejezd a přechod pro chodce, kde se mění 
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na stezku pro chodce a cyklisty ve společném prostoru o šířce 3,0 m a dále bude 

navazovat na plánovanou stezku pro cyklisty vedenou po levé straně silnice II/570 

ve směru z Olomouce. Na pravé straně ve směru staničení vede jako dvoupruhová 

stezka pro cyklisty o šířce 2,5 m vedle chodníku v délce 20 m a dále se mění na 

stezku pro chodce a cyklisty ve společném prostoru o šířce 3,50 m, která vede dále 

k průmyslové zóně na okraji Olomouce. 

Příčný sklon komunikace pro cyklisty vedené v přidruženém dopravním 

prostoru je 2,0 %. Příčný sklon komunikace pro cyklisty vedené v hlavním 

dopravním prostoru je stejný jako pozemní komunikace 2,5 %. 

 

Parkovací stání: 

 V celém zájmovém úseku jsou navržena podélná stání po obou stranách 

pozemní komunikace dle platných předpisů. Šířka parkovacích pruhů je 2,0 m. 

Základní délka parkovacího stání je navržena 6,75 m. Krajní parkovací stání u 

vysazené plochy má délku 7,75 m a krajní parkovacího stání s volným vjezdem má 

délku 5,25 m. Parkovací stání je odděleno od zeleně silniční betonovou obrubou o 

rozměrech 150 x 250 mm uloženou do betonového lože z C 20/25 XF2 a 

s výškovým rozdílem 8 cm. 

 

7.2.2 VARIANTA B 
Ulice Dolní Novosadská: 

Kategorie komunikace: silnice II. třídy č. 435 

Funkční skupina: B - sběrná 

Charakter komunikace: dvoupruhová, směrově nerozdělená 

Jiné charakteristiky: intravilán 

 

Příčné uspořádání – od železničního přejezdu až po křižovatku s ulicí Andělská: 

Zachována šířka hlavního dopravního prostoru jako u stávajícího stavu, kdy 

jízdní pruhy byly zúženy pomocí dělícího pásu o šířce 3,5 m z vodorovného 

dopravního značení. 

 Šířka zpevnění je proměnliví od 11,30 m až do 12,90 m. 

Příčné uspořádání – od autobusové zastávky U Kostela: 

 Jízdní pruh: 3,25 
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 Vodící proužek: 0,25 

 Šířka parkovacího pruhu: 2,25 

Šířka zpevnění celkem: 11,50 m 

Typ místní komunikace: MS2p 26/11,5/50 – Šířka prostoru komunikace se 

mění z důvodu proměnlivé šířky zeleného pásu. 

Příčné uspořádání – od autobusové zastávky U Kostela (zastávka typu II – jízdní 

pás velké šířky): 

 Jízdní pruh: 5,0 m 

Vodící proužek: - 

Šířka vodorovného značení autobusové zastávky: 2,5 m 

Šířka zpevnění celkem: 10,0 m 

Typ místní komunikace: MS2b 20,5/10/50  - Šířka prostoru komunikace se 

mění z důvodu proměnlivé šířky nástupiště. 

 

Základní příčný sklon je uvažovaný střechovitý se sklonem 2,5 %. 

V místech napojení na stávající komunikace nebo terén je příčný sklon přizpůsoben 

dané situaci. 

Ve staničení 0,067 87 km - 0,152 13 km a 1,074 45km – 1,121 46 km se 

sklon mění na jednostranný 2,5 % z důvodu směrového oblouku. 

 

Vozovka: 

Hranice vozovky jsou dány silniční betonovou obrubou 150 x 250 mm, 

ukládanou do betonového lože z C 20/25 XF2. Výškový rozdíl obruby a vozovky je 

12 cm, v místech podélného stání se snižuje na 8 cm. V místech přechodů pro 

přecházení, míst pro přecházení a vjezdů bude použit nájezdový obrubník o 

rozměrech 150 x 150 mm s výškou nad vozovkou 2 cm. Nájezdová obruba výšky 2 

cm je použita i u dělících ostrůvků u přechodů pro chodce a míst pro přecházení. 

 

Komunikace pro pěší (chodník): 

Komunikace pro pěší je navržena v celém zájmovém úseku po obou 

stranách komunikace. Po stykovou křižovatku s ulicí Slavonínská je návrh stejný 

jako u varianty A. V celém úseku u varianty B je komunikace pro pěší složena ze 

dvou pruhů pro chodce v šířce 2 x 0,75 m = 1,5 m + bezpečnostní odstupy. 
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 V místech, kde je komunikace pro pěší vedena kolem souvislé zástavby, je 

rozšířena o bezpečnostní odstup 0,25m. Souvislá zástavba zároveň slouží jako 

přirozená vodící linie. Od zeleného pásu je oddělena pomocí chodníkové betonové 

obruby o rozměrech 100 x 200 mm s výškou 0 cm uloženou do betonového lože 

z C 20/25 XF2. 

 V místech, kde je vedena souběžně se stezkou pro cyklisty, je rozšířena o 

bezpečnostní odstup 0,50 m (0,25 m) a je navržen hmatný pás šířky 0,40m, který je 

součástí komunikace pro pěší. 

Přirozenou vodící linií pro nevidomé a slabozraké podél komunikace pro 

pěší je souvislá zástavba budov. V místech, kde není souvislá zástavba budov, je 

použitá chodníková obruba o rozměrech 100 x 250 mm s výškovým rozdílem 6 cm. 

Tato obruba je použita na rozhraní se zelení. 

U komunikace pro pěší zůstane zachovaný stávající podélný sklon (cca 0,3 

%), příčný sklon je navržený v celém zájmovém úseku 2,0 % ve směru k vozovce. 

Na ulici Dolní Novosadská v místě autobusové zastávka Nové sady, U 

Kostela je po obou stranách pozemní komunikace navrženo nástupiště. Po právě 

straně ve směru staničení je navrženo nástupiště šířky 1,75 – 2,0 m a délky 22,0 m. 

Po levé straně ve směru staničení je navrženo nástupiště šířky 1,75 – 3,0 m o délce 

25,0 m. Na nástupištích bude použita bezbariérová obruba (kasselský obrubník) o 

rozměrech 400 x 330 mm uložena do betonového lože z C 20/25 XF2. Výška 

nástupní hrany od vozovky je navržena 20 cm. Od přilehlé stezky pro cyklisty je 

nástupiště odděleno pomocí hmatného pásu šířky 0,40 m a převedení přes ni je 

řešeno pomocí přechodu pro chodce přes stezku pro cyklisty 

Celý návrh je řešen dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

 

Komunikace pro cyklistickou dopravu (cyklostezka): 

Po staničení 0,652 84 km dle varianty A. Před stykovou křižovatkou 

přechází cyklostezka z hlavního dopravního prostoru do vedlejšího vedle 

komunikace pro pěší. Na levé straně ve směru staničení se jedná o jednopruhovou 

komunikaci o šířce 1,0 m v celé délce až po 2. okružní křižovatku na ulici Dolní 

Novosadská. Na pravé straně ve směru staničení po místo pro přecházení za 

železničním přejezdem je komunikace pro cyklisty navržena jako dvoupruhová o 

šířce 2,50 m, dále už pak jen jako jednopruhová o šířce 1,0 m. 
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V místech, kde je komunikace pro cyklisty přilehlá přímo k pozemní 

komunikace, je rozšířena o bezpečnostní odstup 0,50 m a pro oddělení je použitá 

silniční betonová obruba s výškou 12 cm uložena do betonového lože z C 20/25 

XF2. 

Od zeleného pásu je oddělena pomocí chodníkové obruby o rozměrech 100 

x 200 mm uloženou do betonového lože z C 20/25 XF2 o výšce 0 cm. 

Před 2. okružní křižovatkou na ulici Dolní Novosadská je na pravé straně ve 

směru staničení nejprve rozšířena na dvoupruhovou komunikaci pro cyklisty o šířce 

2,50 m a dále vedena jako společná stezka pro chodce a cyklisty o šířce 3,50 m. Na 

levé straně ve směru staničení se mění na společnou stezku pro chodce a cyklisty o 

šířce 3,0 m. 

Příčný sklon komunikace pro cyklisty vedené v přidruženém dopravním 

prostoru je 2,0 %. 

 

Parkovací stání: 

 V celém zájmovém úseku jsou navržena podélná stání po obou stranách 

pozemní komunikace dle platných předpisů. Šířka parkovacích pruhů je 2,25 m. 

Základní délka parkovacího stání je navržena 6,75 m. Krajní parkovací stání u 

vysazené plochy má délku 7,75 m a krajní parkovacího stání s volným vjezdem má 

délku 5,25 m. Parkovací stání je odděleno od zeleně silniční betonovou obrubou o 

rozměrech 150 x 250 mm uloženou do betonového lože z C 20/25 XF2 a 

s výškovým rozdílem 8 cm. 

 

 

7.3  Směrové a podélné řešení pozemní komunikace 
 

Do směrového a podélného řešení nebude zasahováno, je navrženo dle stávajícího 

stavu. Hlavní změnou v návrhu je šířkové uspořádání dopravního prostoru a návrh 

komunikace pro cyklisty. 
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7.4  Zemní těleso 
 

Komunikace bude provedena ve stejné niveletě jako vozovka stávající. Není 

v návrhu trasy uvažovaný žádný zářez nebo násyp. U komunikace pro cyklisty vedené 

v přidruženém dopravním prostoru ve stávajícím zeleném pásu může nastat problém 

se stávajícími inženýrskými sítěmi, proto pro vyšší stupeň dokumentace je třeba zjistit 

jejich polohu a případně navrhnout přeložky nebo chráničky inženýrských sítí. 

 

7.5  Konstrukce zpevněných ploch 
 

7.5.1 KONSTRUKCE KOMUNIKACE PRO AUTOMOBILOVOU DOPRAVU 
Návrhové parametry: 

• návrhová dopravní rychlost:  50km/hod 

• plánovaná životnost vozovky: 25 let 

• návrhová úroveň porušení.  D1 

• třída dopravního zatížení:   II (vypočet TNVk dle kapitoly 5. 4) 

 

Konstrukce vozovky dle TP 170 – varianta A: 

Asfaltový beton obrusný   ACO 11+ 40 mm    ČSN EN 13108-1 

Spojovací postřik   SP  0,3 kg/m2 ČSN 73 6129 

Asfaltový beton ložný  ACL 16+ 50 mm  ČSN EN 13108-1 

Spojovací postřik   SP  0,3 kg/m2 ČSN 73 6129 

Asfaltový beton podkladní  ACP 16+ 60 mm  ČSN EN 13108-1 

Infiltrační postřik   IP  0,7 kg/m2 ČSN 73 6129 

Mechanicky zpevněné kamenivo MZK  170 mm ČSN 73 6126-1 

Štěrkodrť frakce 0/32  ŠDA  250 mm ČSN 73 6126-1 

CELKEM    ∑  min 570 mm   

 

Konstrukční skladba vozovky bude provedena na zhutněné zemní plání o 

minimálním modulu přetvárnosti 45 MPa. 
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Rekonstrukce vozovky – varianta B: 

Asfaltový beton obrusný  ACO 11+ 40 mm  ČSN EN 13108-1 

Spojovací postřik   SP  0,3 kg/m2 ČSN 73 6129 

Frézování stávající obrusné vrstvy   40 mm   

 

Před nastříkáním spojovacího postřiku a položením nové obrusné vrstvy bude 

povrch řádně očištěn a zameten.  

 

7.5.2 KONSTRUKCE KOMUNIKACE PRO CHODCE A CYKLISTY 

 

Konstrukce komunikace pro chodce: 

Betonová dlažba  DL  60 mm  ČSN 73 6131-1 

Drobné těžené kamenivo  L (DTK) 30 mm  ČSN 73 6124-7 

Štěrkodrť frakce 0/32 ŠDA  200 mm ČSN 73 6126-1 

CELKEM   ∑  min 290 mm 

 

Konstrukce komunikace pro chodce a cyklisty (společný nebo oddělený 

provoz): 

Betonová dlažba  DL  60 mm  ČSN 73 6131-1 

Drobné těžené kamenivo  L (DTK) 30 mm  ČSN 73 6124-7 

Štěrkodrť frakce 0/32 ŠDA  250 mm ČSN 73 6126-1 

CELKEM   ∑  min 340 mm 

 

Konstrukce bude provedena na zhutněné zemní plání o minimálním modulu 

přetvárnosti 30 MPa. 

 

7.5.3 KONSTRUKCE VJEZD Ů A ÚČELOVÝCH KOMUNIKACÍ 
 

Konstrukce vjezdů a účelových komunikací: 

Betonová dlažba  DL  80 mm  ČSN 73 6131-1 

Drobné těžené kamenivo  L (DTK) 40 mm  ČSN 73 6124-7 

Štěrkodrť frakce 0/32 ŠDA  250 mm ČSN 73 6126-1 

CELKEM   ∑  min 370 mm 
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Konstrukce bude provedena na zhutněné zemní plání o minimálním modulu 

přetvárnosti 30 MPa. 

 

7.5.4 KONSTRUKCE POJÍŽD ĚNÉHO PRSTENCE OKRUŽNÍ K ŘIŽOVATKY 
 

Konstrukce pojížděného prstence: 

Dlažba z přírodního kamene 150/150/150  DL  150 mm  

Drobné těžené kamenivo    L  40 mm 

Mechanicky zpevněné kamenivo   MZK   200 mm 

Štěrkodrť frakce 0/32    ŠDA  150 mm 

CELKEM      ∑  min 540 mm  

 

 

7.6  Křižovatky a křížení 
 

7.6.1 1. OKRUŽNÍ K ŘIŽOVATKA – ULICE ROOSEVELTOVA 
Návrhové parametry: 

• průměr okružní křižovatky: 32,0 m 

• šířka okružního jízdního pásu: 5,50 m 

• šířka prstence: 2,0 m 

• šířka středového ostrova: 17,0 m 

• sklon okružního jízdního pásu: 2,5 % 

• sklon prstence: 6,0 % 

Severní větev – ulice Rooseveltova: 

• šířka na vjezdu: 4,0 m (0,25 m vodící proužek) 

• šířka na výjezdu: 4,50 m (0,25 m vodící proužek) 

• poloměr připojovacího směrového oblouku na vjezdu: 12 m 

• poloměr připojovacího směrového oblouku na výjezdu: 15 m 
• šířka dělícího ostrůvku: 3,0 m 

Východní větev – ulice Rooseveltova: 

• šířka na vjezdu: 3,50 m (0,25 m vodící proužek) 

• šířka na výjezdu: 4,0 m (0,25 m vodící proužek) 
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• poloměr připojovacího směrového oblouku na vjezdu: 12 m 

• poloměr připojovacího směrového oblouku na výjezdu: 13 m 

• šířka dělícího ostrůvku: 2,5 m 
Jižní větev – ulice Rooseveltova: 

• šířka na vjezdu: 4,0 m (0,25 m vodící proužek) 

• šířka na výjezdu: 4,50 m (0,25 m vodící proužek) 

• poloměr připojovacího směrového oblouku na vjezdu: 12 m 

• poloměr připojovacího směrového oblouku na výjezdu: 15 m 
• šířka dělícího ostrůvku: 2,5 m 

Západní větev – ulice Zikova: 

• šířka na vjezdu: 3,5 m (0,25 m vodící proužek) 

• šířka na výjezdu: 4,0 m (0,25 m vodící proužek) 

• poloměr připojovacího směrového oblouku na vjezdu: 13 m 

• poloměr připojovacího směrového oblouku na výjezdu: 14 m 

• šířka dělícího ostrůvku: 2,5 m 

 

7.6.2 STYKOVÁ K ŘIŽOVATKA – S ULICÍ SLAVONÍNSKÁ 
Hlavní komunikace – ulice Střední a Dolní Novosadská: 

• šířka jízdních pruhů: 3,0 m 

• šířka odbočovacího pruhu vlevo: 3,0 m 

• šířka odbočovacího pruhu vpravo: 3,0 m 

• délka odbočovacího pruhu vlevo: 70,0 m 

• délka odbočovacího pruhu vpravo: 42,0 m 

• poloměr nároží ve směru z hlavní na vedlejší komunikaci: 12 m 

• poloměr nároží ve směru z vedlejší na hlavní komunikaci: 11 m 

Vedlejší komunikace – ulice Slavonínská: 

• šířka jízdních pruhů: 3,50 m 

• šířka odbočovacího pruhu vlevo: 3,25 m 

• šířka odbočovacího pruhu vpravo: 3,25 m 

• šířka dělícího ostrůvku: 2,50 m 
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7.7 2. OKRUŽNÍ K ŘIŽOVATKA – ULICE DOLNÍ NOVOSADSKÁ 
Návrhové parametry: 

• průměr okružní křižovatky: 31,0 m 

• šířka okružního jízdního pásu: 5,50 m 

• šířka prstence: 2,0 m 

• šířka středového ostrůvku: 16,0 m 

• sklon okružního jízdního pásu: 2,5 % 

• sklon prstence: 6,0 % 

Severní větev – ulice Dolní Novosadská: 

• šířka na vjezdu: 3,50 m (0,25 m vodící proužek) 

• šířka na výjezdu: 4,50 m (0,25 m vodící proužek) 

• poloměr připojovacího směrového oblouku na vjezdu: 14 m 

• poloměr připojovacího směrového oblouku na výjezdu: 15 m 

• šířka dělícího ostrůvku: 2,5 m 

Východní větev – silnice II/570: 

• šířka na vjezdu: 3,50 m (0,25 m vodící proužek) 

• šířka na výjezdu: 4,50 m (0,25 m vodící proužek) 

• poloměr připojovacího směrového oblouku na vjezdu: 13 m 

• poloměr připojovacího směrového oblouku na výjezdu: 16 m 

• šířka dělícího ostrůvku: 2,5 m 

Západní větev - silnice II/435: 

• šířka na vjezdu: 3,50 m (0,25 m vodící proužek) 

• šířka na výjezdu: 4,50 m (0,25 m vodící proužek) 

• poloměr připojovacího směrového oblouku na vjezdu: 14 m 

• poloměr připojovacího směrového oblouku na výjezdu: 15 m 

• šířka dělícího ostrůvku: 2,5 m 
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8 ZÁSADY ODVODNĚNÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE 
 

8.1  Povrchové odvodnění 
 Navrhovaná komunikace je ohraničena pomocí silničních obrub. Odvodnění je tedy 

navrženo pomocí podélných a příčných sklonů. 

 Povrchové odvodnění je zajištěno do stávajících uličních vpustí. Některé vpusti 

budou muset být posunuty blíže nebo dále od stávajícího umístění. U varianty B 

v místě za železničním přejezdem, kde je stezka pro cyklisty vedená přímo podél 

pozemní komunikace budou stávající vpusti vyměněny za obrubníkové vpusti, aby 

netvořily pro cyklisty překážku. 

Uliční vpusti budou zaústěny do stávající dešťové kanalizace, pro další stupeň 

dokumentace je potřeba opatřit zaměření dešťové kanalizace a popřípadě navrhnout 

novou. 

Uliční vpusti budou zajištěny litinovou mříží pro zátěžovou kategorii D 400. 

 

8.2  Podpovrchové odvodnění 
Odvodnění zemní pláně je navrženo pomocí trativodů, které budou zaústěny do 

uličních vpustí a dešťové kanalizace. Trativod obsahuje drenážní trubku z PVC a 

průměru DN 100, která je uložena do hrubého drceného kamenivo frakce 8/16. 

Trativod je obalen geotextílií. 

 

9 NÁVRH DOPRAVNÍHO ZNA ČENÍ 
 

9.1  Trvalé dopravní značení 
Součástí diplomové práce je návrh trvalého svislého a vodorovného dopravního 

značení. 

V zájmovém úseku je nově navržené svislé dopravní značení upozorňující zejména 

na kruhový objezd. Dále to je dopravní značení upozorňující na přechody pro chodce a 

cyklisty a značení týkající se nově navržené komunikace pro cyklisty. 

V zájmovém úseku se nachází toto vodorovné značení: 

• podélná čára souvislá – č. V 1a 
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• podélná čára přerušovaná – č. V 2a 3/6/0,125 

• podélná čára přerušovaná – č. V 2b 3/1,5/0,125; V 2b 1,5/1,5/0,125; V 2b 

1,5/1,5/0,25;  

• vodící čára – č. V 4 šíře 0,25 m, V 4 0,5/0,5/0,25 

• parkovací pruh – č. V 10d 0,5/0,5/0,25 

• příčná čára souvislá – č. V 5 

• přechod pro chodce – č. V 7 

• přejezd pro cyklisty – č. V 8 

• směrové šipky – č. V 9a 

• zastávka autobusu – č. V 11a 

• žlutá klikatá čára – č. V 12a 

• šikmé rovnoběžné čáry – č. V 13a 

• jízdní pruh pro cyklisty – č. V 14 

 

9.2  Technické provedení 
Provedení jednotlivých dopravních značek musí odpovídat zejména ČSN EN 

12899-1, ČSN EN 1436, VL 6.1 a VL 6.2. Dopravní značení bylo v diplomové práci 

navrženo dle TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních 

komunikacích a TP 65 Zásady pro vodorovné dopravní značení. 

Svislé značky budou použity v základní velikosti a budou reflexní s optickou 

účinnosti činné plochy RA1 a RA2. 

 

10 ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ 
 

10.1 Bourací práce (demolice) 
Bourací práce v zájmové oblasti se budou týkat hlavně odstranění stávající 

konstrukce vozovky, chodníku a stávajících obrub. 

 

10.2 Kácení mimolesní zeleně a jejich případná náhrada 
V rámci řešeného úseku dojde k minimálnímu kácení zeleně. Případně místo 

vykácené zeleně lze vysadit nové dřeviny jako keře a stromy nižšího vzrůstu, které 
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budou od stávajícího umístění jen posunuty na dostatečnou vzdálenost od navržených 

komunikací. 

 

10.3  Návrh zeleně nebo jiné úpravy nezastavěných ploch 
V místech vyznačených v situaci budou nezastavěné plochy ohumusovány v tloušťce 

100 mm a osety travním semenem. 

 

11 ZABEZPEČENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY 
OSOBÁMI S OMZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A 
ORIENTACE 

 

Návrh respektuje vyhlášku č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Materiály užívané při stavebních úpravách pro nevidomé a slabozraké musí 

odpovídat nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 

vybrané stavební výrobky. 

V místech přechodů pro chodce a míst pro přecházení jsou navržené varovné a 

signální pásy. V místě pro přecházení je signální pás od varovného odsazen o 0,03 až 

0,50 m. V souběhu komunikace pro pěší a cyklisty je navržen hmatný pás o šířce 0,40 

m, který je součástí chodníku. 

V místech přechodů pro chodce a míst pro přecházení bude použitý nájezdový 

obrubník o rozměrech 150 x 150 mm s výškou 2 cm nad vozovkou. 

Jako vodící linie pro nevidomé a slabozraké bude použita chodníková obruba 

s výškou 6 cm nad komunikací pro pěší a také souvislá zástavba budov. V jednom 

případě je použitá umělá vodící linie, kde je použitý hmatný pás o šířce 0,40 m. 

Na nástupištích autobusových zastávek je použitý kontrastní pás o šířce 0,30 m 

z dlažby červené barvy a signální pás, který vede k předním dveřím autobusů. Na 

nástupištích je navržen bezbariérový obrubník a výška nástupní hrany je 20 cm nad 

úrovní vozovky. 

Před železničním přejezdem je navržen varovný a signální pás, které jsou umístěny 

před světelným přejezdovým zabezpečovacím zařízením.   
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12 ZÁVĚR 
 

Diplomová práce „Zklidnění ulic Střední a Dolní Novosadská (silnice II/435) 

v Olomouci s ohledem na bezpečnost cyklistické a pěší dopravy“ je zpracována na 

základě respektování příslušných platných zákonů, vyhlášek, norem a předpisů. 

Navrhované okružní křižovatky jsou vhodným řešením v dané lokalitě. Slouží ke 

zvýšení bezpečnosti komunikace pro všechny její uživatele. Sníží se počet kolizních 

bodů a předpokládá se, že se sníží nehodovost. 

Styková křižovatka s ulicí Slavonínskou má nově navržený odbočovací pruh vlevo 

a vpravo na vedlejší komunikaci (ulice Slavonínská), protože bez rozdělení 

odbočovacích směru tato křižovatka nevyhoví na kapacitu a nesplní tedy požadovanou 

úroveň kvality dopravy.  Na vedlejší komunikaci je nově navržen dělící ostrůvek a 

přechod pro chodce, který zde nebyl, a chodci neměnili možnost přejít přes tuto 

komunikaci.   

Cyklistická doprava je řešena v hlavním i přidruženém dopravním prostoru podle 

prostorových možností. U varianty A bude minimální zásah do zeleného pásu, ale je 

potřeba uvážit bezpečnost daného vyhrazeného jízdního pruhu vzhledem k tomu, že se 

ještě vedle něho nachází parkovací pruh. Bude nutné na vyhrazený jízdní pruh výrazně 

upozornit řidiče. U varianty B je poměrně velký zásah do zeleného pásu a je zde častěji 

přejíždění z hlavního do přidruženého dopravního prostoru. 

U křižovatky ulice Dolní Novosadská a silnice II/570 je navržena okružní 

křižovatka z důvodu, že stávající stav nevyhoví na požadovanou úroveň kvality 

dopravy.  Musel by se na vedlejší komunikaci zřídit odbočovací pruh vlevo a vpravo, a 

to není možné vzhledem k prostorovým možnostem a blízkého mostu přes řeku 

Moravu, proto ani nejde výrazně změnit úhel napojení vedlejší komunikace.  
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SEZNAM POUŽITÝCH INFORMA ČNÍCH ZDROJŮ 

 

Zákony: 

Zákon č. 13/2007 Sb. o pozemních komunikacích 

Zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon 

Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích 

 

Vyhlášky: 

Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích 

 

České národní normy: 

ČSN 73 6110 Z1 Projektování místních komunikací 

ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích 

ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 

ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic 

ČSN 73 6425-1 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly 

a stanoviště – Návrh zastávek 

 

Technické podmínky: 

TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích – II. vydání 

TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích – II. vydání 

TP 135 Projektování okružních křižovatek na silnicích a místních komunikacích 

TP 170 Navrhování vozovek 

TP 171 Vlečné křivky pro ověřování průjezdnosti směrových prvků pozemních 

komunikací 

TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty 

TP 188 Posuzování kapacity neřízených úrovňových křižovatek 

TP 189 Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích 

TP 225 Prognóza intenzit automobilové dopravy 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL Ů 

 

MS   místní sběrná 

UKD   úroveň kvality dopravy 

TNVo   průměrná denní intenzita provozu všech těžkých nákladních vozidel v roce 

sčítání dopravy 

TNV   počet těžkých nákladních vozidel za 24 hod v obou směrech v návrhovém 

období 

N1   lehká nákladní vozidla (hmotnost do 3 tun) 

N2   střední nákladní vozidla (hmotnost 3-10 tun) 

PN2   přívěsy středních nákladních vozidel 

N3   těžká nákladní vozidla (hmotnost přes 10 tun) 

NS   návěsové soupravy 

A   autobusy 

PA   přívěsy autobusů 

MPa   megapaskaly 

č.   číslo 

Sb.   Sbírka 

TP   technické podmínky 

TKP   technické kvalitativní podmínky 

km   kilometr 

m   metr 

mm   milimetr 

R   poloměr 

ZÚ   začátek úseku 

KÚ   konec úseku 

B. p. v   Balt po vyrovnání 

PK  pozemní komunikace 

S-JTSK Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

Cca  přibližně 

hod  hodina 

voz  vozidla 
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