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Abstrakt 
Práce je zaměřena na úpravu křížení silnic I/11 a II/474 v Těrlicku s podmínkou zachování 

pravého odbočovacího pásu, který je součástí motocyklového okruhu. Cílem této práce je 

zvýšení přehlednosti, snížení nehodovosti a vyřešení zachování pravého odbočovacího 

pásu. Práce vycházela z dat, získaných aktuálním měřením intenzity, které byly zpracovány 

do kartogramu. Výsledkem práce je návrh, který zajistí bezpečnější napojení silnice II/474 

při nenarušení plynulosti dopravy na hlavní komunikaci. Návrh snižuje nebezpečnost 

řešeného úseku přetvořením geometrického uspořádání křižovatky, který odpovídá 

posouzení na kapacity a rozhledové plochy.  

  

Klíčová slova 
styková křižovatka, obec, silnice, místní komunikace, přechod pro chodce, rekonstrukce  

  

  

  

Abstract 
Thesis is focused on adjustment for crossing of roads I/11 and II/474 in Těrlicko with 

condition to preserve right off lane, which is part of motorcycle circuit. Purpose of this 

thesis is to increase lucidity, to decrease accident rate and to solve preservation of right off 

lane. Thesis was based on data acquired from actual measurements of intensity which were 

compiled into cartogram. Result of thesis is design which ensure safer connection of the 

road II/474 with no traffic fluency disruption to serviceroad. Design decreases 

dangerousness of solved section with transformation of crossroads geometric arrangement, 

which corresponds to assessment for capacity and for viewpoints areas.  
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T intersection, built-up area, road, urban road, pedestrian crossing, reconstruction  
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1. Identifikační údaje 

1.1. Stavba 

Název:  Úprava křižovatky silnic I/11 x II/474 v Těrlicku 

Kraj:   Moravskoslezský 

Druh stavby:  Rekonstrukce 

1.2. Zadavatel 

Název:  Vysoké učení technické v Brně 

Fakulta stavební 

Veveří 331/95 

602 00 Brno 

 

1.3. Zhotovitel 

Projektant:  Anna Kortová 

   Moravská 13, Havířov 

   73601 

2. Základní údaje o aktuálním stavu a o návrhu 

2.1. Charakteristika stávajícího stavu 

 Řešená oblast je křižovatka průtahů silnic I/11 a II/474 tvaru T, s napojením 

obslužné komunikace. Stávající stav je nevyhovující z důvodu značné 

nepřehlednosti v místech křížení, způsobené nevhodným napojením vedlejších 

komunikací a podélným značením. Toto místo je zdrojem největšího počtu 

dopravních nehod v okolí.  

2.2. Stručný popis stavby 

 Předmětem řešení je návrh dvou stykových křižovatek v těsné blízkosti, kdy 

se na silnici I/11 (ulice Ostravská a Těšínská) napojuje silnice II/474 (ulice 

Závodní) a na ni se zvlášť napojuje místní obslužná komunikace (ulice Přehradní) 

v obci Těrlicko. Součástí návrhu je ponechání odbočného pásu ze směru Závodní 

na ul. Ostravskou z důvodu využití při motocyklových závodech. Tento pás bude 
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standardně neprůjezdný za využití betonových svodidel. Dále je součástí návrhu 

dopravní ostrůvek doplňující přechod pro chodce. 

2.3. Dopravně inženýrské údaje 

 Dopravně inženýrské údaje vychází z celostátního sčítání dopravy v roce 

2010. Pro podrobnější výsledky byly údaje doplněny vlastním sčítáním dopravy ve 

špičkových hodinách, a to v časech 6:15-8:30 a 12:15-15:00. 

2.4. Druhy a parcelní čísla podle katastru nemovitosti 

 

2.5. Zajištění vody a energie po dobu výstavby 

Zdroj energie a vody bude zajištěn stávajícími přípojkami. 

3. technické řešení 

Pro přehlednost a s odhledem na postupnou výstavbu byla celá stavba rozdělena 

do tří stavebních objektů. 

Seznam stavebních objektů: 

SO – 01 – Ulice Ostravská a Těšínská – větev A-B 

SO – 02 – Ulice Přehradní – větev C 

SO – 03 – Ulice Závodní – větev D 

parcela druh pozemku majitel 

3971 ostatní plocha Česká Republika 

3971/2 ostatní plocha Obec Těrlicko 

3969/1 ostatní plocha Moravskoslezský kraj 

623 zahrada soukromník 

624 zahrada soukromník 

625 zastavěná plocha a nádvoří soukromník 

626 zahrada soukromník 

627 zahrada soukromník 

699 ostatní plocha Obec Těrlicko 

3968/1 ostatní plocha Česká Republika 

3968/6 ostatní plocha Obec Těrlicko 

811 zastavěná plocha a nádvoří soukromník 

3968/3 ostatní plocha Obec Těrlicko 
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3.1. SO – 01 – Ulice Ostravská a Těšínská – větev A-B 

3.1.1. Směrové řešení: 

Jedná se o silnici I/11. V přímé na ulici Ostravská navazuje na stávající stav, 

až do staničení 0,104 74 kde pokračuje pravostranným přechodnicovým obloukem 

o poloměru R=95m a délkách přechodnic 60m. Ve staničení 0,292 57 navazuje 

přímá dlouhá 21,02m, která se plynule napojuje na stávající stav ulice Těšínské. 

Napojení: KM   0,176 067 zleva větev D 

KM   0,244 968 zprava ulice Dlouhá 

3.1.2. Výškové řešení: 

Niveleta byla navržena tak, aby co nejvíce odpovídala průběhu terénu, a aby 

byl zachován maximální podélný sklon 6%. 

 Staničení  sklon  délka   poloměr  

 0,000 000  -1,98% 0,020 700  

 0,020 700  -5,20% 0,047 461  970m 

 0,068 161  -3,85% 0,051 892  700m 

 0,120 053  -6,00% 0,032 837  1000m 

 0,152 890  -4,70% 0,042 512  925m 

 0,195 402  -1,82%  0,042 025  720m 

 0,236 427   0,37% 0,059 404  780m 

 0,295 831  -1,04% 0,017 766  1070m  

3.1.3. Šířkové uspořádání: 

V místě napojení na ulici Ostravskou je šířka vozovky 6,75m. Vozovka je 

dvoupruhová, obousměrná. Po obou stranách je doplněna o vodící proužek šířky 

0,25m, který je přerušen jen v místech napojení komunikace 1,5/1,5, a přechodu 

pro chodce. Levý pruh je doplněn zpevněnou krajnicí šířky 0,5m. V místě křížení je 

vozovka rozšířena na tří pruhy náběhovým klínem. Vnější pruhy jsou šířky 3,25m, a 

prostřední odbočný pruh je šířky 3m. Za křižovatkou je komunikace pomocí 

náběhového klínu zredukována na dvoupruhovou, avšak šířka celé vozovky zůstává 

rozšířena na 9,5m z důvodu vložení dopravního ostrůvku u přechodu pro chodce. 

Pruhy v místě přechodu pro chodce mají šířku  3,5m. Za ostrůvkem je opět pomocí 
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náběhového klínu vozovka zúžena na 7m. Šířka obou pruhů je 3,5m, doplněna 

vodícím proužkem o šířce 0,25m a po obou stranách vedenou zpevněnou krajnicí 

šířky 0,5m. V tomto šířkovém uspořádání navazuje na ulici Těšínskou.  

3.1.4. Navržená skladba vozovky: 

 Z důvodu dobrého stavu vozovky byla v místech stejného vedení trasy 

vyměněna pouze obrusná vrstva. V Místech přeložení komunikace je navržena nová 

konstrukce, dle TP 170. 

Jízdní pás: 

Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu ACO11 40mm  ČSN EN 13108-1 

Spojovací postřik z emulze   PSE    ČSN 73 6129 

Asfaltový beton pro ložnou vrstvu ACL16+ 60mm  ČSN EN 13108-1 

Spojovací postřik z emulze   PSE    ČSN 73 6129 

Asfaltový beton pro podkladní vrstvu ACP16+ 50mm  ČSN EN 13108-1 

Infiltrační postřik    PI    ČSN 73 6129 

Štěrkodrť      ŠDA  150mm ČSN 73 6126-1 

Mechanicky zpevněná zemina  MZ  150mm ČSN 73 6126 

Celkem       450mm 

Konstrukce chodníku 

Zámková dlažba    DLI   80mm  ČSN 73 6131 

Ložná vrstva     L-30 DDK  40mm  ČSN 73 6124-1 

Štěrkodrť    ŠDA   150mm ČSN 73 6126-1 

Celkem       270mm 

3.2. SO – 03 – Ulice Závodní – větev D 

3.2.1. Směrové řešení: 

Jedná se o silnici II/474. V přímé na ulici Závodní navazuje na stávající stav, 

až do staničení 0,068 29 kde pokračuje pravostranným prostým kružnicový 

obloukem o poloměru R=95m. Ve staničení 0,133 72 oblouk končí a pokračuje 

přímou 12,82m dlouhou, která se jako vedlejší komunikace napojuje na silnici I/11. 

Napojení: KM   0,116 022 zleva větev C 
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3.2.2. Výškové řešení: 

Niveleta byla navržena tak, aby co nejvíce odpovídala průběhu terénu, a aby 

byl zachován maximální podélný sklon 6%. Niveleta se na původní komunikaci 

napojuje ve stejném sklonu, a její sklon na konci odpovídá příčnému sklonu 

napojované komunikace. 

 Staničení  sklon  délka   poloměr  

 0,000 000   4,03% 0,099 201  

 0,099 201  -2,00% 0,122 953  450m 

 0,122 154   1,00% 0,020 888  350m 

 0,143 042  -3,00% 0,003 500   

3.2.3. Šířkové uspořádání: 

V místě napojení na stávající komunikaci ulice Závodní je vozovka 

dvoupruhová obousměrná o šířce 7m. Je oboustranně doplněna o vodící proužky 

0,25m široké a o zpevněné krajnice šířky 0,5m. Komunikace má téměř po celé své 

délce konstantní šířku, v místě oblouku z důvodu malého poloměru se oba pruhy 

rozšiřují o 0,05m.  

3.2.4. Navržená skladba vozovky: 

Z důvodu dobrého stavu vozovky byla v místech stejného vedení trasy 

vyměněna pouze obrusná vrstva. V Místech přeložení komunikace je navržena nová 

konstrukce dle TP 170. Protože je v oblouku opačný sklon klopení vozovky, 

z důvodu lepšího napojení vedlejší komunikace (větev C), je povrch opatřen 

protismykovým nátěrem Rocbinda. 

Jízdní pás: 

Protismykový nátěr Rocbinda 

Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu ACO11 40mm  ČSN EN 13108-1 

Spojovací postřik z emulze   PSE    ČSN 73 6129 

Asfaltový beton pro podkladní vrstvu ACP16+ 80mm  ČSN EN 13108-1 

Infiltrační postřik    PI    ČSN 73 6129 

Mechanicky zpevněné kamenivo MZK   150mm ČSN 73 6126 

Štěrkodrť     ŠDA   150mm ČSN 73 6126-1 

Celkem       420mm 
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3.3. SO – 02 – Ulice Přehradní – větev C 

3.3.1. Směrové řešení: 

Jedná se o místní komunikaci se smíšeným provozem. V přímé na ulici 

Přehradní navazuje na stávající stav, až do staničení 0,048 19 kde pokračuje 

pravostranným prostým kružnicový obloukem o poloměru R=85m. Ve staničení 

0,083 70 oblouk končí a pokračuje přímou 21,75m dlouhou, která se jako vedlejší 

komunikace napojuje na silnici II/474. 

3.3.2. Výškové řešení: 

Niveleta byla navržena tak, aby co nejvíce odpovídala průběhu terénu, a aby 

byl zachován maximální podélný sklon 6%. Niveleta se na původní komunikaci 

napojuje ve stejném sklonu, a její sklon na konci odpovídá příčnému sklonu 

napojované komunikace. 

 Staničení  sklon  délka   poloměr  

 0,000 000   4,91% 0,075 646  

 0,075 646   3,00% 0,029 790  450m 

3.3.3. Šířkové uspořádání: 

V místě napojení na stávající komunikaci ulice Přehradní, je vozovka 

jednopruhová obousměrná o šířce 7,75m. Po 0,023 00km je po levé straně 

doplněna parkovacím pruhem šířky 2,25m. Komunikace není doplněna vodící 

proužky až po 0,075 187km, neboť se jedná o obytnou zónu. Od tohoto úseku 

přechází v obousměrnou dvoupruhovou komunikaci s šířkou jízdního pruhu 3,5, 

standardně doplněna o vodící proužek a zpevněnou krajnici po obou stranách. 

V místě směrového oblouku se vozovka rozšiřuje o 0,1m na každou stranu. 

3.3.4. Navržená skladba vozovky: 

 Jelikož se oproti původnímu stavu komunikace mění šířkově i směrově, je po 

celém úseku kompletně vyměněná vozovka. Konstrukce vozovky byla navržena dle 

TP 170. 
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Jízdní pás: 

Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu ACO11 40mm  ČSN EN 13108-1 

Spojovací postřik z emulze   PSE    ČSN 73 6129 

Asfaltový beton pro podkladní vrstvu ACP16+ 80mm  ČSN EN 13108-1 

Infiltrační postřik    PI    ČSN 73 6129 

Směs stmelené cementem   CS  120mm ČSN EN 14227 

Štěrkodrť      ŠDA  150mm ČSN 73 6126-1 

Celkem       380mm 

 

Konstrukce chodníku 

Zámková dlažba    DLI   80mm  ČSN 73 6131 

Ložná vrstva     L-30 DDK  40mm  ČSN 73 6124-1 

Štěrkodrť    ŠDA   150mm ČSN 73 6126-1 

Celkem       270mm 

4. 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 u výjezdů ze soukromých pozemků jsou navržené snížené 

betonové obruby ve výšce 20mm 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 800mm, který dosahuje až k 

obrubníku. Na okraji chodníku je proveden varovný pás o šířce 400 mm a délce 

takové, kde je hrana obrubníku níže než 80mm. 

5. Obrubníky 

Jako základní betonový obrubník, umístěný na styku komunikace s dlažbou 

nebo zatravněním, je zde použit silniční obrubník 1-15 100/15/30, uložen do 

betonového lože C20/25 tloušťky 100mm. Na styku chodníku se zelení je použit 

zahradní obrubník 100/5/25, uložen do betonového lože C20/25 tloušťky 100mm. 
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6. Inženýrské sítě 

V zájmovém území se nachází tyto sítě:  -vodovod – pitná voda 

       -kanalizace – splašková voda 

       -kanalizace dešťová 

       -Elektrické vedení – vedeni VN 22kV 

       -středotlaký plynovod 

Předpokládám, že tato stávající síť má uložení všech kabelů ve vyhovující hloubce 

dle ČSN 73 6005, v případě problému je nutná konzultace s vlastníkem a 

dopracování projektu. V rámci projektu jsem inženýrské sítě neřešila. 

7. Odvodnění 

Odvodnění vozovky je zajištěno příčným sklonem 2,5%, nebo v obytné zóně 

2,0% k jejím okrajům. Tam je, buď svedeno do uliční vpustí (výšky vpustí jsou 

orientační), nebo do přilehlých příkopů. Příkopy jsou napojeny na stvávající nebo 

svedeny do horské vpusti. Příkopy byly zrekonstruovány nebo vyčištěny. Minimální 

podélný sklon 0,3% byl v celém projektu dodržen. Zemní pláň je odvodněná 

příčným sklonem 3,0% do příkopů, nebo do trativodů. Trativody mají průměr 

100mm a jsou uloženy do rýhy se dnem širokým 0,2m a na štěrkopískovém loži.  

8. Dopravní značení 

Vodorovné dopravní značení: 

Označení dopravní značka Popis 

V 1a Podélná čár souvislá 

V 2a Podélná čára přerušovaná 

V 2b Podélná čára přerušovaná 

V 4 Vodící čára 

V 10d parkovací pruh 

V 5 Příčná čára souvislá 

V 6a Příčná čára souvislá 

V7 Přechod pro chodce 

V 9a Směrové šipky 

V 13a Šikmé rovnoběžné čáry 
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Svislé dopravní značení: 

Označení 
dopravní 
značky 

Popis Počet 

B 29 zákaz stání 1 

B 24 a zákaz odbočení vpravo 1 

P 4 dej přednost v jízdě 3 

C 4a  přikázaný směr jízdy 2 

IP 26 a Obytná zóna 1 

IP 26b Konec obytné zóny 1 

IP 19 řadící pruhy 1 

IP 11c podélné stání 1 

P 2 hlavní pozemní komunikace 5 

E 6b tvar křižovatky 4 

IS 3c směrová tabule (4 cíle) 1 

IP 6 přechod pro chodce 2 

9. Vliv stavby a silničního provozu na zdraví a životní prostředí 

9.1. Hluk z prováděné stavby 

 Z důvodu těsné blízkosti obytné zástavby nelze zvýšenou hladinu zvuku 

účinně ovlivnit.  

9.2. Hluk a vibrace z provozu nové stavby 

Hygienické limity stanovuje příslušný prováděcí předpis, kterým je nařízení 

vlády č. 272/2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Úpravou křižovatky se nepředpokládá jakákoliv změna oproti nynějšímu stavu. 

10. Ochranná pásma 

Řešená oblast odpovídá charakteristikám zastavěného územím dle zákona 

č.13/1997 sb.. Ochranná pásma se zde neřeší. 
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Závěr 
 Výsledkem mé bakalářské práce je projektová dokumentace křížení silnic 

I/11 x II/474 a napojení místní komunikace. Byla navržena situace, podélné profily 

a příčné řezy. Výsledný návrh dvou stykových křižovatek byl kapacitně posouzen 

dle TP 188, a odpovídá rozhledovým plochám.  Při návrhu geometrie trasy a jeho 

šířkového uspořádání byl brán zřetel na obalové křivky největšího vozidla. 

Výsledkem mé práce bylo zpřehlednění napojení vedlejších komunikací pro zvýšení 

bezpečnosti v tomto úseku.  
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