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Abstrakt
P�edm�tem diplomové práce je projektová dokumentace návrhu zm�ny stávající úrov�ové stykové 

k�ižovatky ulic Hradecká a Palackého t�ída na mimoúrov�ovou k�ižovatku. Návrh je zpracován na 
základ� sm�rového výzkumu stávajících intenzit a následného kapacitního posouzení na stávající a 
výhledové intenzity dopravy. Další �ástí diplomové práce je prov��ení a návrh možného �ešení 
mimoúrov�ového propojení ulic Hradecká a Sportovní, jež je v sou�astnosti provedeno pouze v jednom 
sm�ru.  Tento návrh je proveden pouze orienta�n� a jako výchozí bod pro další stupn� projektové 
dokumentace. V návrhu k�ižovatky Hradecká x Palackého t�ída je navržena odbo�ná v�tev a nová styková 
úrov�ová k�ižovatka. Mimoúrov�ové k�ížení ulic Sportovní a Hradecká je provedeno odbo�nou v�tví a 
komunikace je následn� p�evedena p�es ulici Sportovní po betonové mostní konstrukci. 

Klí�ová slova

Úrov�ová k�ižovatka, mimoúrov�ová k�ižovatka, styková k�ižovatka, sv�teln� �ízená k�ižovatka, 
kartogram intenzit, pentlogram, mostní konstrukce, v�tev mimoúrov�ové k�ižovatky, intravilán.

  
Abstract
Thesis subject is a project documentation as a proposal of reconstruction of level crossing in Hradecká 
street to elevated crossing. Proposal is based on research of traffic intensity and consequential assessment 
of traffic capacity. Another thesis subject is a verification of potencial proposal of elevated crossing in 
Sportovní street and Hradecká street, which exists only in one way in present. This proposal is only 
indicative and can be used for next stage of project documentation. Proposal of crossing in Hradecká and 
Palackého t�ída includes design of beam of elevated crossing and design of cover crossing. Elevated 
crossing of Sportovní and Hradecká is designed as a beam of crossing, which runs on bridge construction 
of concrete.

Keywords
Level crossing, elelvated crossing, cover crossing, traffic light crossing, reconstruction of intravilan, 
cartogram of traffic volume, bridge construction.
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Návrh mimoúrov�ové k�ižovatky ulic Hradecká, Sportovní a Palackého t�ída v Brn� je 

zpracován  Bc.  Davidem Chlíbkem.  Ke  konzultacím  byli  k  dispozici  vedoucí  diplomové 

práce Doc. Martin Sm�lý, dále doktorandi stavební fakulty VUT v Brn� Ing Martin Všete�ka 

a Ing. Iva Kr�mová. 

2)  ZD�VODN�NÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

P�edm�tem diplomové práce MÚK Hradecká x Sportovní x Palackého t�ída je úprava 

stávající  k�ižovatky,  kdy  na  základ�  sm�rového  pr�zkumu v  podob�  vlastního  s�ítání  a 

následného kapacitního posouzení bude tato k�ižovatka optimalizována a navržena vhodná 

stavební úprava v souladu s danými p�edpisy. 

Ulice  Hradecká  je  komunikace  II.  t�ídy  –  II/640.  Ulice  Palackého  t�ída  je  místní 

komunikace,  z hlediska  normy  �SN 73  6110  je  tato  komunikace  za�len�na  do  funk�ní 

skupiny  komunikací  B  –  sb�rné  komunikace.  Ulice  Sportovní  je  sou�ástí  rychlostní 

komunikace R 43.

Diplomová  práce  je  z  obsahového  hlediska  rozd�lena  na  2  �ásti.  V  první  �ásti 

se  zabývám  detailním  návrhem  úpravy  k�ížení  s  ulicemi  Hradeckou  a  Palackého  t�ída. 

Ve druhé �ásti se zabývám propojením ulic Hradecká a Sportovní. V tomto p�ípad� se jedná 

spíše o prov��ení možného propojení. 

Úpravou  stávající  k�ižovatky  Hradecká  x  Palackého  t�ída  by  m�lo  dojít 

ke  zkapacitn�ní  dané k�ižovatky,  což  je  prov��eno posouzením dle TP 188 – Posuzování 

kapacity  ne�ízených  úrov�ových  k�ižovatek.  Dále  by  m�lo  dojít  k  navýšení  bezpe�nosti 
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na  této  k�ižovatce.  Úpravou  k�ižovatky  Hradecká  x  Sportovní  by  m�lo  dojít  k  napojení 

ve  sm�ru  od Olomouce na ulici  Hradeckou,  která  pokra�uje  ve sm�ru  do Pisárek,  a  také 

v opa�ném sm�ru z Hradecké na Olomlouc. Tato trasa by m�la sloužit jako alternativa pro 

sou�asný pr�jezd Dobrovského tunely, pokud jsou tunely uzav�eny. Z dopravního hlediska je 

stávající úrov�ová k�ižovatka jediná na trase stávající rychlostní komunikace. Odstran�ním 

úrov�ového  k�ížení  by  se  poda�ilo  prodloužit  trasu  rychlostní  komunikace  o  n�kolik 

kilometr�. 

K�ižovatka  ulic  Hradecká  a  Palackého  t�ída  je  �ešena  jednopruhovou  v�tví 

mimoúrov�ové  k�ižovatky,  která  dále  pokra�uje  jako  dvoupruhová  komunikace.  Ta  je 

následn�  napojena  na  stykovou  k�ižovatku,  kde  je  �ešeno  odbo�ení  doleva  ve  sm�ru 

do �e�kovic i ve sm�ru doprava             do centra samostatnými jízdními pruhy. Pravostranné 

odbo�ení, vedené nov� navrženou v�tví, nahrazuje stávající odbo�ení vlevo, kde byla nutnost 

dávat  p�ednost  vozidl�m  jedoucím  v  protism�ru  od  Svitav.  Doba  zdržení  se  tedy  sníží 

v  tomto bod�  na  0  sekund.  P�edevším ale  dochází  k  zajišt�ní  bezpe�ného  sjezdu z  ulice 

Hradecká. 

3)  STANOVENÍ ZÁJMOVÉ OBLASTI

Navrhovaná k�ižovatka Hradecká x Palackého t�ída x Sportovní je umíst�na ve m�st�

Brn�,  konkrétn�  v  m�stské  �ásti  Královo  Pole.  Návrh  �ešeného  úseku  v ulici  Hradecká 

využívá pro odbo�ovací pruh nivelety stávající komunikace. Navrhovaná v�tev je vedena dle 

územního plánu úzkým koridorem mezi zahrádkami rodinných domk� na ulici Mánesova

a budovou firmy Mouser Electronics a ústí nov�  navrženou stykovou k�ižovatkou s ulicí 

Palackého t�ída.  V�tev  mimoúrov�ové k�ižovatky Sportovní  x  Hradecká  je  vedena  mezi 

stávající  komunikací  a  železni�ní  tratí.  Navržená  mostní  konstrukce  následn�  p�eklene 

stávající komunikaci ulice Sportovní a p�ipojovacím pruhem dojde k napojení na stávající 

odbo�ovací v�tev z ulice Sportovní na Hradeckou (ve sm�ru od Svitav). 

4)  VÝCHOZÍ ÚDAJE PRO NÁVRH VARIANT

Stávající  komunikace  spadají  do  následujících  kategorií.  Ulice  Hradecká  je  silnice 

druhé t�ídy s ozna�ením �. 640. Jedná se o �ty�pruhovou sm�rov� rozd�lenou komunikaci. 

Ulice Sportovní je �ty�pruhová sm�rov� rozd�lená komunikace, která je sou�ástí rychlostní 

komunikace  R 43.  Ulici  Palackého t�ída �adíme do II.  t�ídy místních komunikací.  Podle 

urbanisticko-dopravní  funkce  pat�í  mezi  místní  komunikace  s  funk�ní  skupinou sb�rnou, 

s  funkcí  dopravn�  obslužnou.  Palackého  t�ída  je  v  územním  plánu  m�sta  Brna  jižn�
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od k�ižovatky „Semilasso“ zna�ena jako m�stská t�ída. Jedná se o sm�rov�  nerozd�lenou 

komunikaci  se  dv�ma jízdními pruhy,  mezi  nimiž je  umíst�n pojížd�ný tramvajový pás. 

Ší�ka jízdních pruh� je prom�nná. V rámci rekonstrukce k�ižovatky Hradecká x Palackého 

t�ída nedochází k zásahu do mostních objekt� a drážních t�les. 

Dopravní  pr�zkum  -  ru�ní  s�ítání  dopravy  ve  špi�kových  hodinách  (podrobn�ji 

viz. 5.1. Dopravní pr�zkum).

Geodetické zam��ení výškopisu a polohopisu – technická mapa m�sta Brna.

Snímek  katastrální  mapy  a  jeho  digitalizace  poskytnuté  m�stem  Brnem  VUT  pro 

studijní ú�ely z roku 2004. 

Geotechnický pr�zkum nebyl proveden, pro vyšší stupe� dokumentace by bylo t�eba 

provést  podrobn�jší  pr�zkum.  Podle  geologické  mapy  �eské  a  Slovenské  republiky 

z roku 1993 se zde mohou nacházet hlubinné magmatity,  granodiority a k�emenné diority, 

nebo z Neogénu miocén sladkovodní, nebo visé z Karbonu. V návrhu je uvažováno s typem 

podloží PII (návrhový modul podloží 80 MPa, minimální modul p�etvárnosti je 60 MPa nebo 

45 MPa a  namrzavost  podloží  je  mírn�  namrzavé až  namrzavé viz.  TP  170 Navrhování 

vozovek pozemních komunikací). Po podrobn�jším geologickém pr�zkumu je t�eba p�ípadn�

upravit  navržené konstrk�ní vrstvy a navrhnout vhodné na dané podloží.  V rámci zadání 

diplomové práce nebyly k dispozici p�esn� údaje o inženýrských sítích a jejich �ešení není 

sou�ástí práce. 

5)  CHARAKTERISTIKY ÚZEMÍ

Komunikace  jsou  navrženy  v mírn�  zvln�ném  území  o  nadmo�ské  výšce  225-245 

m.n.m.

Stavba se nachází v zastav�ném prost�edí, nedojde k ovlivn�ní životního prost�edí. 

5.1. DOPRAVNÍ PR�ZKUM – HRADECKÁ X PALACKÉHO T�ÍDA

K vypracování bylo provedeno ru�ní s�ítání dopravy ve špi�kových hodinách 6:30 – 

8:30 a 16:00 – 18:00. S�ítání dopravy jsem provedl samostatn�  do „S�ítacích list�“ od �SD. 

Zjišt�né hodnoty byly zpracovány do p�ílohy C.01 Protokol intenzit. 

Dané podklady byly zpracovány dle TP 189 Stanovení intenzit dopravy na pozemních 

komunikacích.  Hodnoty  byly  p�epo�teny  na  denní  intenzity,  podle  kterých  se  navrhly 

konstrukce  povrch�.  Pro  návrh  konstruk�ních  vrstev  vozovky  byl  nejd�ležit�jší  po�et 

t�žkých nákladních vozidel za 24 hodin v obou sm�rech, který byl vypo�ten jako:
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TNV = 0.1*N1+0.9*N2+PN2+N3+PN3+1.3*NS+A+PA

  =  0.1*99+0,9*128+15+15+0+1,3*0+87+0  = 242 * 1,09178 

  =  242,1 TNV  => IV. t�ída dopravního zatížení návrhové úrovn� D1

 (max. 3 500 TNV v návrhovém období 25 let)

TNV ... po�et t�žkých nákladních vozidel za 24 hod v obou sm�rech 

N1 … lehká nákladní vozidla ( hmotnost do 3 tun)

N2 … st�ední nákladní vozidla (hmotnost 3-10 tun)

PN2 … p�ív�sy st�edních nákladních vozidel

N3 … t�žká nákladní vozidla (hmotnost p�es 10 tun)

NS … náv�sové soupravy

A … autobusy

PA … p�ív�sy autobus�

1,09178 … výhledový koeficient r�stu po�tu TNV na životnost 25 let

Výhledové  intenzity  byly  vypo�teny  pomocí  výhledových  koeficient�

dle TP 225 Prognóza intenzit  automobilové dopravy.  Dle TP 188 – Posuzování kapacity 

ne�ízených  úrov�ových  k�ižovatek  byla  následn�  posouzena  nov�  navržená  styková 

k�ižovatka Hradecká x Palackého t�ída. Bližší informace o výpo�tech jsou sepsány v p�íloze 

C.02  Sm�rový  pr�zkum  stávajících  intenzit.  Styková  k�ižovatka  vykazuje  dostate�nou 

rezervu  kapacity  pro  stávající  intenzity.  Pro  proud  �.6  (odbo�ení  vpravo  z  vedlejší 

komunikace  sm�rem  k  Semilassu)  je  ÚKD  na  stupni  A.  Rezerva  vozidel.  Proud  �.4 

(odbo�ení vlevo z vedlejší komunikace sm�rem do �e�kovic) má ÚKD na stupni D. Rezerva 

vozidel �iní 191 a délka fronty se pohybuje b�hem špi�kové hodiny na hodnot� 30 m. 

V  p�íloze  C.03  Sm�rový  pr�zkum  výhledových  intenzit  na  navrhovaném  stavu 

nalezneme  podrobn�jší  informace  o  výpo�tech  pro  rok  2040,  na  který  jsou  výhledové 

intenzity sm�rovány.  Proud �.  6 vykazuje stále dostate�nou rezervu 540 vozidel. ÚKD je 

na stupni A. Proud �. 4 je na stupni F a nemá žádnou rezervu vozidel. Navržená k�ižovatka 

nevyhoví na posouzení výhledových intenzit. ÚKD pro proud �. 4 je na hodnot� F. Z tohoto 

d�vodu je navržena k�ižovatka se sv�teln� �ízenou signalizací. Signaliza�ní plán je navržen 

na délku minimální zelené a je považován jako samostatn� �ízený okruh. Pro další stupn�

�ešení  této  k�ižovatky  by  následn�  došlo  k optimalizaci  a  soub�hu  se  stávající  sv�teln�

�ízenou k�ižovatkou na Palackého t�íd� a navrhoval bych dynamické �ízení s preferencí pro 

tramvaje. 
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Schéma stávajícího stavu
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schéma navrhovaného stavu
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5.2. ÚZEMNÍ PLÁN M�STA BRNA

Z  územního  plánu  je  patrné,  že  stavba  zasahuje  do  pozemk�  ur�ených  pro  trasu 

automobilové dopravy(DS – doprava silni�ní) a m�stské zelen� (Z). 

Mapa územního plánu m�sta Brna

6)  ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY ZPEVN�NÝCH PLOCH

�������	
����������

6.1.1. ZPEVN�NÉ PLOCHY – HRADECKÁ X PALACKÉHO T�ÍDA

Dopravn�-technické  �ešení  navrhovaných  komunikací  bylo  navrženo  na  základ�

stávajícího stavu a dopravního zatížení komunikace na základ� dopravního pr�zkumu.

Odbo�ovací  pruh  na  ulici  Hradecké  má délku  150,00  m.  Ší�ka pruhu  je  navržena 

na hodnotu 3,5 m. Pro odbo�ovací pruh je využita stávající komunikace.

V�tev mimoúrov�ové k�ižovatky, která se odpojuje z ulice Hradecká, je navržena jako 

jednopruhová  jednosm�rná  rampa.  Ší�ka  jízdního  pruhu  je  navržena  dle  �SN  73  6102 

na hodnotu 3,5 m a zpevn�ná krajnice na ší�ku 2,0 m. Celková ší�ka je tedy 5,5 m. Tato ší�ka 

byla navržena dle �SN 73 6102 s ohledem na nutnost p�ípadného objížd�ní odstaveného 
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vozidla. V�tev je p�ed nov� navrženou k�ižovatkou rozší�ena na 2 samostatné jízdní pruhy. 

Tyto pruhy jsou navrženy na ší�ku 3,5 m. V míst� styku s ulicí Palackého t�ída jsou tyto 

pruhy odd�leny ochranným ostr�vkem.  

6.1.2. ZPEVN�NÉ PLOCHY – SPORTOVNÍ X HRADECKÁ

Zpevn�né plochy na v�tvi Sportovní x Hradecká jsou navrženy podle návrhu v�tve 

Hradecká  x  Palackého  t�ída.  Pro  tuto  �ást  k�ižovatky  nebylo  provedeno  žádné dopravní 

posouzení. V rámci diplomové práce je tato �ást stavby �ešena v omezené mí�e spíše jako 

pr�zkum možného  nálezu  sm�rového  a  výškového  �ešení.  Podrobn�jší  návrh  by  se  stal 

sou�ástí  dalších stup��  projektové dokumentace.  V�tev je navržena na ší�ku 5,5 m kv�li 

nutnosti návrhu na bezpe�né objetí odstaveného vozidla. 3,5 m je ší�ka pruhu a 2,0 m je ší�ka 

zpevn�né krajnice. Toto ší�kové uspo�ádání je dodrženo i na mostní konstrukci. P�ipojovací 

pruh je navržen na ší�ku 3,5 m. 

6.2. P�Í�NÉ USPO�ÁDÁNÍ PK

V�tev Hradecká x Palackého t�ída:

Komunikace ulice: Hradecká (komunikace II. t�ídy ozna�ení �. 640)

  Charakter v�tve: jednopruhová, sm�rov� nerozd�lená

Jiné charakteristiky: intravilán

p�í�né uspo�ádání:

Odbo�ovací pruh:

jízdní pruh : 3,50 m

ší�ka vodícího proužku: 0,25 m

nezpevn�ná krajnice: 0,75 m

V�tev MÚK:

jízdní pruh : 3,50 m
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zpevn�ná krajnice: 2,00 m

ší�ka vodícího proužku: 0,25 m

nezpevn�ná krajnice: 0,75 m

Jízdní pruhy sm�rem mezi silni�ními obrubami:

ší�ka pruhu: 3,5 m

odbo�ovací pruh na stykové k�ižovatce (odbo�ení vpravo):

rozší�ení na 4,5 m. 

Tento návrh byl zkontrolován pomocí programu Autoturn. 

P�í�ný  sklon  odbo�ovacího  pruhu  navazuje  na  stávající  niveletu  a  na  stávající 

komunikaci, která je navržena ve st�echovitém sklonu 2,5 %. V�tev k�ižovatky je navržena 

v  jednostranném  sklonu  2,5  %.  Následné  jízdní  pruhy  jsou  navrženy  v  základním 

st�echovitém  sklonu  2,5  %.  V  míst�  napojení  na  stávající  komunikaci  je  p�í�ný  sklon 

p�izp�soben dané situaci a navazuje na podélný sklon ulice palackého t�ída. Tento sklon je 

0,4 %. 

V�tev Sportovní x Hradecká:

Komunikace ulice: Sportovní (sou�ást R 43) 

  Charakter v�tve: jednopruhová, sm�rov� nerozd�lená

Jiné charakteristiky: intravilán

p�í�né uspo�ádání:

Odbo�ovací pruh:

jízdní pruh : 3,50 m

ší�ka vodícího proužku: 0,25 m

nezpevn�ná krajnice: 0,75 m

V�tev MÚK:

jízdní pruh : 3,50 m

zpevn�ná krajnice: 2,00 m
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ší�ka vodícího proužku: 0,25 m

nezpevn�ná krajnice: 0,75 a 1,25 m

P�í�ný  sklon  odbo�ovacího  pruhu  navazuje  na  stávající  niveletu  a  na  stávající 

komunikaci, která je navržena ve st�echovitém sklonu 2,5 %. V�tev k�ižovatky je navržena 

v  jednostranném sklonu  2,5  %.  Ve stani�ení  km 0,325  90  je  navržen  za�átek  p�eklopení 

na délce vzepstupnice v p�echodnici sm�rového oblouku až na hodnotu 7 %. Tento p�í�ný 

sklon je volen dle �SN 73 6102 na minimální polom�r sm�rového oblouku. Pro oblouk R = 

43  m  je  nutnost  p�í�ného  sklonu  7  %.  Tento  sklon  napomáhá  i  lepšímu  odvodn�ní 

komunikace. Na délce sestupnice v p�echodnici �. 2 je klopení sníženo na hodnotu 2,5 %. 

Tato hodnota p�í�ného sklonu je volena v celé délce p�ipojovacího pruhu. 

Vozovka: Hradecká x Palackého t�ída

Hranice vozovky v odbo�ovacím pruhu je ponechána dle stávajícího stavu. V zá�ezu 

odbo�né v�tve je navržena nezpevn�ná krajnice v hodnot� 0, 75 m. Od stani�ení 0, 205 00 

km je hranice vozovky dána silni�ní betonovou obrubou 150 x 250 mm, která je ukládána 

do lože z prostého betonu C 25/30 XF2. Výškový schod obruby od vozovky je 100 mm 

s tím, že v místech p�echod� pro chodce a vjezd� bude obrubník snížen na 20 mm schod, 

kde bude použit nájezdový obrubník 150 x 150 mm. 

Vozovka: Sportovní x Hradecká:

Hranice vozovky je dána nezpevn�nou krajnicí o ší�ce 0,75 – 1,25 m. Ve vysokých 

násypech  je  hodnota  1,25 a  vozovka je  lemována  ocelovými  svodidly kv�li  bezpe�nosti 

provozu. Vozovka na mostní konstrukci je ohrani�ena monolitickými �ímsami. Na �ímse je 

navrženo svodidlo a zábradlí. 

Komunikace pro p�ší

Komunikace pro p�ší je navržena pouze v míst� nov� navržené stykové k�ižovatky na 

Palackého t�íd�. Chodník je vybudován s ohledem na nutnost navržení p�echodu pro chodce 
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p�es stykovou k�ižovatku. Chodník navazuje na stávající komunikaci pro p�ší o ší�ce 3,0 m. 

Celý návrh  je  �ešen  dle vyhlášky �.  398/2009 Sb.,  o obecných  technických  požadavcích 

zabezpe�ujících bezbariérové užívání staveb. V rámci návrhu v�tve Sportovní x Hradecká je 

pot�eba uvažovat se stávající p�ší cestou podél ulice Sportovní. Návrh v�tve zasáhne do této 

cesty a  v  n�kterých  místech  dojde k posunutí  cesty  podél  navržené rampy.  Je navrženo 

k�ížení  cesty  s  v�tví  k�ižovatky.  Toto  k�ížení  je  �ešeno  pr�chodem  pod  navrženou 

komunikací s dodržením minimální pr�chozí výšky 2,5 m. 

6.3. SM�ROVÉ A PODÉLNÉ �EŠENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

6.3.1. SM�ROVÉ �EŠENÍ

Hradecká x Palackého t�ída – odbo�ovací pruh + odbo�ná v�tev

ozna�ení stani�ení sm�r. prvek délka

ZÚ 0, 000 00 p�ímá             70,00 m 

ZO 0, 070 00 oblouk, R=305 m 127,59 m

KO 0, 197 59

0, 197 59 p�ímá 92,07 m

ZO 0, 289 66 oblouk, R=55 m 17,98 m

KO 0, 307 64 

0,307 64 p�ímá 13,92 m

KÚ 0,321 56

Hradecká x Sportovní

ozna�ení stani�ení sm�r. prvek délka

ZÚ 0, 000 00 p�ímá              325,90 m 

ZP1 0, 325 90 p�echodnice-klotoida  60,00 m, A=50,79

KP1=ZO 0, 385 90 oblouk levostranný, R=43 m  90,00 m

KO=ZP2 0, 475 90 p�echodnice-klotoida  60,00 m, A=50,79

KP2 0, 535 90

ZP3 0, 535 90 p�echodnice, klotoida 60,00 m, A=135

KÚ 0, 591 72
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KP3=ZO 0, 595 90 oblouk pravostranný, R=305 m 150,00 m 

(KO 0, 745 90)

Konec úseku je volen do místa napojení navrhované nivelety na niveletu stávající.

6.3.2. VÝŠKOVÉ  �EŠENÍ

Hradecká x Palackého t�ída

stani�ení sklon délka polom�r délka te�ny

ZÚ 0, 000 00 -4,15 % 152,34 m

0, 152 34 R= 500 m 27,54 m

0, 152 34 +6,87 % 52,45 m

0, 204 79 R=550 m 23,86 m

0, 204 79 -1,81 % 116,77 m

KÚ 0, 321 56

Sportovní x Hradecká

stani�ení sklon délka polom�r délka te�ny

ZÚ 0, 000 00 +1,00 % 148,48 m

0, 148 48 R= 1000 m 61,52 m

0, 148 48 +3,00 % 283,63 m

0, 432 11 R=570 m 24,99 m

0, 432 11 -5,71 % 159,61 m

KÚ 0, 591 72 Napojení na niveletu stávající komunikace

Sm�rové  a  výškové  vedení  k�ižovatkové  v�tve  z  Hradecké  na  Palackého  t�ídu  je 

navrženo  s ohledem  na  stísn�né  místní  pom�ry.  Snahou  bylo  využití  stávající  nivelety 

komunikace na ulici Hradecká pro odbo�ovací pruh. Odpojení od stávající komunikace je 

�ešeno  pravostranným  obloukem bez  p�echodnic  o  polom�ru  305 m.  Tento  polom�r  byl 

zvolen  dle �SN 736110 – Projektování místních komunikací.  Hodnota  305 m odpovídá 

minimálnímu polom�ru pro návrhovou rychlost 80 km/h. V�tev je vedena zá�ezem ve svahu 
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zá�ezu stávající komunikace. Po vystoupání na hranu svahu pokra�uje komunikace úzkým 

koridorem mezi stávající zástavbou. Práv� stávající zástavba znemož�uje hlubší zá�ez, proto 

jsou voleny velké podélné sklony a malé polom�ry zakružovacích oblouk�.  

Sm�rov�  vedení  mimoúrov�ového  k�ížení  ulic  Sportovní  a  Hradecká  je  ovlivn�no 

p�edevším nutností  p�eklenout stávající komunikaci  na ulici Sportovní. Trasa je odpojena 

od  stávající  komunikace  pravostranným  obloukem  o  polom�ru  R  =  305  m.  Trasa  dále 

pokra�uje dlouhou p�ímou a následn� je vedena levostranným obloukem o polom�ru R=43 

m se symetrickými p�echodnicemi o délce 60,00 m. Na tento oblouk je inflexním �ešením 

p�ipojen  oblouk o polom�ru  305 m a p�echodnicemi  o délce  50 m.  V tomto obouku je 

navržen p�ipojovací pruh, který je napojen na stávající komunikaci ve stani�ení km 0, 591 

72.  Zde  je  ukon�en  �ešený  úsek,  jelikož  v  tomto  bod�  dochází  k  napojení  na  stávající 

niveletu. V oblouku o polom�ru R=43 m je navržena dovolená rychlost 40 km/h. Výškové 

�ešení je navrženo s ohledem na dodržení pr�jezdního profilu a také pr�chozího prostoru 

na ulici Sportovní.  

6.4. ZEMNÍ T�LESO

Odbo�ovací  pruhy  na  k�ižovatkách  Hradecká  x  Palackého  t�ída  a  Hradecká  x 

Sportovní  budou  provedeny  na  stávající  nivelet�.  V�tev  Hradecká  x  Palackého  t�ída  je 

vedena  v  zá�ezu.  Následné  odbo�ovací  pruhy  až  po  hranici  nov�  navržené  stykové 

k�ižovatky  jsou  vedeny  ve  snaze  o  co  nejv�tší  kopírování  stávajícího  terénu,  aby  se 

minimalizovaly  násypy  a  zá�ezy  z  d�vodu  stísn�ných  podmínek  mezi  zástavbou.  V�tev 

Hradecká x Sportovní je naopak vedena v násypu z d�vodu p�ekonávání turistické cesty a 

z d�vodu navržení mostní konstrukce p�es ulici Sportovní. Zde bylo nutné dodržet minimální 

pr�jezdní prostor 4,8 m a pr�chozí prostor 3,0 m. 

6.5. KONSTRUKCE ZPEVN�NÝCH PLOCH

6.5.1. KONSTRUKCE KOMUNIKACÍ POJÍŽD�NÝCH

6.5.1.1. Konstrukce pro automobilovou dopravu - KV I 

Hradecká x Palackého t�ída:
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Návrhové parametry:

• návrhová dopravní rychlost 50 km/hod

• plánovaná životnost vozovky 25 let

• návrhová úrove� porušení D1

• t�ída dopravního zatížení II

Stanovení dopravního zatížení dané návrhové úrovn�

TNV1 TNVk TNVCD NCD

440 500 2,3 mil. 0,8 mil.

Konstrukce vozovky dle TP 170 – tl. 400 mm: �íslo kat. listu   D1-N-1-IV-PII

asfaltový beton pro obrusnou vrstvu ACO 11 40 mm        �SN EN 13108-1:2007

spojovací post�ik z emulze PSE 0,30 Kg/m2         �SN 73 6129

  asfaltový beton pro podkladní vrstvu ACP 16 + 60 mm        �SN EN 13108-1:2007

infiltra�ní post�ik PI 0,80 Kg/m2        �SN 73 6129

MZK             150 mm      �SN 73 6126-1

št�rkodr� ŠD 0-63             150 mm      �SN 73 6126-1

Konstrukce vozovky celkem 400 mm

Konstruk�ní skladba vozovky bude provedena na zhutn�né silni�ní pláni o pevnosti 60 MPa.

6.5.1.2. Rekonstrukce obrusné vrstvy - KV II  

Návrhové parametry:

• návrhová dopravní rychlost 80 km/hod

• plánovaná životnost vozovky 25 let

• t�ída dopravního zatížení II
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Konstrukce vozovky tl. 40 mm:

asfaltový beton pro obrusnou vrstvu ACO 11 40 mm        �SN EN 13108-1:2007

spojovací post�ik z emulze PSE 0,30 Kg/m2        �SN 73 6129

Konstrukce vozovky celkem 40 mm

6.5.2. KONSTRUKCE KOMUNIKACÍ NEPOJÍŽD�NÝCH

6.5.2.1. Konstrukce chodníku - KV VI   

Návrhové parametry:

• návrhová dopravní rychlost 30 km/hod

• plánovaná životnost vozovky 25 let

• návrhová úrove� porušení D2

• t�ída dopravního zatížení CH

Stanovení dopravního zatížení dané návrhové úrovn�

TNV1 TNVk TNVCD NCD

- - 3 tis. 1 tis.

Konstrukce chodníku dle TP 170 – tl.  240mm: �íslo katalogového listu  D2-D-1-CH-PII

betonová zámková dlažba – šedá DL I  60 mm       �SN 73 6131-1

lože - DDK 2-4  30 mm       �SN 73 6124-7

št�rkodr� ŠD 0-63             150 mm        �SN 73 6126-1

Konstrukce vozovky celkem  240 mm

Konstruk�ní skladba vozovky bude provedena na zhutn�né pláni o pevnosti 45 MPa.

6.5.2.2. Konstruk�ní vrstvy v prostoru zelen� - KV VII 

Konstrukce krytu pásu zelen� dle DIN 18 917 – tl. 300 mm:

zatravn�ní    -

ornice (substrát vhodný pro zatravn�ní) 250 mm DIN 18 917
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nakyp�ení a urovnání podloží 50 mm DIN 18 517

Konstrukce celkem 300 mm

6.5.2.3. Konstruk�ní vrstvy tramvajového pásu v míst� stykové k�ižovatky 

V rámci návrhu skladby vozovky v prostoru pojížd�ného tramvajového pásu je brán 

z�etel  na  estetickou  stránku  návrhu,  ale  také  s  ohledem na  nižší  hlukové  intenzity  a  s 

ohledem na obdobná �ešení k�ižovatek v rámci m�sta Brna. 

asfaltový beton pro obrusnou vrstvu ACO 11+ 40 mm        �SN EN 13108-1:2007

spojovací post�ik z emulze PSE 0,20 Kg/m2         �SN 73 6129

asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16 50 mm         �SN EN13108-1:2007

spojovací post�ik z emulze PSE 0,20 Kg/m2         �SN 73 6129

  podkladní beton C 12/15       200 mm     �SN EN 13108-1:2007

kamenivo frakce 4/8 40 mm             �SN 73 6124-7

separa�ní geotextilie

drcené kamenivo 32/63 150 mm �SN 73 6124-7

geotextilie

št�rkodr� ŠDa 0-63             150 mm      �SN 73 6126-1

Konstrukce celkem 630 mm

   -

6.6. K�IŽOVATKY A K�ÍŽENÍ

Hradecká x Palackého t�ída:

K�ížení s ulicí Palackého t�ída je �ešeno mimoúrov�ovou v�tví, která je napojena na 

navrženou stykovou úrov�ovou k�ižovatku. Odbo�ovací pruh má délku 150 m. Tato délka se 

skládá z vy�azovacího úseku o délce 80 m a zpomalovacího úseku délky 70 m. Výpo�et 
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délky odbo�ovacího pruhu byl proveden dle normy �SN 73 6102. P�ipojení z ulice Hradecké 

je �ešeno 2 samostatnými pruhy. V míst� napojení je p�erušen stávající chodník podél ulice 

Palackého t�ída. V daném míst� je navržen p�echod pro chodce a ochranný d�lící ostr�vek 

pro bezpe�n�jší  p�echázení  chodc�.  Tímto návrhem je nahrazeno  stávající  levé  odbo�ení 

na  ulici  Hradecké.  Stávající  levé  odbo�ení(stávající  proud  �.  4)  z  vedlejší  ulice  (sjezd 

z Palackého t�ídy) není z d�vodu stísn�ných podmínek nahrazeno. D�ležitým faktorem pro 

zrušení tohoto odbo�ení je nízká intenzita tohoto dopravního proudu. Alternativním �ešením 

by mohl být návrh obratišt� na Palackého t�íd�. Obratišt� by bylo navrženo za tramvajovou 

zastávkou Tylova ve sm�ru k Semilassu. Toto obratišt� by umožnilo odbo�ení na stávající 

mimoúrov�ovou v�tev, která je navržena od Semilassa na ulici Hradeckou. Z d�vodu velmi 

nízké intenzity nebude toto obratišt�  navrženo a �idi�i,  kte�í  jedou v tomto sm�ru, budou 

nuceni  využit  alternativních  tras  –  nap�íklad  p�es  Semilasso  k  nádraží  Královo  Pole. 

Odbo�ení  na  stykové  k�ižovatce  je  �ešeno  dv�ma  samostatnými  pruhy  pro  odbo�ení 

k doprava k Semilassu i doleva do �e�kovic. Nároží p�i pravém odbo�ení je o polom�ru 

R=15 m. Tento polom�r byl navržen dle p�íslušné normy. Jízdní pruh je rozší�en na 4,5 m a 

toto �ešení bylo prov��eno v programu Autoturn. Pro levé odbo�ení je provedeno prov��ení 

rozhledových  pom�r�  vzhledem ke stávající budov�.  Rozhledový trojúhelník je zakreslen 

ve výkresu Situace – navrhovaný stav. Prov��eny byly rozhledové pom�ry p�ed p�echodem 

pro chodce. Všechny rozhledové pom�ry na navržené stykové k�ižovatce spl�ují požadavky 

normy. 

Hradecká x Sportovní:

K�ížení  ulic  Sportovní  a  Hradecká  je  navrženo  ve  sm�ru  od  Olomouce  na  Víde�

(Bystrc). Toto k�ížení je navrženo mimoúrov�ov�. Odbo�ovací pruh má délku 130 m. Tato 

délka se skládá z vy�azovacího úseku o délce 80 m a zpomalovacího úseku délky 50 m. 

Výpo�et délky odbo�ovacího pruhu byl proveden dle normy �SN 73 6102. Odbo�ná v�tev je 

vedena podél ulice Sportovní a následn� pomocí vratné rampy, vedené na betonové mostní 

konstrukci,  je pomocí p�ipojovacího pruhu napojena na stávající komunikaci.  P�ipojovací 

pruh je navržen dle normy �SN 73 6102. Celková délka pruhu je 210 m.  V rámci návrhu 

bylo �ešení prov��eno na délku rozhledu pro zastavení vozidla. Výpo�et byl  proveden dle 

p�ílohy B normy �SN 73 6101. Návrh �ešení vyhovuje všem požadavk�m na minimální 

délku pro zastavení vozidla. 
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6.7. MOSTNÍ KONSTRUKCE:

Mostní konstrukce je navržena na mimoúrov�ové v�tvi k�ižovatky Sportovní x Hradecká. 

Jedná se o betonovou konstrukci o délce 115,0 m. Tato konstrukce slouží k p�eklenutí ulice 

Sportovní. Most je podep�en 5 pilí�i z betonu C 30/37 XF2. Nosná betonová konstrukce má 

výšku 1,25 m v míst� osy komunikace. Konstruk�ní �ešení je pouze orienta�ní a pro další 

stupn�  projektové  dokumentace  by  bylo  nutné  provedení  statického  výpo�tu.  Mostní 

konstrukce je �ešena s ohledem na dodržení minimální výšky pr�jezdu. Navržený most by 

m�l  spl�ovat  také  estetické  podmínky,  aby co nejlépe  zapadl  do m�stského  prost�edí  a 

krajinného rázu.  

7)  REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD, ZÁSADY ODVODN�NÍ PK

7.1. POVRCHOVÉ ODVODN�NÍ

Hradecká x Palackého t�ída:

Odbo�ovací  pruh je  odvodn�n pomocí podélného a p�í�ného sklonu do stávajícího 

rigolu. V�tev je nejprve vedena v zá�ezu a v t�chto místech je odvodn�ní provedeno pomocí 

podélných a p�í�ných sklon� a je vedena rigoly do navrženého propustku. Z propustku je 

voda odvedena na stávající terén a do stávajícího rigolu. Prospustek je navržen ve stani�ení 

km 0,145 50  a  konstruk�n� �ešen jako trubní s pr�merem 0,8 m a kolmými svahovými �ely. 

Od stani�ení km 0, 205 00 m je trasa vedena mezi silni�ními obrubami a odvodn�ní je �ešeno 

p�i�ným a podélným sklonem do navržených uli�ních vpustí.  Navržena bude p�ípojka na 

stávající d�š�ovou kanalizaci.  Povrchové odvodn�ní je tedy zajišt�no do uli�ních vpustí. 

Jednotlivé vpusti jsou navrženy s ohledem na niveletu a na požadavky p�íslušných norem. 

Mezi hlavní požadavky, které byly p�i návrhu uvažovány, jsou maximální odvodn�ní 400 m2 

na jednu uli�ní vpus� a maximální vzádlenost vpustí 50 m. 
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Sklon povrchu vozovky je sveden do navržených uli�ních vpustí, které se skládají z n�kolika 

technických prvk�:

• m�íž 500 x 500 mm pro zatížení E 600

• vyrovnávací prstenec 

• koš pro lapání ne�istot pro m�íž 500 x 500 mm 

• skruž horní 

• skruž s výtokovým otvorem 

• dno s kalovou prohlubní 

Všechny vpusti budou mít kalový koš pro lapání ne�istot. Uli�ní vpusti budou zaúst�ny do 

deš�ové kanalizace, pro kterou je pot�eba sehnat podklad a p�ípadn� navrhnout novou. 

Sportovní x Hradecká:

V�tev je na za�átku stani�ení odvodn�na do navržených rigol�. Odvodn�ní v násypu 

�ešeno pomocí podélných a p�í�ných sklon� na svahy násypu. Odvodn�ní mostní konstrukce 

je  �ešeno  pomocí podélných  sklon�  a  velkého p�í�ného sklonu.  Na mostní  konstrukci  je 

navržen  zakružovací  oblouk  a  vzhledem  k  malému  sm�rovému  polom�ru  a  malé  ploše 

odvodn�ní je povrchová voda odvedena až na svahy násyp� p�ed a za mostní konstrukcí. 

7.2. PODPOVRCHOVÉ ODVODN�NÍ

Odvodn�ní  zemní  plán�  je  navrženo  pomocí  trativod�,  které  budou  zaúst�ny  do 

drenážních šachet. 

8)  NÁVRH DOPRAVNÍHO ZNA�ENÍ,  DOPRAVNÍCH ZA�ÍZENÍ,  SV�TELNÝCH SIGNÁL�,  

ZA�ÍZENÍ PRO PROVOZNÍ INFORMACE A DOPRAVNÍ TELEMATIKU

8.1. TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNA�ENÍ

Sou�ástí  diplomové práce  je  návrh  trvalého  dopravního  zna�ení.  Jedná se o  návrh 

svislého dopravního zna�ení i vodorovného dopravního zna�ení. 

8.1.1. NAVRŽENÉ �EŠENÍ – 

V zájmovém úseku je nov� navržené svislé dopravní zna�ení.
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HRADECKÁ X PALACKÉHO T�ÍDA:

Informativní sm�rové:

Vzhledem ke zm�n� sm�ru jednotlivých dopravních proud� jsou umíst�ny p�ed 

odbo�ení na ulici Hradeckou nové cedule IS22e, IS01c a IS04c. Stávající cedule mohou být 

použity u  nov�  navržené  stykové k�ižovatky vzhledem k finan�ním úsporám a dobrému 

stavu t�chto cedulí. 

Upravující p�ednost:

Na nov� navržené stykové k�ižovatce budou umíst�ny cedule P03 upozor�ující 

na konec hlavní pozemní komunikace. Dále budou umíst�ny cedule P04 – Dej p�ednost v 

jízd�. 

Informativní provozní:

Z informativn� provozních zna�ek budou použity cedule IP01a – Okruh, IP06 

– P�echod pro chodce. Vzhledem k novému uspo�ádání jízdních pruh�  na ulici Hradecké 

bude umíst�na nová cedule IP 19. tato cedule bude umíst�na i pro odbo�ovací pruchy na 

nové stykové k�ižovatce. Vzhledem k rozší�ení po�tu jízdních pruh�, které vedou ke stykové 

k�ižovatce, bude umíst�na ješt� cedule IP 18a.

Zákazové:

Na nov�  navržené pozemní komunikaci budou umíst�ny také cedule B20a s 

maximální dovolenou rychlostí.   

Výstražné:

Navržena je zna�ka A 10 – Sv�telné signály. 

Sv�telná signalizace:

Nov�  navržená k�ižovatka nevyhovuje na výhledové intenzity pro ne�ízenou 

k�ižovatku. Je nutné navrhnout sv�telnou signalizaci. Sm�ry na k�ižovatce jsou upraveny tak, 

že odbo�ení vlevo na Palackého t�ídu (proud �. 4) má samostatný jízdní pruh na vjezdu do 

k�ižovatky,  ale  i  po  celou  dobu  p�ipojování.  �idi�i  proudu  �.  6  dávají  p�ednost  pouze 

vozidl�m na Palackého  t�íd�  ve  sm�ru  od  �e�kovic.  Vzhledem k  tomuto  uspo�ádání  je 

sv�telná signalizace navržena pouze pro proud �. 4 a pro proud �. 2 (p�ímý sm�r od �e�kovic 
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k  Semilassu).  Odbo�ení  doprava  od  navržené  v�tve  k  Semilassu  bude  osazeno  pouze 

oranžovým sv�tlem. Dále je nutno osadit semafory i p�echody pro chodce. Dále je navrženo 

výstražné  oranžové sv�tlo,  které upozor�uje na p�echod pro chodce  p�es  ulici  Palackého 

t�ída na ostr�vek zastávky Tylova. V rámci návrhu nové stykové k�ižovatky je nutné upravit 

stávající stykovou k�ižovatku ulic Palackého t�ída a Mánesova. Tato k�ižovatka je v blízkosti 

nov�  navržené  k�ižovatky.  Ulice  Mánesova  je  v  sou�asné  dob�  jednosm�rná  ulice  s 

p�ikázaným sm�rem odbo�ení vpravo na Palackého t�ídu ve sm�ru k Semilassu. Proti tomuto 

sm�ru je vedena cyklostezka. Úpravou svislého dopravního zna�ení navrhuji zm�nu sm�ru 

jízdy v ulici Mánesova, �ímž se vyhnu problém�m dvou blízkých k�ižovatek. 

SPORTOVNÍ X HRADECKÁ:

V  rámci  návrhu  mimoúrov�ové  v�tve  Sportovní  x  Hradecká  je  navrženo  Svislé 

dopravní  zna�ení  pomocí  Sm�rových  portál�  a  zna�ek   IS  06.  Jednotlivé portály  budou 

umíst�ny ve vzdálenosti 1 000 m, 500 m a 0 m od za�átku vy�azovacího úseku odbo�ovacího 

pruhu.  Dále je nutno osadit  zna�ky s maximální  dovolenou rychlostí.  P�ed obloukem na 

mostní konstrukci je nutno navrhnout dovolenou rychlost 40 km/h. U napojení na stávající 

komunikaci je navržena dovolená rychlost 80 km/h. 

 Zna�ky budou dopln�ny vodorovným dopravním zna�ením:

- podélná �ára souvislá (�. V 1a) 

- podélná �ára p�erušovaná (�. V 2b/1,5/1,5/0,125; V 2b 1,5/1,5/0,25; 

                                                         V 2b 3/1,5/0,125; V 2a 3/6/0,125)

- vodící �ára (�. V 4  ší�e 0,25 m)

- p�echod pro chodce (�. V 7)

- sm�rové šipky (�. V 9a, 9c) 

− šikmé rovnob�žné �áry (�. V 13a)
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8.1.2. POŽADAVKY NA KVALITATIVNÍ PROVEDENÍ TRVALÉHO DOPRAVNÍHO ZNA�ENÍ

Kvalita  svislého  dopravního  zna�ení  musí  spl�ovat  všechny  podmínky 

�SN EN 12899-1, TKP  a ZTKP vydaných �SD �R. 

8.1.3. TECHNICKÉ PROVEDENÍ

8.1.3.1. Obecn�  

Provedení jednotlivých dopravních zna�ek musí odpovídat zejména �SN EN 12899-1, 

�SN EN 1436, VL 6.1 a VL 6.2. Užití a umíst�ní jednotlivých dopravních zna�ek musí být 

v souladu s p�íslušnými technickými podmínkami MD. Dopravní zna�ky a dopravní za�ízení 

musí  být  MD  schváleny  pro  užití  na  pozemních  komunikacích.  Další  podrobnosti  a 

požadavky na provedení a kvalitu dopravních zna�ek dále stanovují p�edpisy �SD �R.

8.1.3.2. Svislé dopravní zna�ky standardní  

Rozm�ry:

Velikost základní. 

Výška písma:

Na sm�rových tabulích 100 mm.

�inná plocha zna�ky:

Retroreflexní  fólie  t�ídy  R‘3,  doba  zaru�ených  sv�teln�-technických  vlastností  nejmén�

10 let.

Konstrukce:

Ocelový pozinkovaný plech, celolisovaná konstrukce s dvojitým ztužujícím ohybem 

po celém obvodu zna�ky. 

Podp�rná konstrukce:

Podp�rnou konstrukcí zna�ky se rozumí podp�rný sloupek, stojka, konzola nebo jiná 

konstrukce, kotvící patka, pomocí kterých je zna�ka usazena do terénu. Zna�ka m�že být do 

terénu  osazena  i  p�ímo  bez  užití  kotvících  patek.  Patky  a  sloupky  musí  vyhovovat 

TP 118 Systém hodnocení  reflexivních  svislých  dopravních  zna�ek.  Podp�rné  konstrukce 

zna�ek  musí  vyhovovat  požadavk�m �SN EN 12767.  Pro  umíst�ní  zna�ek  lze  využít  i 
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jiných  vhodných  již stávajících konstrukcí,  nap�.  sloupy ve�ejného osv�tlení  nebo sloupy 

trolejového vedení.

8.1.3.3. Vodorovné dopravní zna�ky  

Vodorovné dopravní zna�ení bude provedeno ve dvou etapách. V první etap�  se na 

nový koberec položí kompletní dopravní zna�ení pouze jako hladké jednosložkovou barvou 

s krátkodobou životností.  Po stabilizování vlastností  povrchu vozovky (odstran�ní  posypu 

pro po�áte�ní zdrsn�ní, vyprchání t�kavých látek), p�ípadn� po uplynutí zimního období se 

provede  druhá  etapa.  V jejím  rámci  bude  vdz  provedeno  definitivn�  z dlouhoživotních 

materiál�. Vodorovné dopravní zna�ení v rozsahu stavby bude provedeno nát�rovou hmotou 

s reflexní úpravou v tlouš�ce 2 mm.

9)  ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ

9.1. BOURACÍ PRÁCE (DEMOLICE)

Bourací práce budou provedeny na stávající stykové k�ižovatce na ulici Hradecké, kde 

bude odstran�na vozovka odbo�ovacích pruh�, které budou nahrazeny navrhovanou rampou. 

Tato vozovka bude nahrazena zatravn�ným ostr�vkem. Další bourací práce budou na ulici 

Palackého t�ída.  V míst�  navrhované  stykové  k�ižovatky dojde  k odstran�ní  betonového 

tramvajového  pásu,  aby  bylo  možno  p�ejížd�t  koleje  p�i  odbo�ení  doleva  ve  sm�ru  do 

�e�kovic. 

9.2. KÁCENÍ MIMOLESNÍ ZELEN� A JEJICH P�ÍPADNÁ NÁHRADA

Dojde  k  vykácení  n�kolika  strom�  na  svahu  stávající  komunikace  na  Hradecké. 

Vykácení n�kolika strom� bude provedeno i v prostoru mimoúrov�ové v�tve Sportovní x 

Hradecká na pravém svahu podél ulice Sportovní ve sm�ru na Svitavy. 

9.3. OZELEN�NÍ NEBO JINÉ ÚPRAVY NEZASTAV�NÝCH PLOCH

V místech vyzna�ených v podrobné situaci budou osety nezpevn�né plochy travním 

semenem.
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10)  NÁROKY STAVBY  NA ZDROJE A JEJÍ POT�EBY

Návrh není  stavbou výrobního  charakteru,  ani  nemá pot�eby zvýšených  nárok�  na 

dodávky energií.  Nep�edpokládají  se  zna�né požadavky na dodávky jakýchkoliv  energií. 

Objekty, které budou napájeny elektrickou energií, je ve�ejné osv�tlení.

11)  ZABEZPE�ENÍ P�ÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ

POHYBU A ORIENTACE

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

zabezpe�ujících  užívání  staveb  osobami  s  omezenou  schopností  pohybu  a  orientace. 

Materiály,  užívané  p�i  stavebních  úpravách  pro  nevidomé a  slabozraké,  musí  odpovídat 

na�ízení vlády �. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 

výrobky a z n�j vyplývajícím Technickým návod�m TZÚS pro materiály a za�ízení užívané 

k realizaci bezbariérových úprav. V místech k�ížení komunikace pro p�ší s jiným druhem 

dopravy  jsou navrženy signální  a  varovné  pásyší�ky 0,3-0,4  m.  V místech  p�echod�  pro 

chodce bude použit p�ejezdový obrubník s výškou 20 mm nad vozovkou. Jako vodící linie 

pro nevidomé a slabozraké bude použita zahradní obruba s výškou 60 mm nad komunikací 

pro p�ší.

12) ZÁV�R

Diplomová práce na téma Úprava mimoúrov�ové k�ižovatky Hradecká x Sportovní x 

Palackého je vypracována na základ� respektování platných vyhlášek, norem a p�íslušných 

p�edpis�.  Navrhovaná v�tev k�ižovatky Hradecká x Palackého t�ída je vhodným �ešením 

dané situace. Mimoúrov�ovou v�tví dojde ke zrušení úrov�ového odbo�ení. Toto �ešení je 

vhodné  vzhledem  k  bezpe�nosti  provozu,  jelikož  dojde  ke  zrušení  kolizních  bod�

na  Hradecké  ulici.  V  míst�  stávajícího  styku  jednotlivých  proud�  dochází  k  nehodám a 

navržené �ešení práv�  t�mto nehodám zabrání. Zrušením úrov�ového k�ížení bude možné 

prodloužit  silnici  pro motorová  vozidla o  n�kolik  kilometr�.  Tato stávající  k�ižovatka je 

jediná úrov�ová v úseku mnoha kilometr�. Dá se p�edpokládat, že pr�jezd k�ižovatkou bude 

plynulejší  vzhledem k  posunutí  kolizních  bod�  na  nov�  navrženou  stykovou  k�ižovatku 

s  ulicí  Palackého  t�ída,  kde  je  intenzita  provozu  nižší  než  na  Hradecké  ulici.  Styková 
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k�ižovatka  je  navržena  jako  sv�teln� �ízená  k�ižovatka  a  pro  optimální  provoz  na  této 

k�ižovatce  bude nutno navrhnout  optimalizaci  s  nedalekou  sv�teln� �ízenou k�ižovatkou. 

Sou�ástí  diplomové práce  práce bylo i  prov��ení  možného mimoúrov�ového k�ížení  ulic 

Hradecká a Sportovní. Poda�ilo se nalézt �ešení ve sm�ru ze Sportovní ulice na Hradeckou. 

Toto �ešení je považováno za vhodné k�ížení t�chto ulic. Tato trasa byla aktuální v dob�, kdy 

nebyly postaveny Dobrovského tunely. V rámci diplomové práce k tomuto �ešení p�istupuji 

jako k alternativní trase p�i uzavírce Dobrovského tunel�. Stavba mimoúrov�ové k�ižovatky 

Hradecká x Sportovní x Palackého t�ída byla navržena s ohledem na stávající zástavbu a

místní pom�ry. Snažil jsem se dbát na jednoduchost a zárove	 efektivnost návrhu. D�ležitá 

je i estetická stránka stavby. 
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