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Abstrakt 
Cílem této práce je úprava problematické úrovňové křižovatky ulice Štěchovská, 
Halasova a Horní náměstí v Lysicích. Dále návrh parkovacích míst před obchodem a 
přilehlými objekty, úprava stávajících a navržení nových chodníků. Byly navrženy tři 
varianty, z nichž jedna byla rozpracována podrobněji. Bylo provedeno sčítání intenzit 
dopravy a posouzení výhledových intenzit na navrhovém stavu.  
  
Klíčová slova 
Úrovňové křížení, pozemní komunikace, chodník, parkovací stání, jednosměrná 
komunikace, Lysice  
  
  
  
Abstract 
The aim of this thesis is Reconstruction of problematic level crossings streests 
Štěchovská, Halasova and Horní square in Lysice. Design new parking spaces, 
modification of existing pavements and design new pavements for pedestrians. In this 
work were processed three variants, one of them was elaborated in detail. There was 
measured actual traffic flow intensity and rating of perspective traffic intensity for newly 
designed state.  
  
Keywords 
Level crossing, roads, pavement, parking space, one-way road, Lysice  
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PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

1 Identifikační údaje 

1.1 Stavba 

Název stavby: Návrh úpravy horního náměstí v Lysicích 
Místo stavby:  Lysice 

   Okres Blansko 
   Kraj Jihomoravský 

Katastrální území: Lysice 
Charakter stavby: Stavební úpravy 

 

1.2 Stavebník / objednatel: 

1.3 Zhotovitel dokumentace: 

Projektant:  Radek Polický 
   Potoky, 572 
   Lysice 679 71 

2 Zdůvodnění studie 

Cílem této práce je vyřešení dopravní situace na Horním náměstí v 
městysu Lysice. Jedná se o úpravu nepřehledné křižovatky ulic 
Štěchovská, Halasova a Horní náměstí, vytvoření parkovacích míst před 
obchodem a přilehlými objekty, vyřešení pěší dopravy. 

Podmínkou stanovenou při konzultaci na Úřadu městyse Lysice bylo 
zachování stávající požární nádrže a zákaz kácení a zásahu do 
vzrostlých památných stromů.  

3 Stanovení zájmové oblasti 

 Zájmová oblast se nachází v západní části městyse Lysice. Jedná se 
o odsazenou úrovňovou křižovatku silnice III/3769 s místními 
komunikacemi v ulici Halasova a na Horním náměstí. Řešené území se 
nachází na pozemcích p.č. 3334/12 a 3554/3 které jsou ve vlastnictví 
Jihomoravského kraje a na pozemcích p.č. 502/12, 3502/2, 3499, 452/45 
které jsou ve vlastnictví městyse Lysice. 
 Zájmová oblast se nachází v zastavěném území městyse Lysice a 
dotčené pozemky jsou platným územním plánem určeny pro dopravní 
infrastrukturu.  
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4 Výchozí údaje pro návrh variant 

Kategorie stávající hlavní silnice je S 6,5, kategorie vedlejších 
místních komunikací nelze jednoznačně určit, protože šířky jsou 
proměnné a tudíž je nelze zařadit do žádné kategorie. 
 Vlastnímu návrhu jednotlivých variant předcházela obchůzka řešené 
oblasti, fotodokumentace, konzultace na stavebním úřadě a sčítání 
dopravy (viz. přiložené přílohy C., D.) 
 Studii byla zpracována do geodetického mapového podkladu, 
poskytnutého v elektronické podobě Úřadem městyse Lysice. Dalšími 
podklady byly: územní plán městysu a katastrální mapa z veřejně 
přístupného portálu ČUZK. 
 Při zpracování jednotlivých variant byly směrodatné podmínky 
stanovené stavebním úřadem: 

 nezasahovat do stávající požární nádrže 

 zákaz kácení a zásahu do chráněných stromů 

 zachování alespoň stávajícího průchodu kolem domu č.p. 29, na 
pozemku p.č. st. 164 

5 Charakteristiky území 

Řešená oblast se nachází v zastavěném území městyse, jedná se o 
středně svažitý terén s nadmořskou výškou 367 – 375 m.n.m. 

Územím prochází silnice III. třídy č. 3769, na kterou vlevo navazuje 
obslužná místní komunikace pro klidovou část Horního náměstí, kde se 
nachází původní obytná zástavba, park se vzrostlými stromy a požární 
nádrž. Vpravo od silnice se napojuje místní komunikace zajišťující 
dopravní obsluhu většího území městyse. Na nároží bloku domů u 
křižovatky s ulicí Halasova se nachází prodejna, před níž není vyřešeno 
parkování. V celém řešeném území se nenachází ani přechod pro 
chodce, ani místo pro přecházení.  

V místě připojení místní komunikace z ulice Halasova k silnici 
III/3769 se nachází velká dopravně neuspořádaná plocha, bez 
vodorovného dopravního značení, na které dochází k chaotickému 
parkování a zastavování vozidel a tím k velmi nebezpečným situacím pro 
projíždějící vozidla. Na této ploše je velmi riskantní i pohyb chodců ve 
vozovce. 
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6 Základní údaje navržených variant. 

Byly zpracovány tři varianty možného řešení dané lokality, z nichž 
jedna byla vybrána pro podrobné zpracování. 

6.1 Varianta č. 1 

Jako první varianta byla navržena odsazená křižovatka s hlavní 
silnicí kategorijní šířky S 6,5. Obslužná místní komunikace na 
Horním náměstí byla navržena jako jednosměrná o šířce jízdního 
pruhu 3,5 m s podélným parkovacím pruhem šířky 2,0 m. Místní 
komunikace v ulici Halasova byla upravena na šířku 6,5 m a byla 
zde navržena kolmá parkovací stání. Před obchodem byla navržena 
tři šikmá parkovací stání se speciálním, objezdným systémem 
nájezdu ze silnice III/3769 a výjezdu na místní komunikaci do ulice 
Halasova. Dále nad požární nádrží byl vytvořen přechod pro chodce 
přes silnici III/3769 a navazující chodník a místo pro přecházení na 
místní komunikaci v ulici Halasova.  

6.2 Varianta č. 2 

Druhá varianta obsahuje návrh okružní křižovatky v západní 
části náměstí v místě připojení místních komunikací z ulice Halasova 
a Horní náměstí. Jedná se o okružní křižovatku o vnějším poloměru 
10 m se třemi obousměrnými a jednou přípojnou větví. Šířka jízdního 
pruhu na okružní křižovatce je 4,0 m, poloměr vnitřní zelené plochy 
je 3,5 m a přilehlý prstenec ze žulových kostek je šířky 2,5 m. 
Kategorijní šířka hlavní silnice je navržena S 6,5, obslužná místní 
komunikace na Horním náměstí je jednosměrná s šířkou jízdního 
pruhu 3,5 m a podélným parkovacím pruhem šířky 2,0 m s počtem 
stání 10. Před obchodem jsou navržena 4 parkovací stání z toho 
jedno pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Místní 
komunikace v ulici Halasova je upravena na šířku 6,5 m. Pěší provoz 
byl vyřešen umístěním přechodu pro chodce v blízkosti požární 
nádrže a místa pro přecházení s navazujícími chodníky. 

6.3 Varianta č. 3 

Třetí varianta řeší dopravní situaci odsazenou úrovňovou 
křižovatkou. Silnice III/3769 má kategorijní šířku S 6,5, Obslužná 
místní komunikace na Horním náměstí je navržena jednosměrně 
s šířkou jízdního pruhu 3,5 m a podélným parkovacím pruhem šířky 
2,0 m s počtem 10 míst. Před obchodem byla navržena tři šikmá a 
jedno podélné parkovací stání se speciálním systémem vjezdu 
z místní komunikace na ulici Halasova a výjezdu na silnici III/3769. 
Jedno z těchto parkovacích stání je navrženo pro osoby se sníženou 
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schopností pohybu a orientace. Přechod pro chodce byl navržen u 
vyústění silnice z ulice Štěchovská na Horní náměstí, na přechod 
navazují chodníky. Přes místní komunikaci v ulici Halasova bylo 
navrženo místo pro přecházení. Dále bylo v této variantě řešeno 
kritické místo u silnice III/3769, a to na začátku ulice Štěchovská u 
domu č.p. 29. Stávající chodník v tomto místě je šířky 0,5 m což 
neodpovídá normovým hodnotám. Proto byl v souladu s ČSN 73 
6101 navržen pruh pro chodce šířky 1,0 m. Na druhé straně podél 
domu č.p. 30 byl navržen bezpečnostní odstup 0,25 m oddělený 
obrubou, čímž došlo ke zúžení silnice III/3769 na 5,45 m. Tato šířka 
nesplňuje požadavky na minimální šířku jízdního pruhu 2,75 m tj. u 
obousměrné komunikace 5,5 m, a proto bude nutné v tomto místě 
osadit svislé dopravní značení určující vzájemnou přednost v jízdě. 

6.4 Podrobnější rozpracování vybrané varianty 

Pro podrobnější zpracování byla vybrána varianta č. 1. Tato 
varianta byla vybrána z důvodu nejvyššího počtu parkovacích míst 
a příznivého umístění přechodu pro chodce na silnici III/3769. 
Dalším důvodem výběru této varianty bylo zamítnutí varianty č. 2 
s okružní křižovatkou ze strany Úřadu městyse Lysice. 

6.4.1 Směrové řešení 

Směrové řešení vycházelo ze stávajících směrových poměrů 
silnice III/3769 a místních komunikací. Směrové vedení u silnice 
III/3769 bylo možno korigovat pouze v omezené míře. U místních 
komunikací byl větší prostor pro směrovou úpravu trasy, protože 
došlo ke zmenšení šířky jízdních pruhů oproti stávajícímu stavu.  

Silnice III/3769 

označení  staničení  směr. prvek  délka 

ZÚ   0,0000   
      přímá   27,53 m 
TK   0,02753 
      R = 150,00 m    4,73 m 
KT   0,03226 
      přímá   58,67 m 
TK   0,09093 
      R = 50,00 m  20,08 m 
KT   0,11101   
      přímá   25,49 m 
KÚ   0,13650 
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Místní komunikace – Horní náměstí 

ZÚ   0,00000 
      přímá     8,04 m 
TK   0,00804 
      R = 8,00 m     6,72 m 
KT   0,01476 
      přímá   70,89 m 
TK   0,08565 
      R = 8,50 m   17,54 m 
KT   0,10319 
      přímá   24,53 m 
TK   0,12722 
      R = 50,00 m    7,96 m 
KT   0,13568 
      přímá     3,64 m 
KÚ   0,13931 
 
Místní komunikace – ulice Halasova 

ZÚ   0,00000 
      přímá   20,67 m 
TK   0,02067 
      R = 50,00 m  21,02 m 
KT   0,04169   
      přímá     2,31 m 
KÚ   0,04400 
 

6.4.2 Příčný sklon 

Příčný sklon komunikací se odvíjí od stávajícího stavu, na 
silnici III/3769 je střechovitý ve sklonu 2,5 %, na místních 
komunikacích je proměnlivý, tak aby bylo zajištěno dostatečné 
odvodnění komunikací. 

Příčný sklon chodníků je jednostranný 2,0 % 

6.4.3 Podélný sklon 

Podélné vedení trasy v maximální možné míře kopíruje 
stávající stav z důvodu napojení sjezdů a zajištění dostatečného 
odvodnění komunikací. 

Odchylka od stávající nivelety je v rozmezí 0 – 2,5 cm. 
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Silnice III/3769 

označení  staničení  sklon  délka  parametry 

ZÚ   0,00000  +1,88% 8,13 m 

LN   0,00813  +2,94% 64,05 m R = 700 m 
           t = 3,71 m 
          y = 0,01 m 
LN   0,07218  5,63% 64,32m 

KÚ   0,13650 

 

Místní komunikace – Horní náměstí 

ZÚ   0,00000  -2,50% 8,03 m 

LN   0,00803  +4,89% 55,43 m R = 180 m 
          t = 6,97 m  
          y = 0,13 m 

LN   0,06346  +6,12% 33,79 m R = 1500m 
          t = 9,00 m 
          y = 0,03 m 

LN   0,09725  -3,70% 23,14 m R = 200 m 
          t = 9,80 m 
          y = 0,24 m 

LN   0,12039  -5,00% 13,93  m R = 1000m 
          t = 6,50 m 
          y = 0,02 m 

LN   0,13432  +2,50% 4,99 m R = 110 m 
          t = 4,13 m 
          y = 0,08 m 

KÚ   0,13931 
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Místní komunikace – ulice Halasova 

ZÚ   0,00000  -2,50% 6,03 m 

LN   0,00603  -1,89% 32,14 m 

LN   0,03817  -4,00% 5,83 m  R = 450 m 
          t = 4,75 m 
          y = 0,03 m 

KÚ   0,04400 
 

6.4.4 Šířkové uspořádání  

 šířka silnice III/3769 je 6,5 m 

 šířka místní komunikace jednosměrné je 3,5 m 

 šířka místní komunikace obousměrné je 6,5 m 

 šířka chodníku podél komunikace je 2,0 m 

 šířka chodníku podél stávajících objektů je 1,75 m 

 šířka chodníku na samostatném tělese je 1,5 m 

6.4.5 Výpočet parkovacích stání 

Základní vzorec: N = P0 * Ka * Kp 

    P0 – základní počet parkovacích stání 
    Ka – stupeň automobilizace 
    Kp – součinitel redukce počtu stání 

 Počet parkovacích stání před obchodem 

N = 1,0 * 1,01 * 1,0 = 1 

Na základě sčítání intenzit dopravy bylo zjištěno, že před 
obchodem za hodinu průměrně zastaví 16 vozidel s dobou stání do 
10 minut. Z tohoto důvodu bylo před obchodem navrženo 6 
parkovacích stání, i když dle výpočtu by postačovalo pouze jedno. 

  Počet parkovacích stání na Horním náměstí 

počet domů – 14 

počet osob na 1 dům – 4 

počet osob celkem – 56 

P0 = 20 osob / 1 stání = 56 / 20 = 2,8 

N = 2,8 * 1,01 * 1,0 = 2,83 

nutný počet stání 3, navržený počet stání 11 
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6.4.6 Konstrukce vozovky 

Vzhledem k tomu, že se jedná o stavební úpravu stávajících 
komunikací v převážné většině dojde pouze k odfrézování 
stávajícího krytu do hloubky 100 mm. V místech kde je navržena 
úprava trasy mimo stávající komunikaci bude provedena 
konstrukce vozovky v celé tloušťce. 

Návrh konstrukčních vrstev vozovky vychází z technického 
předpisu TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací. 

 
Konstrukce odfrézované vozovky: 

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy  ACO 11 tl. 40 mm 
Spojovací asfaltový postřik  0,4 kg/m2  PS 
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy  ACP 16 tl. 60 mm 
Spojovací asfaltový postřik  0,8 kg/m2  PS     

celkem          tl. 100 mm 

Konstrukce doplňovaných částí vozovky: 

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy  ACO 11 tl. 40 mm 
Spojovací asfaltový postřik  0,4 kg/m2  PS 
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy  ACP 16 tl. 60 mm 
Infiltrační postřik  0,6 kg/m2   PI 
Mechanicky zpevněné kamenivo  MZK  tl. 150 mm 
Štěrkodrť      ŠDB    min  tl. 200 mm 

celkem            min tl. 450 mm 

Konstrukce samostatným sjezdem: 

Betonová dlažba     DL 80 tl. 80 mm 
Ložní vrstva      L 40  tl. 40 mm 
Mechanicky zpevněné kamenivo  MZK  tl. 150 mm 
Štěrkodrť      ŠDB  tl. 150 mm 

celkem          tl. 420 mm 

Konstrukce chodníku: 

Betonová dlažba     DL 60 tl. 60 mm 
Ložní vrstva      L 30  tl. 30 mm 
Štěrkodrť      ŠDB  tl. 150 mm 

celkem          tl. 240 mm 
 



18 

 

6.4.7 Odvodnění 

 Odvodnění je zajištěno podélným a příčným sklonem 
vozovky do stávajících uličních vpustí, napojených na dešťovou 
kanalizaci. 

 

6.4.8 Obruby 

Jak u silnice, tak u místních komunikací byly navrženy silniční 
obruby ABO 100/15/25 výšky 120 mm a v místech samostatných 
sjezdů, u přechodu pro chodce a místa pro přecházení silniční 
obruby ABO 100/15/15 výšky 20 mm. U chodníků byly navrženy 
zahradní obruby ABO 100/5/25 výšky 60 mm a místy zapuštěny na 
úroveň chodníku. Všechny obruby budou osazovány do 
betonového lože C 15/20 tl. minimálně 100 mm. 

6.4.9 Zajištění rozhledů na křižovatce 

Napojení ulice Štěchovská na Horní náměstí nesplňuje šířkové 
uspořádání komunikace. Přilehlé rodinné domy č.p. 29 a 30 brání 
v rozhledu při výjezdu z místních komunikací na silnici III/3769. Aby 
byl zajištěn bezpečný výjezd z místní komunikace v ulici Halasova 
na silnici III/3769 musí být rozhled zajištěn odrazovým zrcadlem 
průměru 0,9 m umístěným na protější straně komunikace. 

Stejná situace nastává při výjezdu z místní komunikace na 
Horním náměstí u rodinného domu č.p. 30, kde bude nutné rozhled 
zajistit osazením odrazového zrcadla o průměru 0,8 m na protější 
straně komunikace. Protože by v tomto místě zrcadlo zasahovalo 
do chodníku bude umístěno na ocelovém výložníku nad chodníkem 
se spodní hranou ve výšce 2,5 m od nivelety chodníku. 

 délka rozhledu z místní komunikace v ulici Halasova na silnici 
III/3769 směrem do ulice Štěchovská je 45 m 

 délka rozhledu z místní komunikace na Horním náměstí na 
silnici III/3769 směrem do ulice Štěchovská je 35 m 

6.4.10 Svislé dopravní značení 

Bylo navrženo snížení rychlosti na silnici III/3769 směrem 
z ulice Štěchovská na Horní náměstí ze stávajících 40 km/h na 30 
km/h. Další řešení dopravního značení je zakresleno v přiložené 
situaci dopravního značení. 

 



19 

 

6.4.11 Zabezpečení přístupu a užívání stavby osobami se sníženou 
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. U obrub nižších než 
80 mm jsou navrženy varovné pásy z reliéfní dlažby šířky 0,4 m, 
dále pak u přechodu a místa pro přecházení jsou jako vodící linie 
navrženy signální pásy šířky 0,8 m. Je navrženo jedno vyhrazené 
parkovací místo. 

7. Závěr 

Tato bakalářská práce řeší návrh stavební úpravy Horního 
náměstí v Lysicích. Výsledkem práce je variantní řešení dopravního 
uspořádání dané lokality. Zpracované varianty vedou ke zvýšení 
bezpečnosti provozu vozidel i chodců, řeší živelné nevyhovující 
parkování a usměrnění provozu ve velmi nepřehledném místě. Při 
zpracování bakalářské práce bylo postupováno v souladu s platnými 
předpisy a normami a byly plně respektovány požadavky dané Úřadem 
městyse Lysice.   
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TP 189 Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích – II. vydání 
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TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací 
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TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích – II. 
vydání 
TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích – II. vydání 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 
 
č. číslo 
TP technické podmínky 
km kilometr 
m metr 
cm centimetr 
mm milimetr 
tl tloušťka 
ZÚ začátek úseku 
TK začátek oblouku (tečna – kružnice) 
KT konec oblouku (kružnice – tečna) 
KÚ konec úseku 
LN lom sklonu nivelety 
R poloměr 
L délka 
t tečna oblouku 
y vzepětí oblouku 
III/3769 silnice třetí třídy/číselné označení silnice 
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