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Abstrakt 
 
  Cílem této bakalářské práce je úprava stávající křižovatky na nám. Svobody v Ústí nad 
Orlicí. Stávající stav je nevyhovující z dopravně-bezpečnostního hlediska. Problematické 
je odbočování vozidel z ulice Tvardkova do ulice 17. listopadu a následné překážení 
vozidlům odbočujícím z ulice Letohradská do ulice Tvardkovy. Dále je problematické 
umístění autobusové zastávky a nebezpečný pohyb chodců po křižovatce. Obsahem 
bakalářské práce je návrh zlepšení přehlednosti křižovatky- výstavbou okružní křižovatky. 
  
Klíčová slova 
 
  Rekonstrukce, okružní křižovatka, intravilán, autobusová zastávka, chodci, Ústí nad 
Orlicí  
  
  
Abstract 
 
 The aim of this bachelor thesis is a change of the existing crossroad in Svoboda Square in 
Ústí nad Orlicí. The current state of the crossroad is inconvenient from a traffic safety 
point of view. It is problematic when the cars turn into 17 Listopadu Street from 
Tvardkova Street and hinder the cars going into Tvardkova Street from Letohradská 
Street. Furthermore, the location of the bus station is inappropriate and pedestrians who 
cross the street are in danger. The content of this thesis is to propose improvements of 
clarity by the construction of the roundabout.  
 
Keywords 
 
  Reconstruction, Roundabout, urban area, bus stop, pedestrians, Usti nad Orlici 
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1. Identifikační údaje 
 

1.1.  Stavba 
 

Název stavby:  Úprava křižovatky v Ústí nad Orlicí na náměstí Svobody 

Místo stavby:   Ústí nad Orlicí 

Katastrální území: Ústí nad Orlicí (okres Ústí nad Orlicí);775274 

Kraj:   Pardubický 

Druh stavby:  Rekonstrukce stávající křižovatky 

 

1.2.  Zadavatel 
 

Název objednatele: FAST VUT v Brně 

Adresa objednatele: Veveří 331/95, 602 00 Brno 

Telefon:  541 141 111 

Email:    info@fce.vutbr.cz 

 

1.3.  Investor 
 

Název investora: Správa a údržba silnic Pardubického kraje 

Adresa investora: Doubravice 98; Pardubice 533 53 

IČO:   00085031 

Email:   info@suspk.cz 

 

2. Zdůvodnění bakalářské práce 
 

Předmětem bakalářské práce je návrh úpravy stávající křižovatky na náměstí Svobody 

v Ústí nad Orlicí. Úprava křižovatky není nezbytná z důvodu kapacitního, nýbrž 

z hlediska dopravně-bezpečnostního. Je zde příliš mnoho místa pro manévrování, 

jak řidičů vozidel, tak i chodců. Z uvažovaných variant je okružní křižovatka hodnocena 

jako nejbezpečnější zejména pro chodce. Řešené ulice Tvardkova, Polská, Letohradská, 
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Jiráskova a 17. listopadu jsou místní komunikace funkční skupiny C- obslužné 

komunikace. 

Dalším předmětem této bakalářské práce je přesun autobusové zastávky na vhodnější 

místo a ze stávající plochy autobusové zastávky vytvoření parkovacích míst. 

Návrh by měl křižovatku zpřehlednit a tím pádem i zvýšit její bezpečnost.  

Celkový průměr okružní křižovatky je navržen na 30 m. Větší průměr by mohl být 

nevyhovující z důvodu zachování památného stromu - buk lesní červenolistý, který stojí 

na křižovatce v ostrůvku mezi silnicí a chodníkem před čp. 694.   

Ulice Polská je v návrhu zachována jako jednosměrná z důvodu bezpečnosti žáků 

Základní školy. Stejně tak je zachována ulice Jiráskova jako jednosměrná, protože stávající 

stav plně vyhovuje jak z hlediska bezpečnosti, tak počtu parkovacích míst. Z ulice 

Tvardkova je navržen příjezd na parkoviště. Ulice Letohradská a 17. listopadu mají 

v novém stavu dělící a ochranné ostrůvky. Stavba je navržena bezbariérově pro užívání 

osob s omezenou schopností pohybu. Všechny ulice navazují na stávající stav.   

 

3. Stanovení zájmové oblasti 
 

Řešená křižovatka se nachází v intravilánu ve městě Ústí nad Orlicí. 

Návrh ulice Tvardkova začíná v místě stávající autobusové zastávky. Ulice Polská 

je řešena od zúžení před dřívějším uzavřením a vytvořením jednosměrné komunikace. 

Začátek úseku ulice Letohradská je od místa vjezdu na soukromé parkoviště Pivnice 

U skoby po pravé straně ve směru z náměstí Svobody na Letohrad. Ulice Jiráskova 

je řešena v krátké vzdálenosti, a to od úrovně domu čp. 694 po levé straně ve směru 

jednosměrky do křižovatky. A jako poslední je ulice 17. Listopadu, zájmová oblast začíná 

v úrovni domu čp. 603, který leží na pravé straně ve směru z centra na náměstí Svobody.  

Všechny ulice jsou řešeny v nezbytné délce pro výškové napojení na stávající stav. 
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4. Výchozí údaje pro návrh 
 

Kategorie stávajících komunikací jsou: ulice Tvardkova MO2 11,8/8,1/50, ulice Polská 

MO1 6,5/4/50, ulice Letohradská MO2 14/10/50, ulice Jiráskova MO1p 11,8/5,1/50 

 a ulice 17. Listopadu MO2p 15,75/10,8/50. 

V řešené oblasti se nevyskytují drážní ani mostní tělesa. 

 

4.1.  Dopravní průzkum 
 

Dopravní průzkum byl proveden v pondělí, 7.dubna 2014, a to v dopoledních hodinách 

od 7:00 - 9:30 a odpoledních hodinách od 13:15 - 16:15. Měření probíhalo zapisováním 

do vytvořených protokolů (C. Dopravní průzkum, č. přílohy 8) a následným zpracováním. 

Z naměřených hodnot byly zjištěny dopolední a odpolední dopravní špičky. Dopolední 

špička byla zjištěna mezi 7:30 - 8:30 a odpolední mezi 14:45 - 15:45. Z těchto údajů, 

tedy špičková hodina, den v týdnu, roční období a počet osobních a nákladních vozidel 

včetně autobusů, byla na základě TP 189 2. vydání, spočítána hodnota RPDI - roční 

průměr denních intenzit. Výpočet byl proveden pro nejzatíženější směr, a to v ulicích 

Letohradská- Tvardkova. Hodnota RPDI byla spočítána jak pro osobní automobily, 

tak pro nákladní vozidla, včetně autobusů.  

Pro osobní automobily byla zjištěna hodnota RPDI ≈ 3900 vozidel/ 24h v obou 

směrech. 

Hodnota RPDI pro nákladní vozidla včetně autobusů činí 105 vozidel/ 24h v obou 

směrech (C. Dopravní průzkum, č. přílohy 12). 

Prvotní výpočet denní intenzity pro všechny směry byl proveden vynásobením hodinové 

intenzity deseti a následné grafické zobrazení těchto hodnot. (C. Dopravní průzkum, 

č. přílohy 11) 
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4.2.  Nehodovost dle PČR 
 

Zkoumaný úsek není nijak zvlášť kritický z  hlediska dopravních nehod dle statistického 

vyhodnocení nehodovosti PČR, ale přece zde jsou evidovány dopravní nehody automobilů 

a chodců. Nicméně ze zkušeností místních lidí, včetně mě, je tato křižovatka nebezpečná. 

Osobně jsem byl svědkem při dopravním průzkumu lehkého střetu vozidla s cyklistou.  

 

 

 
 

Obr. 1 Mapa nehodovosti PČR 

 

Druh dopravní nehody: 

 

1- srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem 

2- srážka s chodcem 

3- srážka s pevnou překážkou 
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4.3.  Linky autobusů 
 

V první fázi této práce byla autobusová zastávka uvažována na stejném místě 

jako stávající, což je v místě křižovatky. Ve směru z Letohradu do centra a zpět, 

je oficiální zastávka pouze v jednom směru, a to z centra do Letohradu. Ve druhém směru 

autobusy zastavují naproti této zastávce. Proto v rámci návrhu je zřízena jedna nová 

pro směry Letohrad - centrum a Česká Třebová - centrum. Pro zjednodušení okružní 

křižovatky a vyhnutí se zbytečným dopravním komplikacím, byla zastávka z křižovatky 

přesunuta na ulici 17. listopadu. Všechny jsou umístěny v jízdním pruhu, jelikož není 

místo pro zastávkový záliv. Na obrázku 2 Stávající autobusové zastávky je vidět, 

kde autobusy zastavují ve stávajícím stavu, kde jsou oficiální zastávky a kde zastavují 

mimo určené místo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 Stávající autobusové zastávky 
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Na obrázku 3. Nové autobusové zastávky, lze vidět, jak jsou nově navržené zastávky.  

 
Obr. 3 Nové autobusové zastávky 

 

4.4.  Dopravní problémy a komplikace  

 
Nejzávažnější problém řešeného místa nastává, jakmile jedou vozidla ze směru 

od Letohradu (ulice Letohradská) na Českou Třebovou (ulice Tvardkova). Takto jedoucí 

vozidla musí dávat přednost v jízdě vozidlům jedoucím ze směru od centra (ulice 

Tvardkova) na Letohrad. V tu samou chvíli, vozidla jedoucí z ulice Tvardkova na Letohrad 

nebo do centra (ulice Tvardkova), musí dávat přednost vozidlům na hlavní komunikaci 

(ulice 17. listopadu a Letohradská). Vlivem velké plochy pro manipulaci, si vozidla 

jedoucí z tohoto směru (ulice Tvardkova) najíždějí buď na stranu k centru nebo směrem  
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na Letohrad. Tato vozidla, zejména ta, která jedou do centra, překážejí vozidlům, 

která chtějí odbočit z hlavní komunikace ze směru Letohrad do směru Česká Třebová. 

V dopravní špičce se tato komplikace nejvíce projeví, jelikož směr z ulice Letohradská 

na Tvardkovu a zpět, je nejzatíženější. Pak se v ulici Letohradská tvoří kolony vozidel, 

které chtějí odbočit, ale nemají kudy projet. 

Tuto situaci popisuje obr. 4 Dopravní problém- mapa  a obr. 5 Dopravní problém- foto 

stranu. 

 

 
 

Obr. 4 Dopravní problém- mapa 



- 18 - 
 

 
Obr. 5 Dopravní problém-foto 

 
Dále je tu nebezpečný a riskantní pohyb chodců po křižovatce. Jelikož si rádi zkracují 

cestu, nechodí po přechodech a raději rychle přeběhnou přes silnici, potom často dochází 

ke skoro-nehodám.  V případě okružní křižovatky vlastně nezbyde jiná možnost, než 

chodit po přechodu a vyhnout se tím komplikaci nebo nehodě. 

S tímto souvisí i stávající umístění autobusové zastávky, kde lidé vystoupí z autobusu 

a pokračují nejkratší cestou pěšky.   
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5. Charakteristiky území 
 
5.1.  Nadmořská výška lokality 
 

 
Řešená křižovatka se nachází v nadmořské výšce cca 362 m n. m. 

Tato nadmořská výška byla určena z nivelačního bodu ZB1- 221.1, který se nachází na 

ostrůvku se zelení. 

 
Obr. 6 Místopis nivelačního bodu 

 
 
5.2.  Geologické údaje 
 

 
V této lokalitě se nenachází ložiska nerostů ani 

hornická činnost. 

Dle geologické mapy pro Ústí nad Orlicí 

se v daném místě vyskytuje kamenitý až  hlinito-

kamenitý sediment. 

Při návrhu vozovky se uvažuje s typem podloží 

P III. 

 

Obr. 7 Geologická mapa 
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5.3.  Meteorologické charakteristiky 
 

 
Z Českého Hydrometeorologického ústavu byly zjištěny územní srážky v roce 2014. 
 

 

 
 
Vysvětlivky:  
S = úhrn srážek [mm] 
N = dlouhodobý srážkový normál 1961-1990 [mm] 
% = úhrn srážek v % normálu 1961–1990 
 
 
5.4.  Chráněné území 

 
 

Stavba se nachází v intravilánu. Vlivem stavby se neohrozí životní prostředí. 

Z hlediska ochrany přírody je zde potřeba zachovat památný strom - buk lesní červenolistý. 

Zde přikládám 

dokumentaci 

o rozhodnutí 

a odůvodnění 

prohlášení stromu 

za památný. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8 Rozhodnutí 
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Obr. 9 Odůvodnění 
 

Obvod kmene měřeného 1,3 m nad zemí je 2,8 m. 

 
 

Obr. 10 Foto památného stromu 
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6. Základní údaje návrhu 
  

Při návrhu byl brán zřetel na stávající stav. Vzdálenosti úprav jednotlivých větví 

jsou brány jako nezbytně nutné pro napojení na stávající stav. Nový stav se co nejvíce blíží 

stávajícímu stavu, proto zde nejsou uvažovány zářezy a násypy.  

 
6.1.  Délky úprav jednotlivých větví 
 

Polská - ulice je navržena nejblíže stávajícímu stavu. Dříve byl na konci ulice přikázaný 

směr jízdy vpravo. V návrhu není žádný. Délka úpravy větve je 44,28 m. Komunikace 

je navržena jako jednosměrná dle stávajícího stavu. 

 

Letohradská - v celé své délce je navržena jako dvoupruhová obousměrná. Pro větší 

bezpečnost chodců je zde navržen dělící a ochranný ostrůvek s přechodem, 

který ve stávajícím stavu vůbec nebyl. Délka úpravy je 48,07 m. Ve vzdálenosti 

21,38 m je napojení větve Polská. 

 

Jiráskova - délka úpravy komunikace je 17,85 m. Větev je jednosměrná. V této větvi 

se řeší rozšíření v místě křížení nám. Svobody a napojení na okružní křižovatku. 

 

17. listopadu - tato větev je řešena v délce 46,31 m. Na začátku úseku je umístěná nově 

navržená autobusová zastávka, která je umístěna v jízdním pruhu. Před napojením 

na okružní křižovatku je zde navržen dělící a ochranný ostrůvek s přechodem. 

 

Tvardkova - délka úpravy je 58,59 m. Na začátku úseku je umístěna zastávka v jízdním 

pruhu, která tu byla již ve stávajícím stavu. Před napojením na okružní křižovatku 

je po pravé straně vjezd na nově navržené parkoviště. 
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6.2. Příčné uspořádání  
 

Větev Polská: 

 

Funkční skupina:  C 

Třída komunikace:  MO- místní obslužná 

Návrhová kategorie:  MO1 6,5/4/50 

Charakter komunikace: Jednopruhová 

 

 

 

Příčné uspořádání: 

Jízdní pruh-   4 m 

Šířka vodícího proužku- - 

Celkové zpevnění-  4 m 

 

Příčný sklon je zde navržen jako základní střechovitý 2,5%. V místě směrového 

oblouku se mění na jednostranný sklon 2,5% a 2,0%, dále pak na jednostranný sklon 2,5%. 

V místě křížení s ulicí Letohradská je příčný sklon 3,8%, což je podélný sklon větve 

Letohradská. Sklon vzestupnice je zvolen 0,5%. 

 

Větev Letohradská: 

 

Funkční skupina:  C 

Třída komunikace:  MO- místní obslužná 

Návrhová kategorie:  MO2p 14,5/10/50 

Charakter komunikace: Dvoupruhová, směrově nerozdělená 

 

Příčné uspořádání: 

Jízdní pruh -   4,5 m 

Šířka vodícího proužku - 0,25 

Celkové zpevnění -  2x4,75+ 2x0,25= 10 m 
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Základní střechovitý sklon 2,5%, který je zachován až po napojení na jízdní pás okružní 

křižovatky, kde přechází v 0,0%, což je podélný sklon okružní křižovatky. 

Sklon vzestupnice je zvolen 1,2%. 

 

Větev Jiráskova: 

 
Funkční skupina:  C 

Třída komunikace:  MO- místní obslužná 

Návrhová kategorie:  MO1p 13/5/50 

Charakter komunikace: Jednopruhová 

Příčné uspořádání: 

Jízdní pruh-   4,5 m 

Šířka vodícího proužku- 0,25 

Celkové zpevnění-  4,5+ 2x0,25= 5 m 

 

Zde je navržen jednostranný příčný sklon 2,5%, který v místě napojení na jízdní pás 

okružní křižovatky přechází v 0,0%, což je podélný sklon okružní křižovatky. 

Sklon vzestupnice je zvolen 1,2%. 

 

Větev 17. listopadu: 

 

Funkční skupina:  C 

Třída komunikace:  MO- místní obslužná 

Návrhová kategorie:  MO2p 18/12/50 

Charakter komunikace: dvoupruhová, směrově nerozdělená 

 

Příčné uspořádání: 

Jízdní pruh -   5,75 m 

Šířka vodícího proužku - 0,25 

Celkové zpevnění -  2x5,75+ 2x0,25= 12 m 

 

Je zde základní střechovitý sklon 2,5%, který je souvislý až po napojení na jízdní pás 

okružní křižovatky, kde se mění v 0,0%, což je podélný sklon okružní křižovatky. 
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Sklon vzestupnice je zvolen 1,2%. 

 

Větev Tvardkova: 

 

Funkční skupina:  C 

Třída komunikace:  MO- místní obslužná 

Návrhová kategorie:  MO2p 12/8/50 

Charakter komunikace: dvoupruhová, směrově nerozdělená 

 

Příčné uspořádání: 

Jízdní pruh -   3,75 m 

Šířka vodícího proužku - 0,25 

Celkové zpevnění -  2x3,75+ 2x0,25= 8 m 

 

Zde je základní střechovitý příčný sklon 2,5%, který se v místě napojení na pás okružní 

křižovatky mění na 0,0%, což je podélný sklon okružní křižovatky. 

Sklon vzestupnice je zvolen 1,2%. 

 

Jízdní pás okružní křižovatky: 

 

Příčné uspořádání: 

Prstenec -   2,0 m 

Jízdní pruh -   4,75 m 

Šířka vodícího proužku - 0,25 

Celkové zpevnění -  4,75+ 0,25+ 2,0= 7 m 

 

Jak na jízdním páse, tak na prstenci je navržen příčný sklon 2,5%. V místě napojení 

větve Jiráskova je z důvodu zaručení odvodnění navržen příčný sklon 1,5%. Sklon 

vzestupnice je 0,8%. 
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6.3.  Ukončení vozovky a chodníků v příčném směru 
 

6.3.1. Vozovka 
 

Ukončení všech vozovek v příčném směru je navrženo, silničním betonovým 

obrubníkem ABO (1000x150x250), do betonového lože C25/30 XF2. Výškový rozdíl 

obruby a vozovky je 120 mm. V místě přechodů je snížený obrubník  

na výškový rozdíl 20 mm. 

V místě autobusové zastávky je navržen Kasselský betonový obrubník přímý CSB HK 

(1000x600x330) do betonového lože C25/30 XF2, kde je výškový rozdíl 200 mm. 

Na rozmezí jízdního pásu a prstence okružní křižovatky je navržen betonový obrubník 

(1000x150x250) do betonového lože C25/30 XF2 bez výškového rozdílu prstence 

a jízdního pásu. 

      

6.3.2. Chodník 
 

Ukončení chodníků ze strany k vozovce je navrženo, silničním betonovým obrubníkem 

ABO (1000x150x250) do betonového lože C25/30 XF2. 

Ze strany k zatravnění je navržen chodníkový betonový obrubník 

 ABO (1000x100x250) do betonového lože C25/30 XF2. 

Ze strany k napojení na stávající stav obruby nejsou navrženy, jelikož jsou chodníky 

dodělané k betonovým plotům nebo zídkám jednotlivých pozemků. Vše je navrženo 

bezbariérově pro užívání osob s omezenou schopností pohybu. 

 
6.4.  Směrové řešení 

 
Začátek staničení je umístěn v napojení na stávající stav a konec na vnitřní hraně 

prstence okružní křižovatky. 

Větev Polská: 

  Staničení směr. Prvek délka [m] 

ZÚ 0,00000 přímá 31,27 

TK 0,03127 oblouk R= 10m 7,15 

KT 0,03842 přímá 5,86 

KŮ 0,04428     



- 27 - 
 

 

Větev Letohradská: 

  Staničení směr. Prvek délka [m] 

ZÚ 0,00000 přímá 48,07 

KÚ 0,04807     
 

Větev Jiráskova: 

  Staničení směr. Prvek délka [m] 

ZÚ 0,00000 přímá 5,38 

TK 0,00538 oblouk R= 80m 12,46 

KŮ 0,01785     
 

Větev 17. listopadu 

  Staničení směr. Prvek délka [m] 

ZÚ 0,00000 oblouk R= 129m 21,01 

KT 0,02101 přímá 25,30 

KÚ 0,04631     
 

Větev Tvardkova: 

  Staničení směr. Prvek délka [m] 

ZÚ 0,00000 přímá 38,17 

TK 0,03817 oblouk R= 17m 7,57 

KT 0,04574 přímá 12,84 

KŮ 0,05859     
 

 

Vnitřní hrana okružní křižovatky: 

  Staničení směr. Prvek délka [m] 

ZÚ 0,00000 oblouk R= 8m 50,26 

KÚ 0,05026     
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6.5.  Výškové řešení 
 

Začátek staničení podélných profilů je umístěn do místa napojení na stávající stav 

a konec na vnitřní hraně prstence okružní křižovatky. 

 

Větev Polská: 

  Staničení sklon 
[%] délka [m] poloměr [m] délka tečny [m] 

ZÚ 0,00000 -2,13 14,10 1500 8,793 

  0,01410 -3,30 21,04 140 4,062 

  0,03514 +2,50 9,14     

KÚ 0,04428         
 

Větev Letohradská: 

  Staničení sklon 
[%] délka [m] poloměr [m] délka tečny [m] 

ZÚ 0,00000 -2,28 18,50 500 3,801 

  0,01850 -3,81 15,57 200 6,304 

  0,03407 +2,50 14,00     

KÚ 0,04807         
 

Větev Jiráskova: 

  Staničení sklon 
[%] délka [m] poloměr [m] délka tečny [m] 

ZÚ 0,00000 -1,21 4,15 250 3,384 

  0,00415 +1,50 13,69     

KÚ 0,01785         
 

Větev 17. listopadu: 

  Staničení sklon 
[%] délka [m] poloměr [m] délka tečny [m] 

ZÚ 0,00000 +1,62 22,23 1500 12,081 

  0,02223 +3,23 17,08 0 0,000 

  0,03931 +2,50 7,00     

KÚ 0,04631         
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Ve staničení 0,03931 je lom sklonu bez zaoblení z důvodu eliminace zbytečných 

násypů. Je potřeba napojit větev na jízdní pás okružní křižovatky. Jestliže by sklon 

2,5% pokračoval směrem od OK, podstatně by se zvýšil násyp. Rozdíl sklonů 

je 0,73% což je v rámci normy ČSN 736110. 

     

Větev Tvardkova: 

  Staničení sklon 
[%] délka [m] poloměr [m] délka tečny [m] 

ZÚ 0,00000 -1,24 44,59 350 6,594 

  0,04459 +2,5 14     

KÚ 0,05859         
 

Vnitřní hrana okružní křižovatky: 

  Staničení sklon 
[%] délka [m] poloměr [m] délka tečny [m] 

ZÚ 0,00000 0,00 50,26     

KÚ 0,05026         
 

 

6.6.  Povrchové odvodnění 
 

Povrchové odvodnění je zabezpečeno příčným a podélným sklonem vozovky. 

V kritických místech byl ověřen výsledný příčný sklon = +   který nesmí 

být menší než 0,5% 

P…výsledný sklon [%] 

p…příčný sklon [%] 

s…podélný sklon [%] 

 
Kritická místa byla na větvích Polská a Letohradská. Tato místa byla v lomech sklonu, 

kde je podélný sklon nulový. 
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Větev Polská: 
 

 
 
Obr. 11 Ověření výsledného sklonu-Polská 
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Větev Letohradská: 
 
 

 
 

Obr. 12 Ověření výsledného sklonu-Letohradská 
 
 
 
6.7.  Podpovrchové odvodnění 
 

Odvodnění zemní pláně je zajištěno podélným trativodem z trub HDP DN 150 mm. 

Trativody jsou uloženy do pískového lože tloušťky 100 mm. Zaústěny jsou 

pak do kanalizace. 
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6.8.  Konstrukce zpevněných ploch a ostrůvků 
 
Konstrukce vozovky byla spočítána dle přílohy C. Dopravní průzkum, č. přílohy 13. 

 

Návrhové parametry vozovky: 

Návrhová dopravní rychlost: 50 km/h 

Plánovaná životnost vozovky: 25 let 

Návrhová úroveň porušení: D1 

Třída dopravního zatížení: IV 

 

6.8.1. Konstrukce vozovky 
 
Konstrukce vozovky dle TP 170- tl. 450 mm, číslo katalogového listu D1-N-5-IV-PIII: 

Asfaltový beton střednězrnný   ACO 11S 40 mm 

Spojovací postřik z kationaktivní emulze PSE SP  0,20 kg/m2 

Asfaltový beton pro podkladní vrstvu  ACP 16+ 70 mm 

Spojovací postřik z kationaktivní emulze PSE SP  0,30 kg/m2 

Infiltrační postřik z kationaktivní emulze PI  IP  1,00 kg/m2 

Kamenivo zpevněné cementem C8/10   SC 0/32 140 mm 

Mechanicky zpevněná zemina   MZ    min. 200 mm 

Celkem          min. 450 mm 

 
6.8.2. Konstrukce prstence okružní křižovatky 
 
Konstrukce prstence dle TP 170- tl. 550 mm, číslo katalogového listu D1-D-1-IV-PIII: 

Dlažební kostky     DL  100 mm 

Ložní vrstva DDK 2-4    L  40 mm 

Kamenivo zpevněné cementem C8/10   SC 0/32 210 mm 

Mechanicky zpevněná zemina   MZ    min. 200 mm 

Celkem          min. 550 mm 

 

6.8.3. Konstrukce chodníku 
 
Konstrukce chodníku dle TP 170- tl. 240 mm, číslo katalogového listu D2-D-1-CH-PIII 

Betonová dlažba zámková    DLI  60 mm 

Ložní vrstva- DDK 4-8    L  30 mm 
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Štěrkodrť 0/63     MZ    min. 150 mm 

Celkem          min. 240 mm 

 

6.8.4. Konstrukce ostrůvků 

 

Zatravnění  - 

Ornice   150 mm 

Urovnání podloží -  

 

 

7. Dopravní značení 
 

Návrh veškerého dopravního značení je znázorněn ve výkresové dokumentaci - výkres 

č. 3 - situace dopravního značení M 1:300. Provedení dle předpisů stanovené ŘSD ČR. 

 
7.1.  Svislé dopravní značení 
 

Nově navržené svislé dopravní značení se týká zejména označení kruhového objezdu, 

tím pádem změny přednosti v jízdě a ukončení hlavní silnice. Dále označení přechodů 

pro chodce na větvích Letohradská, 17. listopadu a Tvardkova. Na okružní křižovatce 

jsou navrženy směrové ukazatele. Před a za ostrůvky jsou umístěny značky směru 

objíždění. Dále zákaz odbočení vpravo na ulici Jiráskova. Ze směru Letohradská zákaz 

odbočení vlevo na ulici Polská a ze směru od kruhového objezdu na Letohrad zákaz 

odbočení vpravo na ulici Polská. Na parkovišti je parkování s parkovacím kotoučkem. 

 

7.2.  Vodorovné dopravní značení 
 

Vodorovné dopravní značení bude provedeno vysokotlakou stříkací technikou, 

která umožňuje nástřik silných vrstev barev s vyšší viskozitou. Díky mnohem nižšímu 

postřiku je šetrnější k životnímu prostředí. 
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8. Zohlednění a posouzení varianty Bc. Matěje 
Šedy 

 
 

 
 
Obr. 13 Situace Bc. Matěje Šedy 
 

Varianta Bc. Šedy řeší ulici Polskou, jako obousměrnou, která je dle mých informací 

jednosměrná z důvodu bezpečnosti žáků ZŠ Bratří Čapků. V mé variantě jsem 

toto respektoval a nechal ulici dále jako jednosměrnou. K umístění autobusové zastávky 

bych vytknul najíždění autobusů na zastávku. Jak je zřetelné, autobus při najíždění 

na zastávku přejíždí ulici Polskou už mimo okružní křižovatku, což by mohlo 
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být komplikované zejména při větším provozu. Navržené směrové a řadící tabule, 

na kterých je zobrazen tvar okružní křižovatky, jsou na dané území příliš veliké. Tyto 

tabule by zasahovaly do zahrad soukromých pozemků. 

9. Závěr 
 

Výsledkem této bakalářské práce, je návrh úpravy a rekonstrukce stávající křižovatky 

na náměstí Svobody v Ústí nad orlicí. Toto řešení je vhodné pro zpřehlednění křižovatky 

a zvýšení bezpečnosti jak chodců, tak i řidičů. Součástí práce bylo identifikování 

rizikového chování účastníků provozu, což je odbočování vozidel z ulice Tvardkova 

do ulice 17. listopadu a nebezpečný pohyb chodců po křižovatce. Tímto návrhem budou 

chodci usměrněni k pohybu po chodnících a přechodech.  Byla přesunuta autobusová 

zastávka a místo stávající, bylo navrženo parkoviště pro zvětšení počtu parkovacích míst 

v této lokalitě. Návrh byl překontrolován vytvořením obalových křivek. 
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Seznam použitých zdrojů 
Zákony: 

 

 Zákon 13/2007 Sb. o pozemních komunikací 

 Zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon 

 Zákon 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích 

 Vyhláška č. 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové 

užívání osob 
 

Normy: 

 

 ČSN 73 6102 Projektování křižovatek 

 ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 

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

a stanoviště – Návrh zastávek 

 ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel  

 

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 170 Navrhování vozovek 

 Dodatek TP 170 Navrhování vozovek 

 TP 189 Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích- II. vydání 

 TP 135 Projektování okružních křižovatek 

 
Webové stránky: 
 
 

 Vyhledávání: www.google.cz  

 Potřebné mapy: www.mapy.cz 
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 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR: http://drusop.nature.cz/ 

 Nehodovost PČR- http://maps.jdvm.cz/cdv2/apps/nehodynalokalite/ 

 Česká geologická služba: http://www.geology.cz/ 

 Český hydrometeorologický ústav: http://portal.chmi.cz/ 

 Český úřad zeměměřický a katastrální: http://www.cuzk.cz/ 

 Ředitelství silnic a dálnic ČR: http://www.rsd.cz/ 

 Politika jakosti pozemních komunikací: http://www.pjpk.cz/ 

 

Další podklady: 
 
 Výškopis 

 Polohopis 

 Ortofoto mapy 

 územní plán města Ústí nad Orlicí 

 jízdní řád ČSAD Ústí nad Orlicí 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 
 

čp.  číslo popisné 

km  kilometr 

m  metr 

mm  milimetr 

m n.m. metrů nad mořem 

h  hodin 

km/h  kilometrů za hodinu 

R  poloměr 

Obr  obrázek 

Foto  fotografie 

MO  místní obslužná 

p  počet pruhů 

TP  technické podmínky 

ČSN  česká národní norma 

Sb.  Sbírka 

č.  číslo 

§  paragraf 

%  procenta 

≈  přibližně 

OK  okružní křižovatka 

M  měřítko 

DN  vnitřní průměr 

C  concrete 

XF  stupeň vlivu prostředí 

RPDI  roční průměr denních intenzit 

ZB  zhušťovací bod 

P  podloží 

ZÚ  začátek úseku 

KÚ  konec úseku 

TK  začátek oblouku (tečna- kružnice) 

KT  konec oblouku (kružnice- tečna) 



- 39 - 
 

Bc.  Bakalář 

PČR  policie české republiky 

ČR  česká republika 

ŘSD  ředitelství silnic a dálnic 

ZŠ  základní škola 

TNV0 průměrná denní intenzita provozu všech těžkých nákladních vozidel 

v roce sčítání 

N1 průměrná denní intenzita provozu lehkých nákladních vozidel (do 3 

t), vozidel/24 hodin 

N2 průměrná denní intenzita provozu středních nákladních vozidel (3 až 

10 t), vozidel/24 hodin 

PN2 průměrná denní intenzita provozu přívěsů středních nákladních 

vozidel, vozidel/24 hodin 

N3 průměrná denní intenzita provozu těžkých nákladních vozidel (nad 

10 t), vozidel/24 hodin 

PN3 průměrná denní intenzita provozu přívěsů těžkých nákladních 

vozidel, vozidel/24 hodin 

NS průměrná denní intenzita provozu návěsových souprav 

A  průměrná denní intenzita provozu autobusů 

PA  průměrná denní intenzita provozu přívěsů autobusů 

TNVk  průměrná hodnota denní intenzity provozu v návrhovém období 

δz , δk součinitelé nárůstu intenzity provozu pro roky počátku a konce 
návrhového období 
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