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Předmětem diplomové práce je návrh průtahu obce Švábenice, která je aktuálně 

v nevyhovujícím stavu. 

Na základě získaných podkladů byl vytvořen nový návrh směrového a výškového ře-

šení silnice v obci Švábenice. Tento návrh se zaměřuje na zvýšení bezpečnosti do-

pravy. Důležitým bodem bylo řešení nevyhovující křižovatky ve středě obce, která 

byla rozdělena do dvou křižovatek. Nový návrh zlepšuje rozhledové poměry a orien-

taci pro účastníky provozu, a tím zvyšuje bezpečnost v daném místě. Součástí ná-

vrhu je i řešení parkovacích stání, dopravního značení, odvodnění, zlepšení podmí-

nek pro chodce a osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. 

Návrh zohledňuje dotčené pozemky a jejich využití a respektuje stávající inženýrské 

sítě a požadavky uvedené v územím plánu obce.  

rekonstrukce, místní komunikace, křižovatka, bezpečnost dopravy  

This diploma thesis presents redesign of urban road in municipality Švábenice. The 

condition of this road is unsuitable.  

The redesign of horizontal and vertical solution is developed and proposed based 

on the obtained data. This proposal focuses on improvement of traffic safety. The 

important part of this redesign was the solution of the unsuitable intersection in the 

centre of municipality. This intersection was divided to two separate ones. The new 

proposal improves viewpoint and orientation conditions for drivers. This improves 

traffic safety in this location. This proposal contains solution of parking, traffic signs, 

drainage, improving safety and comfort of pedestrians and persons with disabilities. 

This redesign respects affected lands and their usage. It respects existing engineer 

networks and requirements of territorial plan of the municipality Švábenice.  

reconstruction, urban roads, intersection, traffic safety  
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ÚVOD  

Předmětem této diplomové práce je návrh rekonstrukce silnice II/428 v obci Švábenice 
směrovým a výškovým řešením. Největší pozornost je potřeba zaměřit na křižovatku ve středě 
obce, kde nejsou vhodné rozhledové podmínky a chybí zde psychologický aspekt hlavní 
komunikace. 

Vzhledem k tomu, že předmětem této práce je část silnice II/428 v rámci celé obce, je potřeba 
řešit návrh této sběrné komunikace komplexně. Součástí práce jsou proto také parkovací stání, 
odvodnění, dopravní značení. Vzhledem k tomu, že aktuálně jsou podél komunikace úseky bez 
chodníků, je potřeba je doplnit v celém řešeném úseku a stávající chodníky rekonstruovat za 
účelem zlepšení podmínek pro chodce a osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. 

Návrh by měl v největší možné míře zohledňovat dotčené pozemky, jejich využití a respektovat 
inženýrské sítě a požadavky uvedené v územním plánu obce.  
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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1 STAVBA 

Název stavby: Průtah silnice II/428 ve Švábenicích 

Místo stavby: Jihomoravský kraj 

Katastrální území: Švábenice 

Úroveň projektové dokumentace: Studie 

1.2 ZADAVATEL/OBJEDNATEL 

Objednatel: Vysoké učení technické v Brně  

Fakulta stavební 

Veveří 331/95 

60200 Brno 

1.3 ZHOTOVITEL 

Projektant: Bc. Petronela Štetinová 

 Čsl. Armády 1190/38 

 908 45 Gbely, SR 

2 ZDŮVODNĚNÍ  STAVBY 

Tato práce se zabývá rekonstrukcí silnice v obci Švábenice. Jedná se zejména o hlavní ulici v obci 
(silnice II/428). Z hlediska funkčních skupin dle ČSN 73 6110 se jedná o sběrnou komunikaci 
funkční skupiny B. Návrh respektuje stávající řešeni komunikace a je snaha o zachováni tohoto 
řešeni jak směrově, tak i výškově. 

Nebezpečným úsekem je křižovatka silnice II/428 a silnice III/4288. Tato křižovatka nesplňuje 
rozhledové poměry. Dnes je proto opatřena odrazovým zrcadlem pro zlepšení rozhledu. Na této 
křižovatce není jasná psychologická přednost na hlavní komunikaci. 

Cílem této práce je zabezpečit lepši rozhledové poměry na křižovatce silnic II/428 a III/4288, 
vybudování chodníku a bezpečnost provozu v obci. 

Při řešeni této křižovatky byly posouzeny dvě varianty. První varianta byla mini okružní 
křižovatka. Tato varianta se prokázala jako nerealizovatelná kvůli nedostatku místa 
v zastavěném území. První varianta je uvedena v přílohách v konceptech. Druhá varianta spočívá 
v rozdělení jedné křižovatky na dvě, a to na průsečnou a stykovou křižovatku. Tato varianta je 
dále rozpracovaná a popsaná v této průvodní správě.  

3 STANOVENÍ  ZÁJMOVÉ OBLASTI  

Zájmová oblast leží v intravilánu obce Švábenice v katastrálním území obce Švábenice. Návrh 
rekonstrukce silnice je vymezen dopravními značkami začátku a konce obce. Rekonstrukce je 
na začátku a na konci napojena na stávající stav komunikace. Vedlejší komunikace, které slouží 
zejména jako obslužní, jsou napojeny na novou hlavní komunikaci. Stavba je napojena na okolitý 
terén.  
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4 DOTČENÉ POZEMKY 

Číslo parcely Vlastnické právo 

3926/1 Jihomoravský kraj 

2196/1 Městys Švábenice 

2197/1 Městys Švábenice 

3950/5 Městys Švábenice 

112/3 Městys Švábenice 

3950/37 Městys Švábenice 

113 Městys Švábenice 

3984 Městys Švábenice 

114/1 Městys Švábenice 

3950/28 
Hlaváčová Jarmila, Jurčík Jan,  
Městys Švábenice, Zbranková Eliška 

3950/26 Městys Švábenice 

3902 Jihomoravský kraj 

3951/1 Městys Švábenice 

3951/7 Městys Švábenice 

1 Městys Švábenice 

3992 Městys Švábenice 

2 Městys Švábenice 

43 Městys Švábenice 

3991 Městys Švábenice 

231/1 Městys Švábenice 

4004 Městys Švábenice 

39/1 SJM Harásek Vítězslav a Harásková Lenka 

225/3 SJM Vrbácký Jan a Vrbácká Jarmila 

3951/8 Jihomoravský kraj 

3951/1 Městys Švábenice 

3900/1 Jihomoravský kraj 

3951/9 Městys Švábenice 

331/2 SJM Hodinka Libor a Hodinková Ludmila 

386/8 Vévoda Stanislav 

288/3 Bureš František 
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5 VÝCHOZÍ ÚDAJE  

Silnice II/428 je charakterizována jako místní komunikace sběrná.  

Křižovatka silnic II/428 a III/4288 je řešená jako průsečná. Ostatní větve křižovatky jsou obslužné. 

Uprostřed obce ze přemostění přes Švábenický potok, které je potřeba zachovat. Kvůli 
zastavěným plochám je nezbytné respektovat směrové i výškové řešení původní komunikace. 

5.1 PODKLADY PRO NÁVRH REKONSTRUKCE 

Pro potřeby studie bylo obstaráno výškové zaměření stávajícího stavu spolu s polohopisem 
a inženýrskými sítěmi od obce Švábenice. Ze získaného zaměření byl vytvořen digitální model 
terénu.  

Dopravní intenzity byly získány z celostátního sčítaní dopravy pro rok 2016. Intenzity 
pro řešenou silnici jsou 1514 SV (všechna motorová vozidla) z nichž 85 TNV (těžká nákladní 
vozidla). 

6 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ  

V blízkosti řešeného území se nenachází chráněná území. Nacházejí se zde ochranná pásma 
inženýrských sítí. Inženýrské sítě jsou vyznačeny ve výkresové dokumentaci. Pro další stupeň 
projektové dokumentace je potřebné získat vyjádření od správců sítí. 

V této oblasti nebyl proveden geotechnický průzkum.  

7 ZÁKLADNÍ  ÚDAJE NÁVRHU  

Navržená varianta úpravy průtahu obce respektuje zastavěné území, a tedy aj stávající řešení 
komunikace a napojeni na okolí. Komunikace je na začátku a na konci napojena na stávající 
vozovku.  

7.1 SMĚROVÉ ŘEŠENÍ  

Začátek úseku je veden v přímé o délce 52,52 m. Na ni navazuje pravostranný oblouk o poloměru 
100,00 m a dále přímý úsek délky 230,22 m. Následně je navržen oblouk o poloměru 170,00 m 
s navazující přímou 52,32 m. Na tento úsek navazují tři za sebou jdoucí oblouky. Prvý levostranný 
o poloměru 226,53 m, druhy levostranný o poloměru 100,00 m a třetí pravostranný oblouk 
o poloměru 100,00 m. následuje přímá o délce 77,58 m a levostranný oblouk o poloměru 
200,00 m. Koncový úsek je opět přímý délky 77,23 m. 

Podél trasy komunikace je navržen chodník šířky 2,0 m. Při napojení obslužných komunikaci je 
chodník přerušen a je zde vytvořeno místo pro přecházení. Výšková linie chodníku je zachována 
i v místech samostatných sjezdu k jednotlivým nemovitostem. V místě sjezdu je vytvořena 
nájezdová rampa šířky 0,30 m a sklone 1:2,5 tj. chodník je zde zúžený na 1,55 m. V km 0,41209 
a 0,49690 jsou vytvořeny přechody pro chodce. V Místech pro přecházení a přechodu 
pro chodce je chodník i s obrubník snížen na výšku 20 mm nad vozovku. Sníženi je provedeno 
pomoci rampy s max. sklonem 12,5 %. 

Vlevo v km 0,21523 – 0,32827 a vpravo v km 0,20796 – 0,29009 a 0,33933 – 0,39296 jsou 
navrženy podélné parkovací pruhy. 

V km 0,44613 jsou zastávky MHD. Zastávky se nacházejí naproti sobě a jsou bez zálivu. Intenzity 
jsou 1 voz/hod (rozestup mezi autobusy v protisměru je pul hodina). 
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Napojení obslužných komunikací je formou stykových případně průsečných křižovatek. 

Problematická křižovatka silnic II/428 a III/4288 a dvou obslužných komunikací byla rozdělená 
na dvě křižovatky. První křižovatka byla navržená jako styková v km 0,561290 napojením 
obslužné komunikace. Druhá křižovatka v km 0,588764 byla navržená jako průsečná.  

7.2 VÝŠKOVÉ  ŘEŠENÍ  

Výškové řešení je navrženo tak, aby co nejvíce kopírovalo stávající výškové poměry území. 
Maximální navržený podélný sklon je proto 6,75 % na délce 274,18 m. Minimální sklon je 1,43 %. 

Ve výškovém řešení jsou navrženy tři výškové oblouky. V km 0,045209 je vypuklý oblouk 
o poloměru 1000,0 m, vydutý je v km 0,442578 o poloměru 2000,0 m a v km 0,638789 je navržen 
vydutý oblouk o poloměru 1500,0 m.  

7.3 ŠÍRKOVÉ USPOŘÁDANÍ  

Základní uspořádaní odpovídá obousměrným směrově nerozděleným komunikacím.  

Hlavní komunikace II/428 

Kategorie komunikace: MS2 15/12/50 

Návrhová rychlost: 50 km/h 

Jízdní pruh: 2x3,25 m = 6,50 m 

Vodící proužek: 2x0,25 m = 0,50 m 

Celkem 7,00 m 

Chodník 

Bezpečnostní odstup 0,50 m 

Pruh pro chodců 1,50 m 

Celkem 2,00 m 

Parkovací pruh 

Parkovací pruh 2,00 m 

Celkem 2,00 m 

 

Vedlejší komunikace III/4288 (os 7 vlevo) a obslužné komunikace (os 4 vpravo, os 6 vlevo) 

Kategorie komunikace: M02 9,5/6,5/30 

Návrhová rychlost: 30 km/h 

Jízdní pruh: 2x2,75 m = 5,50 m 

Vodící proužek: 2x0,00 m = 0,00 m 

Celkem 5,50 m 

Na celém úseku je navržen střechovitý příčný sklon 2,50 %. Zemní pláň je nevržena ve sklone 
3,00 %. Parkovací pruh má příčný sklon 2,50 % směrem k vozovce. Chodník je navržen 
v jednostranném příčném sklonu 2,00 %. 
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7.4 KONSTRUKCE VOZOVKY 

Konstrukce vozovky je navržena podle TP 170 – dodatek č.1 s ohledem na počet těžkých 
nákladních vozidel. V celostátním sčítaní dopravy bylo zjištěno TNV 85 voz/den.  

 

Konstrukce vozovky (dle TP 170, D1-N-1-IV, PII) 

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 40 mm ČSN EN 13108-1 

Spojovací postřik PS-E 0,4 kg/m2 ČSN 73 6129 

Asfaltový postřik pro podkladní vrstvy ACP 16+ 80 mm ČSN EN 13108-1 

Infiltrační postřik PI-E 0,8 kg/m2 ČSN 73 6129 

Mechanicky zpevněné kamenivo MZK 150 mm ČSN 73 6126 

Štěrkodrť fr. 0/32 ŠDA 150 mm ČSN 73 6126 

Celkem  420 mm 

Zemní pláň musí splňovat Edef,2 = 60 MPa. 

 

Konstrukce parkovacího pruhu (dle TP 170, D1-D-1-IV, PII) 

Dlažba DL 100 mm ČSN 73 6131 

Lože dlažby L 40 mm ČSN 73 6131 

Stabilizace cementem SC C8/10 190 mm ČSN EN 1422 

Mechanicky zpevněná zemina MZ 150 mm ČSN 73 6126 

Celkem  480 mm  

Zemní pláň musí splňovat Edef,2 = 60 MPa. 

 

Konstrukce chodníku (dle TP 170, D2-D-1-CH, PII) 

Dlažba DL 60 mm ČSN 73 6131 

Lože dlažby L 30 mm ČSN 73 6131 

Štěrkodrť ŠDB 150 mm ČSN 73 6126-1 

Celkem  240 mm  

Zemní pláň musí splňovat Edef,2 = 45 MPa. 

Pro další stupně projektové dokumentace je potřeba vykonat geologický průzkum a upřesnit 
podloží vozovky, aktivní zóny, popřípadě stabilizaci podloží. 

7.5 OBRUBNÍKY   

Na celém úseku jsou navrženy tři druhy obrubníků – zahradní, silniční, nájezdový. 

Zahradní obrubník je navržen v místě styku chodníku a zeleně. Je osazen ve výšce 60 mm 
nad povrchem chodníku a tvoří vodící linii. V místech samostatných sjezdů je obrubník zapuštěn 
do výšky 0,0 m nad povrch chodníku. Zahradní obrubník o rozměrech 100x250x1000 (šířka x 
výška x délka v mm) je uložen do betonového lože C20/25 min. tloušťky 100 mm. 
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Silniční obrubník je v místě styku vozovky s chodníkem nebo okolitým terénem. Je osazen ve 
výšce 120 mm nad povrchem vozovky. Rozměry silničního obrubníku jsou 150x250x1000 (šířka 
x výška x délka v mm). Obrubník je uložen do betonového lože C20/25 min. tloušťky 100 mm. 

Nájezdový obrubník je navržen v místech samostatných sjezdů, přechodů na parkovací pruh, 
přechodů pro chodce a v místech pro přecházení. Nájezdový obrubník je osazen 20 mm nad 
povrchem vozovky. Obrubník má rozměry 150x150x1000 (šířka x výška x délka v mm) a je uložen 
do betonového loze C20/25 min. tloušťky 100 mm. 

Přechody mezi silničním obrubníkem a nájezdovým obrubníkem jsou řešeny pomoci 
přechodových obrubníků. 

7.6 ODVODNĚNÍ   

Povrch komunikace je odvodněný pomoci příčného a podélného sklonu. Voda je ze silnice 
odvedena pomoci uličních vpustí zaústěných do kanalizace. Vzdálenost uličních vpusti je 
navržena tak, aby každá vpust odvodnila plochu max. 400 m2. V okolí komunikace se nacházejí 
zelené plochy, kde je voda vsakována do půdy. 

Zemní pláň je odvodněná příčným sklonem 3,0 % do podélného trativodu DN 150. Trativody jsou 
napojeny na jednotnou kanalizaci. Trativodní trubka je uložena do betonového lože C 8/10 
tloušťky 0,1 m. 

Chodníky a parkovací pruhy jsou odvodněny příčným sklonem 2,0 % směrem ke komunikaci. 
Tato voda je odvedena do uličních vpusti s vodou z komunikace. Zemní plaň je odvodněna 
příčným sklonem 3,0 % do podélného trativodu. 

Stávající uliční vpusti na průtahu obce zachovají polohu a budou přebudovány na šachto vpusti. 
Tyto vpusti budou upraveny podle výšky nové konstrukce vozovky buď dozděním nebo úpravou 
prefabrikátu.  

Na konci řešeného úseku bude stávající uliční vpust vlevo rekonstruována a zachována. Voda 
z okolitého terénu bude svedena do šachty, která bude napojena na kanalizaci pomocí trouby 
DN 300. Vpravo na konci úseku je navržena oprava uliční vpusti pomocí prefabrikátů.  Na začátku 
úseku doporučuji vyčistit příkopy. Před začátkem a konce obce jsou volné zelené plochy, kde je 
voda vsakována do půdy.  

7.7 KŘIŽOVATKY 

Na řešeném úseku se nachází 11 křižovatek (8 křižovatek je stykových a 3 průsečné): 

- km 0,017882  – styková křižovatka  – os 1 vlevo 

- km 0,064778  – styková křižovatka  – os 2 vlevo 

- km 0,172717  – styková křižovatka  – os 3 vlevo 

- km 0,321038  – styková křižovatka  – os 1 vpravo 

- km 0,394605  – styková křižovatka  – os 4 vlevo 

- km 0,420515  – styková křižovatka  – os 2 vpravo 

- km 0,483761  – průsečná křižovatka  – os 5 vlevo  

os 3 vpravo 
- km 0,561290  – styková křižovatka  – os 6 vlevo 

- km 0,588764  – průsečná křižovatka  – os 7 vlevo (III/4288) 

os 4 vpravo 
- km 0,666953  – průsečná křižovatka  – os 5 vpravo  

os 8 vlevo 
- km 0,742760  – styková křižovatka  – os 9 vlevo 
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Při prověřeni rozhledových poměrů byly zjištěny dva nevyhovující úseky a to:  

- km 0,483761  – křižovatka  – os 3 vpravo 

- km 0,666953  – křižovatka  – os 8 vlevo 

Prvý úsek je vyřešen návrhem zrcadla dle TP 119. Odrazové zrcadlo je navrženo na druhé straně 
komunikace ve vzdálenosti 14,7 m. Dle TP 119 je navržen poloměr odrazového zrcadla 0,9 m 
s poloměrem křivosti 3,5 m. 

Druhý úsek je navržen jako jednosměrná komunikace. Komunikace slouží jako přístupová cesta 
k 9 nemovitostem. Výjezdová větev je v km 0,742760, což je poslední křižovatka v řešeném 
úseku.  

Křižovatky jsou doplněny svislým dopravním značením, které upravuje přednost. 

7.8 MOSTNÍ  OBJEKTY 

V řešeném úseku se nachází jeden mostní objekt č. 428–005 v km 0,467970 o délce 6,0 m. Jedná 
se o přemostění Švábenického potoka. Tento objekt je zachován v původním stavu, tj. nový 
návrh komunikace je napojen na mostní objekt. Je zde navržené frézovaní tloušťky 0,04 m 
pro položení obrusné vrstvy nové konstrukce vozovky. 

7.9 CHODNÍKY  

Spolu s komunikaci jsou navržené i nove chodníky. Základní šířka chodníku je 2,0 m. Příčný sklon 
chodníku jsou 2,0 % směrem k vozovce. 

Změna šířky chodníku  

- km 0,021134 – 0,057709 – rozšíření k stávajícímu schodišti 

- km 0,599675 – 0,602862 – rozšíření kvůli napojeni na stávající stav 

- km 0,723447 – 0,739744 – zúžení kvůli budově 

V místech přechodů pro chodce a v místech pro přecházení je chodník snížen ze 120 mm 
na výšku 20 mm nad povrch vozovky. Snížení je provedeno pomoci šikmé plochy s max. sklonem 
12,5 %. V místě samostatného sjezdu není porušena výšková linie chodníku. Sjezdy jsou řešeny 
pomocí šikmé plochy šířky 0,3 m se sklonem 1:2,5. Chodník je v tomto místě zúžený na 1,55m.  

Chodníky jsou upraveny podle vyhlášky č. 398/2009 Sb. a tedy jsou vybaveny varovnými a 
signálními pásy s reliéfní dlažbou. Vodící linie jsou vytvořeny pomoci zahradního obrubníku.  

V místě zastávky pro MHD je vytvořena umělá vodící linie od obrubníku až po signální pás 
tl. 0,8 m kolmí na nástupní hranu. Signální pás je odsazen od označníku o 0,8 m. Nástupní hrana 
je vizuálně opatřena červenou dlažbou bez reliéfní úpravy tl. 0,6 m.  

V místě pro přecházení je navržen varovný pás šířky 0,4 m s reliéfní dlažbou. Varovný pás je 
navržen v místě sníženého obrubníku od 0,02 až 0,08 m nad vozovkou. Signální pás šířky 0,8 m 
s reliéfní dlažbou je navržen kolmo na varovný pás a je odsazen od varovného pásu o 0,3 m. 
Signální pás je ukončen o vidící linii tvořenou obrubníkem nebo fasádou domu.  

V místě přechodu pro chodců je navržen varovný pás šířky 0,4 m s reliéfní dlažbou. Varovný pás 
je navržen v místě sníženého obrubníku od 0,02 až 0,08 m nad vozovkou. Signální pás šířky 0,8 m 
s reliéfní dlažbou je navržen kolmo na varovný pás. Signální pás je ukončen o vidící linii tvořenou 
obrubníkem nebo fasádou domu. 
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ZÁVĚR  

Výsledkem diplomové práce je nový návrh směrového a výškového řešeni silnice II/428 v obci 
Švábenice. Součástí studie jsou i nově navržené chodníky. Křižovatka silnic II/428 a III/4288 
a dvou obslužných komunikaci byla rozdělená na dvě křižovatky. Jedna jako průsečná křižovatka 
a druha jako styková křižovatka. V nově vzniknutých křižovatkách jsou vyhovující rozhledové 
poměry, je zde jasná psychologická přednost na hlavní komunikaci a tím zvýšená bezpečnost pro 
účastníky provozu. 

V návrhu jsou vyřešená parkovací stání, dopravní značení, odvodnění a je zde zlepšení podmínek 
pro chodce a osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.  
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Zákony a vyhlášky 

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

Zákon č. 13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích 

Vyhláška č. 104/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o 
pozemních komunikacích 

Vyhláška č. 398/2009 Sb.  Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bez-
bariérové užívání staveb 

 

České technické normy 

ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic 

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 

ČSN 73 6102 ed.2 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích  

ČSN 73 6425-1 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a 
stanoviště Část 1: návrh zastávek 

 

Technické podmínky a vzorové listy 

TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích 

TP 119 Odrazová zrcadla 

TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na PK 

TP 170 dodatek č.1 Návrh vozovek pozemních komunikací – všeobecná část, katalog, 
návrhová metodika 

VL 2  Silniční těleso 

VL 2.2 Odvodnění 

Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (pjpk.cz) 

 

Internetové podklady 

www.mapy.cz Mapové podklady 

www.pjpk.cz Politika jakosti pozemních komunikací (ŘSD) 

scitani2016.rsd.cz Celostátní sčítání dopravy 2016 (ŘSD) 

www.sfdi.cz Státní fond dopravní infrastruktury 
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