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Abstrakt�
P�edm�tem mé bakalá�ské práce je návrh p�estavby k�ižovatky silnice III/01130 a ul. Hillova 
v Opav�. Úprava k�ižovatky je �ešena variant� v rozsahu odpovídající studii. Prov��ovány 
jsou prostorové možnosti pro úpravu stávající pr�se�né k�ižovatky na okružní. V rámci 
jednotlivých variant je r�zným zp�sobem �ešeno p�evedení komunikací pro p�ší i cyklistickou 
dopravu p�es navrženou k�ižovatku a zapojení stávající slepé ul. Za Humny. Sou�ástí 
výsledné varianty je návrh podélného parkování. �
�

Klí�ová slova�
okružní k�ižovatka, st�edový ostrov, okružní jízdní pás, prstenec, d�lící a ochranné ostr�vky, 
chodník, p�echod pro chodce, p�í�ný �ez �
�

�

�

Abstract�
The subject of my bachelor’s thesis is the redevelopement of the classical intersection of road 
III/01130 and Hillova street in Opava. The intersection redevelopement is solved in variants 
corresponding to the study. There are checked spatial options for adjusting the existing 
classical intersection to the roundabout. In the frame of variants, there is different possibility 
to solve a transformation of both pedestrians and cyclists traffic through the suggested 
intersection and a connection of current cul-de-sac street. Suggested parallel parking is the 
part of the final variant.  
�

Keywords�
roundabout,central island, circulatory roadway area, truck apron, refuge and dividing island, 
pavement, crosswalk, cross section  
  



Bibliografická citace VŠKP

ŠKVAINOVÁ, Aneta. P�estavba k�ižovatky silnice III/01130 a ul. Hillova v Opav�. Brno, 
2012. 25 s., 37 s. p�íl. Bakalá�ská práce. Vysoké u�ení technické v Brn�, Fakulta stavební, 
Ústav pozemních komunikací. Vedoucí práce Ing. Michal Radimský, Ph.D.. 

  



Prohlášení:
  
Prohlašuji, že jsem bakalá�skou práci zpracoval(a) samostatn� a že jsem uvedl(a) všechny 
použité informa�ní zdroje. 
  
  
  
V Brn� dne 25.5.2012  
  
  
  
                                                             ……………………………………………………… 
                                                                                           podpis autora 
                                                                                          Aneta Škvainová  



PROHLÁŠENÍ O SHOD� LISTINNÉ A ELEKTRONICKÉ 
FORMY VŠKP
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Prohlášení:
  
Prohlašuji, že elektronická forma odevzdané práce je shodná s odevzdanou listinnou formou. 
  
  
V Brn� dne 25.5.2012 
  
  
  
                                                             ……………………………………………………… 
                                                                                           podpis autora 
                                                                                          Aneta Škvainová 



Pod�kování: 

Ráda bych pod�kovala Ing. Michalu Radimskému, Ph.D. za vedení mé bakalá�ské práce. Dále 
d�kuji rodin� za podporu p�i studiu, p�edevším svému bratrovi Ing. Václavu Škvainovi za 
cenné rady a v�novaný �as. 



OBSAH 

A. PR�VODNÍ ZPRÁVA 

B. VÝKRESY 

B 1  Situace širších vztah�   M 1:50 000 

B 2a P�ehledná situace varianty A  M 1:500 

B 2b P�ehledná situace varianty B  M 1:500 

B 2c Situace výsledné varianty   M 1:500 

B 3  Situace stávajícího stavu  M 1:500 

B 4  Vzorové p�í�né �ezy   M 1:50 

B 5  Vzorové p�í�né �ezy   M 1:50 

B 6  Vzorové p�í�né �ezy    M 1:50 

B 7  Vzorové p�í�né �ezy   M 1:50 

C. FOTODOKUMENTACE 

  



VYSOKÉ U�ENÍ TECHNICKÉ V BRN��

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

��

�

FAKULTA STAVEBNÍ �

ÚSTAV POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ�

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF ROAD STRUCTURES
��

A. PR�VODNÍ ZPRÁVA�

P�ESTAVBA K�IŽOVATKY SILNICE III/01130 A UL. HILLOVA V OPAV�

BAKALÁ�SKÁ PRÁCE
BACHELOR'S THESIS

AUTOR PRÁCE                   ANETA ŠKVAINOVÁ 
AUTHOR�

VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. MICHAL RADIMSKÝ, Ph.D.
SUPERVISOR 

BRNO 2012� �



Bakalá�ská práce    P�estavba k�ižovatky silnice III/01130 a ul. Hillova v Opav�

Pr�vodní zpráva 1      Aneta Škvainová 

OBSAH PR�VODNÍ ZPRÁVY 

1� IDENTIFIKA�NÍ ÚDAJE ................................................................................................. 2�

1.1� Stavba ........................................................................................................................... 2�

1.2� Objednavatel stavby ..................................................................................................... 2�

1.3� Zhotovitel stavby ......................................................................................................... 2�

2� ZD�VODN�NÍ DOKUMENTACE .................................................................................. 2�

2.1� Vazba na územní plán .................................................................................................. 3�

2.2� Pot�ebnost a naléhavost stavby .................................................................................... 3�

3� STANOVENÍ ZÁJMOVÉ OBLASTI ................................................................................ 3�

4� VÝCHOZÍ ÚDAJE PRO NÁVRH VARIANT ................................................................. 4�

4.1� Kategorie a funk�ní skupina k�ižujících se komunikací .............................................. 4�

4.2� Plánovací podklady a pr�zkumy .................................................................................. 5�

4.3� Dopravní zatížení dot�ených komunikací .................................................................... 5�

5� ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY NAVRŽENÝCH VARIANT ................................. 8�

5.1� Souhrnný popis �ešení varianty A ................................................................................ 8�

5.2� Souhrnný popis �ešení varianty B ................................................................................ 9�

5.3� Porovnání variant a výb�r výsledné varianty ............................................................. 10�

6� POPIS VÝSLEDNÉ VARIANTY ................................................................................... 11�

6.1� Prostorové �ešení výsledné varianty .......................................................................... 12�

6.2� Konstrukce zpevn�ných ploch ................................................................................... 14�

6.3� Odvodn�ní .................................................................................................................. 15�

6.4� Inženýrské sít� ........................................................................................................... 15�

7� ZÁV�R ............................................................................................................................. 16

P�ílohy pr�vodní zprávy: 

P�íloha A. 1: Vle�né k�ivky nákladního vozidla pro ulici Za Humny 

P�íloha A. 2: Vle�né k�ivky náv�sové soupravy 



Bakalá�ská práce    P�estavba k�ižovatky silnice III/01130 a ul. Hillova v Opav�

Pr�vodní zpráva 2      Aneta Škvainová 

1 IDENTIFIKA�NÍ ÚDAJE 

1.1 Stavba 

Název stavby:    P�estavba k�ižovatky silnice III/01130 a ul. Hillova v Opav�  

M�sto:       Opava 

Katastrální území:   Kate�inky u Opavy (�. k.ú.: 711756) 

Kraj:       Moravskoslezský  

Druh stavby:     p�estavba 

Stupe� dokumentace:  studie (ST) 

1.2 Objednavatel stavby 

Objednavatel:     FAST VUT v Brn�

Adresa objednavatele:  Veve�í 331/95, 602 00, Brno 

1.3 Zhotovitel stavby 

Zhotovitel:     Aneta Škvainová 

Adresa zhotovitele:   Horní 222, 747 15, Šilhe�ovice 

2 ZD�VODN�NÍ DOKUMENTACE 

P�edm�tem bakalá�ské práce „P�estavba k�ižovatky silnice III/01130 a ulice Hillova v 

Opav�“ je prov��ení prostorových možností stávající pr�se�né k�ižovatky silnice III/01130 

(ulice Vrchní) a ulice Hillova pro plánovanou p�estavbu na okružní (viz podkapitola 2.1 

Vazba na územní plán). Stávající k�ižovatka je charakteristická vysokým dopravním 

zatížením hlavní komunikace (ulice Vrchní), kterou lze na území Opavy definovat jako úsek 

vn�jšího m�stského polookruhu spojující silnici I/46 v Kate�inkách a I/11 v Jakta�i. Funkci 

tohoto polookruhu p�evezme v budoucnu tzv. východní �ást severního obchvatu m�sta (viz 

Koncept územního plánu m�sta Opavy). Tím dojde k p�esunu �ásti dopravního zatížení do 

severního obchvatu m�sta a ulice Vrchní bude zastávat v hierarchickém systému nižší úrove�

než v sou�asné dob�. Bude tak sloužit místní a rekrea�ní doprav�, nebo	 ulice Vrchní je 

jednou ze t�í p�ístupových komunikací do oblasti kolem St�íbrného jezera (rekrea�ní oblast v 

severní �ásti Opavy). P�estavbou k�ižovatky je tak sledováno p�edevším zvýšení plynulosti a 

bezpe�nosti dopravy a také sjednocení tvaru významn�jších k�ižovatek na trase ulice Vrchní 

(územním plánem je sledována p�estavba k�ižovatky silnic I/46 a III/01130). 
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2.1 Vazba na územní plán 


ešený zám�r je v souladu s Konceptem územního plánu m�sta Opavy, kde je pro jeho 

realizaci vymezena funk�ní plocha DS (plocha dopravní infrastruktury silni�ní), která 

zahrnuje p�estavbu stávající pr�se�né k�ižovatky na okružní a nové zapojení ulice Za Humny 

do navržené okružní k�ižovatky. Z Obr. 2.1 je patrný zám�r p�estavby sousední významné 

k�ižovatky silnic I/46 a III/01130. 

Obr. 2.1: Územní plán Opava 

2.2 Pot�ebnost a naléhavost stavby 

P�estavba k�ižovatky silnice III/01130 a ul. Hillova není v sou�asné dob� aktuální. Její 

realizace souvisí p�edevším s výstavbou severního obchvatu m�sta Opavy.  

3 STANOVENÍ ZÁJMOVÉ OBLASTI 


ešená lokalita se nachází v severní �ásti zastav�ného území m�sta Opavy (katastrální 

území Kate�inky u Opavy). Jde o pr�se�nou k�ižovatku silnice III/01130 (ulice Vrchní) a 

ulice Hillova. Silnice III/01130 spojuje na území m�sta Opavy významné silni�ní tahy I/46 

(ve východní �ásti) a I/11 (na západ�) a tvo�í tak významnou komunika�ní p�í�ku (úsek 
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vn�jšího m�stského polookruhu). V zastav�ném území má charakter sb�rné komunikace 

(funk�ní skupina B dle �SN 73 6110). Ulici Hillovu lze charakterizovat jako obslužnou 

komunikaci funk�ní skupiny C (místní komunikace III. t�ídy dle zákona �. 13/1997 Sb., o 

pozemních komunikacích, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�). Z hlediska dopravní obsluhy je 

jedním ze �ty� p�ístup� do sídlišt� v místní �ásti Kate�inky (cca 2700 byt� dle �SÚ v r. 2001) 

a zárove� zp�ístup�uje severní �ást Kate�inek s lehkou pr�myslovou a zem�d�lskou výrobou.  

Obr. 3.1: Vymezení zájmového území 

4 VÝCHOZÍ ÚDAJE PRO NÁVRH VARIANT 

4.1 Kategorie a funk�ní skupina k�ižujících se komunikací 

Ší�kové uspo�ádání silnice III/01130 odpovídá dvoupruhové kategorii s pruhy pro cyklisty 

v hlavním dopravním prostoru a chodníky podél komunikace se základní ší�kou jízdního 

pruhu 3,25 m a ší�kou cyklistických pruh� 1,00 m. Uspo�ádání ulice Vrchní odpovídá 

p�ibližn� kategorii MS2a 14,5/10,5/50. Ulici Hillovu lze charakterizovat jako obslužnou 

komunikaci funk�ní skupiny C (místní komunikace III. t�ídy dle zákona �. 13/1997 Sb., o 

pozemních komunikacích, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�). Kategorie ulice Hillovy odpovídá 
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dvoupruhové komunikaci MO2 12,0/7,0/30 se základní ší�kou jízdního pruhu 3,00 m.  

Komunikace ulice Za humny je kategorie MO2 9,5/6,0/30. 

4.2 Plánovací podklady a pr�zkumy 

Pro zpracování bakalá�ské práce byly využity následující územn� plánovací podklady: 

• digitální technická mapa (DTM) 

• zdigitalizovaná katastrální mapa daného území 

• digitální ortofotomapa 

• Koncept územního plánu m�sta Opavy (Urbanistické st�edisko Ostrava s.r.o.; 

2012) 

• M�sto Opava - Model individuální automobilové dopravy (Mott MacDonald CZ 

s.r.o.; 2006) 

• Celostátní s�ítaní dopravy 2010 (
SD �R; 2011) 

4.3 Dopravní zatížení dot�ených komunikací 

Dopravním �ešením jsou dot�eny silnice III/01130, ul. Hillova a Za Humny. Zájmovým 

územím jsou vedeny �ty�i linky m�stské hromadné dopravy, a to pouze na silnici III/01130. 

Ro�ní pr�m�r denní intenzity je 80 autobus�/den (www.rsd.cz; 
SD �R). Z dostupných 

podklad� (celostátní s�ítání dopravy, provedená s�ítání místní dopravy v Opav�) lze ur�it 

dopravní zatížení u silnice III/01130 a ul. Hillova a to pouze z roku 2006 a 2010 (viz Tab. 

4.3.1, Tab. 4.3.2). 

Ulice 
O 2006 

[voz/24hod] 
TV 2006 

[voz/24hod] 
SV 2006 

[voz/24hod] 
Vrchní (od SZ) 4374 901 5275 
Vrchní (od JV) 4430 944 5374
Hillova (SV) 1128 121 1249 
Hillova (JZ) 689 243 932 

Tab. 4.3.1: Výsledky s�ítání dopravy dle studie M�sto Opava – Model individuální 
automobilové dopravy (2006); pozn. v dob� s�ítání nebyla realizována dopravní stavba tzv. 
prodloužená Rolnická 

Ulice  
O 2010 

[voz/24hod] 
TV 2010 

[voz/24hod] 
M 2010 

[voz/24hod] 
SV 2010 

[voz/24hod] 
C 2010 

[cyklo/den] 
Vrchní ����� 1686 152 11075 856 

Tab. 4.3.2: Výsledky celostátního s�ítání dopravy 2010 (www.rsd.cz; 
SD �R) 

Vysv�tlivky: O…osobní a dodávková vozidla, TV…t�žká motorová vozidla, M…jednostopá 

motorová vozidla, SV…sou�et všech vozidel, C…cyklistická doprava 
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Výchozím údajem pro návrh konstrukce vozovky je po�et t�žkých nákladních vozidel 

(TNV) za den. Hodnota TNV je 1090 voz/den (www.rsd.cz; 
SD �R). 

Dne 27. 4. 2012 v dob� od 07:30 do 09:30 bylo provedeno kontrolní ru�ní s�ítání 

(zpracovatelem bakalá�ské práce). Z tohoto kontrolního s�ítání byla odvozena intenzita 

špi�kové hodiny (7:30 – 8:30), která je pro jednotlivé sm�ry vyzna�ena v následující tabulce 

(Tab. 4.3.3) a kartogramu (Obr. 4.3.1). Údaje v tabulce a kartogramu vyjad�ují vozidla 

celkem/nákladní vozidla. Vzhledem k délce trvání kontrolního pr�zkumu je však nutno 

uvažovat s odchylkou cca +/- 20% (dle TP 189).   

Vjezd 
do: 

Vrchní (od 
SZ)

Hillova (od 
JZ)

Vrchní (od 
JV)

Hillova (od 
SV)

Výjezd z: A B C D SUMA 

Vrchní (od SZ) A x 32/1 420/71 22/4 474/76 
Hillova (od JZ) B 37/0 x 28/0 7/0 72/0 
Vrchní (od JV) C 392/66 17/0 x 19/6 428/72 

Hillova (od SV) D 14/4 8/0 17/5 x 39/9 

SUMA 443/70 57/1 465/76 48/10 1013/157 

Tab. 4.3.3: Intenzita špi�kové hodiny dle vlastního kontrolního s�ítání (7:30 – 8:30) 

Dále bylo provedeno srovnání s údaji dostupnými na www.rsd.cz, kde pro s�ítací úsek na 

ulici Vrchní byla zjišt�na intenzita špi�kové hodiny v hodnot� 1286 voz/hod, z toho 

230 t�žkých vozidel/hod. Intenzita špi�kové hodiny v dob� pr�zkumu byla pak cca 902-908 

voz/hod. Nerovnom�rnost výsledk� lze p�i�íst nap�. nevhodné dob� kontrolního s�ítání, 

probíhajícími úpravami na navazující ulici Rolnická (silnici III/01130) u St�íbrného jezera, 

p�ípadn� hospodá�ské krizi.  

Výhledové intenzity byly vypo�teny pomocí výhledových koeficient� dle TP 225 (viz 

Tab. 4.3.4).  

motocykly a osobní 
automobily) 

nákladní automobily a 
soupravy, autobusy 

Koeficient vývoje intenzit dopravy 
pro výchozí rok 

1,19 1,07 

Koeficient vývoje intenzit dopravy 
pro výhledový rok 

1,68 1,13 

Výsledný koeficient prognózy 
intenzit dopravy 1,41 1,06 

Tab. 4.3.4: TP 225 Prognóza intenzit automobilové dopravy pro rok 2035 

Výsledné výhledové koeficienty byly použity pro p�epo�et intenzity špi�kové hodiny z 

kontrolního s�ítání (Tab. 4.3.5). Tyto hodnoty byly aplikovány na kartogram intenzit dopravy 

okružní k�ižovatky (Obr. 4.3.2). Kapacita okružní k�ižovatky nebyla posuzována. 
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Vjezd 
do: 

Vrchní (od 
SZ)

Hillova (od 
JZ)

Vrchní (od 
JV)

Hillova (od 
SV)

Výjezd z:  A B C D SUMA

Vrchní (od SZ) A x 44/2 569/76 31/5 644/83 
Hillova (od JZ) B 53/0 x 40/0 10/0 103/0 
Vrchní (od JV) C 530/70 24/0 x 26/7 580/77 

Hillova (od SV) D 20/5 12/0 23/6 x 55/11 

SUMA 603/75 80/2 632/82 67/12 1382/171 

Tab. 4.3.5: Intenzita špi�kové hodiny p�epo�ítána pro rok 2035 

Obr. 4.3.1: Kartogram intenzit dopravy za hodinu na jednotlivých v�tvích v roce 2012 
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Obr. 4.3.2: Kartogram výhledových intenzit dopravy za hodinu na jednotlivých v�tvích 
okružní k�ižovatky v roce 2035 

5 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY NAVRŽENÝCH VARIANT 

 K�ižovatka je �ešena ve dvou variantách. Varianta A �eší �ty�ramennou okružní k�ižovatku 

s cyklistickou dopravou vedenou v p�idruženém dopravním prostoru. Varianta B zahrnuje 

návrh okružní k�ižovatky ve tvaru oválu s napojením, v sou�asné dob� uslepené, ulice Za 

Humny. 

5.1 Souhrnný popis �ešení varianty A 

Návrhové prvky okružní k�ižovatky:  

po�et v�tví:         4 

vn�jší pr�m�r:       32,0 m 

pr�m�r st�edového ostrova:    16,0 m 

ší�ka okružního jízdního pásu:   5,5 m 

p�í�ný sklon okružního pásu:   2,5 % 

ší�ka pojížd�ného prstence:    2,5 m 

p�í�ný sklon pojížd�ného prstence:  6,0 % 
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V�tev 
vjezd výjezd 

polom�r [m] ší�ka [m] polom�r [m] ší�ka [m] 

A 12 4,25 18 5,00 

B 12 4,50 15 5,00 

C 15 4,50 15 5,00 

D 15 4,20 18 5,00 

Tab. 5.1.1: polom�ry a ší�ky vjezdových a výjezdových v�tví 

Mezi vjezdem a výjezdem na v�tvích A až C okružní k�ižovatky jsou navrženy sm�rovací 

d�licí ostr�vky, které v míst� p�echod� slouží jako ochranné. Ostr�vek na v�tvi D je pouze 

sm�rovací a je pojížd�ný.  

Návrh dále zahrnuje úpravy komunikací pro p�ší. Ty budou bezbariérové a dopln�ny 

systémem p�irozených a um�lých vodících linií (dle vyhlášky �. 398/2009 Sb., o obecných 

technických požadavcích zabezpe�ující bezbariérové užívání staveb). P�echody pro chodce 

jsou navrženy p�es každý paprsek k�ižovatky. Pohyb cyklist� je �ešen p�evedením 

jednosm�rných jízdních pruh� pro cyklisty z hlavního dopravního prostoru ulice Vrchní p�ed 

k�ižovatkou do p�idruženého prostoru. Toto p�evedení je realizováno pomocí nájezdových 

ramp v p�íslušných sklonech dle �SN 73 6110. V p�idruženém prostoru jsou jízdní pruhy pro 

cyklisty vedeny podél pásu pro chodce a od chodníku jsou odd�leny pomocí hmatného pásu v 

ší�ce 0,3 m (dle TP 179). P�es v�tve B a D jsou navrženy p�ejezdy pro cyklisty. Pro v�tve A 

a C p�ejezdy pro cyklisty nejsou realizovány. 

5.2 Souhrnný popis �ešení varianty B 

Návrhové prvky okružní k�ižovatky:  

po�et v�tví:          5 

maximální vn�jší pr�m�r:     35,0 m 

minimální vn�jší pr�m�r:     30,0 m 

maximální pr�m�r st�edového ostrova:  19,0 m 

minimální pr�m�r st�edového ostrova:  14,0 m 

ší�ka okružního jízdního pásu:    5,5 m 

p�í�ný sklon okružního pásu:    2,5 % 

ší�ka pojížd�ného prstence:     2,5 m 

p�í�ný sklon pojížd�ného prstence:   6,0 % 
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V�tev 
vjezd výjezd 

polom�r [m] ší�ka [m] polom�r [m] ší�ka [m] 
A 14 4,30 13 4,80 
B 12 4,00 17 5,00 
C 14 4,50 18 5,00 
D 12 4,30 15 5,00 
E 8 3,50 7 3,75 

Tab. 5.1.1: polom�ry a ší�ky vjezdových a výjezdových v�tví 

Mezi vjezdem a výjezdem na v�tvích A až C okružní k�ižovatky jsou navrženy sm�rové 

d�licí ostr�vky, které v míst� p�echod� slouží jako ochranné. Ostr�vek na v�tvi D má funkci 

sm�rovací a je pojížd�ný. Na v�tvi E je odd�lení jízdních pruh� vyzna�eno d�lícím ostr�vkem 

optickým. 

Návrh dále zahrnuje úpravy komunikací pro p�ší, které budou bezbariérové a budou 

dopln�ny systémem p�irozených a um�lých vodících linií (dle vyhl. �. 398/2009 Sb.). 

P�echody pro chodce jsou navrženy p�es každý paprsek. Jízdní pruhy pro cyklisty v ulici 

Vrchní je navrženo ukon�it p�ed okružní k�ižovatkou a svést je do spole�ného jízdního pruhu 

s motorovými vozidly.  

5.3 Porovnání variant a výb�r výsledné varianty 

Porovnání variant je provedeno pouze na základ� slovního hodnocení.  

Výhody varianty A Výhody varianty B 
Kritérium Poznámka Kritérium Poznámka 

Srozumitelnost návrhu Jde o �ty�ramennou 
okružní k�ižovatku 
obvyklého kruhového 
tvaru. 

Napojení ulice Za 
Humny do okružní 
k�ižovatky. 

Návaznost na stávající 
stav 

Rozsah úprav 
k�ižujících se 
komunikací je 
minimální. 

Estetika a možnost 
architektonického �ešení 

V�tší plocha 
st�edového 
ostrova poskytuje 
možnosti pro 
estetické �ešení. 

Segregace cyklistické 
dopravy* 

Svedení jízdních pruh�
pro cyklisty z hlavního 
dopravního prostoru 
p�ed k�ižovatkou do 
p�idruženého prostoru. 

Soulad s územním 
plánem 

Konceptem 
územního plánu 
Opavy je 
navržena 
p�estavba stávající 
k�ižovatky na 
okružní 
p�tiramennou. 

Tab. 5.3 1: Výhody jednotlivých variant 
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Nevýhody varianty A Nevýhody varianty B 
Kritérium Poznámka Kritérium Poznámka 

Zapojení ulice Za 
humny 

Není �ešeno. Složitost dopravního 
�ešení 

Trajektorie pohyb�
vozidel jsou delší což 
m�že zp�sobit zdržení 
na okružním pásu pro 
vozidla integrovaného 
záchranného systému 
(IZS) 

Složitost �ešení 
p�idruženého prostoru 

Lze o�ekávat konfliktní 
místa mezi chodci a 
cyklisty. 

Vyšší nároky na zábor 
pozemk�

V porovnání s 
variantou A. 

  Vyšší investi�ní 
náklady 

V porovnání s 
variantou A. 

Tab. 5.3.2: Nevýhody jednotlivých variant 

*V rámci výzkumného projektu „Bezpe�nost návrhových prvk� pro cyklistickou dopravu“ 

(ROCY, �ešeno v letech 2009-2010) byly sledovány okružních k�ižovatky ve Vsetín� a 

Otrokovicích, které jsou vybaveny samostatnými pruhy nebo pásy pro cyklisty. B�hem doby 

pozorování (cca 2 hod) bylo ve Vsetín� zjišt�no, že 90 % cyklist� nevyužilo infrastrukturu pro 

cyklisty. Opa�n� tomu bylo v Otrokovicích, kde pouze 7 % cyklist� nevyužilo cyklistickou 

infrastrukturu. Otázka výhodnosti vedení cyklistické dopravy na okružní k�ižovatce tedy není 

z�ejmá, závisí p�edevším na vedení cyklistické infrastruktury p�ed k�ižovatkou, na místních 

zvyklostech a ochot� cyklist� sjížd�t z hlavního dopravního prostoru do p�idruženého. 

Hlavním kritériem pro výb�r výsledné varianty bylo zajistit �ešení v souladu s Konceptem 

územního plánu Opavy. Vedlejším kritériem bylo vedení cyklistické dopravy. Jízdní pruhy 

pro cyklisty jsou v celé délce ulice Vrchní vedeny v hlavním dopravním prostoru. Proto, na 

základ� výsledk� projektu ROCY ze Vsetína (s podobn� uspo�ádanou okružní k�ižovatkou a 

obdobným vedením cykloinfrastruktury), bylo od p�evedení cyklistické dopravy do 

p�idruženého prostoru upušt�no. Výslednou variantou je tedy varianta B. 

6 POPIS VÝSLEDNÉ VARIANTY  

Na základ� slovního zhodnocení variant (podkapitola 5.3) byla vybrána jako výsledná 

varianta B. Stávající pr�se�ná k�ižovatka bude rekonstruována na okružní (p�tiramennou) s 

napojením ulice Za Humny. Pr�jezdnost všech v�tví k�ižovatky je ov��ena vle�nými k�ivkami 

pomocí programu AutoTurn (viz P�íloha A. 1). 
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6.1 Prostorové �ešení výsledné varianty 

Okružní jízdní pás se st�edovým ostrovem a pojížd�ným prstencem 

 Okružní k�ižovatka je navržena jako p�tiramenná (v�tve A - E dle výkresové �ásti návrhu) 

oválného tvaru. Maximální vn�jší pr�m�r okružního jízdního pásu je 35,00 m, minimální 

vn�jší pr�m�r je dán 30,0 m. Maximální pr�m�r st�edového ostrova �iní 19,00 m, minimální 

pr�m�r st�edového ostrova je 14,00 m. Ší�ka okružního jízdního pásu �iní v celé jeho délce 

5,50 m s p�í�ným sklonem 2,5 % k vn�jší hran�. Pro ojedin�lý pojezd rozm�rn�jších vozidel 

je dále kolem st�edového ostrova navržen dlážd�ný pojížd�ný prstenec v ší�ce 2,50 m s 

p�í�ným sklonem 6,0 % sm�rem do vozovky okružního pásu. Na v�tvi E (zapojení ulice Za 

Humny) je navržena srpovitá krajnice, která umožní bezpe�ný pr�jezd rozm�rn�jších vodidel 

k�ižovatkou (nap�. vozidel pro svoz odpadu).  

 V�tev A- silnice III/01130 (ulice Vrchní) od severozápadu 

Po�átek úpravy této v�tve je situován do vzdálenosti cca 30 m p�ed hranou okružního 

jízdního pásu navržené k�ižovatky. Základní ší�ka ulice Vrchní je 6,50 m (dva jízdní pruhy 

ší�ky 3,25 m). Kategorie komunikace je p�ibližn� MS2a 14,5/10,5/50. V prostoru p�ipojení 

v�tve A je trasa komunikace rozd�lena na vjezdovou v�tev a výjezdovou v�tev sm�rovacím a 

ochranným dlážd�ným ostr�vkem v ší�ce 2,00 m (v ose p�echodu pro chodce). Délka ostr�vku 

je 13,50 m. Parametry vjezdové a výjezdové v�tve jsou navrženy dle TP 135 (viz Tab. 5.1.1.).  

P�es ob� v�tve je navržen p�echod pro chodce ší�ky 4,00 m. P�í�ný sklon komunikace je po 

odpojení od okružního jízdního pásu navržen jako st�echovitý 2,5 %.  

V�tev B – ulice Hillova od jihozápadu 

Úpravy této v�tve za�ínají cca 40 m od hrany okružního jízdního pásu. Základní ší�ka 

ulice Hillova je 6,00 m (dva jízdní pruhy ší�ky 3,00 m). Kategorie odpovídá MO2 12,0/7,0/30. 

V míst� napojení na okružní jízdní pás je trasa komunikace rozd�lena sm�rovacím dlážd�ným 

ostr�vkem na vjezdovou v�tev ší�ky 4,00 m a výjezdovou v�tev ší�ky 5,00 m (viz Tab. 5.1.1.).  

Sm�rovací ostr�vek má v míst� p�echodu pro chodce funkci ochrannou. Ší�ka ostr�vku je 

2,0 m (v ose p�echodu pro chodce). Ostr�vek je 13,50 m dlouhý. P�es ob� v�tve je navržen 

p�echod pro chodce v ší�ce 4,00 m. P�í�ný sklon komunikace je po odpojení od okružního 

jízdního pásu navržen jako st�echovitý 2,5 %.  

V�tev C – ulice Vrchní (silnice III/01130) od severovýchodu 

Úpravy této v�tve jsou situovány cca 40 m p�ed hranou okružního jízdního pásu. V 

prostoru p�ipojení v�tve C je trasa komunikace rozd�lena na vjezdovou v�tev ší�ky 4,50 m a 

výjezdovou v�tev ší�ky 5,00 m sm�rovacím a ochranným dlážd�ným ostr�vkem v ší�ce 
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2,00 m (v ose p�echodu pro chodce). Délka ostr�vku je 13,50 m. Parametry vjezdové a 

výjezdové v�tve jsou navrženy dle TP 135 (viz Tab. 5.1.1.).  P�es ob� v�tve je navržen 

p�echod pro chodce ší�ky 4,00 m. P�í�ný sklon komunikace je po odpojení od okružního 

jízdního pásu navržen jako st�echovitý 2,5 %.  

V�tev D – ulice Hillova od jihozápadu 

Úpravy této v�tve za�ínají cca 40 m od hrany okružního jízdního pásu. V míst� napojení 

na okružní pás je trasa komunikace rozd�lena sm�rovacím pojízdným ostr�vkem z dlažby na 

vjezdovou v�tev ší�ky 4,30 m, která je ohrani�ena srpovitou krajnicí s polom�rem 5,00 m. a 

výjezdovou v�tev ší�ky 5,0 m (viz Tab. 5.1.1.). Na této v�tvi je navržen p�echod pro chodce v 

ší�ce 4,00 m, který je dopln�n um�lou vodící linií (dle vyhl. �.398/2009 Sb.). P�í�ný sklon 

komunikace je po odpojení od okružního jízdního pásu navržen jako st�echovitý 2,5 %. 

V�tev E – ulice Za Humny 

Po�átek úpravy této v�tve je situován do vzdálenosti cca 30 m p�ed hranou okružního 

jízdního pásu navržené k�ižovatky. V míst� p�ipojení ulice Za humny na okružní jízdní pás 

jsou srpovité krajnice s polom�rem 5,00 m. Touto ulicí je umožn�n vjezd a výjezd z/do 

okružní k�ižovatky vozidl�m, jejichž okamžitá hmotnost nep�esahuje 3,5 t (vozidla skupiny 1 

dle �SN 73 6102) s výjimkou vozidel pro odvoz odpadu.  

Chodníky 

Základní ší�ka chodníku je navržena 2,0 m s p�í�ným sklonem 1,0 %. Chodník je v 

místech p�echod� pro chodce dopln�n varovnými a signálními pásy z reliéfní dlažby. V 

p�ípad� napojení vjezd� na komunikaci jsou chodníky dopln�ny varovnými pásy. Ší�ka 

varovného pásu je 0,40 m a je navržen v celé délce p�echodu, ší�ka signálního pásu je 0,80 m 

(dle vyhl. �.398/2009 Sb.). Signální pás navazuje na p�irozenou linii. Chodníky jsou rampov�

spádovány ke sníženému obrubníku ve sklonu 8,0 % tak, aby byla dosažená požadovaná 

výška 0,02 m nad vozovkou. 

Ostatní úpravy komunikací 

B�hem pr�zkumu zájmového území bylo zjišt�no nevhodné parkování, které je v rozporu 

s platnými p�edpisy. Proto je navržen nový parkovací pruh pro podélné parkovaní vedle 

jízdních pruh� pro cyklisty. Ší�ka parkovacího pruhu je 2,00 m + 0,25 m (�ást bezpe�nostního 

odstupu od jízdního pruhu pro cyklisty). Jízdní pruh pro cyklisty je od parkovacího pruhu 

odd�len bezpe�nostním odstupem 0,5 m. Délka jednoho parkovacího stání je 6, 75 m (dle 

�SN 73 6056). P�í�ný sklon parkovacího pruhu je 2,5 % sm�rem k jízdnímu pruhu. Podél 

parkovacího pruhu je navržen chodník v ší�ce 2, 00 m. 
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Obrubníky 

V oblasti okružní k�ižovatky jsou osazeny silni�ní obrubníky 100/15/25 (cm) výšky 

0,12 m nad vozovkou. V místech p�echod� pro chodce a napojení vjezd� na komunikaci je 

použit nájezdový obrubník 100/15/15 výšky 0,02 m nad vozovkou. P�echod mezi silni�ním 

obrubníkem výšky 0,12 m a nájezdovým obrubníkem (sníženým) je realizován pomocí 

silni�ního obrubníku p�echodového. Obrubníky jsou lemovány dvou�ádkem žulových kostek 

10/10/10, které mají funkci odvod�ovacího proužku. 

Okružní jízdní pás je na vn�jší hran� lemován silni�ními obrubníky 100/15/25 výšky 0,12 m 

nad vozovkou. Prstenec a srpovitá krajnice jsou odd�leny od okružního jízdního pásu a 

vjezdových a výjezdových v�tví p�ejezdovým silni�ním obrubníkem 100/15/25 výšky 0,03 m 

nad vozovkou okružního pásu. 

Chodníky jsou v místech napojení na zele� lemovány záhonovými obrubníky. Pro 

vytvo�ení p�irozené linie je obrubník na jedné stran� p�evýšen v��i chodníku o 0,06 m.  

Všechny obrubníky a žulové kostky navržené v oblasti okružní k�ižovatky jsou ukládány 

do lože z prostého betonu C 20/25 XF3. 

6.2 Konstrukce zpevn�ných ploch 

Je doporu�eno navrhnout tyto skladby jednotlivých zpevn�ných ploch: 

Konstrukce vozovky okružního jízdního pásu a vozovky dle TP 170: D1-N-1-TDZ III-PII 

- asfaltový beton pro obrusnou vrstvu ACO 11+     40 mm 

- spojovací asfaltový post�ik 0,4 kg/m2  PS-A      - 

- asfaltový beton pro ložní vrstvu  ACL 16+     60 mm  

- spojovací asfaltový post�ik 0,4 kg/m2  PS-A       - 

- asfaltový beton pro podkladní vrstvu ACP 16+     50 mm 

- infiltra�ní post�ik 0,6 kg/m2    PS-E      - 

- mechanicky zpevn�né kamenivo  MZK      170 mm 

- št�rkodr	 fr. 0-63 mm     ŠD       250 mm 

Celkem                570 mm  

 Konstrukce pojížd�ného prstence dle TP  170 a TP 192: 

- žulová dlažba vyspárovaná cementovou maltou MC25 DL  160 mm 

- lože z prostého beton C 20/25 XF3       L  80  mm 

- št�rkodr	 fr. 0-32 mm          ŠD  120 mm 

- št�rkodr	 fr. 0-63 mm          ŠD  250 mm 

Celkem                610 mm   
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 Konstrukce srpovité krajnice dle TP  170 a TP 192:

- žulová dlažba vyspárovaná cementovou maltou MC25 DL  160 mm 

- lože z prostého betonu C 20/25 XF3      L  80  mm 

- št�rkodr	 fr. 0-32 mm          ŠD  120 mm 

- št�rkodr	 fr. 0-63 mm          ŠD  200 mm 

Celkem                560 mm 

Konstrukce chodníku dle TP 170: D2-D-1-TDZ-CH-PIII 

- betonová dlažba            DL  60 mm 

- lože z drti fr. 4-8 mm          L  30  mm 

- št�rkodr	 fr. 0-63 mm          ŠD  150 mm 

Celkem                240 mm   

Konstrukce parkovišt� dle TP 170: D2-D-1-TDZ V-PIII 

- betonová dlažba            DL  80 mm 

- lože z drti fr. 4-8 mm          L  40  mm 

- št�rkodr	 fr. 0-32 mm          ŠD  150 mm 

- št�rkodr	 fr. 0-63 mm          ŠD  200 mm 

Celkem                470 mm    

6.3 Odvodn�ní 

Odvodn�ní vozovky bude zajišt�no p�í�ným a podélným sklonem k uli�ním vpustím, ty 

však nejsou v návrhu �ešeny. Odvodn�ní zemní plán� je �ešeno systémem podélných 

drenáží DN 100. 

6.4 Inženýrské sít�

P�eložky inženýrských sítí nejsou v návrhu �ešeny. 
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7 ZÁV�R 

Nov� navržená okružní k�ižovatka se stane významným bezpe�nostním prvkem na ulici 

Vrchní. Na rychle jedoucí vozidla si st�žují lidé bydlící podél ulice Vrchní a také obyvatelé 

p�ilehlého sídlišt� Kate�inky. Tato skute�nost byla n�kolikrát zmín�na v denním tisku. Návrh 

okružní k�ižovatky tedy p�isp�je k zpomalení motorových vozidel v oblasti sídlišt� Kate�inky. 

Jednotlivé varianty jsou navrženy v souladu s platnými normami a technickými podmínkami, 

respektují také p�íslušné platné vyhlášky a p�edpisy. Sou�ástí návrh� obou variant je 

rekonstrukce stávajících komunikací pro p�ší a cyklistickou dopravu. P�ílohou mé práce je 

ov��ení pr�jezdnosti výsledné varianty pomocí návrhových vozidel. Ob� moje varianty 

návrhu vyhov�ly obalovým k�ivkám návrhových vozidel. 

V Brn� dne 25. kv�tna 2012              Aneta Škvainová 
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