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Abstrakt 

 
Jedná se o úpravu stávající křižovatky, která je svým uspořádáním nevyhovující a dochází zde 
k vážným dopravním nehodám. V rámci práce jsou navrženy tři varianty řešení. V první 
variantě je navržena okružní křižovatka. Návrh je umístěn do stávajícího stavu, aby 
nedocházelo rozšiřování záběru pozemků. V druhé variantě je navržena turbookružní 
křižovatka se spirálovitým uspořádáním jízdních pruhů. Tento návrh také situačně využívá 
plochu křižovatky ve stávajícím stavu. Ve směru hlavních intenzit dopravy je navržen bypass. 
Ve třetí variantě je navržena styková křižovatka, která je také situačně umístěna do současné 
polohy křižovatky. Těžištěm třetí varianty křižovatky je změna hlavních dopravních směrů a 
návrh připojovacích a odbočovacích pruhů. 
  

 

Klíčová slova 
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Abstract 

  

This is an adaptation of the existing intersection, which their arrangement is unsatisfactory 

and there is becoming a serious accident. This work proposed three options. In the first variant 

is proposed the roundabout. The proposal is located in the existing conditions, to prevent 

expansion of plots. In the second variant is designed turbo roundabout with spiral 

arrangement of lanes. This proposal also uses space in the existing condition. In the main 

direction of the traffic intensity is designed bypass. The third variant is designed as joining 

intersection, which is also located in the existing conditions. The focus of the third option is to 

change the main traffic routes and design of the connecting and cornering lane. 
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 1  Identifikační údaje: 

 

1.1 Stavba 

 

název:     Úprava křižovatky silnic I/34 a II/164 u Jindřichova Hradce 

místo :     kraj Jihočeský, okres Jindřichův Hradec 

 

1.2 Zadavatel / objednatel: 

     ŘSD 

Lidická 49/110 

      370 44 Č. Budějovice 

     Email: tomas.voracek@rsd.cz 

tel.: +420 465 461 911 

 

1.3 Zhotovitel studie: 

 

Organizace    VUT Brno 

     Veveří 331/95, 602 00 Brno 

     Tel.: +420 541 141 111 

     

Zhotovitel    Ondřej Kokeš 

     Na Chobotě 315 

     373 65 Dolní Bukovsko 

     tel.: +420 724 076 205 

     e-mail: ondrakokes@gmail.com 

 

1.4 Seznam příloh 

A. Průvodní zpráva 

B. Výkresová Dokumentace 

B.01 Situace širších vztahů 

B.02 Situace – Varianta 1 

B.03 Situace – Varianta 2 

B.04 Situace – Varianta 3 

B.05 Vzorové příčné řezy 

     C.  Fotodokumentace 

  

mailto:ondrakokes@gmail.com
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 2  Zdůvodnění studie - úvod 

 

Stavba má za úkol provést rekonstrukci stávajícího stavu křižovatky silnic I/34 se silnicí II/164. Za 
cíl si bere zlepšení dopravního řešení – reorganizace hlavních dopravních směrů, zpřehlednění 
křižovatky navržením ostrůvků nebo změnou na jiný typ křižovatky. 

Rekonstrukce křižovatky je nezbytná. Za současných dopravních intenzit a dopravního uspořádání 
daná křižovatka nevyhovuje. Určení hlavní komunikace nereflektuje největší intenzity a proto se u 
křižovatky vytvářejí fronty, které omezují rozhled v křižovatce a dochází tak k dopravním nehodám. 

Stavba bude mít jednoznačně pozitivní vliv jak na estetiku, tak na bezpečnost, na kterou je brán 
velký zřetel. Rekonstrukce také výrazně přispěje k pohodlí řidičů. 

 

 3  Zájmové území 

 

Řešená křižovatka se nachází jihovýchodně od města Jindřichův Hradec v místě, kde se silnice 
II/164 vedoucí od města Kunžak stýká se silnicí I/34. Všechny tři navrhované varianty jsou 
situovány do současného stavu křižovatky, aby nedocházelo k rozšiřování na okolní pozemky a 
opadly tak tímto komplikace vykupování nových pozemků. Všechny úpravy plynule navazují na 
příčné uspořádání komunikací v blízkosti řešené křižovatky, ne dále než 200 m od křižovatky.  
V okolí křižovatky se nachází lesní porost, který ale po úpravě křižovatky jakoukoli navrženou 
variantou nebude bránit ve výhledu a proto není nutná úprava tohoto porostu. 

 

 4  Výchozí údaje pro návrh 

 

4.1. Mapové podklady: 

 

Český úřad zeměměřický a katastrální 

Pod Sídlištěm 9/1800 

182 11 Praha 8 

-polohopis  M 1:10 000 

-výškopis  M 1:10 000 

-ortofotomapa  M 1:5 000 

 

 

ŘSD 

Lidická 49/110 

370 44 Č. Budějovice 

-zaměření současného stavu 
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4.2 Základní údaje navrhované komunikace 

 

Komunikace jsou v blízkém okolí křižovatky v příčném uspořádání S11,5. Nově navržené 
komunikace na ni plynule navazují, v křižovatce přechází na příčné uspořádání S9,5. Směrodatná 
rychlost se uvažuje 50 km/h. 

 

Varianta č. 1 – okružní křižovatka. D=44m, šířka jízdního pruhu 6 m, šířka pojízdného prstence je 
1,5 m. 

Varianta č. 2 – turbo okružní křižovatka se spirálovitým uspořádáním jízdních pruhů. Max poloměr 
je 22 m, šířka jízdního pruhu je 5,5 m, šířka pojízdného prstence je 1,5 m. 

Varianta č. 3 – styková křižovatka. Poloměr vnitřního krajního pruhu na hlavní komunikaci je 46,65 
m. 

 

5. Charakteristika území z hlediska jejich vlivů na návrh trasy 

 

Terén v daném území je poměrně rovinatý. V okolí není plánována žádná stavba, která by měla 
změnit či omezit využití daného území. V okolí se nenalézají žádné významné zdroje nerostných 
surovin. 

 

5.1. Významná ochranná pásma 

 

-komunikace 

 Silnice I. třídy 50 m od osy nebo od osy přilehlého jízdního pásu 

 Silnice II. třídy 15 m od osy 

-železnice 

 V zájmovém území se v okolí nenachází žádná železniční trať 

-vodní plochy rybníků 

V blízkosti zájmového území se nachází rybník Kunifer a nedaleko křižovatky směrem na 
Č.Budějovice stávající komunikace překonává vodoteč. Úprava křižovatky neohrozí dané 
vodní plochy. 

-lesní porosty 

V blízkosti zájmové území se nachází lesní prost, který ale nebude mít vliv na úpravu 
křižovatky a může tak zůstat zachován. 

 

6. Základní charakteristiky variant 

 

6.1 Varianta č.1 

 

Základní charakteristiky 

V této variantě je navržena okružní křižovatka, která je situována do stávajícího stavu. Jsou 
navrženy celkem 3 větve. 
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Větev vedoucí od Č. Budějovic 

Základní šířka jízdního pruhu je 3,75 m včetně vodícího proužku. Šířka zpevněné i nezpevněné 
krajnice je proměnná, závisí na šířce současného asfaltového krytu. Z důvodu co nejlepšího 
napojení na okružní pás byl umístěn těsně před křižovatku směrový oblouk o poloměru R=110 m. 
Tím dochází k rozšíření vjezdového pruhu dle platné ČSN 736101 na hodnotu 4,80 m. Měřeno je 
včetně vodících proužků i zpevněné krajnice. Poloměr zakružovacího oblouku u vjezdu byl zvolen 
10 m. Šířka výjezdního pruhu je 5 m. Poloměr u výjezdu je navržen 15 m. Tyto hodnoty jsou 
z důvodu rychlejšího výjezdu z křižovatky. Mezi oběma pruhy je navržen dělící ostrůvek o šířce 
1,95 m. 

 

Větev vedoucí od J. Hradce 

Základní šířka jízdního pruhu je 3,75 m včetně vodících proužků. Šířka zpevněné i nezpevněné 
krajnice je proměnná. K rozšíření zde dochází pouze u výjezdního pruhu, a to na celkovou 
hodnotu 5 m. Poloměr výjezdu je 15m. Šířka vjezdu je základních 4,50 m zpevněné plochy a 
poloměr 10 m. Dělící ostrůvek mezi těmito dvěma pruhy je v šířce 2,0 m. 

 

Větev vedoucí od Kunžaku 

Šířka jízdního pruhu je 3,75 m včetně vodících proužků. Šířka zpevněné i nezpevněné krajnice je 
proměnná. Pro co nejlepší připojení byl vložen směrový oblouk o poloměru R=200 m. Šířka 
jízdního pruhu u vjezdu je celkem 4,50 m, poloměr zvolen 10 m. Šířka výjezdu je celkem 5 m, 
poloměr zvolen 15 m. Mezi pruhy vložen ostrůvek o šířce 1,5. 

 

Okružní pás 

Šířka okružního jízdního pásu je 6,0 m. Šířka pojízdného prstence je 1,5. Průměr okružní 
křižovatky je navržen 44 m. 

 

 

6.2 Varianta č.2 

 

Základní charakteristiky 

V této variantě je navržena turbo-okružní křižovatka. Je situována do současného stavu. Dále je 
zde navržen bypass, který převede dopravu jedoucí od Jindřichova Hradce na České Budějovice. 

Bypass je vedený převážně obloukem o R=39,25 m, proto dochází k rozšíření jízdního pruhu na 
hodnotu 5,25 m. Jako v první variantě jsou zde celkem 3 větve. 

 

Větev vedoucí od Č. Budějovic 

Šířka jízdního pruhu je 3,75 m včetně vodícího proužku. Z důvodu napojení na okružní křižovatku 
byl do větve vložen oblouk o poloměru 160 m. Šířka na vjezdu tak musela být rozšířena na celkem 
4,85 m. Poloměr vjezdu je 12 m. Šířka výjezdu je celkem 5 m. Poloměr výjezdu je 15 m. Výjezdový 
pruh se poté připojuje do bypassu. Mezi pruhy u křižovatky je navržen dělící ostrůvek o šířce 2,5 
m.  

 

 



Rekonstrukce křižovatky silnic I/34 a II/164 PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE  Stránka | 8 

Větev vedoucí od J. Hradce 

Základní šířka jízdního pruhu je 3,75 m včetně vodícího proužku. Tato hodnota je totožná i na 
vjezdu do křižovatky. Z této větve se odděluje speciální odbočovací pruh, tzv. bypass. Tento pruh 
umožní projet vozidlům touto křižovatkou bez nutnosti vjezdu na kruhový objezd. Poloměr vjezdu 
je 12 m. Šířka na výjezdu je celkem 6,89 m zpevněné plochy. Mezi pruhy je navržen dělící 
ostrůvek o proměnné šířce. 

 

Větev vedoucí od Kunžaku 

Šířka jízdního pruhu je 3,75 m včetně vodícího proužku. Z důvodu lepšího napojení na okružní 
křižovatku byl do větve vložen oblouk o poloměru 100 m. U této větve je navržen dvoupruhový 
vjezd. Každý pruh je určen pro konkrétní odbočení, tj. pravý pruh pro odbočení na J. Hradec a levý 
pruh pro odbočení na Č. Budějovice. Šířka pravého pruhu na vjezdu je celkem 4,35 m, šířka 
levého pruhu je celkem 4 m. Poloměr vjezdu je 18 m. Šířka výjezdu je potom celkem 6 m. Poloměr 
výjezdu je 18 m. Mezi výjezdem a vjezdem je navržen dělící ostrůvek o proměnné šířce. 

 

Okružní pás 

Jízdní pruh je zde navržen o základní šířce 5,5 m bez vodícího proužku. Pojízdný prstenec je 
v šířce 1,5 m, maximální poloměr křižovatky R=22 m. Protože jde o spirálovité uspořádání, 
poloměr postupně klesá až na minimální hodnotu R=16,50 m. Spirála vyúsťuje ve směru hlavních 
očekávaných hlavních intenzit, tj. ve směru na J. Hradec. 

 

 

6.3 Varianta č.3 – vybraná varianta (dále jen varianta č.3) 

 

Základní charakteristiky 

Tato varianta je navržena jako styková křižovatka. Křižovatka je umístěna do současného stavu. U 
této varianty dojde k přeuspořádání hlavního dopravního směru a to ve směru hlavní dopravní 
intenzity na křižovatce. Na hlavní komunikaci je zřízen samostatný odbočovací pruh pro pravé 
odbočení z hlavní komunikace, dále také speciální samostatný odbočovací pruh pro levé odbočení 
z hlavní komunikace. Dále je navržen připojovací pruh pro motorová vozidla přijíždějící z vedlejší 
komunikace. Pruh může být také pouze vyšrafován vodorovným dopravním značením. Další 
úpravou, která není ve výkrese vyznačena, by byla možnost vložení ocelového svodidla. Svodidlo 
by bylo umístěno po levé straně vnitřního průběžného jízdního pruhu od čekacího úseku levého 
odbočení na hlavní komunikaci až po konec zrychlovacího úseku připojovacího pruhu na hlavní 
komunikaci. To by mělo psychologický účinek na řidiče, kteří by se nebáli vjíždět do připojovacího 
pruhu. Následně by muselo dojít k odsunutí krajního průběžného pruhu více dovnitř oblouku. 

Na vedlejší komunikaci jsou navrženy 2 pruhy jak u vjezdu do křižovatky, tak i u výjezdu z 
křižovatky. 

 

Hlavní komunikace 

Probíhá ve směru od Č. Budějovice na J. Hradec. Převážná část je vedena v poloměru R=46,65 
m. Měřeno je u vnitřního krajního vodícího proužku. Z toho vyplývá příčné uspořádání, kdy šířka 
krajního jízdního pruhu je i s vodícím proužkem 4,60 m. Šířka pruhu pro levé odbočení i 
připojovacího pruhu je 4,25 m. Šířka průběžného pruhu vedoucího od Č. Budějovic na J. Hradec je 
včetně vodícího proužku 4,45 m. Šířka samostatného odbočovacího pruhu pro pravé odbočení je 
celkem 4,60 m. 
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Vedlejší komunikace 

Jízdní pruh je v základním šířkovém uspořádání 3,75 m včetně vodícího proužku. Z důvodu 
kolmého napojení na hlavní komunikaci je vložen oblouk o poloměru 43 m. U křižovatky jsou 
navrženy 4 jízdní pruhy. Krajní pruh je pro pravé odbočení. Začíná před křižovatkou, vychází 
z pruhu pro levé odbočení. Poté následuje dělící ostrůvek o šířce 3,75 m. Vedle je průběžný jízdní 
pruh, který je pro dopravu z levého odbočení na hlavní komunikaci. Vnější jízdní pruh vychází ze 
samostatného pruhu pro pravé odbočení na hlavní komunikaci. Tento pruh se poté napojuje do 
vedlejšího průběžného jízdního pruhu. Šířky jízdních pruhů včetně vodících proužků i zpevněné 
krajnice jsou dány následovně: 

Pravé odbočení:  5,30 m 

Levé odbočení:  5,10 m 

Průběžný jízdní pruh:  4,70 m  

Jízdní připojovací pruh: 4,75 m 

 

Délky všech úseků samostatných odbočovacích nebo připojovacích pruhů vychází z platného ČSN 
73 62 02 a jsou následovné: 

Levé odbočení z hlavní:  Lv=25 m Ld=33 m Lc=25 m 

Pravé odbočení z hlavní:  Lv=45,5 m Ld=25,5 m Lc=0 m 

Pravé odbočení z vedlejší:  Lv=40,6 m Ld=29 m Lc=18 m 

Připojovací pruh na hl. komunikaci: La=41 m Lm=38 m Lz=40 m 

Připojovací pruh na vedl. kom.: La=0 m Lm=19 m Lz=23 m   

 

Konstrukce 

V místě vozovky bude zachován současný stav. Ke změně dojde pouze na místě dopravních 
ostrůvků. Lemovat je bude silniční betonový obrubník 100/15/15 o výšce 0,12 m. Usazen bude do 
betonového lože. U obrubníku budou uloženy do betonového lože 2 řady kostek 100/100/100.  

Skladba ostrůvků bude následovná: 

Ohumusování   tl. 0,15 m 

Zásyp zeminou  tl. 0,20 m 

 

 

6.4 Odvodnění 

 

Srážková voda je odváděna příčným a podélným spádem vozovky do přilehlých příkopů. 

 

6.5 Demolice 

 

V rámci stavby připadá demolice stávající vozovky pouze v místě dopravních ostrůvků. Suť 
z demolice vozovky bude odvezena do nejbližšího recyklačního zařízení. K dalším demolicím na 
stavbě nedochází. 
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6.6 Realizace stavby 

 

Realizace stavby bude prováděna převážně při zachování provozu, dojde pouze k usměrnění 
dopravy vždy dle aktuální potřeby. 

 

6.7 Objekty 

 

V současném stavu je v křižovatce propustek. Propustek je zanešený, takže neodvádí dostatečně 
svou funkci. Proto je navrženo jeho vyčištění. 

 

7 Zhodnocení variant 

 

U hodnocení variant byl brán zřetel na orientační cenové porovnání variant, bezpečnost dopravy a 
průjezdnost nově navrženou křižovatkou. Průjezdnost byla vypočítána na základě sčítání dopravy, 
které jsem na dané křižovatce provedl 27. 2. 2012 a 2. 3. 2012. Naměřené intenzity byly dle TP 
189 spočítané na konečné hodnoty, které jsou uvedeny v příloze č. 1. V grafické podobě tzv. 
pentlogramu jsou výsledky prezentovány v příloze č. 2. Z těchto výsledků jsem pro variantu č. 1 a 
variantu č. 3 spočítal průjezdnost danou křižovatkou. Varianta č. 1 byla vybrána z důvodu zájmu 
zastupitelstva města Jindřichův Hradec o tuto variantu. Variantu č. 3 jsem vybral já na základě 
konzultace s vedoucím práce a její největší vhodností. Výsledky průjezdnosti se počítali jak na 
současné intenzity dopravy, tak i na výhledové 20 leté intenzity. Vše bylo počítáno podle 
příslušného TP. Výsledné hodnoty jsou uvedeny v příloze č. 3.  

 

Aby se obě dvě varianty nechaly lépe porovnat, vzal jsem údaj o zdržení vozidel na jednotlivých 
vjezdech do okružní křižovatky nebo na jednotlivých odbočovacích pruzích stykové křižovatky. 
Tento údaj jsem následně zprůměroval dle počtu vozidel, která dané zdržení absolvují (u stykové 
křižovatky jsem pro přímý průjezd bez nutnosti zastavit uvažoval zdržení 0,0001 s). Výsledkem 
tohoto výpočtu bylo průměrné zdržení na vozidlo. Toto číslo může dobře porovnat celkovou 
plynulost průjezdu křižovatkou. 

 

Varianta č. 1 

Varianta č. 1 je navržena jako okružní křižovatka. Maximální poloměr okružního jízdního pruhu je 
R=22 m. Ve variantě jsou jednopruhové vjezdy i jednopruhové výjezdy. To by mělo ještě 
s umístěním dopravních ostrůvků danou křižovatku zpřehlednit a učinit ji méně nehodovou. 
Nevýhodou této varianty zejména oproti variantě č. 3 je větší plocha nových dopravních ostrůvků a 
zbudování pojízdného prstence, což by mělo za následek navýšení ceny. 

Základní výsledky kapacitního posouzení pro výhledové intenzity dopravy jsou uvedeny 
v následující tabulce. 

  
vjezd 

 od ČB 
vjezd od 
 Kunžaku 

vjezd 
od JH 

doba zdržení 11,14 8,22 8,9 

úroveň kvality dopravy B A A 

délka fronty 42,67 10,9 29,29 

průměrná doba zdržení 9,82 
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Z tabulky je patrné, že největší doba zdržení a největší možná délka fronty je na vjezdu od Č. 
Budějovic. Úroveň kvality dopravy na tomto vjezdu je na stupni B. Dle ČSN 73 62 02 je tato 
hodnota v pořádku, norma by připouštěla také stupeň C. 

 

Varianta č. 2 

Tato varianta je navržena jako turbo-okružní křižovatka se spirálovitým uspořádáním jízdních pásů. 
Křižovatka má největší možný poloměr R=22 m. Křižovatka má 2 jednopruhové vjezdy a 1 
dvoupruhový vjezd. Tento vjezd je umístěn sice na vjezdu s nejmenší intenzitou dopravy, ale to je 
z důvodu, aby tento proud nebrzdil hlavní směr dopravy, tj. od Č. Budějovic na J. Hradec. Před 
křižovatkou se řidiči zařadí do pruhu podle toho, kterým výjezdem budou chtít vyjet. Vzhledem 
k tomu, že v České republice tento typ křižovatky není tolik znám, řidiči ji nemají vyzkoušenou a 
neumějí se na ní řádně chovat, se bude jednat o nejrizikovější místo na křižovatce. 

Dále je v této variantě navržen bypass, který významně zlepší plynulost průjezdu. Nevýhodu této 
varianty je jako v případě varianty č. 1 velká plocha nových dopravních ostrůvků a zbudování 
pojízdného prstence, což prodraží tuto variantu. Další riziko je již výše zmíněný dvoupruhový 
vjezd. 

Na základě těchto faktů jsem neprováděl kapacitní posouzení. 

 

Varianta č. 3 

Tato varianta je navržena jako styková křižovatka. Oproti stávajícímu stavu dojde k přeuspořádání 
směru hlavní komunikace na směr mezi městy Č. Budějovice a J. Hradec. Vložené dopravní 
ostrůvky zpřehledňují křižovatku, navržené samostatné připojovací i odbočovací usnadňují průjezd 
křižovatkou. Zajímavostí této varianty je navržení připojovacího pruhu na hlavní komunikaci. To 
vede k větší plynulosti průjezdu křižovatkou. Výsledky kapacitního posouzení pro výhledové 
intenzity pro tuto variantu jsou uvedeny v této tabulce: 

 

  ČB - JH 
ČB - 

Kunžak 
Kunžak -

ČB 
Kunžak - 

ČB 
JH - 

Kunžak JH - ČB 

doba zdržení 0 0 23,7 5,9 5,3 0 

úroveň kvality dopravy A A C A A A 

délka fronty 0 0 21,18 2,45 3,86 0 

průměrná doba zdržení 3,26 

 

Největší doba zdržení a největší možná délka fronty zde vychází ve směru od Kunžaku na Č. 
Budějovice. Úroveň kvality dopravy v tomto směru je na stupni C. Dle ČSN 73 62 02 je tato 
hodnota v pořádku, norma by v tomto případě připouštěla také stupeň D. 

Vzhledem k netradičnímu navržení připojovacího pruhu na hlavní komunikaci, by byla možnost ze 
začátku provozu zrekonstruované křižovatky tento pruh vyšrafovat vodorovným značením. Jak je 
patrné z tabulky níže, levé odbočení na vedlejší komunikaci, tj. směr Kunžak – Č. Budějovice, by 
vyhovovalo současným intenzitám dopravy. Až by kapacita křižovatky ve výhledové době 
nevyhovovala, tak by se vodorovné značení odstranilo a pruh by mohl sloužit jako připojovací. 
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8 Závěr a doporučení 

 

Vzhledem k výše zmíněným faktům doporučuji jako nejvhodnější variantu č. 3 a to hlavně 
z důvodu nejplynulejší průjezdnosti křižovatkou, při výhledových intenzitách dopravy má tato 
varianta průměrnou dobu zdržení 3,26 s oproti variantě č. 1, která má 9,82 s, což tvoří přibližně 2/3 
úsporu času. Další výhodou by byly zřejmě menší finanční náklady oproti ostatním variantám, a to 
vzhledem k menším plochám nově zbudovaných ostrůvků. 

 

9 Bezpečnost práce 

 

Veškeré stavební a montážní práce musí být provedeny podle platných norem ČSN. Z hlediska 
bezpečného pracovního postupu je nutno dodržovat zejména Vyhlášku Českého úřadu 
bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických 
zařízení při stavebních pracích. 

 

V Brně dne 24. 5. 2012      ………………………………… 

          Ondřej Kokeš 
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10 Seznam použitých zdrojů 

 

[1] ČSN 73 6101   Projektování silnic a dálnic 

[2] ČSN 73 6102   Projektování křižovatek na pozemních komunikacích 

[3] ČSN 73 6110   Projektování místních komunikací 

[4]  ČSN 01 3466   Výkresy inženýrských staveb-Výkresy pozemních komunikací 

[5] Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací  

[6] TP 65   Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích 

[7] TP 133  Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích 

[8] TP 135  Okružní křižovatky 

[9]  TP 170   Vlečné křivky 

[10] TP 188  Posuzování kapacity neřízených úrovňových křižovatek 

[11] TP 189  Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích 

[12] www.mapy.cz 

  

http://www.mapy.cz/
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11 Seznam příloh 

 

 

[1] příloha č. 1 – Výsledné hodnoty sčítání dopravy 

 

[2] příloha č. 2 – Pentlogram – intenzity dopravy 

 

[3] příloha č. 3 – Posouzení průjezdnosti křižovatky silnic I/34 a II/164 u J. Hradce 

 

 

 

 

 

 



Jindřichův Hradec 27.2.2012

křižovatka I/34 a II/164 pondělí

- JH-ČB JH-KUNŽAK ČB - JH ČB-KUNŽAK KUNŽAK-JH KUNŽAK-ČB

Im 250 48 266 82 50 117

km,d

Id 3647 700 3880 1196 729 1707

kd,t

It 3275 629 3485 1074 655 1533

kt,RPDI

RPDI 3494 671 3718 1146 699 1635

kRPDI,50

I50 321 62 342 105 64 150

kRPDI,šh

Išp 269 52 286 88 54 126

Jindřichův Hradec 2.3.2012

křižovatka I/34 a II/164 pátek

- JH-ČB JH-KUNŽAK ČB - JH ČB-KUNŽAK KUNŽAK-JH KUNŽAK-ČB

Im 345 117 406 143 46 95

km,d

Id 5273 1788 6206 2186 703 1452

kd,t

It 4572 1550 5380 1895 610 1259

kt,RPDI

RPDI 4727 1603 5563 1959 630 1302

kRPDI,50

I50 435 147 512 180 58 120

kRPDI,šh

Išp 364 123 428 151 49 100

Esk.přepočtových koeficientů

VÝSLEDNÉ HODNOTY SČÍTÁNÍ DOPRAVY

Příloha č. 1

doba průzkumu:

sk.přepočtových koeficientů

místo:

číslo komunikace:

dopravní směry

den průzkumu:číslo komunikace:

dopravní směry

intenzita dopravy za dobu průzkumu

přepočtový koeficient denních variací

intenzita špičkové hodiny

datum:

den průzkumu:

intenzita dopravy za dobu průzkumu

0,077

8:30-9:30

E

přepočtový koeficient

přepočtový koeficient

padesátirázová hodinová intenzita dopravy

denní intenzita dopravy

přepočtový koeficient týdenních variací

týdenní průměr denních intezit dopravy

přepočtový koeficient ročních variací

přepočtový koeficient denních variací

denní intenzita dopravy

přepočtový koeficient týdenních variací 0,867

15,285

14,588

0,898

1,067

0,092

roční průměr denních intenzit

padesátirázová hodinová intenzita dopravy

přepočtový koeficient 0,077

týdenní průměr denních intezit dopravy

přepočtový koeficient ročních variací 1,034

roční průměr denních intenzit

15:30-16:30doba průzkumu:datum:místo:

intenzita špičkové hodiny

přepočtový koeficient 0,092



- JH-ČB JH-KUNŽAK ČB - JH ČB-KUNŽAK KUNŽAK-JH KUNŽAK-ČB

Id 4460 1244 5043 1691 716 1579

It 3923 1090 4432 1485 632 1396

RPDI 4111 1137 4641 1553 665 1469

I50 378 105 427 143 61 135

Išp 317 88 357 120 51 113

číslo komunikace: křižovatka I/34 a II/164

místo: Jindřichův Hradec
PRŮMĚRY INTENZIT

padesátirázová hodinová intenzita dopravy

intenzita špičkové hodiny

roční průměr denních intenzit

denní intenzita dopravy

týdenní průměr denních intezit dopravy

dopravní směry



4 111 voz/den 1 137 voz/den

1 553 voz/den

1469 voz/den

4 6
41

 vo
z/d

en

66
5 v

oz
/de

n

ČESKÉ BUDĚJOVICE KUNŽAK

JIN
DŘ
IC
HŮ
V 
HR
AD
EC

PENTLOGRAM - INTENZITY DOPRAVY
Příloha č. 2



Příloha č. 3

STYKOVÁ KŘIŽOVATKA S PŘIPOJOVACÍM PRUHEM NA SILNICI I/34

aktuální intenzity

ČB - JH ČB - Kunžak Kunžak -ČB Kunžak - ČB JH - Kunžak JH - ČB

doba zdržení 0 0 10,8 4,9 4,2 0

úroveň kvality dopravy A A B A A A

délka fronty 0 0 7,26 1,48 2,23 0

průměrná doba zdržení

výhledové intenzity

ČB - JH ČB - Kunžak Kunžak -ČB Kunžak - ČB JH - Kunžak JH - ČB

doba zdržení 0 0 23,7 5,9 5,3 0

úroveň kvality dopravy A A C A A A

délka fronty 0 0 21,18 2,45 3,86 0

průměrná doba zdržení

STYKOVÁ KŘIŽOVATKA BEZ PŘIPOJOVACÍHO PRUHU NA SILNICI I/34

aktuální intenzity

ČB - JH ČB - Kunžak Kunžak -ČB Kunžak - ČB JH - Kunžak JH - ČB

doba zdržení 0 0 23,1 4,9 4,2 0

úroveň kvality dopravy A A C A A A

délka fronty 0 0 15,2 1,5 2,23 0

průměrná doba zdržení

výhledové intenzity

ČB - JH ČB - Kunžak Kunžak -ČB Kunžak - ČB JH - Kunžak JH - ČB

doba zdržení 0 0 283,9 5,9 5,3 0

úroveň kvality dopravy A A D A A A

délka fronty 0 0 127,4 2,51 3,86 0

průměrná doba zdržení

POSOUZENÍ PRŮJEZDNOSTI KŘIŽOVATKY SILNIC I/34 A II/164 

u Jindřichova Hradce

SMĚR DOPRAVY

SMĚR DOPRAVY

1,76

3,26

3,1

31,4



OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA

aktuální intenzity

vjezd

 od ČB

vjezd

 od Kunžaku

vjezd

od JH

doba zdržení 6,17 5,54 5,63

úroveň kvality dopravy A A A

délka fronty 17,44 5,42 13,5

průměrná doba zdržení

výhledové intenzity

vjezd

 od ČB

vjezd

 od Kunžaku

vjezd

od JH

doba zdržení 11,14 8,22 8,9

úroveň kvality dopravy B A A

délka fronty 42,67 10,9 29,29

průměrná doba zdržení 9,82

5,86

SMĚR DOPRAVY

SMĚR DOPRAVY


