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Abstrakt 

V bakalářské práci je řešena úprava stávající úrovňové křižovatky silnic II/377 a 

III/37360 u Rájce-Jestřebí v Jihomoravském kraji. Jedná se o zvláštní stykovou křižovatku ve 

tvaru písmene K, ve které jsou všechny větve dvoupruhové komunikace, směrově 

nerozdělené. Hlavní silnici tvoří II/377, vedlejší III/37360  a místní komunikace směrem do 

vesnice Holešín (část města Rájec-Jestřebí). Nejedná se o místo s častým výskytem 

dopravních nehod, což potvrdily i statistiky policie České Republiky, ale je to křižovatka 

s nepřehledným uspořádáním a vedením hlavních a vedlejších komunikací a zejména s 

nevyhovujícími výškovými poměry. Obsahem bakalářské práce jsou výstupy z dopravního 

průzkumu provedeného pro tyto účely, vyšetření rozhledových poměrů a návrh zlepšení 

přehlednosti křižovatky výstavbou eliptické okružní křižovatky.  

  

Klí čová slova 

  Styková křižovatka, eliptická okružní křižovatka, dopravní průzkum, rozhledové 

poměry, silnice II/377 a III/37360 

  

  

Abstract 

  Adaptation of level crossing of road II/377 and III/37360 near Rájec-Jestřebí in the 

South Moravian region is solved in bachelor´s thesis. The level crossing is a special cover 

crossing in the shape of the letter K with two-lane rous, not directionally dividend. The major 

road consists II/377, secondary III/37360 and local road leads to village Holešín ( part of the 

town Rájec-Jestřěbí ). It is not a place with many travel accidents, that was affirmed by Czech 

Republic police, but it is a crossing with very confused arrangement and directions of the 

main and secondary rouds and mainly insufficient vertical arrangement. The outputs of road 

traffic survey made of the purpose of the thesis, examination of outlooks and the proposal 

improvement of clarity with the construction the eliptic roundabout. 
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1 Identifika ční údaje 

 
1.1 Označení stavby 

Název stavby:             Úprava křižovatky II/377 a III/37360 u Rájce-Jetřebí 

Místo stavby:              Lenčov 

Katastrální území:      Rájec nad Svitavou 

Kraj:                           Jihomoravský 

Druh stavby:              Rekonstrukce stávající stykové křižovatky 

 

1.2 Objednatel 

Název objednatele:  Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace 

kraje 

Adresa objednatele: Komenského 2, 678 01, Blansko 

IČ:                            709 32 581 

Telefon:                    +420 516 481 150 

 

1.3 Investor 

Název investora:  Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje 

Adresa investora: Komenského 2, 678 01, Blansko 

IČ:                            709 32 581 

Telefon:                    +420 516 481 150 
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2 Zdůvodnění bakalářské práce 

Předmětem bakalářské práce je návrh úpravy stávajícího křížení silnice II/377 z Rájce-

Jestřebí do Sloupu, III/37360 do Němčic a místní komunikace do Holešína. Křížení není zcela 

vyhovující hlavně z hlediska nepřehledného vedení hlavních a vedlejších komunikací, 

nevyhovujícímu vodorovnému značení, ale zejména také ve zcela nestandardním tvaru 

stykové křižovatky. Nejedná se vyloženě o místo vysokého výskytu dopravních nehod, což 

bylo potvrzeno záznamy převzatými od Policie České Republiky, se kterou bylo během 

návrhu řešení spolupracováno. Jak bylo PČR potvrzeno, k dopravním nehodám v tomto místě 

nedochází především z důvodu toho, že řidiči přijíždí k hranici křižovatky zmatení a při 

nedostatečné přehlednosti o vedení hlavních a vedlejších komunikací projíždí křižovatkou ve 

značně snížené rychlosti. Dle záznamů PČR a dle podkladů pojišťoven, které mají 

v záznamech i menší dopravní nehody ze zmiňovaného území, bylo zjištěno, že v prostoru 

křížení došlo od roku 2006 pouze ke dvěma nehodám, které nebyly vážnějšího charakteru.  

Základním problémem daného křížení je zejména výškové uspořádání. Jak bude následně 

dokázáno, křižovatka je nevyhovující z hlediska rozhledových poměrů a to ve všech větvích. 

V bakalářské práci bude navrženo několik možností řešení zmiňovaných problémů a bude 

vybrána jedna varianta nejlépe vyhovující dané situaci. 

 

3 Stanovení zájmové oblasti 

Zmiňovaná křižovatka se nachází v extravilánu, konkrétně mezi městem Rájec-Jestřebí, 

obcí Kuničky a vesnicí Holešín, nedaleko od potůčku Lenčov. Jedná se o oblast v nadmořské 

výšce okolo 450 m.n.m. (B.p.v. – balt po vyrovnání). Přesné umístění křižovatky je přehledně 

zaneseno v příloze D 01 – Situace širších vztahů.  

 

4 Vyšetření zájmové oblasti 

Jak již bylo řečeno, zkoumaný úsek komunikace II/377 není nijak zvláště kritický 

z hlediska dopravních nehod, ale zejména z hlediska přehlednosti. Proto byly vyšetřeny 

rozhledové poměry pomocí rozhledových trojúhelníků, jejichž rozměry a parametry byly 

stanoveny na základě ČSN 73 6101. 

 

4.1 Rozhledové poměry – Směrové řešení 

Kvůli složitosti křížení komunikací muselo být vyšetřeno hned několik rozhledových 

trojúhelníků. V jednom místě se stýkají dvě vedlejší komunikace se svislým dopravním 
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značením P4 - ,,Dej přednost v jízdě“, což znamená, že bylo potřeba vyšetřit trojúhelníky jak 

pro ,,Dej přednost v jízdě“ tak také pro ,,Stůj, dej přednost v jízdě“. Dále bylo potřeba 

prověřit rozhled pro ,,Dej přednost zprava“ pro řidiče přijíždějící od Kuniček. Nutné také bylo 

prověřit rozhled pro automobily přijíždějící po hlavní komunikace od Rájce-Jestřebí, které 

odbočují doleva ať už směrem do Kuniček tak na místní komunikaci do Holešína. 

 

4.1.1 Rozhledové trojúhelníky - ,,Dej přednost v jízdě“ 

Dle ČSN 73 6101 bylo stanoveno, že strany trojúhelníku jsou 35 a 130 m. Křižovatku 

jsme neposuzovali s možností předjíždět nebo bez ní, ale vybrali jsme vždy takovou možnost, 

aby byla situace řešena na stranu bezpečnou. Strany trojúhelníku byly umístěny do os daných 

jízdních pruhů. 

 

 
Obrázek 1: Rozhledové trojúhelníky pro ,,Dej přednost v jízdě" 

Z vykreslených trojúhelníků je patrné, že rozhledům brání vzrostlé stromy a křovinaté 

porosty. V odst. 4.2 je navíc zpracované výškové řešení jednotlivých větví rozhledů. 
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4.1.2 Rozhledové trojúhelníky - ,,Stůj, dej přednost v jízdě“ 

Dle ČSN 73 6101 byly pro posouzení rozhledů na „Stůj, dej přednost v jízdě“ stanoveny 

délky stran rozhledových trojúhelníků: vzdálenost vozidla od hranice křižovatky – 8,5 m, 

vzdálenost vozidla povinně viditelného přijíždějícího zprava -  210 m, vzdálenost vozidla 

povinně viditelného přijíždějícího zleva – 230 m. 

 

 
Obrázek 2:  Rozhledové trojúhelníky pro „Stůj, dej přednost v jízdě“ 

Opět je patrné, že křižovatka je zcela nevyhovující z hlediska rozhledových poměrů. 

 

4.1.3 Rozhledové poměry – Přednost zprava 

Dále bylo zapotřebí vyšetřit křižovatku na „Přednost zprava“ pro automobily 

přijíždějící po silnici III/37360 od Kuniček. Norma stanovuje, že oko řidiče, které je vzdáleno 

35 m od hranice křižovatky, musí vidět přední hranu automobilu řidiče přijíždějícího zprava a 

to ve vzdálenosti 210 m od hranice křižovatky. 
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Obrázek 3:Rozhledové trojúhelníky pro přednost zprava 

 
4.1.4 Rozhledové poměry – Odbočení z hlavní komunikace doleva 

Dle ČSN 73 6101 – Pro odbočení vlevo je nutné vidět automobil přijíždějící proti po 

hlavní ve vzdálenosti 185 m od hranice křižovatky.  

 
Obrázek 4: Rozhledové trojúhelníky pro odbočení z hlavní vlevo 
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Z dosavadního šetření rozhledových trojúhelníků je patrné, že křižovatka je značně 

nevyhovující. Aby byly rozhledy splněny, bylo by nutné vykácet velké množství stromů a 

odstranit ostatní překážky. Obrázky 1 – 4 jsou přehledněji znázorněny v příloze D 04 – 

Rozhledové poměry.  

 

4.2 Rozhledové poměry – Výškové řešení 

Pro zdůraznění nevhodného výškového uspořádání okolí křižovatky byl dále vyšetřen 

výškový průběh větví rozhledových trojúhelníků uvedených v odst. 4.1.1 pro „Dej přednost 

v jízdě“. Jsou vykresleny v příloze D 04 – Rozhledové poměry a jednoznačně ukazují zcela 

nevyhovující rozhledové pole pro automobily přijíždějící ke křižovatce po vedlejších 

komunikacích, ať už po III/37360 od Kuniček nebo po místní komunikaci od Holešína.  

 

5 Možnosti řešení 

 
5.1 Výchozí údaje pro návrh variant 

Křižovatka se skládá ze čtyř větví. Pro přehlednost: větev 01 – směr Rájec-Jestřebí, větev 

02 – směr Sloup, větev 03 – směr Kuničky, větev 04 – místní komunikace směr Holešín (viz 

příloha 01 – Situace širších vztahů ). Kategorie stávajících komunikací jsou pro větve 01 a 02 

S7,5/60, pro větve 03 a 04 S6,5/60. Přímo v prostoru křižovatky se nachází autobusová 

zastávka Ráje-Jestřebí, Lenčov, křiž. pro linky autobusů IDS JMK 240.  

V těsné blízkosti křižovatky se nachází červená turistická stezka vedoucí z Karolína do 

Kuniček.  

Pro stanovení dopravních intenzit bylo v prostoru křižovatky provedeno orientační sčítání 

dopravy po dobu dvou hodin dne 8.2.2013 od 8:00 do 10:00. Sčítání bylo provedeno pro 

každou větev zvlášť. Orientačně bylo zjištěno, že dopravní zatížení křižovatky není příliš 

velké (viz příloha D 02 – Sčítací listy). 

Snímek katastrální mapy a jeho digitalizace + seznam vlastníků jednotlivých parcel – 

nahlížení do KN Rájec nad Svitavou (viz příloha D 03 – Katastr nemovitostí). 

Geotechnický průzkum nebyl proveden, pro vyšší stupeň dokumentace by bylo potřeba 

provést podrobnější průzkum. 

Polohopis a výškopis dané oblasti. 

Vykreslení rozhledových poměrů (viz odst. 4 a příloha D 04 – Rozhledové poměry). 
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5.2 Předběžné návrhy variant 

Předběžně bylo formou náčrtů naznačeno několik různých variant na řešení zadaných 

problémů, z nichž byla vybrána jedna s nejefektivnějšími parametry a byla podrobněji 

zpracována. 

 

5.2.1 Varianta č.1 

 
Obrázek 5: Úprava křižovatky změnou přednosti v jízdě a provedením přehledného vodorovného značení 

 

Jedná se o úpravu, při které by nedošlo k žádným zásadním stavebním úpravám, ale 

pouze ke zpřehlednění prostoru křižovatky pomocí obnovení vodorovného dopravního 

značení a změnou přednosti v jízdě. Silnice II/377 by již nebyla hlavním průtahem křižovatky, 

ale větev směrem na Petrovice a Sloup by byla vedlejší komunikací. Ze všech dále uvedených 

variant je tato možnost jednoznačně nejjednodušší na výstavbu a zároveň nejlevnější 

variantou. Bohužel se ale všechny větve křižovatky nachází buď v zářezu nebo odřezu, což 

značně komplikuje rozhledové poměry ve všech směrech odbočení, jak bylo dokázáno v odst. 

4. Dále by došlo k přerušení plynulosti silnice II/377 a nepříliš vyhovujícímu úhlu pro 
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odbočení doleva směrem od Kuniček na Sloup. Navíc se jedná o oblast s vysokým výskytem 

sněhu a vodorovné značení by v zimním období zcela postrádalo smysl. Proto se varianta č. 1 

jeví jako nevyhovující. 

 

5.2.2 Varianta č. 2 

 

 
 Obrázek 6: Úprava křižovatky odsazením komunikace III/37360  

 

 Touto úpravou by došlo k odstranění velké asfaltové plochy a ke vzniku dvou 

stykových křižovatek. V místě křížení II/377 a MK by došlo ke zpřehlednění situace a k o 

něco lepším rozhledovým podmínkám.  

 Z provedeného orientačního sčítání ovšem vyplývá, že tah z Rájce-Jestřebí do Kuniček 

je nejvíce frekventovaný osobními automobily, jelikož se jedná o část nejkratšího spoje 

z Blanska do Prostějova a naopak. Z přílohy D 03 – Katastr nemovitostí dále vyplývá, že by 

došlo k velkým záborům majetků soukromých vlastníků a k poměrně velkému záboru kvalitní 

zemědělské půdy. V několika případech je zde jedna parcela rozdělena hned mezi několik 

majitelů a tak by jen vyřešení vlastnických vztahů bylo nesmírně obtížné, ne-li nemožné. Bylo 
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by také zapotřebí velkých zábory do přilehlých zářezů. Z těchto důvodů není varianta č. 2 

vyhovující. 

 

5.2.3 Varianta č. 3 

 

 
Obrázek 7: Úprava křižovatky odsazením MK 

  

Další možností je přeložení MK a vytvoření opět dvou stykových křižovatek. Nedošlo 

by ovšem k vyloučení nevyhovujícího úhlu křížení silnic II/377 a III/37360 a stále by nebyly 

dodrženy rozhledové poměry. V ostatní ohledech je tato varianta podobná jako varianta č. 2, 

čili taktéž není zcela ideálním řešením.  
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5.2.4 Varianta č. 4 

 
Obrázek 8: Úprava křižovatky rozdělením na 2 stykové, oba styky jsou na II/377 

 
Varianta č. 4 spočívá v odsazení styku komunikací, přičemž by se obě vedlejší silnice 

stýkaly s II/377. Dále by došlo k nakolmení a vytvoření přijatelnějšího úhlu křížení. Jedná se 

o relativně levnou variantu, při které by zároveň nebylo nutné velkých záborů do okolních 

pozemků. Stále je tu ale problém s rozhledy, které nelze vyloučit pouze úpravou křížení či 

přeložení komunikací. Bude nutné navrhnout okružní křižovatku. 
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5.2.5 Varianta č. 5 

  

 
Obrázek 9: Úprava křižovatky výstavbou okružní křižovatky - kružnice 

 
K řešení všech problémů se nabízí výstavba okružní křižovatky o průměru přibližně 30 

m, s jedním jízdním pruhem šířky 5 m a pojížděným prstencem šířky 2 m. Je to jediné řešení, 

které dá tvaru křižovatky jasný koncept, vyloučí složitost odbočování z vedlejší komunikace 

III/37360, zamezí problémům s rozhledovými poměry, využije velkou asfaltovou plochu a 

zároveň nebude vyžadovat žádné zábory do pozemků soukromých vlastníků. Problém je 

v malém úhlu křížení komunikací. Při výstavbě klasické okružní křižovatky by paprsky OK 

byly příliš blízko u sebe a došlo by tím k omezení plynulosti provozu.  Navíc by bylo 

v daných výškových poměrech obtížné dodržet maximální povolený podélný sklon OK. 
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5.2.6 Varianta č. 6 

 

 
Obrázek 10: Úprava křižovatky výstavbou okružní křižovatky – elipsa 

  
Návrhem eliptické okružní křižovatky dosáhneme maximálně efektivního řešení. 

Využijeme nejvíce asfaltové plochy, zábory do okolních zářezů budou minimální a zároveň 

dojde k příznivému napojení jednotlivých paprsků do OK. Předběžné návrhové parametry 

OK: Větší vnější rozměr D1 ≈ 40 m, menší vnější rozměr D2 ≈ 20 m, šířka jízdního pásu na 

OK b ≈ 5 m, šířka pojížděného prstence p ≈ 2 m. Tato možnost se jeví jako nejpřijatelnější.  
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5.2.7 Varianta č. 7 

 
 

 
Obrázek 11: Úprava křižovatky odsazením styku vedlejších komunikací 

 

Tato varianta se jeví jako zajímavá. Nezměnilo by se vedení hlavních a vedlejších 

komunikací a došlo by ke zlepšení rozhledových poměrů. Stále by ale bylo zapotřebí velkých 

záborů do okolních pozemků a narušení tahu Blansko – Prostějov.  

 

5.3 Výběr stavebního řešení 

Vzhledem k výše uvedenému byla jako nejvhodnější vyhodnocena varianta č. 6 – 

Výstavba OK tvaru elipsy. Podobné tvary OK jsou v praxi již vyzkoušeny, nejméně jeden 

stojí na území ČR (Slatiňany, Pardubický kraj). V následujícím se budeme zabývat 

konstrukčním a stavebním řešením zmíněné OK.  
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6 Stavební řešení 

 
6.1 Předběžný návrh rozměrů 

Střed elipsy OK byl umístěn přibližně doprostřed asfaltové plochy a jeho velikost byla 

volena optimálně, aby se využilo co nejvíce zpevněného prostoru a zároveň došlo 

k pohodlnému napojení jednotlivých paprsků.  

 

 

 
Obrázek 12: Umístění a rozměry OK 

 
Dle TP 135 – Okružní křižovatky byly pro OK navrženy tyto rozměry: 

 

  Poloměr  [m] Šířka vozovky [m] 

Paprsek na vjezdu  výjezdu na vjezdu na výjezdu 

1 12,0 12,0 3,5 5,0 

2 9,0 18,0 3,5 5,0 

3 14,0 12,0 3,5 4,0 

4 15,0 12,0 3,0 4,0 
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Šířka jízdního pásu na OK: 5 m 

Šířka pojížděného prstence: 2 m 

Větší rozměr elipsy: 49 m 

Menší rozměr elipsy: 28,5 m 

 

6.2 Ověření rozměrů  

Rozměry OK byly ověřeny pomocí vlečných křivek vykreslených programem Autoturn. 

Veškeré výkresy jsou přiloženy v příloze D 05 – Vlečné křivky. Z důvodu nevyhovujícího 

řešení musely být přidány přídlažby. Přídlažba mezi paprsky 02 a 03 má maximální šířku 2,3 

m. Vnější okraj přídlažby je tvořen kružnicemi o poloměrech r1 = 11 m a r2 = 14 m. Přídlažba 

mezi paprsky 04 a 01 má maximální šířku 1,9 m a její vnější okraj je tvořen kružnicemi  o 

poloměrech r1 = 30 m a r2 = 12 m. Na výjezdu směrem na Holešín (paprsek 04) bylo také 

zapotřebí rozšířit vozovku, ale pouze v malém rozsahu. Instalace přídlažby by v tomto případě 

byla problematická a proto bylo rozšíření vozovky provedeno přidáním úzkého pruhu 

živičného povrchu. Ostatní rozměry OK byly vyhovující. Konečná podoba OK umístěné do 

stávajícího stavu vypadá tedy takto:  

 
Obrázek 13: Konečná podoba OK 
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6.3 Směrové a výškové řešení pozemních komunikací 

 

6.3.1 Směrové řešení 

Pro paprsky OK: 

ZÚ….vždy na vnější hraně pojížděného prstence 

KÚ….vždy v místě napojení na stávající stav 

Pro OK:  

Dle výkresu 02 – Podrobná situace 

Paprsek 1 

Označení Staničení [km] Směr. Prvek Délka [m] 

ZÚ 0,000 000 přímá 55,54 

TK 0,055 540 oblouk R=235m 52,47 

KÚ 0,108 010     

    
Paprsek 2 

Označení Staničení [km] Směr. Prvek Délka [m] 

ZÚ 0,000 000 přímá 83,55 

KÚ 0,083 550     

    
Paprsek 3 

Označení Staničení [km] Směr. Prvek Délka [m] 

ZÚ 0,000 000 přímá 87,67 

KÚ 0,087 670     

    
Paprsek 4 

Označení Staničení [km] Směr. Prvek Délka [m] 

ZÚ 0,000 000 přímá 111,91 

KÚ 0,111 910     

    
OK 

Označení Staničení [km] Směr. Prvek Délka [m] 

ZÚ 0,000 000 oblouk R se mění 87,67 

KÚ 0,087 670     
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6.3.2 Výškové řešení 

Začátek staničení podélných profilů byl umístěn na vnější okraj prstence OK a konec 

do místa napojení na stávající komunikaci.  

 

Paprsek 1 

Staničení [km] Sklon [%]  Délka [m] Poloměr [m] Délka tečny [m] 

0,000 000 -2,5 76,03 50 13,05 

0,076 030 -6,4 31,98     

0,108 010         

     
Paprsek 2 

Staničení [km] Sklon [%]  Délka [m] Poloměr [m] Délka tečny [m] 

0,000 000 -2,5 33,31 30 10,86 

0,033 310 +1,17 23,98 30 10,88 

0,057 293 -6,6 26,26     

0,083 550         

Paprsek 3 

Staničení [km] Sklon [%]  Délka [m] Poloměr [m] Délka tečny [m] 

0,000 000 -2,5 15,38 20 9,88 

0,015 380 +7,87 65,47 20 1,70 

0,080 516 +5,42 6,82      

0,087 670         

     
Paprsek 4 

Staničení [km] Sklon [%]  Délka [m] Poloměr [m] Délka tečny [m] 

0,000 000 -2,5 87,35 70 7,90 

0,087 350 -5,03 24,56     

0,111 910         

OK 

Staničení [km] Sklon [%]  Délka [m] Poloměr [m] Délka tečny [m] 

0,000 000 +2,0 43,835 90 18,00 
0,043 835 -2,0 43,835 90  18,00 

0,087 670         
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6.4 Zemní těleso 

Konstrukce OK bude téměř celá provedena ve výkopu za účelem dodržení výhodného 

podélného sklonu 2 %. Nivelety některých částí paprsků se dostávají značně pod úroveň 

stávajícího terénu. Mohl by nastat problém se stávajícími inženýrskými sítěmi vedoucími do 

osady Lenčov. Pro vyšší stupeň dokumentace je třeba zjistit jejich polohu a případně 

navrhnout přeložky. 

 

6.5 Konstrukce zpevněných ploch 

 
6.5.1 Konstrukce jízdního pásu OK 

Návrhové parametry vozovky:    

• Návrhová dopravní rychlost:    50 km/h 

• Plánovaná životnost vozovky:  25  let 

• Návrhová úroveň porušení:  D1 

• Třída dopravního zatížení:       III 

 

Konstrukce vozovky dle TP 170 – tl. 470 mm (číslo katalogového listu: D1-N-1-III-PII): 

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy – ACO 11                                       40 mm    

Spojovací postřik, kationaktivní asf. emulze – PS; EK 

Asfaltový beton pro ložné vrstvy – ACL 11                                           60 mm   

Spojovací postřik, kationaktivní asf. emulze – PS; EK 

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy – ACP 16                                    50 mm 

Infiltrační postřik – PI 

Mechanicky zpevněné kamenivo – MZK                                               170 mm 

Štěrkodrť – ŠD 0-63                                                                               150 mm 

 

Konstrukce vozovky celkem                                                                  470 mm 

 

Konstrukční skladba vozovky bude provedena na zhutněné silniční pláni o únosnosti 60 MPa. 
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6.5.2 Konstrukce pojížděného prstence    

  Konstrukce pojížděného prstence dle TP 170 (číslo katalogového listu: D1-D-1-V-

PIII): 

Dlažební kostky                                                         80 mm 

Lože – DDK 2-4                                                        40 mm 

Mechanicky zpevněné kamenivo – MZK                160 mm 

Mechanicky zpevněná zemina – MZ                       200 mm 

 

Konstrukce vozovky celkem                                    480 mm 

 

6.5.3 Konstrukce přídlažby 

Ve snaze o využití a navázání na vrstvy z podloží jízdního pásu byla navržena tato 

skladba:  

Dlažební kostky                                                 80 mm 

Štěrkopísek –ŠP                                                 70 mm 

Mechanicky zpevněné kamenivo – MZK       170 mm 

Štěrkodrť – ŠD 0-63                                       150 mm 

 

Konstrukce vozovky celkem                          470 mm  

 

6.5.4 Konstrukce ostrůvků 

Na všech paprscích OK byly zřízeny pojížděné ostrůvky, jejichž skladba je stejná jako 

v odst. 6.5.3 Konstrukce přídlažby. 

 

6.6 Dopravní značení 

 
6.6.1 Svislé dopravní značení 

Návrh svislého dopravního značení je znázorněn ve výkresové dokumentaci – výkres 

č. 1 – Přehledná situace M 1:1000.  Jedná se především o instalaci návěstí před křižovatkami 

IS 9b. Dále byly doplněny směrovky IS 3b na výjezdech z okružní křižovatky, které budou 

z OK dostatečně viditelné a nahradí směrovky umisťované přímo na OK. Další SDZ se týká 

upozornění na OK A4 a doplnění značek upravujících přednost. Kvůli přeložení autobusové 

zastávky Rájec-Jestřebí, Lenčov, křiž. byla na každém paprsku umístěna značka IJ 4b vždy 

přibližně 60 m od hranice křižovatky. Umístění SDZ není zcela podle hodnot vycházejících 
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z technických předpisů. Okolní situace si vyžaduje například umístění návěstí před OK blíže, 

než je nejmenší dovolená vzdálenost dle TP 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních 

komunikacích (250-500 m).  

 

6.6.2 Vodorovné dopravní značení 

Instalace nového vodorovného značení bude provedena pouze na paprscích silnice II/377 

nástřikem rozpouštědlové barvy s následným posypem balotinou. Instalována bude podélná 

čára souvislá směrem na Sloup a podélná čára přerušovaná ve směru na Rájec-Jetsřebí.  

 

6.7 Osvětlení OK 

Prostor OK se nachází nedaleko osady Lenčov, ve které jsou situovány rodinné domy a 

chaty, odkud bude možné napojit inženýrské sítě. V okolí OK se nenachází přechod pro 

chodce či jiné nutně osvětlitelné stavební prvky, takže osvětlení se bude týkat výhradně OK. 

 

6.8 Turistická trasa 

Křižovatkou prochází červená turistická trasa. 

 
Obrázek 14: Turistická trasa 

V okolí OK i na všech paprscích bude vystavěna nezpevněná krajnice umožňující turistům 

bezpečný průchod. Jiné stavební úpravy turistické trasy nebudou třeba. Během výstavby bude 
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nutné přeložit vedení červené turistické stezky a po konci výstavby bude potřeba obnovit 

turistické značení. 

 

6.9 Autobusová zastávka 

Jak bylo zmíněno v odst. 6.6.1, nahradí autobusovou zastávku pouze SDZ, které se 

odsunou vždy na výjezdovou stranu paprsku. Dojde tím ke vzniku čtyř nástupních stanovišť 

vždy ve směru, kterým se bude cestující od OK ubírat. Nástup a výstup je cestujícím umožněn 

pomocí nezpevněné krajnice. Vzhledem k intenzitám a počtu zastavení linek na dané zastávce 

není nutná výstavba zálivů ani jiná stavební úprava zastávky. Prostor křižovatky je situován 

v extravilánu mezi zemědělskými pozemky a k žádné z větví stávající křižovatky není zřízena 

komunikace pro osoby se sníženou schopností pohybu, takže návrh bezbariérového řešení  

v prostoru křižovatky postrádá smysl. 

 

 

7 Závěr 

Bakalářská práce „Úprava křižovatky II/377 a III/37360 u Rájce-Jestřebí“ je zpracována 

na základě respektování příslušných platných vyhlášek, norem a předpisů. Navrhovaná 

eliptická okružní křižovatka je vhodným řešením pro danou situaci. Provoz na ní bude značně 

jednodušší a přehlednější než u stávajícího řešení. Nejedná se samozřejmě o nejlevnější 

stavební řešení, ale úkolem bakalářské práce bylo hlavně zamezit nevyhovujícím 

rozhledovým poměrům a zajistit jasný a přehledný koncept křižovatky. 
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m.n.m.   metry nad mořem 
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