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Abstrakt 

 

 Cílem této bakalářské práce je řešení průtahu silnice II/360 města Letohrad a návrh 

okružní křižovatky v místě křížení ulice Šedivské a ulice Mírové. V celé délce trasy je 

zajištěn průjezd pro maximální vozidlo, které tam projede pomocí vlečných křivek. Dále je 

zde brán zřetel na bezpečnost chodců. 

  
Klíčová slova 

 

 Okružní křižovatka, přechod, místo pro přecházení, silnice, autobusová zastávka, 

zelený pás 
  
  
  
Abstract 

 
The aim of this Bachelor thesis is to address the delay of the road II/360 Letohrad and circular 

design of the roundabout  at the point of crossing the street Šedivské and the streets Peaceful. The 
entire length of the route is secured passage, for maximum vehicle that passes there, with bottom 
curves. There is also taken into account the safety of pedestrians. 
  
Keywords 

 

 Roundabout, gradient, place for walking, road, bus stop, green belt 
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Úvod 

 
 Tématem bakalářské práce je návrh průtahu silnice II/360ve městě Letohrad a návrh 

okružní křižovatky v místě křížení ulice Šedivské a ulice Mírové. 

 

 Důvodem rekonstrukce je špatný stav stávající komunikace a nedostatečně vyřešená 

místa pro přecházení chodců. Stavba více zohledňuje pohyb chodců a soustředí se na zajištění 

větší bezpečnosti chodců při přecházení ulice Šedivská. Okružní křižovatka zajišťuje 

plynulejší pohyb vozidel v místě křížení. Na celé trase jsou v místech přechodů pro chodce a 

míst pro přecházení navrženy ochranné středové ostrůvky, které zajišťují větší bezpečnost 

chodců. Okružní křižovatka a celá délka trasy je navržena pro průjezd tahače s návěsem a 

autobusu. Komunikace je navržena na třídu dopravního zatížení IV a návrhovou úroveň 

porušení vozovky D1.  
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1. Identifikační údaje 

1.1. Stavba 

Název:  Úprava části průtahu v Letohradě včetně návrhu řešení 

křižovatky 

 

Kraj: Pardubický 

 Druh stavby:   Rekonstrukce 

1.2. Zadavatel 

Název:  Vysoké učení technické v Brně 

Fakulta stavební 

Veveří 331/95 

602 00 Brno 

 

1.3. Zhotovitel 

 Projektant:    Kristina Běloušková 

    Proseč 233, Proseč 

    539 44 

 

2. Základní údaje o stavbě a požadavky na řešení 

2.1. Stručný popis stavby 

Předmětem řešení je návrh okružní křižovatky na ulici Šedivská v Letohradě v místě 

styku s ulicí Mírová a návrh části průtahu ulice Šedivská. Stavba se nachází v průmyslové 

zóně na konci města Letohrad. Jedná se o rekonstrukci silnice II/360. 

 

2.2. Dopravně inženýrské údaje 

 Dopravně inženýrské údaje vychází z celostátního sčítání dopravy v roce 2010. Dalším 

podkladem pro zpracování bylo vlastní sčítání dopravy ve špičkových hodinách,sčítání 

vozidel v době dopravní špičky, měřené v časech 7:30-8:30 a 15:30-16:30. 
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2.3. Druhy a parcelní čísla pozemků podle katastru nemovitosti 

 

parcela druh pozemku majitel 

710/4 ostatní plocha město Letohrad 

357/1 ostatní plocha město letohrad 

710/26 ostatní plocha město Letohrad 

704/6 ostatní plocha město Letohrad 

710/25 ostatní plocha město Letohrad 

704/3 ostatní plocha město Letohrad 

704/9 ostatní plocha město Letohrad 

710/9 ostatní plocha město Letohrad 

710/22 ostatní plocha Pardubický kraj 

376/2 ostatní plocha město Letohrad 

375/6 ostatní plocha ČEPRO, a.s. 

369/4 ostatní plocha město Letohrad 

375/8 ostatní plocha ČEPRO, a.s. 

710/5 ostatní plocha Pardubický kraj 

375/7 ostatní plocha ČEPRO, a.s. 

376/81 orná půda město Letohrad 

374/16 ostatní plocha KERAMIZOL s.r.o 

387/11 ostatní plocha město Letohrad 

710/24 ostatní plocha město Letohrad 

374/26 ostatní plocha Pardubický kraj 

710/6 ostatní plocha město Letohrad 

386/94 ostatní plocha město Letohrad 

387/2 ostatní plocha město Letohrad 

386/95 ostatní plocha město Letohrad 

374/15 ostatní plocha město Letohrad 

387/5 ostatní plocha město Letohrad 

710/18 ostatní plocha město Letohrad 

710/19 ostatní plocha město Letohrad 

387/6 ostatní plocha město Letohrad 

374/14 ostatní plocha město Letohrad 

710/28 ostatní plocha Pardubický kraj 

387/7 ostatní plocha OEZ s.r.o 

710/29 ostatní plocha Pardubický kraj 

710/27 ostatní plocha město Letohrad 

908 ostatní plocha město Letohrad 

710/40 ostatní plocha Pardubický kraj 
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710/2 ostatní plocha Pardubický kraj 

710/41 ostatní plocha Pardubický kraj 

710/30 ostatní plocha Pardubický kraj 

387/1 ostatní plocha OEZ s.r.o 

710/36 ostatní plocha město Letohrad 

710/21 ostatní plocha město Letohrad 

390/2 trvalý travní porost město Letohrad 

390/3 trvalý travní porost Česká republika 

374/43 orná půda město Letohrad 

710/44 ostatní plocha Pardubický kraj 

710/45 ostatní plocha Pardubický kraj 

374/44 ostatní plocha město Letohrad 

457/6 ostatní plocha město Letohrad 

374/18 orná půda město Letohrad 

710/34 ostatní plocha město Letohrad 

390/1 trvalý travní porost město Letohrad 

710/35 ostatní plocha město Letohrad 

710/46 ostatní plocha Pardubický kraj 

 

 

 

2.4. Zajištění vody a energie po dobu výstavby 
 

 Zdroj vody a energie bude zajištěn stávajícími přípojkami. 

 

3. Technické řešení 
Stavba je z důvodu přehlednosti, a také s ohledem na možnost postupné výstavby 

rozdělena na několik stavebních objektů. 

 

 

Seznam stavebních objektů: 

SO - 01 – Okružní křižovatka 

SO - 02 – Ulice Šedivská – větev1 

SO - 03 – Ulice Šedivská – větev2 

SO – 04 – Ulice Mírová – větev3 
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3.1. SO - 01 – Návrh okružní křižovatky 

 
Jedná se o okružní křižovatku silnic II/360 – ulice Šedivská a ulice Mírová. Po které se bude 

pohybovat největší vozidlo, tahač s návěsem a autobus. Toto je zkontrolováno pomocí 

vlečných křivek. 

   

3.1.1.  Směrové řešení 

 Okružní křižovatka je navržena jako jednopruhová. Osa okružního pásu je tvořená 

jedním kružnicovým obloukem o průměru 30m. Délka trasy je 100m. Osa probíhá vnější 

hranou okružního pásu.  Napojují se na ni 3 větve a 1 vjezd na soukromý pozemek. Na větvi 2 

je navrženo na dělícím ostrůvku místo pro přecházení. Dále je zde dělící ostrůvek přerušen, 

z důvodu odbočení vozidel jedoucích z pozemku Letrans cz. s.r.o.. Místo přerušení je 

navrženo ze žulové dlažby. Dále je zde navrženo rozšíření z pojízdné dlažby při odbočení do 

prava z Letrans cz. s.r.o směrem na okružní křižovatku. Toto rozšíření je zde navrženo dle 

projetí trasy vlečnými křivky pro nákladní automobil. 

3.1.2.  Výškové uspořádání 

Niveleta od začátku okružní křižovatky klesá ve sklonu -1,26%, ve staničení 0,030 00 

se mění sklon z -1,26% na -2,25% pomocí vypuklého oblouku o poloměru R=1000m. Ve 

staničení 0,059 22 přechází sklon z 2,25% na 3,76% pomocí vydutého oblouku o poloměru 

R=488,02m. Ve staničení 0,089 21 dochází k další změně sklonu stoupání, tentokrát na 

hodnotu  -1,26% zaoblením vypuklým výškovým obloukem o poloměru R=282,17m. 

3.1.3. Prostorové uspořádání 

Okružní pás je navržen v šířce 5m. Prstenec okružní křižovatky je navržen v šířce 3m. 

Středový ostrůvek je navržen neprůjezdný, povrch je travnatý  Větve křižovatky jsou 

napojeny ve staničení 0.028 60 – větev 2, 0,05537 – větev 3, 0,087990 – větev 1. Po obou 

stranách okružního pásu jsou navrženy vodící proužky šířky 0,25m. V místě napojení větví 

křižovatky se vodící proužek přeruší v hodnotě 1,5/1,5. 

 

3.1.4. Navržená skladba vozovky: 

Okružní pás: 

 

Asfaltová obrusná vrstva ACO 11,7 40mm 

Asfaltová ložná vrstva ACL 16 60mm 

Asfaltová podkladní vrstva ACP 16 50mm 

Štěrkodrť fr. 0/32 ŠDA   150mm 

Štěrkodrť fr. 0/63 ŠDB   150mm 

celkem 

                                         

450mm 
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Prstenec: 

 

Dlažba DL 140mm 

Ložná vrstva L 40mm 

Štěrkodrť ŠD 150mm 

Štěrkodrť ŠD 200mm 

Celkem 

                     

770mm 

 

3.2. SO – 02 – Úprava ulice Šedivská – Větev 1 

Tato ulice se nachází na konci města Letohrad. Je zde navržen chodník z mechanicky 

zpevněného kameniva, z důvodu zachování původního stavu a z důvodu malé intenzity 

chodců, ačkoliv je to spojnice k biatlonové dráze v Letohradě. 

3.2.1.  Směrové řešení 

 Osa větve 1 navazuje na konci, tj. ve staničení 0,210 81 na okružní křižovatku. Celá 

trasa probíhá v přímé, bez směrových oblouků. V celé délce trasy je jednostranný 

střechovitý sklon 2,50%. 

 

3.2.2.  Výškové uspořádání 

Niveleta od začátku úpravy vozovky navazuje výškově ve staničení 0,000 00 na 

niveletu původní vozovky. Odkud klesá ve sklonu 0,52% do staničení 0,014 49 kde vypuklým 

obloukem o poloměru R=1000m přechází do sklonu -1,88% až do staničení 0,108 55. Ve 

staničení 0,108 55 je niveleta zaoblena vydutým výškovým obloukem o poloměru R = 3500m 

a následně pak v klesání -1,71 pokračuje do staničení 0,182 88 vypuklým obloukem o 

poloměru R=1000m přechází  do sklonu -3,06% až do staničení 0,206 68. Ve staničení  

0,206 68 dochází ke změněn sklonu stoupání, na hodnotu +2,5% a sice zaoblením vydutým 

výškovým obloukem o poloměru R = 141,17m. Ve stoupáni 2,5% pokračuje až do staničení 

0,210 81, kde se napojí na niveletu okružní křižovatky. 

 

3.2.3. Prostorové uspořádání 

Větev křižovatky je navržená jako dvoupruhová, obousměrná . Šířka vozovky je 

navržena 7m. Z toho 3,50m je základní šířka jízdního pruhu. V místě napojení na okružní 

křižovatku je rozdělena směrovým ostrůvkem, který dělí jízdní pás na dva samostatné jízdní 
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pruhy, kde jízdní pruh připojující větve 1 na okružní křižovatku je rozšířen na hodnotu 3.75m. 

Jízdní pruh směřující od okružní křižovatky je rozšířen na hodnotu 4,50m. Rozšíření je řešeno 

pomocí náběhových klínů ve sklonu 1:20. Vodící proužky jsou navrženy šířky 0,125m. Podél 

větve 1 na levé straně se nachází chodník šíře 2,75m z krytu z mechanicky zpevněného 

kameniva, který je oddělen postranním zeleným pásem. 

 

 

 

3.2.4.  Navržená skladba vozovky: 

 

Jízdní pás: 

 

Asfaltová obrusná vrstva ACO 11,7 40mm 

Asfaltová ložná vrstva ACL 16 60mm 

Asfaltová podkladní vrstva ACP 16 50mm 

Štěrkodrť fr. 0/32 ŠDA   150mm 

Štěrkodrť fr. 0/63 ŠDB   150mm 

celkem 

                                         

450mm 

 

Chodník: 

 

Mechanicky zpevněné kamenivo MZK 150mm 

Štěrkodrť ŠD 150mm 

Celkem 300mm 

 

 

 

3.3. SO – 03- Úprava ulice Šedivská – Větev2 

 
Tato ulice se nachází v průmyslové zóně města Letohrad, kde sídlí velká společnost OEZ a 

fotbalový stadion. Z důvodu velkého množství pohybu chodců do zaměstnání je navržen 

v místě přecházení od autobusové zastávky směrem k OEZ přechod pro chodce chráněný 

ochranným dělícím ostrůvkem. Dále je zde navrženo několik dalších míst pro přecházení, 

které jsou také opatřeny ochranným dělícím ostrůvkem pro zajištění větší bezpečnosti chodců. 

 

3.3.1.  Směrové řešení 

 Osa větve 2 je vedena směrem od okružní křižovatky v přímé, až do staničení 0,275 32 

kde následuje levostranný přechodnicový oblouk poloměru R = 1000m, délka přechodnice je 

L=25m. Ve staničení 0,304 38 je inflexní bod, ve kterém se napojuje protisměrný 

přechodnicový oblouk o poloměru 800m. Ve staniční 0,374 19 je další směrový oblouk 
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napojený pomocí inflexního řešení, který má poloměr R=700m. Na který je ve staničení   

0,436 61 napojen následující směrový oblouk pomocí inflexního řešení o poloměru R= 700m. 

Ve staničení 0,492 98 se plynule napojuje pomocí inflexního řešení na přechodnicový oblouk 

o poloměru 700m, který končí ve staničení 0,572 94. Dále trasa pokračuje v přímé, délky 

21,19m až do staničení 0,597 94, kde trasa přechází do přechodnicového oblouku o poloměru 

R=200m. Od bodu PT ve staničení 0,635 63 trasa pokračuje v přímé až na konec úseku v km 

0,675 13. 

 

3.3.2.  Výškové uspořádání 

Niveleta na začátku výškově navazuje na okružní křižovatku a pokračuje ve sklonu 

2,50% do staničení 0,025 57, kde přechází pomocí vydutého výškového oblouku o poloměru 

1200m do sklonu -1,10%. Ve sklonu -1,10% klesá až do staničení 0,062 82 kde vypuklým 

obloukem o poloměru R = 1000m přechází opět do klesání -2,13%. Ve staničení 0,227 78 

dochází k další změně klesání pomocí vypuklého výškového oblouku o poloměru 3500m na 

sklon -2,60%. Ve sklonu -2,60% klesá niveleta až do staničení 0,397 04, kde pomocí 

vypuklého výškového oblouku o poloměru R=1000m přechází opět do klesání ve sklonu 

 -4,14%. Ve staničení 0,435 66 přechází pomocí vydutého oblouku o poloměru 1200m do 

sklonu -3,00%. V tomto sklonu niveleta pokračuje až do staničení 0,498 22, kde přechází do 

sklonu -2,11% pomocí vydutého oblouku o poloměru 1200m. Ve staničení 0,655 07 dochází 

k další změně klesáni vypuklým výškovým obloukem o poloměru R=590,38m na sklon 

-8,56%.  V úseku jednotného sklonu pokračuje niveleta až do konce úpravy ve staničení 0,675 

13, kde se napojí na stávající niveletu. 

 

3.3.3. Prostorové uspořádání 

 Větev křižovatky je navržena jako dvoupruhová, obousměrná. Šířka vozovky je 

7,00m. Z toho 3,50m je základní šířka jízdního pruhu. Po obou stranách jízdního pruhu jsou 

navrženy vodící proužky šířky 0,125, které jsou v místě styku s vedlejšími komunikacemi 

přerušeny 1,5/1,5. V místě přechodu pro chodce a místa pro přecházení jsou navrženy střední 

dělící ostrůvky šířky 2,50m pro zajištění větší bezpečnosti chodců. V místě těchto ostrůvků je 

jízdní pás rozšířen na 3,75m. Napojení na základní šířku jízdního pruhu je řešeno pomocí 

náběhových klínů ve sklonu 1:20. Celou délku trasy lemuje chodník. V místě napojení na 

okružní křižovatku je rozdělena směrovým ostrůvkem, který mi dělí jízdní pás na dva 

samostatné jízdní pruhy, kde jízdní pruh připojující větev 1 na okružní křižovatku je rozšířen 

na hodnotu 3.75m. Jízdní pruh směřující od okružní křižovatky je rozšířen na hodnotu 4,50m. 

Rozšíření je řešeno pomocí náběhových klínu ve sklonu 1:20. Ve staničení 0,054 59 se 

nachází po obou stranách jízdního pásu autobusová zastávka. 
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3.3.4.  Navržená skladba vozovky: 

 

Jízdní pás: 

 

Asfaltová obrusná vrstva ACO 11,7 40mm 

Asfaltová ložná vrstva ACL 16 60mm 

Asfaltová podkladní vrstva ACP 16 50mm 

Štěrkodrť fr. 0/32 ŠDA   150mm 

Štěrkodrť fr. 0/63 ŠDB   150mm 

celkem 

                                         

450mm 

 

 

Chodník: 

 

Dlažba DL 60mm 

Ložná 

vrstva L 30mm 

Štěrkodrť ŠD 150mm 

Celkem                     240mm 

 

 

Autobusová zastávka: 

 

Dlažba DL 120mm 

Ložná vrstva L 40mm 

Podkladový beton PB 200mm 

Štěrkodrť ŠD 250mm 

Celkem 

                     

610mm 

   

3.4. SO – 04 – Úprava ulice Mírová – větev3 

 
Tato větev slouží k příjezdu k obchodnimu domu Quanto a dále do rodinné zástavby. 

3.4.1.  Směrové řešení 

 Osa větve 3 je navržena celá v přímé. Ve staničení 0,046 71 navazuje na okružní 

křižovatku. V celé délce trasy je jednostranný střechovitý sklon 2,50%. 
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3.4.2.  Výškové uspořádání 

Niveleta od začátku úpravy vozovky stoupá ve sklonu 3,36% až do staničení 0,032 16, 

kde pomocí vypuklého oblouku o poloměru R=677,48m přechází do sklonu 1,85%. Ve 

staničení 0,044 30 dochází k další změně sklonu stoupaní na 2,50% a sice zaoblením vydutým 

výškovým obloukem poloměru R=500m až do staničení 0,046 71, kde je napojení na niveletu 

okružní křižovatky.  

 

3.4.3. Prostorové uspořádání 

Větev křižovatky je navržena jako obousměrná, dvoupruhová. Šířka vozovky je 

6,00m. Z toho 3,00m je základní šířka jízdního pruhu. Po obou stranách jsou navrženy vodící 

proužky šířky 0,125m.  

 

3.4.4.  Navržená skladba vozovky: 

 

Jízdní pruh: 

 

Asfaltová obrusná vrstva ACO 11,7 40mm 

Asfaltová ložná vrstva ACL 16 60mm 

Asfaltová podkladní vrstva ACP 16 50mm 

Štěrkodrť fr. 0/32 ŠDA   150mm 

Štěrkodrť fr. 0/63 ŠDB   150mm 

celkem 

                                         

450mm 

 

Chodník: 

 

Dlažba DL 60mm 

Ložná 

vrstva L 30mm 

Štěrkodrť ŠD 150mm 

Celkem                     240mm 

 

4.0. Bezbariérové úpravy 

Dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 398/2009 Sb.  je varovný pás forma umělé vodicí linie 

ohraničující místo, které je pro osoby se zrakovým postižením trvale nepřístupné nebo 

nebezpečné, zejména hmatově definuje rozhraní mezi chodníkem a vozovkou v místě 

sníženého obrubníku. Varovný pás musí mít šířku 400 mm a jeho povrch musí mít 

nezaměnitelnou strukturu a charakter povrchu odlišující se od okolí; musí být vnímatelný 

bílou holí a nášlapem. Povrch plochy do vzdálenosti nejméně 250 mm od tohoto pásu musí 

být rovinný při dodržení požadavku na protiskluzné vlastnosti a musí být vůči varovnému 

pásu vizuálně kontrastní. Varovný pás musí přesahovat signální pás na obou stranách nejméně 
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o 800 mm. Na chodníku s šířkou méně než 2400 mm, na kterém nelze vytvořit přesah na obou 

stranách, musí být signální pás veden na straně u přirozené vodicí linie a přesah varovného 

pásu se pak zřizuje pouze na jedné straně. Dále dle přílohy č.2 k vyhlášce č. 398/2009 Sb. 

Musí být snížený obrubník s výškou menší než 80mm nad pojížděným pásem nebo s příčným 

sklonem menším než 1:2,5 (40,0%) opatřen varovným pásem. 
 

5.0. Obruby 

 Jako základní betonová obruba je zde použita BO 100/15/25, která je použita všude na 

styku s pozemní komunikací a je uložena do betonového lože C20/25 minimální tloušťky 

100mm.. U chodníků na styku se zelení je použita BO 100/10/25, která je uložena do 

betonového lože C12/15 minimální tloušťky 100mm. Betonové lože u pojížděných obrubníků 

a u obrubníků lemující silnice je navržen beton C20/25 proti praskání a vylamování obrub. 

 

6.0. Inženýrské sítě 

 Před započetím stavby musí být vytyčeny všechny inženýrské sítě. Ochrana 

inženýrských sítí bude prováděna podle pokynů jejich správců. Všechny sítě křižující 

komunikace budou uloženy v chráničkách. Všechny stávají chráničky, které budou porušené 

se během stavby opraví a sítě, které nebudou opatřeny chráničkami se jimi opatří.  

Předpokládám, že uložení stávajících sítí je v souladu s ČSN 73 6005. V rámci bakalářské 

práce jsem řešila jen přeložky konzultované s vedoucím bakalářské práce. 

 

 Druhy inženýrských sítí:   Vodovod 

 Vodovod – OEZ Letohrad 

 Kanalizace 

 Kanalizace – OEZ Letohrad 

 Plynovod VTL 

 Plynovod STL 

 Kabel NN 

 Kabel NN – OEZ Letohrad 

 Kabel VN 

 Vrchní vedení NN 

 Vrchní vedení VN 

 Kabel sdělovací místní 

 Kabel sdělovací dálkový 

 Kabel veřejného osvětlení 

 Kabel veřejného osvětlení OEZ 

 

7.0. Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce 

 Po dobu výstavby musí být zajištěny koridory pro průchod chodců. 

 Provizorní dopravní značení zajistí dodavatel stavby podle postupu stavebních prací. 
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 Bude odstraněn stávající povrch komunikace. Vlivem stavby dojde k pokácení 

některých stávajících stromů. 

 

 8.0. Odvodnění 

 Odvodnění je zajištěno příčným sklonem 2,50% a min. podélným sklonem 0,50% 

k jejím okrajům a pak do přilehlých vpustí. Trativody jsou zaústěny do uličních vpustí. 

Trativody mají průměr 100mm a jsou uloženy v rýze o šířce 600mm. Uliční vpusti jsou 

zaústěny do odvodňovacího potrubí, které tvoří PVC trouba průměru 300mm uložená 

v pískovém loži tl. 150mm, které je umístěno podle projektové dokumentace. 

 Zemní pláň je odvodněna příčným sklonem 3,00%. 

 V rámci rekonstrukce je zde navržena nová kanalizace a v celé délce trasy jsou 

zrušeny stávající propustky. 

 

 

9.0. Dopravní značení 
 

 V úseku projektované části je použito toto značení. 

 

Svislé dopravní značení 

 

Označení 
dopravní 
značky 

Popis Počet 

A4 Pozor, kruhový objezd 1 

B2 Zákaz vjezdu všech vozidel 1 

B24b Zákaz odbočení vpravo 1 

C1 Kruhový objezd 4 

C4a Přikázaný směr objíždění vpravo 6 

E2b Tvar křižovatky 1 

IJ4c Zastávka autobusu 2 

IP4b Jednosměrný provoz 1 

IP6 Přechod pro chodce 4 

IS3a Směrová tabule (s jedním cílem) 1 

IS3c Směrová tabule (s jedním cílem) 1 

P2 Hlavní pozemní komunikace 9 

P3 Konec hlavní pozemní komunikace 4 

P4 Dej přednost v jízdě! 12 

Z3 Vodící tabule 3 
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Vodorovné dopravní značení 

 

Označení 
dopravní 
značky 

Popis   

V 1a Podélná čára souvislá (-0,125) 

V 2b Podélná čára přerušovaná (3/1,5/0,125) 

V 2b Podélná čára přerušovaná (1,5/1,5/0,25) 

V 4 Vodící čára (-0,125) 

 V 4 Vodící čára (-0,25) 

v 4 Vodící čára (0,5/0,5/0,25) 

V 7 Přechod pro chodce   

V 11a Zastávka autobusu nebo trolejbusu   

V 13a Šikmé rovnoběžné čáry   

 

 

Závěr 

 
 Výsledkem mé bakalářské práce je projektová dokumentace průtahu silnice II/360 a 

okružní křižovatky. Byla navržena situace, podélné profily a příčné řezy. Trasa je navržena na 

průjezd předpokládaného největšího vozidla dle vlečných křivek. Dále je zde brán zřetel na 

bezpečnost chodců při přecházení ulice Šedivské. A na napojení na stávající stav. 
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