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ABSTRAKT

Diplomová práce se zabývánávrbem rekonstrukce tff úrovňoých křižovatek aže|eruňěniho

mosfu o 1 poli na ulici Roviny v rozsahu stuďe. Ulice Roviny |ežínaJV okraji Brna v katastriílním

izemi MČ Brno-Tuřany a Brno-Chrlice.

Náwh vycháaí ze znalosti i:rcmi az doptavnich pruzkumů 4pracovaných v rámci sfudie. Součástí

práce je řešení zastiívek MHD a pohybu chodců. Tvar křižovatek je ověřen vlečnými křivkami

vozidel dle TP 171. Pďtjezdný profil pod nově nawženým mostem byl zvětšen na 4.80m a splňuje

šířkové uspořádríní kategorie S9,5.

ABSTRACT

Within a range of study degree, the diploma thesis deals with a reconstruction design of three

intersections and a single-span railway bridge along the Roviny streeto Brno.

The design is based on a familiarity with the territory as well as on traffic surveys. The proposed

solution comprises the public transport lay-bys and pedestrians. The shape of intersections has been

verified by means of vehicle-swept paths according to the TP 171standard. The clearance under the

bridge has been enlarged up to 4.80m and is in accordance with the S9.5 road category.
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{r\,{}1}

Hlavní náplní dip|omové práce je rekonstrukce tŤí rirovřovych kŤižovatek na u|ici Roviny v Brně.

Pro ucelenost návrhu je dá|e uveden schematiclo.f návrh novostavby mostu a změna vedení trasy části

u|ice v mezikŤiŽovatkovém riseku. Ulice Roviny |eží na pomezí okresu Brno-město a spadá do

katastrálního zemí městsk;fch ěástí Brno-Chrlice a Brno-TuŤany.

Podnětem k tématu práce byl fakt, že smys| dopravy a intenzity jednotliq/ch dopravních proudri

na dotčen;fch kŤižovatkách se změnily a celkov'.f stav komunikace t5rto změny nereflektuje. U|' Roviny

spolu s u|' Davídkova tvoŤí spojnici exitu Brno-olympia na dálnici D2 se silnicí lll380 vedoucí do

Hodonína. Na u|. Rovinyje také napojena u|. Tovární, kde vznikla pr myslovázÓnamenšiho rozsahu

a je zde tedy zr šen pohyb rozměrn;fch vozidel.

KŤižovatka silnice Iv380 x ul. Rovirry

Driležitou změnou na hlavní silnici tV380 je návrh odbočovacího pruhu vlevo. Tento pruh má své

opodstatnění vychánející z provedeného dopravního pruzkumu. Sčítání proběh|o v ranních hodinách,

odpo|edne je smysl dopravy opačn;/. Ze stejného drivodu je tedy navržena větev tirovčové kňižovatky

pro odbočení vpravo z u|. Roviny se zkrácen;fm pŤipojovacím pruhem. Z hlediska organizace MHD je

podstatnou zrněnou zrušení zastávek na u|. Roviny area|izace autobusoqfch zá|iv společně

s nástupišti s pŤístŤešky na hlavní silnici. NáStupiště jsou propojena piechodem pro chodce

s ochrann1fm ostruvkem a maximální rych|ost vozidel je tedy snížena na 50km/h. Dále jsou souěástí

pravy dopravní ostrrivky a chodník pro pěší spojující zá|ivy s pr myslovou zÓnou.

KŤižovatka ul. Roviny X ul. Tovární

U|. Roviny je zde ponněněna pouze z hlediska šíŤkového uspoŤádrání. Podstatné jsou změny na

vedlejší ul. Tovární, kam zajiždí |inka MHD č.40. V současném stavu jsou zde autobusové zastrívky

v prŮběžnych jízdních pruzích, a to pŤímo v prostoru kŤižovatky. Návrh tedy počíÍí s vhodnějším

využitím prostoru area|izací autobusovfch á|ivti. Prvotní návrh v podobě zasti{vek integrovan1fch do

rozšíŤené komunikace umožřující miiení 2 vozide| ved|e stojícího autobusu se neukázal jako vhodn;f _

v prostoru Kižovatky vznikla neuspoňádána p|ocha a tento návrh byl tedy pŤepracován do qfše

uvedené podoby. Nástupiště zastávekjsou, stejnějako v pŤedchozím pŤípadě, spojena pŤechodem pro

chodce, avšak bez ostruvku a s vodicím pásem.

Kiižovatka ul. Roviny x u|. Rebešovická x ul. Davídkova x silnice Í|v416 |4

Prusečná kŤižovatkaje změněna na okružní s jedním jízdním pruhem. Tento návrhvychání

z provedeného dopravního pruzkumu, kter1f také ukáual, že současná vedlejší silnice (Roviny -
Davídkova) pŤivádí do kŤižovatky více vozide| než hlavní (Rebešovická _III/4|6|4\. okružní
kŤižovatka je mírně vych lena z os u|. Rebešovická a silnice III]416|4 a to z drivodu pŤímého riseku
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pŤed kŤižovatkou. Naopak ul. Davídkova a Roviny jsou pŤed kŤižovatkou ve směrovém oblouku a stŤed

kŤižovatky leží najejich ose.

o MezikŤižovatkovfrisek

Návrh změny vedení trasy daného riseku spoěívá pouze ve znánoméní v pŤehledné situaci a

v pŤehledném podélném profilu a není detailně rozpracován. Změna je projektována v d sledku

stiávajících směroqfch oblouk ma ch poloměrri na komunikaci, kde je reá|nárychlost vozidel mimo

tento írsek 80km/h' osa je tedy napŤímenaazaob|ena oblouky s pŤechodnicemi. Niveletaje

pŤizprisobena prujezdnému profilu pod nově navrhovarr;fm mostem.

o Most

Návrh novostavby mosfu pro jednokolejnou Že|emici je schematic\f a není ověŤen statich.fm

v.fpočtem. Podstatou návrhu je demonstrace nutnosti rozšíŤení awyšení prujezdného profilu pod

mostem. Současn;f objekt neumožĚuje míjení osobních vozidel a pro vozidla vyšší než 3.60m je

nepnijezdnf.

2, VI-AS.I.NÍ 
,rnxr PRÁCE

Vlastním textem práce jsou následující píílohy:

A - Textová ryráva

B _ V.Íkresová část

Bl _ PŤehledná qfkresy

82 _ ÚK IV380 x Rovinv

83 _ ÚK Rovinv x Tovární

84 - ÚK Rovinv x Rebešovická x Davídkova x III/416 14

85 - Most

C - Fotodokumentace

3. zÁvĚn

Celkově je práce zpracována na rovni studie. Podkladem k praci nebyly inženfrské sítě (mimo

vedení VN v okolí pruseěné/okružrí kŤižovatky), které se však na ul. Roviny nacházi. Vfškové i

směrové Ťešení strávajícího stavu je odhadem a pŤi skuteěnérea|izaci by bylo upŤesněno dalšími stupni

projektové dokumentace.
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4. SE,ZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ

t1] ČsN z: 6101 Projektování silnic a dálnic

L2) ČsN zr 6102 Projektování kŤižovatek na silničních komunikacích

t3] ČsN z: 6110 Projektování místních komunikací

14] ČsN z: 6114 Vozovky na pozemních komunikacích

15] ČsN z: 6425-1Autobusové, trolejbusové a tramvajové z-astávky,pŤesfupní uzty astarroviště

t6] ČsN ot 3466Y!k,cesy inžen;frs\fch staveb _ qfkresy pozemních komunikací

L7l TP 65 Zásady pro dopravní'znašení na pozemních komunikacích

18] TP l33 Zásady pro vodorovné dopravní maéení na pozemních komunikacích

t9] W |71Vlďné Kivky pro ověňování prújezdnosti směrovfch prvkri pozemních komunikací

t10] www.csbeton.cz

tl U www.betonbroz.cz

I12l www.cuzk.cz

[13] www.kamenarstvoispa.sk

t14] www.aco.cz

tl5l www.rsd.cz

U6l www.cuzk.cz
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5. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ

A parametr pŤechodnice

ACo asfaltoqf beton pro obrusné vrstvy

AcP asfaltoqf beton pro podkladní vrstvy

ACL asfalto.qf beton pro ložté wstvy

ct,s stŤedoqf ťrhel směrového oblouku v gradech

BK bod kiížení

DL d|ažba

j.v. jednotkové vozidlo

KP bod kruŽrice-pŤechodnice

KsC kamenivo stmelené cementem

KT bod kružnice-tečna

KÚ konec írpravy/ťrseku

KVo konec vfškového oblouku

L délkďlože pro dlrážděnou wstvu

MČ městská ěást

MHD městská hromadná doprava

MZ mechanicky zpevněná zemina

tvÍzK mechanicky zpevněné kamenivo

NH nástupní hrana

NK nosná konstrukce

PK bod pŤechodnice-kružnice

PP bod pŤechodnice-pŤechodnice (inflexní bod)

PT bodpŤechodnice-tečna

R poloměr

sK sťredkŤižovatky

Šo štěrkodď

str. 11113
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T

SP štěrkopísek

tečna

TK bod tečna.kružnice

TP bod tečna.pŤechodnice

Úr tirovřovákÍiŽovatka

VP vodicí proužek

VVo vrchol qfškového oblouku

maxim á|ní vzepětí \ry?škového oblouktr

Zvo začátek vÝškového oblouku

ZÚ zač,átek irsek ul pravy
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6, STZN]AM PRILOH

A - Pr vodní zpráva

B - V;fkresová ěást

B1 - Pňehledné vykresy

B l.1 - Situace širších vztahti

81 .2 _ Situace pÍehledná

B l.3 _ Podéln;f profil pŤehledny

82 - Úr ÍW80 x Roviny

B2.1 _ Dopravní prťrzkum

B2.2 _ Situace pŤehleďná

B2.3 - Siťuace podrobná

82.4,1 _ Vzorové pŤíčné Íezy ul.Roviny

B2.4.2 _ Vzorové pŤíčné Íezy IV380

Bz.5 _ Podélné profily

B2.6 _ Vrstevnicovy plán

B2.7 - Vlečné kŤivky

83 - ÚK Roviny x Tov áLrní

B3.1 _ Dopravní prtizkum

B3.2 - Situace pŤehledná

B3.3 _ Situace podrobná

B3.4 - Vzorovy pŤíčn;.i Íez ul.Tovární

B3.5 _ Podélné profily

83.6 - Vrstevnicovf plán

B.3.7 - Vlečné kŤivky

84 - Úr Roviny x Rebešovická x Davídkova x

B4.l - Dopravní pruzkum

B4.2 - Situace pŤehledná

B4.3 _ Situace podrobná

B4.4 - Vzorové pŤíčné Íezy

B4.5 - Podélné profily

B4.6 - Vlečné kŤivky

B5 _ Mostní objekt

C - Fotodokumentace
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