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Abstrakt�

P�edm�tem diplomové práce je �ást silnice I/43 v úseku mezi m�stysem �erná Hora a obcí 

Sebranice. Cílem práce je identifikovat problematická místa z hlediska bezpe�nosti a 

plynulosti provozu a navrhnout vhodná opat�ení. Komunikace I/43 je z t�chto hledisek velmi 

problematická a diskutovaná. Vzhledem ke své povaze a mírou následk� dopravních nehod 

dostala název ,,Silnice smrti�. Diplomová práce obsahuje návrhy stavebních úprav na 

vybraných problematických úsecích. Tyto stavební úpravy mají zvý�it bezpe�nost dopravy, 

ov�em ve snaze co nejmén� omezit plynulost provozu. V závislosti na dlouhodob� odkládané 

výstavb� rychlostní silnice R43 je ve snaze provést rychlé a ú�inné zvý�ení bezpe�nosti a 

plynulosti dopravy po�ítající s intenzitami provozu v plném rozsahu. 

�
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pom�ry, p�edjí�d�cí pruh, pasportní stani�ení�

�

�

Abstract�

A part of the road I/43 in the section between �erná Hora and Sebranice is the subject of 

diploma thesis. The output of thesis is to identify problematic parts of the safety and fluency 

of traffic and to propose appropriate measures. The road I/43 is very problematic and 

discussed of these aspects. Becouse of the character and the results of traffic accidents is 

called Highway of death. The thesis contains proposals of structural modification in selected 

problematic sections. These structural modifications are intended to increase the safety of 

traffic, but in order to limit of flow of traffic. Depending on the long-delayed contruction of 

expressway R43 is in order to make quick and effective increase the safety and the fluency of 

traffic counting with traffic intensity in the full range.   
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1 Identifika�ní údaje 

1.1 Ozna�ení stavby 

Název stavby:   Zvý�ení bezpe�nosti a plynulosti dopravy na I/43 �erná Hora - Sebranice

Místo stavby:         Úseky silnice I/43 v pasportním stani�ení mezi km 24,320 � 31,393 

Katastrální území: Bo�itov, Lysice, Krhov, Vod�rady u Kun�tátu, Drnovice, Sebranice u 

Boskovic 

Kraj:                 Jihomoravský 

Druh stavby:               Rekonstrukce vybraných úsek� stávající komunikace I/43 

1.2 Investor 

Název investora:  �editelství silnic a dálnic �R 

Adresa investora: �er�anská 12, 140 00 Praha 4 

Telefon:                   +420 241 084 111 

  



- 2 - 

2 Zd�vodn�ní diplomové práce 

P�edm�tem diplomové práce je návrh úpravy n�kolika vybraných úsek� nevyhovujících 

p�edev�ím z hlediska bezpe�nosti a plynulosti dopravy na velmi významném tahu silnice I/43 

na trase Brno � Svitavy v úseku p�ibli�n� mezi obcemi �erná Hora � Sebranice. P�ed zadáním 

DP prob�hlo vytipování n�kolika problematických úsek� na této silnici a byl proveden 

pr�zkum z hlediska nehodovosti na jednotlivých úsecích. Nehodovost byla zji�t�na ze 

záznam� P�R na oblastním st�edisku v Blansku a následn� ov��ena na stránkách 

www.jdvm.cz (viz. p�íloha A4 - Posouzení nehodovosti). Silnice I/43 je velmi diskutovaná a 

problematická p�edev�ím z d�vod� p�etí�ení komunikace a velmi vysokému výskytu t��kých 

nákladních vozidel. V n�kterých úsecích nejsou spln�ny minimální polom�ry sm�rových 

oblouk�, zakru�ovacích oblouk� �i jiné platné p�edpisy zaji��ující bezpe�nost provozu na 

pozemních komunikacích. Ú�elem diplomové práce je zpracovat nevyhovující úseky a 

navrhnout opat�ení proti výskytu dopravních nehod formou vybraných stavebních úprav, 

ov�em v závislosti na plynulosti provozu ve snaze neomezovat provoz na velmi vytí�eném 

hlavním tahu. Základním údajem pro zpravování DP je rovn�� p�edpoklad, �e rychlostní 

silnice R43 procházející danou oblastí a spojující Brno se severní �ástí Jihomoravského kraje 

nebude v nejbli��í dob� realizována a tudí� se po�ítá s intenzitami provozu v plné vý�i (viz 

p�íloha A3 - Dopravní pr�zkum).  

Celá práce sestává z úseku silnice I/43 v pasportním stani�ení od km 24,320 do km 31,939,

p�i�em� �e�eno bude celkem 8 úsek� vykazujících problémy z hlediska bezpe�nosti provozu. 

Z t�chto 8 úsek� budou 3 �e�eny podrobn� projek�ním návrhem variant �e�ení, zbylých 5 

bude rozebráno formou zápisu v pr�vodní zpráv�. Dva ze t�í projek�n� �e�ených úsek� budou 

obsahovat variantní �e�ení. 

Klad list� a celý pr�b�h zkoumaných úsek� v�etn� pasportního stani�ení je patrný z p�ílohy 

A2 � Situace �ir�ích vztah�.  
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Obrázek 1: P�ehledná situace se zkoumanými místy 
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3 Úsek 1 

3.1 Stanovení zájmové oblasti 

Jedná se o �ást komunikace I/43 v pasportním stani�ení 24,320-24,649. D�vod� pro �e�ení 

tohoto úseku je hned n�kolik. Hlavním problémem je vý�kové uspo�ádání. Úsek se toti� 

nachází ve vypuklém vý�kovém oblouku, kde dochází k lomu sklonu z p�vodního stoupání 

1,73% na klesání 6,10%. Zárove� se v tomto horizontu nachází vst�ícn� autobusová zastávka 

a p�ipojení silnice III/37722 pod velmi nevyhovujícím úhlem. Toto p�ipojení se nachází práv�

za horizontem, co� je d�sledkem nevyhovujících rozhledových pom�r�. Dal�ím problémem je 

ne�e�ená mo�nost pro p�echázení p��ích k zastávce umíst�né na druhé stran� komunikace I/43 

ne� le�í obec Bo�itov. �í�ka komunikace je v tomto úseku v�t�í ne� 10 m z d�vodu 

p�edjí�d�cího pruhu, který je ukon�en v míst� autobusových zastávek nestandardn� tak, �e 

pr�b��ný pruh je p�edjí�d�cí a pruh ur�ený pro pomalá vozidla kon�í. Dochází tak 

k problematickému napojení doleva do ,,rychlého pruhu�, vozidla tak tímto úsekem projí�d�jí 

vy��í ne� maximální povolenou rychlostí. 

V lednu 2010 zpracovala firma Linio Plan dokumentaci pro územní rozhodnutí, která 

obsahovala: zru�ení autobusových zastávek a jejich p�esunutí cca o 450 m proti sm�ru 

stani�ení, místo zastávky vpravo po sm�ru stani�ení z�ízení odbo�ovacího pruhu na silnici 

III/37722, úpravu ú�elových komunikací, z�ízení místa pro p�echázení. Toto �e�ení je 

pom�rn� finan�n� náro�né p�i nedo�e�ení problému p�echázení komunikace p��ími k prot�j�í 

autobusové zastávce. Dle Vyhlá�ky o obecných technických po�adavcích zabezpe�ujících 

bezbariérové u�ívání staveb je umíst�ní zastávky v extravilánu podmín�no zbudováním 

p�echodu pro chodce. To ov�em není zcela vhodné na hlavních tazích s vysokými intenzitami. 

Proto je nutné navrhnout opat�ení, které zaru�í bezpe�né p�ejití chodc� s ohledem na 

plynulost provozu, co� je vzhledem k uspo�ádání a vý�kovým pom�r�m úseku velmi náro�né. 
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Obrázek 2: K�i�ovatka I/43, III/37722 

3.2 Vy�et�ení zájmové oblasti 

Tento úsek je podrobn� �e�en v p�íloze B1, p�i�em� dochází k návrhu dvou variant �e�ení. 

Varianta 1 je navr�ena ve stupni konceptu a jeví se jako mén� vhodná. Návrh po�ítá 

s p�esunutím levé autobusové zastávky cca o 100 m proti sm�ru stani�ení a s umíst�ním 

p�echodu pro chodce mezi zálivy autobusových zastávek. Vzhledem k vý�kovým pom�r�m a 

k intenzitám provozu na daném úseku je nutné zajistit chodc�m bezpe�né a neru�ené p�ejití 

komunikace. To spo�ívá v �e�ení p�echodu pro chodce pomocí poptávkového sv�telného 

signaliza�ního za�ízení propojeného se SDZ upozor�ující na p�echod ji� o 150 m d�íve. Ve 

chvíli, kdy dojde chodcem k pou�ití SSZ, zahájí �innost sv�teln� ozna�ená DZ: 

Poté zahájí �innost SSZ, rozsvítí se �ervená a chodci je umo�n�no p�ejití komunikace. Tato 

varianta je ze dvou navrhovaných podstatn� levn�j�í, p�esto se nejeví jako zcela vhodná. Proto 

z�stane v projektu pouze ve form� konceptu. 
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Varianta 2: Jako zásadní opat�ení ke zklidn�ní dopravy na tomto úseku je zm�na �azení 

jízdních pruh�, resp. zm�na ukon�ení jízdních pruh�. P�edjí�d�cí pruh bude ukon�en a to o 

n�co d�íve, pruh pro pomalá vozidla se stane pr�b��ným, �ím� dojde ke zpomalení proudu 

vozidel projí�d�jících oblastí autobusové zastávky. Slza provedená z vodorovného zna�ení 

bude opat�ena sestavou baliset rozmíst�ných tak, aby do�lo k usm�rn�ní a zpomalení dopravy. 

U autobusových zastávek dojde k celkové rekonstrukci, budou zhotoveny v normových 

hodnotách, opat�eny p�íst�e�ky a reliéfní dla�bou, dojde k osazení Kasselských obrub a 

úprav� polom�r� na vjezdových a výjezdových klínech. Pro bezpe�ný pohyb p��ch bude 

zbudován podchod pod silnicí I/43 délky cca. 9 m, který bude zp�ístupn�n schodi�t�m a 

nájezdovými p�ístupovými rampami se sklonem 1:12. I p�es vysokou finan�ní náro�nost má 

toto �e�ení nesporné opodstatn�ní:  

Zastávka na silnici I/43  u obce Bo�itov je jediná zachycující sm�r Brno - Svitavy v této oblasti. Dal�í zastávka je 

a� v �erné Ho�e a v Lysicích, pop�. Krhov�.  Pro cestující do a z Bo�itova je nezbytné vyu�ít práv� tuto zastávku. 

Ráno zde dochází ke kumulaci student� a pracujících, kte�í cestují do Boskovic, pop�. Brna. Dochází zde ke 

st�etu dvou linek a to 162 a páte�ní linky IDS JMK 301. Proto je nutné na této zastávce vytvo�it místo pro 

bezpe�né p�ejití vozovky. Jeliko� mnozí �idi�i projí�d�jí tímto úsekem pravideln�, tak ví, �e ve sm�ru do Brna je v 

tomto úseku poslední mo�nost pro p�edjetí pomalej�ích vozidel p�i vyu�ití p�edjí�d�cího pruhu, a tudí� zde 

nedodr�ují nejvy��í povolenou rychlost 70 km/h. Na konci p�edjí�d�cího pruhu je, stejn� jako na ostatních 

úsecích zkoumané komunikace, nestandardn� ukon�en pravý jízdní pruh a levý je pr�b��ný. Proto se v tomto 

úseku pozemní p�eklenutí vozovky pro p��í jeví jako velmi nebezpe�né také vzhledem k tomu, �e silnice je zde 

�iroká více ne� 10m. Navíc z�ízení p�echodu na silnici I.t�ídy není ideální a to hlavn� vzhledem k povaze 

komunikace (hlavní tah Svitavy - Brno) a k vý�kovým pom�r�m (horizont v míst� zastávek). Proto se jeví jako 

ideální návrh bezbariérového podchodu, který zabezpe�í p�ejití cestujících bez rizika nehody a zabezpe�í plynulý 

pr�jezd vozidel na hlavním tahu. 

Obrázek 3: Zd�vodn�ní podchodu - nejbli��í zastávka
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Obrázek 4: Zd�vodn�ní podchodu - autobusové zastávky

P�íchod do prostoru zastávek bude umo�n�n jako doposud po silnici III/37722. U této 

komunikace dojde k úprav� úhlu k�í�ení blí�e hodnot� 90° úpravou VDZ. Po vykreslení 

rozhledových trojúhelník� dle �SN 73 6102 se ukázalo, �e autobusy stojící na zastávce ve 

sm�ru stani�ení napravo by byly p�eká�kou v rozhledovém poli. Proto dojde k roz�í�ení 

autobusového zálivu cca o 0,7 m. Odbo�ení vlevo je z této komunikace znemo�n�no. Dále 

dojde k úprav� a dopln�ní SDZ a VDZ a ke zru�ení sjezdu na polní cestu. 

Obrázek 5: Nahrazení ru�eného sjezdu 
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Sjezd na okolní zem�d�lské plochy je umo�n�n o cca 300 m dále ve strategicky výhodn�j�ím 

míst� (vý�kový údolnicový oblouk s vyhovujícími rozhledovými pom�ry).   

P�i realizaci t�chto zm�n dále dojde k sanaci vozovky na I/43 v místech vyjetých kolejí. 

Sm�rové a vý�kové �e�ení tohoto úseku je podrobn� zpracováno v p�íloze B1. 
  

4 Úsek 2 

4.1 Stanovení zájmové oblasti 

Jedná se o stykovou k�i�ovatku I/43 a II/376 tvaru T, která se nachází v údolnicovém oblouku 

v pasportním stani�ení cca 24,469-24,950.  Úhel k�í�ení je pod tak�ka ideálním úhlem cca 

90°. P�ednost v jízd� je stanovena zna�kou P4 � ,,Dej p�ednost v jízd�� a je celkem z�eteln�

ozna�ena VDZ. P�ipojení z vedlej�í komunikace je �idi��m umo�n�no p�ipojovacím pruhem, 

který je poté v návaznosti na I/43 ur�en pro pomalá vozidla. Pro odbo�ení vlevo z I/43 po 

sm�ru stani�ení hlavní komunikace je z�ízen odbo�ovací pruh. Pro odbo�ení vpravo proti 

sm�ru stani�ení odbo�ovací pruh z�ízen není, co� je v souladu s velmi nízou intenzitou 

odbo�ujících vozidel. Intenzita na silnici II/376 v úseku Lysice � Bo�itov je 2357 

vozidel/24hod. 

Obrázek 6: K�i�ovatka I/43, II/376 

4.2 Vy�et�ení zájmové oblasti 

Z posouzení nehodovosti v letech 2007 � 2014 vyplývá, �e povahou k�i�ovatky byla 

zp�sobena pouze jedna dopravní nehoda, ostatní byly zp�sobeny jinými vlivy jako nap�. jízda 
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po �patné stran�, nedodr�ení bezpe�né vzdálenosti za vozidlem apod. Z d�vodu upozorn�ní na 

pot�ebu dodr�et minimální bezpe�nostní odstup byly na vozovce z�ízeny formou VDZ 

,,�ipky� signalizující, jakou vzdálenost má �idi� od vozidla jedoucího p�ed ním udr�ovat. Jako 

zcela nevyhovující v tomto úseku se jeví odbo�ení vpravo z I/43, kde není spln�n minimální 

polom�r zaoblení odbo�né v�tve. Z jiných hledisek je k�i�ovatka vyhovující a není t�eba na ní 

provád�t sm�rové ani vý�kové úpravy. 

5 Úsek 3 

5.1 Stanovení zájmové oblasti 

Dal�ím kritickým místem je v p�dorysu ,,mírný� po sm�ru stani�ení pravoto�ivý sm�rový 

oblouk v km 25,551, který vykazuje velmi problematickou kombinaci sm�rového a 

vý�kového uspo�ádání. Komunikace je v tomto míst� �iroká jen n�co málo p�es 7 m. Zárove�

se v tomto míst� nachází vypuklý vý�kový oblouk o velmi malém polom�ru. Nestandardní je 

také p�í�né uspo�ádání komunikace, jeliko� celý úsek v míst� vypuklého oblouku se nachází 

z obou stran v násypu s p�ilehlým stromo�adím. P�ípadné míjení dvou nákladních vozidel je 

v tomto míst� pro �idi�e velmi nep�íjemné.  

Obrázek 7: Horizont km 25,551 

5.2 Vy�et�ení zájmové oblasti 

Kombinace sm�rového a vý�kového uspo�ádání zap�í�i�uje nespln�ní minimálního rozhledu 

pro zastavení na danou návrhovou rychlost 90 km/h. Tuto �ást hlavního tahu Brno-Svitavy by 
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bylo mo�né zp�ehlednit a zbezpe�nit pouze v�t�ím zásahem do vý�kového �e�ení, co� by 

znamenalo velký objem zemních prací. Bylo by nutné zv�t�it polom�r zakru�ovacího oblouku 

a komunikaci v míst� zlomu pat�i�n� roz�í�it. Dal�í mo�ností je p�emíst�ní sm�rového 

oblouku p�ed nebo za zakru�ovací, co� by znamenalo velký zábor do p�ilehlých pozemk�

soukromých vlastník�. Dále by bylo vhodné niveletu vozovky posunout ní�e, aby se dostala 

pod úrove� p�ilehlého terénu, nebo provést opat�ení formou dopravních za�ízení (svodidla 

apod.).  

6 Úsek 4 

6.1 Stanovení zájmové oblasti 

Velmi nep�ehledné a kritické místo silnice I/43, kv�li kterému nejspí�e dostala název ,,Silnice 

smrti�. Jedná se velmi nevyhovující kombinace sm�rového, vý�kového i p�í�ného uspo�ádání 

komunikace. V jednom míst� se toti� nachází sm�rový oblouk o polom�ru R = 250 m, dva za 

sebou následující vý�kové vypuklé oblouky o polom�rech R1 = 1700 m a R2 = 1900 m a 

ukon�ení p�edjí�d�cích pruh� v obou sm�rech. �í�kové uspo�ádání v�t�inové délky úseku je 

více ne� 14,5 m. Dal�ím problematickým faktorem úseku je ten, �e se celý nachází v násypu, 

z levé strany velmi vysokém. V posledních sedmi letech zde do�lo celkem ke 30 dopravním 

nehodám, p�i kterých bylo usmrceno 6 osob, 7 t��ce zran�ných. V�t�ina nehod byla 

zp�sobena nedodr�ením bezpe�ného odstupu za vozidlem, co� je ov�em v daných vý�kových, 

sm�rových a rychlostních podmínkách velmi obtí�né. Problémovým aspektem je nestandardní 

ukon�ení pruh� pro pomalá vozidla stejn� jako v úseku 1.  
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Obrázek 8: Horizont nad obcí Krhov 

6.2 Vy�et�ení zájmové oblasti 

Za ú�elem zvý�ení bezpe�nosti dojde ke zm�nám ve sm�rovém �e�ení, vý�kovém �e�ení i 

p�í�ném uspo�ádání komunikace. U sm�rového oblouku dojde ke zv�t�ení polom�ru 

z p�vodních 250 m na 600 m. Dojde ke zm�n� �azení na konci p�edjí�d�cích pruh� d�íve 

vzhledem k vý�kovému �e�ení, p�i�em� levý pruh bude kon�it a pravý, ur�ený pro pomalá 

vozidla, bude pr�b��ný. Ze slzy mezi jízdními pruhy v míst� horizontu vznikne st�edový 

d�lící pás lemovaný balisety a opat�ený st�edovým oboustranným svodidlem zamezujícím 

p�ejetí vozidla do protism�ru. Ve vý�kovém �e�ení dojde k náprav� z hlediska délky rozhledu 

pro zastavení, která nebyla u stávajícího stavu dodr�ena. Vzniklý zakru�ovací oblouk o 

polom�ru 4000 m umo�ní �idi�i rozhled na normovou vzdálenost a zabezpe�í plynulej�í 

pr�jezd. Sní�ení nivelety na terén pop�. do zá�ezu bude mít kladný psychologický i 

bezpe�nostní vliv na celkový koncept úseku.  

Sm�rové a vý�kové �e�ení úseku je podrobn� zpracováno v p�íloze B2. 
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7 Úsek 5 

7.1 Stanovení zájmové oblasti 

V pasportním stani�ení km 28,158-28,594 se nachází jediná pr�se�ná k�i�ovatka na 

zkoumaném úseku. Silnice I/43 se zde k�i�uje se silnicí III/3767 Krhov � Lysice a silnicí 

III/0433 Krhov spojovací. Úhel k�í�ení je vyhovující. Intenzity na vedlej�ích komunikacích 

nejsou p�íli� vysoké, p�esto zde dochází k pohybu t��kých nákladních vozidel, jeliko� silnice 

III/0433 je zárove� p�íjezdovou cestou k p�ilehlé �erpací stanici pohonných hmot. Prostor 

k�i�ovatky se nachází v údolnicovém oblouku. Odbo�ovací pruhy jsou z�ízeny pro odbo�ení 

vlevo i vpravo po i proti sm�ru stani�ení. P�ipojovací pruhy z�ízeny nejsou. Polom�ry 

zaoblení odbo�ných v�tví jsou navr�eny v normových hodnotách.  Úprava p�ednosti v jízd� je 

provedena dopravní zna�kou P4- ,,Dej p�ednost v jízd��. 

Obrázek 9: K�i�ovatka I/43, III/3767, III/0433 

7.2 Vy�et�ení zájmové oblasti 

K�i�ovatka nevykazuje problémy z hlediska p�ehlednosti ani bezpe�nosti dopravy. 

Rozhledové pom�ry jsou nadstandardní i vzhledem k tomu, �e je v tomto míst� nejvy��í 

povolená rychlost sní�ena na 80 km/h p�ed i za k�i�ovatkou po sm�ru stani�ení, co� umo��uje 
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bezproblémové p�ipojení vozidel z vedlej�ích komunikací bez z�ízení p�ipojovacích pruh�. 

Jediný problém s rozhledem m��e nastat p�i odbo�ování vpravo ze silnice III/3767 na I/43. 

Stavení p�ilehlé hran� k�i�ovatky znemo��uje dostate�ný rozhled na DZ P 4. P�i zm�n� SDZ 

na P 6 by rozhledové pom�ry byly vyhovující. 

  
8 Úsek 6 

8.1 Stanovení zájmové oblasti 

V pasportním stani�ení silnice I/43 cca km 28,843 � 29,026 se nachází odsazená k�i�ovatka, 

nejprve vlevo vyús�uje silnice III/3764 do Drnovic a následn� je zprava zaúst�na silnice 

III/37428 za Skalice nad Svitavou. K�i�ovatky jsou odsazené o cca 75 m. Komunikace I/43 se 

v tomto úseku nachází v p�ímé v mírn� stoupajícím podélném sklonu o �í�ce 7,5 m bez 

p�ipojovacích ani odbo�ovacích pruh�. Rozhledové pom�ry jsou na tomto úseku vyhovující. 

Problém je spí�e ve dvou po sob� následujících k�i�ovatkách neopat�ených p�ipojovacími ani 

odbo�ovacími pruhy vlevo ani vpravo. Vozidla odbo�ující z hlavní komunikace potom p�i 

v�t�ích intenzitách brzdí provoz proudu vozidel za sebou a dochází tak k �astým náraz�m 

zezadu od nep�ipravených �idi��. Dle pr�zkumu nehodovosti do�lo na �et�eném úseku 

v letech 2007-2014 celkem ke 13ti nehodám zp�sobeným nedodr�ením bezpe�né vzdálenosti 

za vozidlem.   

Obrázek 10: K�i�ovatky I/43,III/3764 a III/37428 



8.2 Vy�et�ení zájmové oblasti

Z d�vodu plynulosti dopravy spo

III/37428. Velké mno�ství automobil

k výraznému zkrácení délky jejich pobytu na této komunikaci. Zryc

a sní�í omezení provozu na hlavní komunikaci. P

�e�enými sm�rovými oblouky o polom

úseku je p�ibli�n� 230 m. Toto 

obd�lávaných zem�d�lských ploch, co� bude velmi problematické. 

9 Úsek 7 

9.1 Stanovení zájmové oblasti

Dal�í k�i�ovatkou na �et�ené komunikaci je p

k�i�ovatku tvaru T stýkající se pod vyhovujícím úhlem

- ,,Dej p�ednost v jízd��.  K

zakru�ovacím oblouku, který zabezpe
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ení zájmové oblasti

Obrázek 11: Návrh úpravy úseku 6 

vodu plynulosti dopravy spo�ívá návrh v p�elo�ce jedné p�ípojné v�

III/37428. Velké mno�ství automobil� pouze p�ejí�dí p�es silnici I/43 a tímto návrhem dojde 

rácení délky jejich pobytu na této komunikaci. Zrychlí se tím jejich odbavení 

a sní�í omezení provozu na hlavní komunikaci. P�elo�ka bude provedena dv

rovými oblouky o polom�rech R1 = 100 m a R2 = 250 m. Délka p

� 230 m. Toto �e�ení ov�em nará�í na problém s

� �lských ploch, co� bude velmi problematické. 

Stanovení zájmové oblasti

�ené komunikaci je p�ipojení silnice III/3765.  Jedná se o stykovou 

i�ovatku tvaru T stýkající se pod vyhovujícím úhlem. P�ednost v jízd�

��.  K�i�ovatka se nachází ve velmi pozvolném 

zakru�ovacím oblouku, který zabezpe�uje dobré rozhledové pom�ry.  

�ípojné v�tve, konkrétn� silnice 

es silnici I/43 a tímto návrhem dojde 

rácení délky jejich pobytu na této komunikaci. Zrychlí se tím jejich odbavení 

elo�ka bude provedena dv�ma inflexn�

250 m. Délka p�ekládaného 

e�ení ov�em nará�í na problém s nutností výkupu 

silnice III/3765.  Jedná se o stykovou 

jízd� je ozna�ena SDZ P4 

velmi pozvolném vrcholovém 
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Obrázek 12: K�i�ovatka I/43, III/3765 

9.2 Vy�et�ení zájmové oblasti 

K�i�ovatka nepat�í na tomto úseku mezi úseky s �astým výskytem dopravních nehod. 

Z posouzení nehodovosti vyplývá, �e za posledních 7 let do�lo na této k�i�ovatce pouze 

k jedné dopravní nehod�, která byla zap�í�in�na nep�izp�sobením rychlosti jízdy stavu 

vozovky, tak�e nebyla p�ímo zp�sobena povahou k�i�ovatky. 

10 Úsek 8 

10.1 Stanovení zájmové oblasti 

P�ed obcí Sebranice se nachází styková k�i�ovatka silnic I/43 a II/150. Ob� komunikace 

vykazují v tomto úseku velmi vysoké intenzity (I/43 � 11 854 voz/24h, II/150 � 8 447 

voz/24h).  V lét� 2014 do�lo k p�estavb� k�i�ovatky. Za ú�elem zklidn�ní provozu na tahu 

I/43 byly slzy z VDZ opat�eny balisety, za ú�elem bezpe�nosti bylo nakolmeno p�ipojení 

vedlej�í komunikace na hlavní a zbylý prostor asfaltového povrchu byl rovn�� obestav�n 

soustavou baliset. Bohu�el ani tato úprava nebyla shledána jako ideální. Mnoho �idi�� tento 
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koncept k�i�ovatky kritizuje a d�kazem je ji� n�kolik dopravních nehod. Rozhledové pom�ry 

jsou p�itom naprosto vyhovující.  

Obrázek 13: K�i�ovatka I/43,II/150 

Obrázek 14: K�i�ovatka I/43, II/150 - sou�asný stav 
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10.2 Vy�et�ení zájmové oblasti 

Projekt nabízí variantn� 2 zp�soby �e�ení daného úseku. Varianta 1 � Zbudování okru�ní 

k�i�ovatky se jeví jako výhodn�j�í z hlediska bezpe�nosti, ale má velký vliv na plynulost 

dopravy na hlavním tahu Brno � Svitavy, proto je v projektu zpracována pouze do stádia 

konceptu. 

Vychází ze snahy o co nejvy��í bezpe�nost provozu na daném úseku. Okru�ní k�i�ovatka je 

situována tak, aby bylo mo�né vyu�ít co nejvíce pozemky zastav�né sou�asnou k�i�ovatkou a 

zábory do pozemk� okolních byly co nejvíce eliminovány. P�esto�e je nestandardní budovat 

OK na trojramenných k�i�ovatkách, v tomto míst� by na�la své uplatn�ní a její umíst�ní zde 

by bylo vyhovující. 

Rozm�ry OK: 

Pr�m�r      D = 25 m 

�í�ka jízdního pásu na okruhu  a = 4 m 

Pr�m�r st�edového ostrova   d = 15 m 

�í�ka pojí�d�ného prstence   d1 = 1 m 

�í�ka vjezdu 1     �1 = 6,45 m 

�í�ka vjezdu 2     �2 = 3,25 m 

�í�ka vjezdu 3     �3 = 4,00 m 

�í�ka výjezdu 1    �4 = 4,14 m 

�í�ka výjezdu 2    �5 = 5,00 m 

�í�ka výjezdu 3    �6 = 3,85 m 

�í�ka bypassu z 1    �7 = 3,75 m 

�í�ka bypassu z 2    �8 = 3,50 m 

�í�ka bypassu z 3    �9 = 3,50 m 

Budování OK není z hlediska plynulosti provozu na I. t� PK zcela vyhovující, proto bude tato 

varianta ponechána ve form� konceptu. 

Výhodn�j�ím �e�ením z hlediska plynulosti se jeví varianta 2 - Z�ízení p�ipojovacího bypassu, 

který umo�ní bezpe�n�j�í a rychlej�í napojení vozidel p�ijí�d�jících po vedlej�í komunikaci 

II/150 s úmyslem odbo�it vlevo a p�ipojit se do sm�ru na Brno. �idi� vozidla na II/150 m��e 

najet do bypassu a vyvinout v n�m rychlost pot�ebnou pro napojení do hlavního tahu. Poté se 

p�ipojí do proudu vozidel jedoucích po hlavní komunikaci. Dojde tak ke zvý�ení bezpe�nosti 

p�i odbo�ování, ale také ke zrychlení odbavení vozidel p�ijí�d�jících do k�i�ovatky. To je 

podpo�eno také prodlou�ením odbo�ovacího pruhu sm�rem vpravo z II/150.  
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Sm�rové a vý�kové �e�ení úseku je podrobn� zpracováno v p�íloze B3. 

11 Záv�r 

V diplomové práci do�lo k rozboru zkoumané �ásti silnice I/43 na úseku �erná Hora � 

Sebranice, co� odpovídá pasportnímu stani�ení 24,320 � 31,393. Jednotlivé problematické 

úseky byly rozebrány v p�ti p�ípadech textov� a ve t�ech p�ípadech projek�n�. Dva ze t�í 

projek�ních úsek� byly navíc zpracovány variantn�, p�i�em� vhodn�j�í varianta byla dále 

rozpracována. U ka�dého úseku do�lo k návrhu opat�ení z hlediska bezpe�nosti provozu, ale 

v závislosti na snaze neomezit plynulost provozu na vytí�eném tahu silnice I. t�ídy. 

U prvního projek�n� �e�eného úseku do�lo k návrhu dvou variant. První varianta � z�ízení 

p�echodu pro chodce p�es silnici I/43 �ízeného SSZ je finan�n� mén� náro�ná, ov�em m�la by 

v�t�í vliv na plynulost provozu, co� není ú�elem DP. Jako vhodn�j�í se jeví varianta druhá � 

z�ízení podchodu pro chodce. Vzhledem k tomu, �e dojde bezpe�nému p�evedení p��í 

dopravy a zárove� nebude v�bec ovlivn�na plynulost na hlavním tahu, je i cena za výstavbu 

této varianty p�ijatelná, proto bych variantu 2 up�ednostnil a doporu�il. 

Na druhém podrobn� �e�eném úseku byla navr�ena vý�ková a sm�rová úprava na délce cca 

400 m. Vzhledem k povaze komunikace v tomto úseku je nutné sní�it niveletu, tím upravit 

vý�kové �e�ení a následn� zv�t�it polom�r sm�rového oblouku. I p�es snahu provést zemní 

práce v co nejmen�í mí�e tak, aby byly dodr�eny rozhledové pom�ry, jsou náklady na 

provedení této úpravy pom�rn� vysoké. Vzhledem k po�tu dopravních nehod a jejich 

následk�m je ov�em nezbytné tento kritický úsek podobným zp�sobem �e�it. 

Úsek 8 byl op�t �e�en variantn�. Vzhledem k vysokým intenzitám na hlavní i vedlej�í 

komunikaci bylo nutné navrhnout kapacitn� vyhovující úpravu k�i�ovatky. První návrh 

spo�íval ve zbudování okru�ní k�i�ovatky s postranními bypassy. Ve sm�ru Svitavy � Brno 

nedojde k omezení plynulosti dopravy vzhledem k návrhu bypassu podél OK ov�em problém 

této úpravy je ve zna�ném zpomalení dopravního proudu ve sm�ru Brno � Svitavy. Vzhledem 

k tomuto aspektu bych doporu�il variantu 2 � návrh p�ípojného bypassu. Ten umo�ní rychlej�í 

odbavení vozidel ze silnice II/150 a zárove� nebude mít vliv na provoz na silnici I/43. Navíc 

je tato varianta finan�n� mén� náro�ná.  
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Seznam pou�itých zkratek 

b 

BO 

�í�ka 

bezpe�nostní odstup 

B.p.v Balt po vyrovnání 

�. �íslo 

�R �eská Republika 

�SN �eská technická norma 

D,d pr�m�r 

IDS JMK Integrovaný dopravní systém, Jihomoravského kraje 

km kilometr 

km/h kilometr za hodinu 

KO kruhový objezd 

OK okru�ní k�i�ovatka 

KÚ konec úseku 

m metr 

m.n.m. metry nad mo�em 

mm milimetr 

P�R Policie �eské Republiky 

R polom�r 

Rv polom�r vý�kového oblouku 

�SD �editelství silnic a dálnic 

SDZ svislé dopravní zna�ení 

SÚS JMK Správa a údr�ba silnic, Jihomoravského kraje 

TP Technické podmínky 

VDZ vodorovné dopravní zna�ení 

ZO za�átek oblouku 

ZÚ za�átek úseku 
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