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Abstrakt 
Cílem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace okružní křižovatky v rámci 

studie. Řešená křižovatka se nachází v obci Přestanov, kde se protínají komunikace I/13 a 

komunikace II/253. Přestavba průsečné křižovatky na křižovatku okružní má zajistit bezpečný 

a plynulý průjezd vozidel z vedlejší komunikace II/253. Práce dokládá navržení 3 variant. Pro 

zpracování je vybrána spirálová okružní křižovatka, ta je dále technicky zpracována s 

doloženou technickou zprávou a výkresovou dokumentací. 

Práce též obsahuje inženýrský průzkum a kapacitní posouzení jednotlivých variant. 
 

Klíčová slova 
obec Přestanov, rekonstrukce intravilánu, okružní křižovatka, spirálová okružní křižovatka, 

ochrannné a dělící ostrůvky, křižovatka, parkoviště, autobusová zastávka  
 

 

 

Abstract 
The main objective of the thesis is to design a roundabout in the depth of anurbanistic study. 

The concerned crossroad is found in a village of Prestanov where the roads I/13 and II/253 

intersecting. 

The goal of a supposed reconstruction is to change the traffic scheme of the current crossroad 

to design a roundabout. The change would provide the traffic flow going from the minor road 

II/253 with free-flowing traffic and better safety issues.  

Three new versions of the crossroad were designed. The spiral type roundabout is pursued 

further to the final design. The drawings and the technical report are also included.  

On top of that, the thesis contains an engineering geology survey and a road capacity 

assessment.  

 

Keywords 
Village of Přestanov, reconstruction of the urban area, roundabout, spiral roudabout, refuge 

and dividing islands, crossroad, car park, bus stop  
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ÚVOD 

V mé diplomové práci se zabývám přestavbou průsečné křižovatky na okraji obce 

Přestanov nacházející se cca 5 km od města Ústí nad Labem. Protínají se zde komunikace  

I. třídy č.13 a komunikace II. třídy č.253. Vlivem vysoké dopravní intenzity vznikají na 

komunikaci II. Třídy č. 253 kongesce a dopravní nehody, ty jsou způsobené nedání přednosti 

v jízdě na komunikaci hlavní I/13. Cílem návrhu okružní křižovatky je zamezení těmto 

důsledkům a tím zabezpečení plynulého a bezpečného provozu.  

Součástí vypracování projektové dokumentace okružní křižovatky bude i zpracování 

inženýrských údajů naměřených hodnot ze sčítání dopravy a též kapacitní posouzení 

navržených variant. 

 

  



15 
 

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1 Stavba 

Označení stavby:    Spirálová okružní křižovatka silnic I/13 a II/253  

Ústecký kraj 

Místo stavby:   Přestanov 

Obec:    Přestanov 

K. Ú.:    Přestanov, Chabařovice 

Objednatel stavby:  VUT FAST 

Veveří 331/95       

 Brno, 602 00 

Stupeň:   ST 

1.2 Zhotovitel projektové dokumentace (DSP) 

  

Projektant:   Bc. Jana Nitková 

    Štursova 11       

    Ústí nad Labem, 400 01 

 

Členění dokumentace: 

A - Průvodní zpráva 

B - Dopravně inženýrské údaje a kapacitní posouzení 

C - Výkresová část:  C.1.1 –  Přehledná situace           M 1:500   
   C.1.2 – Koordinační situace varianty C   M 1:500   
   C.1.3 – Situace varianty C     M 1:500      
   C.1.4– Situace dopravního značení    M 1:500    
   C.2.1 – Podélný profil paprsku A    M 1:500/50
   C.2.2 – Podélný profil paprsku B    M 1:500/50
   C.2.3 – Podélný profil paprsku C    M 1:500/50
   C.2.4 – Podélný profil paprsku D    M 1:500/50
   C.2.5 – Podélný profil okružního jízdního pásu  M 1:500/50
   C.3.1 – Vzorový příčný řez paprsku A   M 1:100
   C.3.2 – Vzorový příčný řez paprsku B    M 1:100
   C.3.3 – Vzorový příčný řez paprsku C    M 1:100
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   C.3.4 – Vzorový příčný řez paprsku D   M 1:100
   C.3.5 – Vzorový příčný řez paprsku okružní křižovatky M  1:100 

D – Koncepty:  D.1.1  Koncept varianty A         M 1:500
   D.1.2  Koncept varianty B         M  1:500       

E – Fotodokumentace 

2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

2.1 Význam a umístění stavby 

Komunikace I. třídy č.13 je vedena ze severovýchodně ležícího města Zawidów na 

hranici Polska s ČR přes Frýdlant, Cvikov, Nový Bor, Českou kamenici, Děčín, Jílové, 

Přestanov, Teplice až do  Karlových Varů. 

Komunikace II. Třídy č. 253 je vedena od severně ležícího města Dubí přes Krupku, 

Přestanov, Chabařovice až do Ústí nad Labem. 

Cílem diplomové práce je návrh okružní křižovatky v obci Přestanov. Okružní 

křižovatka má nahradit stávající průsečnou křižovatku, jelikož neumožňuje plynulý a 

bezpečný průjezd z vedlejší komunikace II/253 na hlavní komunikaci I/13. Z tohoto důvodu 

se na vedlejší komunikaci tvoří fronty vozidel. 

V místě stavby se nachází místo parkoviště, které je součástí motorestu nacházejícího 

v blízkosti nároží křižovatky. To je třeba zachovat. 

V jižní části ve směru na Chabařovice se nachází průmyslová zóna, která má dva 

vjezdy. Jeden je v horní části v blízkosti křižovatky, ale z důvodu jeho nevyužívání a 

zasahování do přestavby křižovatky bude zrušen. Pro zajištění dopravy průmyslové zóny a 

přístupu zaměstnanců bude využíván spodní vjezd, který se nachází 114 m od vjezdu 

horního. Horní část pozemku průmyslové zóny je ohraničena oplocením, kde je použit druh 

oplocení (pletivo) pro bezpečný rozhled na křižovatce.  

2.2 Předpokládaný průběh stavby 

Navržená křižovatka je řešena ve fázi studie, tudíž zatím nebyl průběh stavby určen. 

2.3 Vazby na územní plán 

Obec Přestanov má platný územní plán ze dne 26.3.1997 se změnou č. 3 z roku 2010. 

Součástí této změny č. 3 je i zahrnutí okružní křižovatky jako veřejně prospěšné stavby do 

územního plánu. 
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3 PŘEDÁNÍ ČÁSTI STAVBY DO UŽÍVÁNÍ 

3.1 Možnosti postupného předávání části stavby do užívání 

Stavba bude předána do užívání jako celek. 

3.2 Zdůvodnění potřeb užívání stavby před dokončením celé stavby 

Neobsazeno. 

4 PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ 

Pro vlastní projekční zpracování DSP stavby byly použity následující podklady: 

- mapa zájmové oblasti v měřítku 1:10 000 

- katastrální mapa zájmové oblasti 

- geodetické zaměření zájmové oblasti v systému JTSK, Bpv, rok 2009, provedené 

firmou Geokarting, s.r.o 

- průzkum inženýrských sítí 

- výsledky sčítání automobilové dopravy vydané ŘSD ČR pro rok 2005 a 2010 

- dopravní průzkum projektanta 

5 VÝSLEDKY A ZÁVĚRY PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ 

5.1 Inženýrsko - geologický průzkum 

Byl proveden orientační průzkum podzemního zařízení. 

V zájmovém území se nachází: 

- kanalizace a vodovod ve správě SčVK, a.s., 

- podzemní i nadzemní vedení NN a VN ve správě ČEZ Distribuce a.s., 

- sdělovací kabel Telefónica O2 Czech Republic, a.s., 

- vedení ve správě České Radiokomunikace, a.s., 

- vedení ve správě UPC Česká Republika, a.s., 

- veřejné osvětlení v majetku obce Přestanov 

- STL plynovod ve správě RWE 

- dešťová  kanalizace ve správě SUS UK 

5.2 Hydrogeologický průzkum 

 V rámci tohoto projektu nebyl zpracován. 

 Pro další podrobnější doplnění dokumentace se navrhuje realizace terénních 

hydrogeologických měření pro zaznamenání kvality podzemní vody před výstavbou a vliv 

podzemní vody, popř. vliv stavby na vodní zdroje a řešení jejich ochrany. 
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5.3 Korozní průzkum 

 Nebyl v rámci projektu řešen. 

5.4 Hluková a emisní studie 

 Vyhodnocení hlukové zátěže venkovního prostoru z provozu dopravy na nově 

navržené křižovatce nebylo řešeno samostatnou studií. 

 Křižovatka je umístěna v intravilánu. V blízkosti křižovatky se nachází pouze 

restaurace, kvůli které není nutné navrhovat žádná dodatečná opatření pro zamezení šíření 

hluku a vibrací. 

5.5 Kapacitní posouzení stávající křižovatky a navržených variant 

Viz příloha B. 

6 OCHRANNÁ PÁSMA, CHRANĚNÁ ÚZEMÍ, KULTURNÍ PAMÁTKY 

6.1 Ochranná pásma pozemních komunikací 

Silnice I. tř.    50 m od osy komunikace na obě strany 

Silnice II. tř.    15 m od osy komunikace na obě strany 

 

6.2 Ochranná pásma inženýrských sítí 

Stavba neleží v žádné chráněné oblasti. Stavba neleží v ochranném pásmu vodních 

zdrojů. Stavba leží v ochranném pásmu silnice I. a II. třídy, inženýrských sítí. Svým rozsahem 

stavba obchvatu obce nepodléhá hodnocení vlivů na ŽP dle z. 93/2004 Sb. 

V zájmovém území se nacházejí podzemní vedení středotlakého plynu, dálkové a 

sdělovací kabely, vodovod, nadzemní vedení VN a NN s následujícími vzdálenostmi 

ochranných pásem. 

Nadzemní elektrická vedení 

pro vodiče bez izolace  7 m od krajního vodiče na obě strany 

pro vodiče s izolací základní  2 m od krajního vodiče na obě strany 

závěsná kabelová vedení  1 m od krajního vodiče na obě strany 

Podzemní vedení plynárenská – pásma bezpečnostní 

STL plynovody a přípojky v zastavěném území 1 m od osy potrubí na obě strany 

NTL plynovody a přípojky v zastavěném území 1 m od osy potrubí na obě strany 
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Ostatní plynovody a přípojky    4 m od osy na obě strany 

Podzemní vedení trubní ostatní 

Vodovod a kanalizace do 500 mm 1,5 m od líce potrubí na obě strany 

Vodovod a kanalizace nad 500 mm 2,5 m od líce potrubí na obě strany 

Kabelové vedení 

Spojovací kabely   1 m od krajního kabelu na obě strany 

Silnoproud do 110 kV   3 m od krajního kabelu na obě strany 

 

6.3 Chráněná území 

V území vymezeném stavbou OK se nenachází žádné zvláště chráněné území ve 

smyslu ust. § 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění., tj. 

zvláště chráněná území kategorie národní park, chráněná krajinná oblast, národní přírodní 

rezervace, národní přírodní památka, přírodní rezervace, přírodní památka. 

V území dotčeném stavbou OK nebyl zaregistrován žádný významný krajinný prvek ve 

smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění. 

7 ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ 

7.1 Demolice 

 Stavba OK nevyvolá žádné demolice blízkých objektů. Dojde ke zrušení jednoho 

vjezdu do průmyslového objektu na větev směr Chabařovice, k odstranění stávající vozovky a 

překládaných IS a k posunu oplocení průmyslové zóny na rohu v blízkosti okružní křižovatky o 

0,5 m. 

7.2 Rozsah zemních prací a konečná úprava terénu 

Rozsah zemních prací je odvozen od výškového vedení nivelety, která je z převážné 

části vedena při stávající niveletě. Konečná úprava svahu představuje úpravu svahů náspu 

dle předepsaných sklonů, jejich odhumusování a zatravnění. 

7.3 Kácení mimolesní zeleně 

Stavba vyžaduje kácení dřevin 30 m podél vjezdové větve směr Teplice – Děčín. 
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7.4 Zásah do zemědělského pozemkového fondu, rekultivace 

 Stavba OK bude značně zasahovat do ZPF a proto bude nutné v rámci další projektové 

přípravy vyhodnotit a vyřešit vynětí zabraných pozemků ZPF dle zákona č. 334/1992 Sb., o 

ochraně zemědělského půdního § 9. 

 Rekultivace nebude provedena. Dojde pouze k rozšíření tělesa náspu na dvou větvích 

křižovatky (směr Teplice a Děčín). 

7.5 Vliv stavby na krajinný ráz 

 Krajinný ráz a způsob jeho ochrany jsou definovány v odst. (1) a (2) § 12 zákona  

č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění. 

 Charakteristika území a jeho dosavadní využití 

Umístění stávající průsečné křižovatky je na rovinatém terénu, který je částečně 

zastaven. V severní části se nachází obydlená část obce, v jižní části je na pravé straně terén 

zastavěn průmyslovou zónou a straně druhé je terén zatravněn.  

 Stavba bude plynule navazovat na částečně zastavěné území a nebude narušovat 

nebo měnit jeho dosavadní využití. 

 Možné narušení významného krajinného prvku (VKP), zvláště chráněných území 

(ZCHÚ) dominant, harmonického měřítka a vztahů 

 Lokalita stavby není zalesněna, není zde údolní niva ani vodní tok nebo rybník. Žádná 

část území nebyla registrována jako významný krajinný prvek (VKP). Zřízením OK tedy 

nedojde k žádnému narušení stávajících VKP. 

 Vizuální posouzení vlivu OK na krajinný ráz 

 Při vizuálním hodnocení vlivu stavby OK na krajinný ráz byla pořízena 

fotodokumentace lokality (viz příloha E). Z fotodokumentace je zřejmá celkem nízká míra 

zachovalosti krajinného rázu lokality. To platí i o vlivu stavby OK na krajinný ráz tohoto místa. 

7.6 Biologické hodnocení stavby 

 V rámci tohoto projektu nebylo provedeno žádné podrobné biologické vyhodnocení 

stavby. 

 Předpokládá se, že realizace ani provoz této stavby nebude zhoršovat ztrátu 

hnízdních a potravních možností v souvislosti s likvidací dřevin. Dojde pouze k likvidaci 

menšího množství náletových křovin a dřevin do průměru kmenu do 0,3 m. 

 Veškeré zásahy, týkající se zájmů ochrany přírody a krajiny, musí být v souvislosti s 

výskytem zvláště chráněných druhů živočichů na lokalitě provedeny v souladu s příslušnými 
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ustanoveními zákona č. 114/1992 Sb., zákona č. 218/2004 Sb. a vyhlášky č. 395/1992 Sb. 

v platném znění. 

7.7 Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a živ. prostředí 

Vlivem přestavby stávající komunikace nedojde k nárůstu emisí nebo zhoršení stávající 

stavu životního prostředí. 

Pouze v případě doby přestavby může dojít ke zvýšení hluku a prašnosti v blízkosti 

křižovatky. 

7.8 Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření 

V důsledku návrhu okružní křižovatky, bude zabrána část pozemku zatravněné oblasti 

naproti průmyslové zóny. Dále v oblasti křižovatky a horní části průmyslové zóny bude 

vlivem rozšíření pásů zúžen stávající zelený pás v blízkosti pásu pro chodce.  

Dále vlivem stavby budou navrženy a přeloženy stávající inženýrské sítě, ty budou však 

řešeny až dalším stupni projektové dokumentace. 

8 PODMÍNKY REALIZACE STAVBY 

8.1 Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků 

V dané oblasti jsou plánované výstavby průmyslové zóny na pozemcích 340/23 a 

1688/11, se kterými je nutné danou stavbu koordinovat. 

8.2 Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti 

Přestavba křižovatky bude probíhat po úsecích, stavba bude zároveň koordinována 

v rámci stavebních objektů. 

8.3 Zajištění přístupu na stavbu 

Přístup na stavební pozemek po dobu výstavby je ze silnice I/13 a II/253. 

8.4 Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy 

V průběhu prací dojde k omezení silničního provozu a budou použita dopravní opatření 

dle TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“.  

9 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY 

9.1 Pozemní komunikace 

Jedná se o čtyřramennou spirálovou okružní křižovatku navrženou v místě stávající 

čtyřramenné průsečné křižovatky v obci Přestanov na komunikacích I/13 a II/253. OK je 

navržena ze dvou posunutých kružnic a to o průměru 36 m. Každá větev křižovatky je 
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označena písmenem A-D (směr Chabařovice = větev A, směr Teplice = větev B, Směr Krupka= 

větev C, směr Děčín = větev D). Původní komunikace směrem na Chabařovice je čtyřpruhová, 

v důsledku rekonstrukce dojde k zúžení pruhů pouze na dva jízdní pruhy. Dále je komunikace 

I/13 v obou směrech rozšířena ze dvou pruhů na tři, kde dochází k přerozdělení dopravy a 

odlehčení zatěžovaných komunikací. 

Okružní pás je navržen směr Chabařovice – Krupka jako jednopruhový o šířce 6,0 m, 

dále směr Teplice – Děčín je navržen jako dvoupruhový o šířce 5,5 – 6,9 m. Větve 

komunikace I/13 jsou předsazeny oproti stávajícímu stavu a nasměrovány na střed okružní 

křižovatky, v druhém směru jsou větve zachované přímé. Šířka jízdních pásů na vjezdech 

větví je od 4,50 do 5,60 m a na výjezdech pak 4,70 – 7,70 m. Jízdní pruhy rozšířené vlivem 

vjezdů a výjezdů na OK jsou postupně zužovány na původní šířku 3,25 m. Jízdní pásy 

komunikací jsou ve sklonu 2,0 – 2,5 %. Jízdní pruh na OK má vlivem naklopení proměnný 

sklon od 1,5 % do 3,5 %. Okružní pás je na vnitřní straně napojen na dláždění prstenec o šířce 

2 m, který je zřízen z důvodu možného pojíždění těžkou dopravou a jeho sklon činí  

3,0 – 5,0 %. 

9.2 Komunikace pro pěší 

Jedná se o výstavbu chodníků v rámci navrhované okružní křižovatky. Chodníky jsou 

navrženy v šířce 0,9 – 5,8 m (výraznější rozšíření se nachází v blízkosti stávajícího objektu 

restaurace) lemovány silničním obrubníkem (150/300/1000 a 150/250/1000) a parkovým 

obrubníkem (100/250/1000, 100/200/1000). Celková délka chodníků činí cca 620 m. 

Chodníky jsou oddělené zelenými pásy od navržené komunikace nebo (ve stísněných 

podmínkách) k ní přilehlé. Šířka zelených pásů je proměnná. 

9.3 Mostní objekty a konstrukce 

V rámci stavby nebude řešen žádný mostní objekt. 

9.4 Inženýrské sítě 

Vlivem stavby budou navrženy a přeloženy stávající inženýrské sítě, ty budou však 

řešeny až dalším stupni projektové dokumentace. 

9.5 Odvodnění pozemní komunikace 

Odvodnění komunikace je zajištěno příčným a podélným sklonem částečně do 

okolního terénu a částečně do dešťové kanalizace. 

9.6 Obslužná zařízení, protihlukové clony 

V rámci stavby dojde k úpravě stávajících autobusových zastávek na trase komunikace 

I/13 a II/253. 
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10 VÝCHOZÍ ÚDAJE PRO NÁVRH VARIANT 

10.1 Návrhové kategorie 

10.1.1 Paprsek A (směr Chabařovice) 

Kategorie pozemní komunikace:  S 

Třída komunikace:    II 

Typ komunikace:              S 7,5/50 (v místě křižovatky proměnlivé 
      rozšíření na 18 m) 

Délka úpravy:     190 m 

Šířka jízdního pruhu:    3,25 – 3,5 m 

Šířka chodníků:    3,0 – 3,5 m 

10.1.2 Paprsek B (směr Teplice) 

Kategorie pozemní komunikace:  S 

Třída komunikace:    I 

Typ komunikace:              S 7,5/50 ( v místě křižovatky rozšíření o 1 
      pruh š. 3,5 m) 

Délka úpravy:     196 m 

Šířka jízdního pruhu:    3,25  

Šířka chodníků:    3,0 – 4,5 m 

10.1.3 Paprsek C (směr Krupka) 

Kategorie pozemní komunikace:  S 

Třída komunikace:    II 

Typ komunikace:              S 7,5/50  

Délka úpravy:     27,1 m 

Šířka jízdního pruhu:    3,25  

Šířka chodníků:    0,9 – 1,5 m 

10.1.4 Paprsek D (směr Děčín) 

Kategorie pozemní komunikace:  S 

Třída komunikace:    I 

Typ komunikace:              S 7,5/50  
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Délka úpravy:     124 m 

Šířka jízdního pruhu:    3,25  

Šířka chodníků:    3,0 – 4,5 m 

 

10.2 Digitální model 

 Z databáze firmy AZ Consult mi byla poskytnuta geodetická data v elektronické 

podobě dwg. 

10.3 Nehodovost 

Křižovatka umístěná v intravilánu samotná umožňuje průjezd rychlostí 50 km/h. 

Častým problémem ovšem je dlouhé čekání vozidel z vedlejších komunikací (směr 

Chabařovice a Krupka). Řidiči tak mnohdy riskují a snaží se překřížit nebo zařadit na hlavní 

komunikaci mezi jedoucí vozidla. To, spolu s pomalým rozjezdem vozidel ve stoupání vedlejší 

komunikace vede k častým, někdy i těžkým dopravním nehodám.  

 

10.4 Městská hromadná doprava 

 Ve směru Krupka – Chabařovice zde jezdí 3 linky, a to linky č. 1, 11 a 12. Linky č.1 a 

č.12 jezdí 1 x za hodinu a linka č.11 jezdí 1 x za 2 hodiny. Dále ve směru Teplice – Děčín zde 

jezdí meziměstská doprava (což je linka č. 137, která jezdí 1 x za 2 hodiny) a dálková doprava 

(dva autobusy jezdící 1 x za hodinu 

10.5 Dopravní průzkum 

10.5.1 Postup měření a zpracování dat 

Pro stanovení špičkové hodiny jsem uskutečnila dopravní průzkum ručním záznamem 

motorové dopravy i chodců.  

Měření jsem provedla z místa s dobrým rozhledem u vstupu do restaurace na nároží 

paprsků směrem na Děčín a Krupku ve dvou časových úsecích po dvou hodinách. První 

v době předpokládané ranní špičky mezi 6:30 a 8:30, kdy se lidé přesunují z přilehlých vesnic 

a městeček za pracovními příležitostmi do krajského města Ústí nad Labem, druhý v době 

odpolední špičky mezi 16:30 a 18:30, kdy se hodně lidí vrací z Ústí nad Labem z práce zpět 

domů. 

Z naměřených dat jsem stanovila intenzity v jednotlivých hodinách a v nich vyhledala 

intenzitu špičkové hodiny pro dopravu. Z těchto dat jsem vytvořila pentlogramy, které 

opticky vystihují průjezd křižovatkou.  
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10.5.2 Doprava 

Viz příloha B – Dopravně inženýrské údaje a kapacitní posouzení 

10.5.3 Chodci 

Jelikož v místě komunikace I/13 bylo zaznamenáno 5 chod/hod a na komunikaci 

II/253 20 ch/hod, nebyli započteni do kapacitního posudku a do stanovení výhledových 

intenzit započteni. 

Důvodem, proč zde nepřechází tolik chodců, je blízké umístění autobusových 

zastávek ve směru Chabařovice – Krupka, kde jedna zastávka je na úrovni průmyslové zóny 

(směr Chabařovice) a druhá zastávka je 50 m nad stávající restaurací (směr Krupka). 

10.5.4 Stanovení výhledových intenzit a úrovně kvality dopravy 

Výhledová intenzita byla stanovena metodou jednotného součinitele růstu pro 

intenzitu špičkové hodiny pro rok 2034. Jako výchozí rok byl stanoven rok 2014. 

Výpočty jsou provedeny viz příloha B. 

Pro komunikaci I/13 byla stanovena min. ÚKD C a pro komunikaci II/253 min. ÚKD D. 

11 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY VARIANT 

11.1 Základní technické parametry 

Všechny varianty jsou navrženy tak, aby co nejvíce navazovaly na okolní terén. To 

znamená, že na větvích křižovatky jsou navrženy podélné sklony přibližně kopírující stávající 

terén. Pro dostatečné odvodnění jsou větve křižovatky navržené v příčném sklonu  

2,0 – 2,5 %. V místě nejnižších místech jsou navrženy vpustě. Dále je střed OK předsazen 

směrem na jihovýchod na Chabařovice oproti původnímu stavu průsečné křižovatky. 

Předsazení OK je provedeno z důvodu napojení větví křižovatky a též kvůli zastavěnému 

terénu (restaurace) v blízkosti křižovatky. V důsledku možného projetí těžkých vozidel a 

dálkových autobusů byly šířky vjezdů, výjezdů a šířky okružního pásu stanoveny za pomoci 

vlečných křivek. 

V místě křižovatky je na vnějších hranách jízdních pruhů zřízena přídlažba o šířce 0,25 

m z žulových kostek 100/100/100 mm, která částečně nahrazuje vodící proužek. Dále má OK 

pojížděný prstenec o šířce 2 m, ten je zřízen z velkých žulových kostek 160/160/160 mm 

(z důvodu možného pojíždění těžkými vozidly). Prostřední část OK tvoří středový ostrov, 

který je po stranách zajištěn betonovými obrubami (silniční obrubník 1000/150/300), 

uloženými v betonu a dále zatravněn. Chodníky jsou provedeny z betonové dlažby 

(200/100/60) s příčným sklonem 2 %. Pouze v místech u stávající restaurace je zde sklon 

ponechán. 
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V místě napojení na větev směr Krupka je ponechán z důvodu stísněných poměrů zákaz 

vjezdu nákladních vozidel. U restaurace je též zachováno parkoviště, kde je zúžen výjezd pro 

navedení vozidel na komunikaci. 

Délka nástupní hrany autobusových zastávek je 25 – 18 m. 

11.2 Koncept varianty A 

Jedná se o okružní křižovatku s jedním jízdním pruhem o šířce 5,5 m a průměrem  

40 m. Na každé větvi OK je jeden výjezd a jeden vjezd. Dva paprsky B a D jsou uprostřed 

rozděleny zeleným dělícím pásem, který umožňuje bezpečný přechod pro chodce. Dolní 

paprsek A je uprostřed mezi výjezdem a vjezd rozdělen dopravním stínem, jízdní pásy vlivem 

širšího dopravního stínu jsou plynule napojeny na okružní jízdní pás. OK je více předsazena 

oproti původnímu umístění průsečné křižovatky a tak vjezdová větev ze směru Chabařovic a 

výjezdová větev ze směru Děčín je vedena v náspu, zde je též veden nově navržený chodník, 

který se napojuje v blízkosti horní nově zřízené zastávky. V této variantě jsou autobusové 

zastávky na komunikaci I/13 nechány v blízkosti původních zastávek a pouze 

zrekonstruovány. Zastávky na komunikaci II/253 jsou posunuty směrem nahoru v blízkosti 

OK.  

Výhodou této varianty je, že nedochází v místě napojení větví B a D k rozšíření pruhů 

komunikace I/13. Nevýhodou jsou dle výpočtu posouzení kapacity OK nevyhovující 

výhledové intenzity. 

11.3 Koncept varianty B      

Tato varianta je navržena jako spirálová okružní křižovatka o průměru 40 m. V této 

variantě je vjezd a výjezd na paprsku A a C (komunikace II/253) opatřen jedním jízdním 

pásem a vjezd a výjezd na paprsku B a C opatřen dvěma jízdními pásy. Okružní jízdní pás má 

na směru Chabařovice – Krupka jeden jízdní pruh a směr Děčín Krupka dva jízdní pruhy. 

Druhý jízdní pruh je umístěn směrem ke středu ostrovu na styku vnitřní hrany společného 

okružního jízdního pruhu. Šířka jízdních pruhů na OK se pohybuje okolo 6 m. OK je opět 

předsazena, ale o podstatně kratší úsek, a to z důvodu plynulého navázání zdvojených pruhů 

na komunikaci I/13. 

Vjezdy a výjezdy na větvích A,B a D jsou rozděleny dělícími ostrůvky, které jsou 

provedeny z žulových kostek (pro umožnění projetí těžkých souprav). 

Umístění zastávek je provedeno dle stávajícího stavu, tzn. že zastávky na větvi A jsou 

zřízeny v dolní části paprsku. V prostřední části větve A jsou dále od dopravního stínu zřízeny 

dělící zatravněné ostrůvky, které fyzicky rozdělují dopravní směry. Tyto ostrůvky jsou  

po 25 m rozdělené, a to z důvodu možné odstavné plochy při narušení dopravy.  
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Přechody pro chodce na větvích B a D v blízkosti OK nelze provést, proto jsou 

přesunuty dále. V oblasti paprsku A je přechod pro chodce umožněn v dolní části pomocí 

zeleného dělícího pásu.  

 

11.4 Koncept varianty C 

Varianta C je navržená též jako spirálová okružní křižovatka, ale za pomocí dvou 

kružnic o stejném poloměru R = 18,0 m. Okružní jízdní pás je složen, stejně jako u varianty B 

z 1 – 2 jízdních pruhů. Tato varianta se liší v počtu vjezdů a výjezdů na paprsku B a C. Zde je 

na paprsku B vytvořen jeden jízdní pruh v oblasti vjezdu a v oblasti výjezdu je rozšířen dva 

jízdní pruhy. Na paprsku D je vjezd tvořen dvěma jízdními pruhy a výjezd pouze jedním 

jízdním pruhem. Na paprsku D je rozdělen směr odbočení, kdy pravý jízdní pruh slouží pouze 

pro odbočení doprava a levý jízdní pruh slouží k rovnému přejezdu a odbočení doleva. Tak 

dochází k odklonění dopravy a tak snížení zatížení OK. 

Okružní křižovatka má jízdní pruhy o šířce 5,5 – 6,9 m. Opět jsou středové ostrůvky 

navrženy z žulových kostek pro umožnění projetí těžké dopravy.  

Výhodou této křižovatky je, že vlivem rozšíření paprsku B a D dochází k menšímu 

zabrání zatravněného území, než u varianty B. Další výhodou je bezesporu vybudování 

přechodů pro chodce v oblasti nově zřízených autobusových zastávek, přičemž nedochází ke 

zvýšení dochozí vzdálenosti. 

12 VYHODNOCENÍ KONCEPTŮ VARIANT 

 Po důkladném zvážení byla vybrána varianta C, která je zpracována viz dále.  

Důvody pro zpracování varianty C: 

- Varianta C umožňuje přechod chodců v blízkosti nově navržených autobusových 

zastávek a nezvyšuje tak dochozí vzdálenost 

- Kapacitní posouzení vyhovuje dle stanovených ÚKD  

- Pomocí dlážděných dělících ostrůvků umožňuje průjezd nadměrné dopravy 

- Oproti variantě B je rozšířena pouze na tři pruhy a nedochází tak ke zbytečnému a 

chaotickému rozšíření jízdních pruhů, kdy vlivem rozšíření na čtyři pruhy by 

docházelo k možným kongescím (vlivem připojovacího pruhu na výjezdové větvi D, 

kde přijíždějící vozidla z hlavního směru, by museli dávat přednost dopravě z vedlejší 

větvě A) 

- Vjezd na větvi D je sice dvoupruhový, ale je též rozdělen na směry odbočení, kdy 

pravý vjezd umožňuje pouze odbočení doprava a odtíží tak dopravu na okružním 

jízdním pásu    

- Koresponduje s částečně zastavěným územím 
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Nevýhodou je samotná spirálová okružní křižovatka, kdy řidiči nejsou zvyklý na manévry na 

takovémto nepříliš zvyklém systému křižovatky.  

13 SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS VARIANTY C 

13.1 Technický popis stavby 

 Stávající styková křižovatka bude přebudována na spirálovou okružní křižovatku 

s vnějším průměrem obou kružnic 36,00 m.  Paprsky jsou pracovně označeny písmeny A až D, 

a to po směru hodinových ručiček. Od jihu vede silnice z Chabařovic označena jako paprsek 

A. Od západu vede silnice z Teplic označena jako paprsek B. Od severu vede silnice 

z Přestanova (směr Krupka) označena jako paprsek C. Od východu vede silnice z Chlumce 

(směr Děčín) označena jako paprsek D. V návrhu se počítá s rekonstrukcí či vybudováním 

nových komunikací pro pěší s bezbariérovými úpravami a s novými umělými vodícími liniemi. 

Návrh okružní křižovatky je navržen dle platných norem a technických podmínek. 

 

13.2 Směrové a příčné uspořádání 

 Osa okružní křižovatky je částečně vedena na vnější straně přídlažby u okraje OK a 

částečně na rozhraní dvou jízdních pruhů ve směru Teplice – Děčín. Staničení vede proti 

směru hodinových ručiček. 

 Okružní jízdní pruh má šířku 5,50  - 6,9 m asfaltové plochy, k němuž z vnější strany 

přiléhá přídlažba šířky 0,25 m, která slouží jako odvodňovací proužek a na straně vnitřní je 

ohraničen pojízdným prstencem o šířce 2,0 m. Okružní jízdní pruh je navržen v základním 

příčném sklonu 2,50 %, který se naklopením okružní křižovatky pohybuje v rozmezí 1,50 % až 

3,50 %. Celková využitelná šířka okružního jízdního pásu je proměnná a pohybuje se od 6,00 

m po 12,4 m. 

 Osy paprsků křižovatky protínají osu okružního jízdního pruhu ve staničeních: 

  Paprsek A  0,072 803k km 

Paprsek B  0,036 617 km  

Paprsek C  0,012 218 km 

Paprsek D  0,099 300 km 

 Paprsky křižovatky mají konec úseku na rozmezí vnitřní hrany vnitřní přídlažby a 

obrubou středového ostrova. Směrové vedení os paprsků je řešeno pomocí přímých tečen a 

prostých kružnicových oblouků. 
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 Mezi vjezdem a výjezdem byly na paprscích A, B, D navrženy dělící ostrůvky 

lichoběžníkových tvarů. Ty v místech přechodů pro chodce plní funkci ochranných. Na 

paprsku C je mezi vjezdem a výjezdem rozdělení pruhů označeno vodorovným dopravním 

značením trojúhelníkového tvaru. 

 Ostrůvky jsou zpevněny zámkovou dlažbou, která bude umožňovat pojíždění. 

Výjimkou je dělící ostrůvek v paprsku směrem na Chabařovice, který je nepojížděný, 

vyplněný zelení a rozděluje zároveň opticky pruhy pro oba směry. Tento ostrůvek je zároveň 

z hlediska ekonomického střídavě přerušen, kdy v místech mezi ostrůvky je dělící vodorovné 

dopravní značení. 

 Podél všech paprsků a ostrůvků jsou navržené silniční obruby (+0,12 m) s přídlažbou 

žulovým dvouřádkem šířky 0,25 m, který zároveň plní funkci odvodňovacího proužku. Okolo 

dělících ostrůvků je zároveň zřízen vodící proužek nátěrem šířky 0,25 m. 

 V místech přechodů pro chodce je použita snížená silniční obruba (+0,02 m) spolu 

s varovným pásem šířky 0,40 m a signálním pásem šířky 0,80 m o minimální délce 1,50 m, 

vytvořené reliéfní dlažbou. V místě snížené obruby bude maximální sklon komunikace pro 

chodce 8,00 %. 

 V místě autobusových zastávek je navržena nástupní obruba kasselského typu 

(+0,20 m) délky 18,00 m (zastávka pro autobusy jedoucí z Teplic 25,00m). Kontrastní pás je 

navržen šířky 0,30 m. Na zastávkách jsou osazeny zastávkové sloupky. K něm jsou přivedeny 

umělé vodící linie šířky 0,8m. 

 Chodníky jsou navrženy v příčných sklonech 2,00 % dle vhodnosti vzhledem 

k původnímu stavu směrem k vozovce. Výjimkou je místo nároží mezi paprsky směrem na 

Děčín a Krupku, kde stojí místní restaurace. Tam je příčný sklon chodníku proměnný a 

z důvodu napojení na stávající terén u vstupu do restaurace je tento příčný sklon až 

3,00 %. V místech, kde chodník sousedí se zelení, je navržena parková obruba s převýšením 

(+0,06 m), sloužící jako umělá vodící linie. 

 Příčné sklony komunikací jsou v paprscích navrženy ve sklonu 2,00 % a 2,5%. 

V oblastech napojení na okružní jízdní pruh jsou příčné sklony proměnné dle vedení jízdního 

pruhu a sklonu v okružní křižovatce. 

  

13.3 Výškové řešení 

 Nivelety os všech paprsků jsou navrženy tak, aby co nejlépe kopírovali současný stav 

komunikací a tramvajové trati a zároveň splňovaly podmínku výsledného sklonu 0,50 %. U 

obrub výjimečně 0,30 %.  
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 Sklony nivelety paprsků jsou navrženy tak, aby byly plynule napojeny na stávající stav. 

Lomy nivelety jsou navrženy podle velikosti rozdílu výškového polygonu. Zaobleny jsou 

obvykle lomy v blízkosti napojení na okružní jízdní pruh. 

  

13.4 Konstrukce zpevněných ploch 

 Navržené konstrukce v rámci studie jsou pouze orientační. Proto bude pro potřebu 

dalšího stupně zpracování projektové dokumentace proveden průzkum pomocí vývrtů, podle 

kterých bude stanoven další postup výstavby. Jelikož jsou nově navržené vrstvy komunikace 

místy nad původním terénem, je tento rozdíl doplněn dosypem ze štěrkodrti.  

V zájmu přestavby je požadavek o zachování částí stávajících konstrukcí.  

13.4.1 Konstrukce vozovky paprsku A (km 0,000 000 -  km 0,188 133) 

Vrstvy asfaltového betonu a mastixového koberce jsou pokládány mezi obruby 

s přídlažbou dvouřádkem z žulových kostek 0,12x0,12 m do betonu C20/25 XF2 (u ostrůvků 

mezi přídlažbou a betonovými obrubníky KO 0,6x0,3x0,195 m). Přídlažba dvouřádkem slouží 

také jako odvodňovací proužek. 

 Konstrukce vozovky: 

Mastixový koberec      SMA    40  mm 

Asfaltový spojovací postřik     PS; EK    0,25  kg/m2 zbyt. asf. 

Asfaltový beton ložní     ACL 16+   70  mm 

Asfaltový spojovací postřik     PS; EK    0,25  kg/m2 zbyt. asf. 

Asfaltový beton podkladní    ACP 22 + 90 mm 

Asfaltový spojovací postřik     PS; EK    0,25  kg/m2 zbyt. asf. 

Asfaltový infiltrační postřik    PI; EK            1,00 kg/m2 

Mechanicky zpevněné kamenivo   MZK  200 mm 

Štěrkodrť fr. 0/32      ŠDA     min. 150 mm 

Zhutněná zemní pláň                                                 Edef,2        min.    45 Mpa                                         

CELKEM           min. 550 mm 

 Obrubníky mezi zelení a vozovkou navrženy jako betonové obrubníky silniční ABO 

1,0x0,15x0,3 m v bet. loži C20/25 XF2 min tl. 100 mm. 

 

13.4.2 Konstrukce vozovky paprsku B (km 0,000 000 - km 0, 197 195) 

 Vrstvy asfaltového betonu a mastixového koberce jsou pokládány mezi obruby 

s přídlažbou dvouřádkem z žulových kostek 0,12x0,12 m do betonu C20/25 XF2 (u ostrůvků 

mezi přídlažbou a betonovými obrubníky KO 0,6x0,3x0,195 m). Přídlažba dvouřádkem slouží 

také jako odvodňovací proužek. 
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 Konstrukce vozovky: 

Mastixový koberec      SMA    40  mm 

Asfaltový spojovací postřik     PS; EK    0,25  kg/m2 zbyt. asf. 

Asfaltový beton ložní     ACL 16+   70  mm 

Asfaltový spojovací postřik     PS; EK    0,25  kg/m2 zbyt. asf. 

Asfaltový beton podkladní    ACP 22 + 90 mm 

Asfaltový spojovací postřik     PS; EK    0,25  kg/m2 zbyt. asf. 

Asfaltový infiltrační postřik    PI; EK            1,00 kg/m2 

Mechanicky zpevněné kamenivo   MZK  200 mm 

Štěrkodrť fr. 0/32      ŠDA     min. 150 mm 

Zhutněná zemní pláň                                                 Edef,2        min.    45 Mpa                                         

CELKEM           min. 550 mm 

 Obrubníky mezi zelení a vozovkou navrženy jako betonové obrubníky silniční ABO 

1,0x0,15x0,3 m v bet. loži C20/25 XF2 min tl. 100 mm. 

 

13.4.3 Konstrukce vozovky paprsků C  (km 0,000 000 - km 0,042 291) 

Vrstvy asfaltového betonu a mastixového koberce jsou pokládány mezi obruby 

s přídlažbou dvouřádkem z žulových kostek 0,12x0,12 m do betonu C20/25 XF2. Přídlažba 

dvouřádkem slouží také jako odvodňovací proužek. 

 Konstrukce vozovky: 

Mastixový koberec      SMA    40  mm 

Asfaltový spojovací postřik     PS; EK    0,25  kg/m2 zbyt. asf. 

Asfaltový beton ložní     ACL 16+   70  mm 

Asfaltový spojovací postřik     PS; EK    0,25  kg/m2 zbyt. asf. 

Asfaltový beton podkladní    ACP 22 + 90 mm 

Asfaltový spojovací postřik     PS; EK    0,25  kg/m2 zbyt. asf. 

Asfaltový infiltrační postřik    PI; EK            1,00 kg/m2 

Mechanicky zpevněné kamenivo   MZK  200 mm 

Štěrkodrť fr. 0/32      ŠDA     min. 150 mm 

Zhutněná zemní pláň                                                 Edef,2        min.    45 Mpa                                         

CELKEM           min. 550 mm 

 Obrubníky mezi zelení a vozovkou navrženy jako betonové obrubníky silniční ABO 

1,0x0,15x0,3 m v bet. loži C20/25 XF2 min tl. 100 mm. 
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13.4.4 Konstrukce vozovky paprsků D  (km 0,000 000 - km 0,115 335) 

 Vrstvy asfaltového betonu a mastixového koberce jsou pokládány mezi obruby 

s přídlažbou dvouřádkem z žulových kostek 0,12x0,12 m do betonu C20/25 XF2 (u ostrůvků 

mezi přídlažbou a betonovými obrubníky KO 0,6x0,3x0,195 m). Přídlažba dvouřádkem není 

navržena na nároží větví směr Chabařovice a Děčín, tam je z důvodu rozšíření vozovky 

navržena zpevněná krajnice. Ta dále plynule navazuje na nerozšířenou vozovku s přídlažbou 

dvouřádkem sloužící také jako odvodňovací proužek. 

 Konstrukce vozovky: 

Mastixový koberec      SMA    40  mm 

Asfaltový spojovací postřik     PS; EK    0,25  kg/m2 zbyt. asf. 

Asfaltový beton ložní     ACL 16+   70  mm 

Asfaltový spojovací postřik     PS; EK    0,25  kg/m2 zbyt. asf. 

Asfaltový beton podkladní    ACP 22 + 90 mm 

Asfaltový spojovací postřik     PS; EK    0,25  kg/m2 zbyt. asf. 

Asfaltový infiltrační postřik    PI; EK            1,00 kg/m2 

Mechanicky zpevněné kamenivo   MZK  200 mm 

Štěrkodrť fr. 0/32      ŠDA     min. 150 mm 

Zhutněná zemní pláň                                                 Edef,2        min.    45 Mpa                                         

CELKEM           min. 550 mm 

 Obrubníky mezi zelení a vozovkou navrženy jako betonové obrubníky silniční ABO 

1,0x0,15x0,3 m v bet. loži C20/25 XF2 min tl. 100 mm. 

 

13.4.5 Konstrukce vozovky okružního jízdního pruhu  (km 0,000 000 - km 0,108 545) 

Vrstvy asfaltového betonu a mastixového koberce jsou pokládány mezi obruby 

s přídlažbou dvouřádkem z žulových kostek 0,12x0,12 m do betonu C20/25 XF2 a obruby u 

středového ostrůvku naležato. 

 Konstrukce vozovky: 

Mastixový koberec      SMA    40  mm 

Asfaltový spojovací postřik     PS; EK    0,25  kg/m2 zbyt. asf. 

Asfaltový beton ložní     ACL 16+   70  mm 

Asfaltový spojovací postřik     PS; EK    0,25  kg/m2 zbyt. asf. 

Asfaltový beton podkladní    ACP 22 + 90 mm 

Asfaltový spojovací postřik     PS; EK    0,25  kg/m2 zbyt. asf. 

Asfaltový infiltrační postřik    PI; EK            1,00 kg/m2 

Mechanicky zpevněné kamenivo   MZK  200 mm 

Štěrkodrť fr. 0/32      ŠDA     min. 150 mm 
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Zhutněná zemní pláň                                                 Edef,2        min.    45 Mpa                                         

CELKEM           min. 550 mm 

 Obrubníky mezi ostrůvkem a prstencem navrženy jako betonové obrubníky silniční 

ABO 1,0x0,15x0,3 m v bet. loži C20/25 XF2 min tl. 100 mm. 

 

13.4.6 Konstrukce prstence 

Žulové kostky velké          160x160 mm 

Ložní vrstva – cementová malta   M10   40 mm 

Mechanicky zpevněné kamenivo   MZK  200 mm 

Štěrkodrť fr. 0/32      ŠDA     min. 150 mm 

Zhutněná zemní pláň                                                 Edef,2        min.    45 Mpa                                         

CELKEM           min. 550 mm 

 

13.4.7 Konstrukce autobusových zálivů 

 Konstrukce je z žulové dlažby ukládané do lože z drceného kameniva. Dlažba je 

uložena mezi bezbariérový nástupní obrubník kasselského typu do betonu C45/55 XF4 a 

žulový dvouřádek do betonu C20/25 XF2 sloužící jako odvodňovací proužek. 

 

 Konstrukce autobusového zálivu: 

Dlažba z žulové kostky    DL  120  mm 

Lože z drceného kameniva fr. 4/8    L      40  mm 

Kamenivo stmelené cementem   SC  C8/10 200  mm 

Štěrkodrť fr. 0/63      ŠDB     min. 180 mm 

Zhutněná zemní pláň                                                Edef,2        min.    45 Mpa                                         

CELKEM           min. 540 mm 

 

13.4.8 Konstrukce chodníků 

 Chodníky a nástupiště jsou navrženy s povrchem z betonové zámkové dlažby. 

Varovné a signální pásy jsou z betonové reliéfní zámkové dlažby.  Kontrastní pás na 

nástupištích je z betonové červené zámkové dlažby.  

 Konstrukce chodníku a nástupišť 

Betonová dlažba      DL    60  mm 

Lože z drceného kameniva fr. 4/8    L      40  mm 

Štěrkodrť fr. 0/63     ŠDA     min. 150 mm 

Zhutněná zemní pláň                                                 Edef,2        min.    30 Mpa                                         

CELKEM           min. 250 mm 
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 Obrubníky mezi zelení a chodníkem navrženy jako betonové obrubníky parkové ABO 

1,0x0,1x0,2 m v bet. loži C20/25 XF2 min tl. 100 mm. 

13.5 Obslužná zařízení 

13.5.1 Zastávky osobní linkové dopravy 

 Součástí návrhu jsou čtyři autobusové zastávky. Na zastávkách jsou osazeny 

zastávkové sloupky. K něm jsou přivedeny umělé vodící linie šířky 0,8m. Zastávky jsou 

navrženy jako autobusové zálivy (2 zastávky ve směru na Teplice, 2 zastávky ve směru na 

Chabařovice. 

 Autobusová nástupiště mají délku nástupní hrany 18,00 a 25,00 m a výšku 0,20 m, 

tvořenou bezbariérovými obrubami kasselského typu o rozměrech 0,40 x 0,37 m, ukládaných 

do betonového lože C45/55 XF4 tloušťky 0,25 m. Šířky nástupišť s chodníkem jsou proměnné 

dle terénních podmínek, ovšem při dodržení min. průchozí šířky 1,7 m). Zastávky jsou 

vybaveny přístřeškem o půdorysných rozměrech 1,60 x 2,50 m a 3,6 x 1,7 m ve směru na 

Teplice a ve směru na Chabařovice nejsou zastávky přístřešky vybaveny. 

13.5.2 Parkoviště 

 Stávající parkoviště za restaurací ve směru na Děčín má kapacitu 20 parkovacích míst. 

Rekonstrukcí stávajícího zpevněného parkoviště za restaurací se kapacita zvýší o 5 míst na 25 

míst. Jízdní pruh značně širší a může být využíván jako podélné stání pro středně těžkou 

dopravu. 

 Parkoviště je navržené s jedním vjezdem a možností otočení vozidel pro výjezd menší 

vozidel. Parkovací místa jsou navržená jako šikmá ve sklonu 45°. Šířka jízdního pruhu je 6,8  

m. Rozměry parkovacích stání jsou 2,50 x 5,00 m (šikmá šířka stání je 3,55 m). Na parkovišti 

jsou 2 stáni pro ZTP o rozměrech 3,50 x 5,00 m. 

 

13.6 Odvodnění 

 Odvodnění okružní křižovatky je zajištěno podélným a příčným sklonem, který se 

pohybuje okolo 1,5 – 3,5 %, ten směřuje k vnějším obrubám. Minimální výsledný sklon 

vozovky je 0,5 %. 

 Pomocí odvodňovacích proužků je voda odváděna do uličních vpustí, ty jsou pomocí 

přípojek vyústěny do stávající kanalizace. Vpustě jsou graficky znázorněny ve výkresové části 

a to v situaci varianty C. Vpustě jsou navrženy pro max. plochu odvodnění 400 m2. 

 Podpovrchové odvodnění vozovky je zajištěno sklonem zemní pláně 3,00 %, kde je 

voda sváděna do trativodů z perforovaných trubek PVC DN100, tyto trubky jsou uložené do 
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pískového lože tl. 50 mm. Rýha trativodu je obložena filtrační geotextilií. Min. šířka trativodu 

je 0,3 m, min. výška 0,3 m a jeho strany jsou ve sklonu 1:5. 

Konstrukce trativodů: 

Štěrkový obsyp      

Perforovaná trubka PVC DN100     

Pískové lože       tl. 50 mm 

Filtrační  geotextilie                                                

   

13.7 Vybavení pozemní komunikace 

 Jako vybavení pozemní komunikace je označeno svislé a vodorovné dopravní značení, 

které je navrženo dle TP 65 a TP 133. Pro umístění a provedení dopravního značení je 

vypracována situace dopravního značení C.1.4. 

13.8 Podrobný technický popis varianty C 

13.8.1 Okružní jízdní pruh 

Základní parametry 

 Délka úseku     0,108 545 km 

 Vnější průměry    18,00 m 

 Průměry středového ostrova   12,00 m 

 Šířka jízdního pruhu vnitřního  5,50 m 

 Šířka jízdního pruhu vnějšího   6,00 – 7,20 m 

 Max. podélný sklon    +0,49 % 

 Min. podélný sklon    -1,65 % 

Příčné uspořádání 

 Ve směru Teplice – Děčín jsou navrženy dva jízdní pruhy, vnitřní pruh m šířku 5,5m a 

krajní pruh 6,7 - 6,9 m. Ve směru Chabařovice – Krupka je navržen jeden pruh o šířce 6,0 m. 

Vnější hrana okružního pásu je opatřena dvojřádkem přídlažby z žulových kostek  

12x12x12 cm a ta je ohraničena vodící čárou o šíři 0,25 m. Dohromady tvoří vodící proužek. 

Vodící proužek je ohraničen silničními obrubami o výšce 250 – 300 mm, kdy jejich převýšení 

činí 120 - 180 mm nad vozovkou. 

 Okružní jízdní pás je jednostranně naklopený směrem od horního napojení na větev C 

k spodnímu napojení větve A. Klopení je provedeno o 1 %. Prstenec je tedy ve sklonu od +3,0 

% do +5,0 % a okružní jízdní pás ve sklonu od +1,5 % do 3,5 %. 
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Výškové uspořádání 

 Výškově je niveleta okružního jízdního pruhu navržena s proměnlivým podélným 

sklonem, který vychází ze stávajících výškových poměrů. Plynulá změna podélného sklonu 

nivelety probíhá od sklonu +0,49 % po -1,65 %. 

 

13.8.2 Paprsek A 

Základní parametry 

 Délka úseku    0,181 133 km 

 Poloměr vjezdu   15,00 m 

 Šířka vjezdu    5,60  m 

 Poloměr výjezdu   19,50 m 

 Šířka výjezdu    6,60 m 

 Max. podélný sklon   +4,98 % 

 Min. podélný sklon   +3,50 % 

 

Směrové řešení 

 Osa je vedena pouze v přímé. 

 Prvek  staničení [km]  délka [m] poloměr [m]             

ZÚ přímá  0,000 000  181,133   

KŮ   0,181 133 

 

 Na začátku úseku je komunikace napojena na stávající stav, ale šířka komunikace je 

zúžena na tři pruhy, kde prostřední pruh je navržen o šíři 3,5 pro odbočení do leva do 

průmyslové zóny. Dále je prostřední pruh využit jako střední dělící pás s přerušenými místy 

po 25 m pro odstavení vozidel vyznačenými dopravním stínem. V blízkosti OK ve středním 

dělícím pásu je navržen přechod pro chodce, který zpřístupňuje nově navržené autobusové 

zastávky. Za přechodem směrem k OK je střední dělící pás opatřen žulovými kostkami pro 

pojíždění těžké dopravy.  

 Vjezdová část paprsku A je jednopruhová. Za přechodem má jízdní pruh šířku 5,45 m. 

Jízdní pruh je veden v přímé v přímé, u vjezdu je navržen poloměr 15,00 m, kde se rozšiřuje 

na šířku 5,60 m. 

 Výjezdová část paprsku A je jednopruhová. Šířka jízdního pruhu výjezdu je mezi 

obrubami 6,60 m a směrem k přechodu pro chodce se zužuje na 5,45 m.  Výjezd je navržen o 

poloměru 19,50 m. 
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 Mezi vjezd a výjezd je navržen dělící lichoběžníkový ostrůvek délky 22,5 m a 

minimální šířky 2,50 m. Je tvořen žulovými kostkami 12x12x12 cm uloženého do ložné vrstvy 

z drceného kameniva. V místě přechodu pro chodce je použita snížená obruba (+0,02 m). 

 Přechod pro chodce je navržen o šířce 4,00 m s ochranným ostrůvkem o minimální 

šířce 2,50 m se sníženými silničními obrubami (+0,02 m) a s reliéfní dlažbou. Podél paprsku A 

je ostrůvek z ekonomického hlediska vystřídán jen vodorovným značením při neměnné šířce. 

Výškové řešení 

 staničení [km]  výška [m] sklon [%] parametry lomu [m]                           

ZÚ 0,000 000  203,001 +4,71 (dle stávajícího stavu) 

LN 0,060 000  205,836 +4,98   

LN 0,166 215  211,126 +3,50 

LN 0,179 133  211,588 +5,00 (prstenec)  

KÚ 0,181 133  211,884 

 

 Lom sklonu ve staničení 0,060 000 výškového polygonu je navržen bez zaoblení 

z důvodu malých podélných změn sklonů. 

 

13.8.3 Paprsek B 

Základní parametry 

 Délka úseku    0,197 195 km 

 Poloměr vjezdu   15,00 m 

 Šířka vjezdu    5,30 m 

 Poloměr výjezdu   15,00 m 

 Šířka výjezdu    5,20 m; 6,00 m 

 Šířka autobusového zálivu  3,5 m 

 Max. podélný sklon   -0,82 % 

 Min. podélný sklon   -0,24 % 

  

Směrové řešení 

 Osa je vedena na začátku a konci úseku v přímé, je zaoblena dvěma kružnicovými 

oblouky a mezi nimi leží jedna mezipřímá. 

 Prvek  staničení [km]  délka [m] poloměr [m]             

ZÚ  přímá  0,000 000  88,014 

TK oblouk  0,088 014  2,692  50,00 

KT přímá  0,090 706  61,515 

TK oblouk  0,152 221  17,268  250,00 
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KT přímá  0,169 489  27,706 

KÚ   0,197 195   

 Na začátku úseku je komunikace napojena na stávající stav kategorijní šířky 7,5 m. Ve 

staničení 0,090 000 jsou směry rozděleny dopravním stínem, který navazuje na dělící 

ostrůvek z žulových kostek.  

 Vjezdová část paprsku B je jednopruhová. Jízdní pruh přechází z šířky 4,00 m na 

5,00 m ve vjezdu mezi obrubami. Na počátku vede jízdní pruh v přímé, poté v oblouku o 

poloměru 30,00 m a u vjezdu je navržen poloměr 15,00 m. Zprava je lemován silniční 

obrubou (+0,12 m) s přídlažbou z žulového dvouřádku 12x12x12 uloženého do betonu 

C20/25 XF2. V místě přechodu pro chodce je použita snížená obruba (+0,02 m). 

 Výjezdová část paprsku B je dvoupruhová. Jízdní pruh přechází z šířky 3,20 m na 

6,00 m ve výjezdu mezi obrubami, resp. z šířky 3,25 m na 5,20 m ve výjezdu mezi obrubami.  

U výjezdu je jízdní pruh zalomen obloukem o poloměru 15,00 m a dále vede v přímé, 

kde do něj ústí druhý výjezdový pruh. 

Zleva ve směru staničení je lemován silniční obrubou (+0,12 m) s přídlažbou 

z žulového dvouřádku 12x12x12 uloženého do betonu C20/25 XF2. V místě přechodu pro 

chodce je použita snížená obruba (+0,02 m). 

 Mezi vjezd a výjezd je navržen dělící ostrůvek lichoběžníkového tvaru délky 23,00 m a 

šířky od 1,40 m do 2,80 m. Je tvořen žulovými kostkami 12x12x12 cm uloženého do ložné 

vrstvy  z drceného kameniva. V místě přechodu pro chodce je použita snížená obruba (+0,02 

m). 

 Před přechodem ve směru staničení začíná autobusový záliv šířky 3,5 m. S nástupní 

hranou délky 25,00 m, resp. 18,00 na protější straně komunikace. 

 Přechod pro chodce je přeložen do místa, které není situačně ovlivněno třetím 

pruhem na větvi. Navržen je o šířce 4,00 m bez ostrůvku. Třetí pruh se spojuje s druhým 

výjezdovým pruhem již před přechodem. Podél paprsku B vede po levé straně chodník 

minimální šířky 1,8 m a po pravé straně za zeleným pásem proměnlivé šířky vede chodník 

minimální šířky 2,10 m s příčným sklonem 2,00 %.  

 Chodníky jsou lemovány parkovými obrubami. U chodníku na pravé straně je na 

vnitřní straně parková obruba zvýšená (+0,06 m), která slouží jako vodící linie. Chodník na 

vnější straně má nezvýšenou parkovou obrubu kvůli příčnému odvodnění chodníku do 

volného terénu. 

Výškové řešení 

 staničení [km]  výška [m] sklon [%] parametry lomu [m]                           

ZÚ 0,000 000  212,454 -0,24  
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LN 0,110 480  212,213 -0,82  Rv=2000; t=5,970; ymax=0,009 

LN 0,186 757  211,660 +2,43  Rv=150; t=2,438; ymax=0,020 

KÚ 0,197 195  211,947    

 

13.8.4 Paprsek C 

Základní parametry 

 Délka úseku    0,042 291 km 

 Poloměr vjezdu   12,00 m 

 Šířka vjezdu    4,50 m 

 Poloměr výjezdu   13,70 m 

 Šířka výjezdu    4,70 m 

 Max. podélný sklon   +1,50 % 

 Min. podélný sklon   -1,02 % 

 

Směrové řešení 

 Osa je vedena pouze v přímé. 

 Prvek  staničení [km]  délka [m] poloměr [m]             

ZÚ přímá  0,000 000  42,291   

KŮ   0,042 291 

Začátek paprsku C navazuje na stávající stav kategorijní šířky 7,5 m, kde těsně před stykem 

paprsku a okružního jízdního pásu,  tzn. ve staničení 0,023 500, jsou vjezd a výjezd rozděleny 

pomocí dopravního stínu. 

 Vjezdová část paprsku C je jednopruhová. Jízdní pruh má šířku 4,50 m a přechází v 

šířku 4,00 m. Zprava je lemován silniční obrubou (+0,12 m) s přídlažbou z žulového 

dvouřádku 12x12x12 uloženého do betonu C20/25 XF2. 

 Výjezdová část paprsku C je jednopruhová. Šířka jízdního pruhu ve výjezdu je 4,70 m a 

přechází v šířku 4,00 m. U výjezdu je jízdní pruh zalomen obloukem o poloměru 13,7 m a 

dále vede v přímé. Zleva ve směru staničení je lemován silniční obrubou (+0,12 m) 

s přídlažbou z žulového dvouřádku 12x12x12 cm uloženého do betonu C20/25 XF2. 

 Chodníky jsou lemovány silničními obrubami (+0,12 m). Chodník na levé straně je 

spádován od restaurace směrem k vozovce, kde je použit silniční betonový obrubník  

(+0,12 m). Na tomto paprsku je také navrženo místo pro přecházení s varovnými a signálními 

pásy z betonové reliéfní zámkové dlažby. 
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Výškové řešení 

 staničení [km]  výška [m] sklon [%]            

ZÚ 0,000 000  212,080 -1,02  

LN 0,025 210  211,823 +1,50  Rv=150; t=1,89; ymax=0,012 

LN 0,040 347  212,049 +3,00   

KÚ 0,042 291  212,107   

13.8.5 Paprsek D 

   

Základní parametry 

 Délka úseku    0,115 335 km 

 Poloměr vjezdu   13,70 m 

 Šířka vjezdu    5,00 m; 4,5 m 

 Poloměr výjezdu   15,00 m 

 Šířka výjezdu    7,70 m 

 Max. podélný sklon   +1,12 % 

 Min. podélný sklon   -0,72 % 

 

Směrové řešení 

 Osa je vedena na začátku úseku v oblouku a poté pokračuje přímou až do konce 

úseku. 

 Prvek  staničení [km]  délka [m] poloměr [m]             

ZÚ=TK  oblouk  0,000 000  23,078  200,00 

KT přímá  0,023 078  92,257   

KÚ   0,115 335   

 Na začátku úseku je komunikace napojena na stávající stav kategorijní šířky 7,5 m, 

kde v počátku začíná rozšíření o jeden jízdní pruh směr Děčín – Teplice. Po rozšíření jízdních 

pruhů jsou dopravní směry rozděleny dopravním stínem ve staničení 0,050 000 a dále 

navazujícím na dělící ostrůvek z žulových kostek pro pojíždějí těžké dopravy.  

 Vjezdová část paprsku D je dvoupruhová. Jízdní pruh přechází z šířky 3,25 m na 

4,50 m ve vjezdu mezi obrubami, resp. z šířky 3,25 m na 5,00 m ve vjezdu mezi obrubami. Na 

počátku vedou jízdní pruhy v oblouku o poloměru 200,00 m a u vjezdu je navržen poloměr 

12,00 m. Zprava je lemován silniční obrubou (+0,12 m) s přídlažbou z žulového dvouřádku 

12x12x12 cm uloženého do betonu C20/25 XF2. 

 Výjezdová část paprsku D je jednopruhová. Šířka jízdního pruhu ve výjezdu je 7,70 m 

a přechází v šířku 3,25 m. U výjezdu je jízdní pruh rozšířen zpevněnou krajnicí. U výjezdu je 

jízdní pruh zalomen obloukem o poloměru 15,00 m a dále vede v přímé až do oblouku na 
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konci úseku o poloměru 200,00 m, kterým se pruh napojí na stávající komunikaci. Zleva ve 

směru staničení je lemován silniční obrubou (+0,12 m) s přídlažbou z žulového dvouřádku 

12x12x12 uloženého do betonu C20/25 XF2. 

 Mezi vjezd a výjezd je navržen dělící ostrůvek lichoběžníkového tvaru délky 42,00 m a 

šířky od 0,40 m do 7,20 m. Je tvořen žulovými kostkami 12x12x12 cm uloženého do ložné 

vrstvy  z drceného kameniva.  

 Chodník je lemován silničními obrubami. Chodník na levé straně není navržen. 

Chodník na pravé straně je spádován od restaurace směrem k vozovce, kde je použit silniční 

betonový obrubník (+0,12 m). 

 

Výškové řešení 

 staničení [km]  výška [m] sklon [%]            

ZÚ 0,000 000  211,309 +1,12  

LN 0,059 968  211,980 -0,72  Rv=1000; t=8,45; ymax=0,036 

LN 0,103 454  211,713 +2,54  Rv=100; t=1,63; ymax=0,013 

LN 0,113 235  211,870 +4,04 

KÚ 0,115 335  211,954  

 

14 Nároky stavby na zdroje a její potřeby 

Stavba bude bez nároku na zdroje. Předpokládá se využití mobilních zdrojů energie a 

vody. 

14.1 Všechny druhy energií 

Stavba komunikace bude po vybudování bez nároků na energie. 

14.2 Telekomunikace 

Stavba bez nároků. 

14.3 Vodní hospodářství 

Stavba bez nároků. 

14.4 Připojení na dopravní infrastrukturu a parkování 

Stavba je napojena na dopravní infrastrukturu. 

14.5 Druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby 

Veškeré odpady vznikající během výstavby tak i během provozu budou likvidovány 

v souladu s legislativními předpisy odpadového hospodářství ČR. 
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15 Vliv stavby a provozu na pozemní komunikaci na zdraví a životní prostředí 

15.1 Hluk z provádění stavby 

Při výstavbě dojde přechodnou dobu ke zvýšení hlučnosti. Hlučnost a prašnost bude 

eliminována vhodnými technologickými postupy a volbou strojního zařízení. 

K péči o životní prostředí je i následující opatření – dodržení povolených 

ekvivalentních hladin hluku ve smyslu nařízení vlády č. 148/2066 Sb., o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

15.2 Hluk z provozu nové stavby 

Hygienické limity hluku stanovuje příslušný prováděcí předpis, kterým je nařízení vlády 

č. 148/2066 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Úpravou 

křižovatky se nepředpokládá jakákoliv změna hlukové zátěže oproti současnému stavu. 

15.3 Emise z dopravy 

Po dobu realizace budou zdrojem znečišťování prováděné zemní práce. Jde zejména o 

prašnost krátkodobého lokálního charakteru. Prašnost lze eliminovat kropením 

exponovaných míst. Dalším zdrojem znečišťování ovzduší budou emise plynů z provozu 

nákladní a stavební techniky. 

Řešení ochrany ovzduší vyžaduje nepřipustit provoz vozidel a topných zařízení, které 

produkují více škodlivin, než připouští příslušná vyhláška. 

15.4 Nakládání s odpady 

Veškeré odpady vznikající během výstavby i během provozu budou likvidovány 

v souladu s legislativními předpisy odpadového hospodářství ČR. 

 

16 Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti 

16.1 Mechanická odolnost a stabilita 

U navrhované pozemní komunikace je stabilita dána stabilitou tělesa komunikace, to je 

zajištěno předepsanými sklony náspů. 

16.2 Požární odolnost 

Komunikace je napojena na síť veřejných komunikací, které jsou zřízeny tak, aby rovněž 

umožňovaly příjezd požárních vozidel HZS ve smyslu čl. 12.2 ČSN 73 0802 

a čl. 3.4 ČSN 73 0833. Za přístupovou komunikaci se považuje ve smyslu ČSN 73 0802 

nejméně jednopruhová silniční komunikace se šířkou vozovky nejméně 3,0 m. Je-li 

přístupová komunikace jednopruhová, bude projektovým řešením zajištěn zákaz odstavování 
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a parkování vozidel. Nesmí být zároveň omezen přístup techniky JPO ke všem stávajícím 

zdrojům požární vody zajišťující okolní zástavbu. 

17 Další požadavky 

17.1 Zajištění přístupu a podmínek pro užívání stavby – veřejně přístupných komunikací a 

ploch osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Stavba je v souladu s požadavky vyhlášky 398/2009, o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících užívání staveb pro osoby s omezenou schopností pohybu a 

orientace. 

17.2 Splnění požadavků dotčených orgánů 

Veškeré požadavky dotčených orgánů vznešené k územnímu řízení jsou zapracovány 

do dokumentace pro stavební povolení. Požadavky dotčených orgánů v rámci stavebního 

povolení budou zapracovány do dalšího stupně dokumentace. 

18 POUŽITÉ INFORMAČNÍ ZDROJE 

 Normy 

ČSN 73 6101 – Projektování silnic a dálnic 

ČSN 73 6102 – Projektování křižovatek na pozemních komunikacích 

ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací 

ČSN 73 6056 – Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 

ČSN 73 6425-2 – Zastávky 

 

 Vyhlášky 

 Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb. 

  

 Technické podmínky 

TP 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích (druhé vydání) 

TP 133 – Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích 

TP 135 - Projektování okružních křižovatek na silnicích a místních komunikacích  

TP 169 – Zásady pro označování dopravních situací na pozemních komunikacích 

TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací 

TP 174 – Zásady pro používání dopravních majáčků 

TP 188 – Posuzování kapacity neřízených úrovňových křižovatek 
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TP 189 – Stanovení dopravních intenzit na pozemních komunikacích 

TP 225 – Prognóza intenzit automobilové dopravy (II vydání) 

TP 234 – Posouzení kapacity okružních křižovatek 

 

 Literatura a internetové zdroje 

http://www.cuzk.cz 

http:/www.wikipedia.cz 

http:/www.prestanov.cz 

http://www.mapy.cz 

http://www.presbeton.cz 

http://www.pjpk.cz 

http://www.google.cz/maps 
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19 PŘÍLOHY PRŮVODNÍ ZPRÁVY 

19.1 Příloha : Hrubý výkaz výměr s propočtem finančních nákladů 

 

č. položka m.j. množství cena m.j. [Kč] cena položky [Kč] 

        bourací práce 

1 odstranění vozovky s obrubami m3 5 269 650,- 3 424 850,- 

2 odstranění chodníku s obrubami m3 3 810 719,- 2 739 390,- 

3 sejmutí ornice m3 420 75,- 31 500,- 

4 odstranění svislého dopravního značení ks 10 300,- 3 000,- 

        stavební práce 

5 asfaltová vozovka m2 7 846 1 900,- 14 907 400,- 

6 žulová dlažba m2 210 1 100,- 231 000,- 

7 konstrukce chodníku m2 3 791 980,- 3 715 180,- 

8 obrubník parkový m 521 219,- 114 099,- 

9 obrubník silniční m 942 380,- 357 960,- 

10 přídlažba m 560 620,- 347 200,- 

11 obrubník nástupní m 79 2 500,- 197 500,- 

12 obrubník snížený m 32 350,- 11 200,- 

13 ohumusování m3 2 164 98,- 212 072,- 

14 trativod m 660 602,- 397 320,- 

15 uliční vpusť ks 7 15 000,- 105 000,- 

16 přípojky ke vpustím cca 6 m na 1 ks m 7 4 000,- 28 000,- 

17 svislé dopravní značení ks 25 2 400,- 60 000,- 

18 vodorovné dopravní značení m2 314 110,- 34 540,- 

19 přístřešek autobusové zastávky ks 4 200 000,- 800 000,- 

        finanční rezerva 

20 rezerva 10 % 2 771 721,- 

celkové investiční náklady bez DPH 30 488 932 Kč 

      Ceny jsou převzaty z Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních 
komunikací. 
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19.2 Příloha: Dotčené pozemky 
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20 ZÁVĚR 

   

Tato diplomová práce byla zpracována v souladu s danými vyhláškami, normami, předpisy a 

technickými podmínkami. 

  Z posouzení na kapacitu vyhovují dvě varianty, a to spirálová okružní křižovatka o 
průměru 40 m a spirálová okružní křižovatka o průměru kružnic 36 m. Obě varianty byly 
posouzeny na průjezdnost pomocí obalových křivek. Jako nejvýhodnější z těchto vybraných 
variant je varianta C, kdy je nový stav navržen tak, aby co nejvíce respektoval hranice 
stávajícího terénu Její konstrukce je navržena i na možný průjezd nadměrné dopravy pomocí 
pojížděných dělících ostrůvků ze žulových kostek. V oblasti této křižovatky jsou zřízeny 
přechody pro bezpečný přechod chodců, které navazují na nově umístěné autobusové 
zastávky. 
            
            Výsledkem diplomové práce je návrh rekonstrukce stávající průsečné křižovatky, která 
je nahrazena čtyřramennou spirálovou okružní křižovatkou o průměru hlavních kružnic 36 m. 
Touto rekonstrukcí dojde ke zlepšení kvality dopravy, bezpečnosti a plynulosti dopravy. 
 

 

V Brně dne 15. 1. 2015      Vypracovala:  Bc. Jana Nitková 


