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ABSTRAKT  

Předmětem této bakalářské práce je zpracování studie úpravy křižovatek v městské 

části Brno – Bystrc z důvodu jejich nevyhovujícího tvaru a stavu. Tyto intravilánní 

křižovatky jsou světelně neřízené s upravenou předností dle dopravního značení. Křížení 

mezi silnicí II. třídy 384 (ul. Rakovecká) a místní komunikací (ul. Páteřní) je stykové. 

Křížený mezi místními komunikacemi (ul. Nad Dědinou a ul. Páteřní) je průsečné. 

Úprava křižovatek vyvolá rekonstrukci také autobusové zastávky, okolních chodníků pro 

pěší a okolní účelové komunikace či vjezdů. Při rekonstrukci bude možné zrealizovat 

nové parkovací plochy.  

KLÍČOVÁ SLOVA  

studie, rekonstrukce, styková křižovatka, průsečná křižovatka, autobusová zastávka, levý 

odbočovací pruh, parkovací stání, intravilán  

ABSTRACT  

The theme of this bachelor´s thesis is the elaboration of a study of a modification of the 

intersections in a district Bystrc of the city Brno because of its unsatisfactory shape and 

condition. These yield – controlled intersections are in an urban area. The intersection 

between road no. 384 (Rakovecká street) and a local road (Páteřní street) is a T junction. 

The intersection between the local roads (Páteřní street and Nad Dědinou street) 

is crossroad. The modification of the intersections brings about also the modification of 

a bus stop, a nearby pavement and the private entries. During the reconstruction there 

could be build new parking spaces.  

KEYWORDS  

study, reconstruction, T – intersection, crossroad, bus stop, left turn lane, parking space, 

urban area  
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ÚVOD 

Předmětem bakalářské práce je studie úpravy křižovatek v městské části Brno – Bystrc.  

Křižovatka silnice II. třídy 384 (ul. Rakovecká) a místní komunikace (ul. Páteřní) je 

stykovou křižovatkou v oblouku. Požadavek společnosti Brněnské komunikace při 

úpravě této křižovatky byl přidání levého odbočovacího pruhu na ul. Páteřní.  

 

Křižovatka místních komunikací ul. Páteřní a ul. Nad Dědinou je rozlehlá průsečná 

křižovatka taktéž v oblouku. Jedna větev ul. Nad Dědinou je slepá ulice délky cca 70 m. 

Na tuto křižovatku navazuje taktéž rozlehlé napojení sběrného dvoru, které je potřeba 

usměrnit. V blízkosti tohoto dvoru se právě buduje měnírna elektrického proudu ve 

správě Dopravního podniku města Brna, kterou je rovněž potřeba dopravně napojit na 

pozemní komunikaci. Za měnírnou je plánována výstavba nové tramvajové zastávky na 

trase tramvaje č. 1 (Řečkovice – Ečerova) co vyžaduje propojení této zastávky s okolní 

zástavbou, zejména nově dobudovaného sídliště Panorama Bystrc.  

Úprava křižovatek by měla zohlednit nárůst intenzit dopravy vyvolaný výstavbu nového 

Centra obchodu a služeb na ul. Páteřní umístěného jižně od upravovaných křižovatek. 

Táto výstavba a s tím spojené intenzity počítají s uzavřením ul. Páteřní a vybudováním 

nové okružní křižovatky na ul. Vejrostova.  

 

Cílem stavebních úprav je zlepšit geometrické uspořádaní křižovatek a sloučit všechny 

nově vzniklé situace v okolí křižovatek.  

  



ZÁVĚR  

V třech variantách zpracovaných v této bakalářské práci bylo poskytnutých vícero řešení 

snažící se v co největší možné míře zohlednit všechny požadavky či už objednatele 

nebo zadání bakalářské práce. Varianty předkládají různorodé možnosti řešení a taktéž 

možnost jejich kombinace.  

 

Při dalším, řešení této problematiky by již byly zapotřebí konzultace všech dotčených 

orgánů zejména Brněnských komunikací, Odboru dopravy města Brna a policie ČR.  

 

Návrhům předcházelo sčítání dopravy a výpočet stávajících i výhledových intenzit, na 

které byl proveden kapacitní posudek. Dále bylo provedeno vyhodnocení nehodovosti 

v období 2013–2018. 

 

Diplomová práce je zpracována v souladu s aktuálními normami, předpisy, vyhláškami a 

technickými podmínkami.  
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cm centimetr 
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Edef,2 modul přetvárnosti 
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š. šířka 

TK  začátek směrového oblouku 

TP technické podmínky 

ul. ulice 

ZU začátek úseku 
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