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1 Úvod 

1.1 Zadání 
 

Zadáním této bakalářské práce je vypracování návrhu novostavby úseku komunikace 

v intravilánu, která začíná napojením na mimoúrovňovou křižovatku Pohůrka a končí 

jednopruhovou okružní křižovatkou, která se napojuje na silnici II/157. Součástí zadaní je 

taktéž napojení 3 stykových křižovatek, které se nachází na zhruba 800metrovém úseku nové 

komunikace a ověření rozhledových poměrů a průjezdnosti na okružní křižovatce. Rovněž je 

zde kladen důraz na zachování cest pro pěší v určitých částech komunikace. 

1.2 Hlavní cíle řešení 
 

Hlavním cílem řešení je vytvoření harmonické trasy, která se bude výškově napojovat na 

mimoúrovňovou křižovatku Pohůrka, zachování napojení tří stykových křižovatek včetně 

řadících a odbočovacích pruhů a dopravních opatření jako jsou přechody, stíny nebo 

ostrůvky a umístění jednopruhové okružní křižovatky do osy komunikace II/157, která bude 

splňovat průjezd nadrozměrných vozidel a umožní zachování 4 větví, které se na daném 

místě napojení konce přeložky nachází. 

1.3 Seznam vstupních podkladů 
 

Pro vypracování projektové dokumentace byly využity následující podklady: 

- Geodetické zaměření od firmy AFRY CZ s.r.o. 

- Katastrální mapa v oblasti novostavby 

- Výkres mimoúrovňové křižovatky Pohůrka 

- České státní normy, Technické podmínky a vzorové listy 

- Ortofoto snímky, rastrové podklady 
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2 Průvodní zpráva 

2.1 Identifikační údaje 
 

Označení stavby:   Přeložka silnice II/156 a II/157 

Kraj:    Jihočeský 

Okres:    České Budějovice 

katastrální území:  Srubec  

Druh:    Novostavba 

Stupeň dokumentace: Studie 

Zpracovatel dokumentace: Daniel Palivec 

2.2 Zdůvodnění studie 
 

Jedná se o výstavbu navazujícího úseku na obchvat Srubce. Tento úsek je důležitou součástí 

dopravního uzlu mezi dálničním sjezdem a zmiňovaného obchvatu. V zájmové oblasti se 

vyskytlo několik změn ve vlastnictví zdejších pozemků, které podporují návrh této stavby a 

vzhledem k nově budované dálnici D3 se jedná o velice potřebnou a naléhavou stavbu. 

2.3 Stanovení zájmové oblasti 
 

Začátek stavby se začíná napojením na nově vybudovanou mimoúrovňovou křižovatku 

Pohůrka. Konec trasy tvoří nově navržená jednopruhová okružní křižovatka, která protíná 

stávající silnici II. třídy, která se jmenuje Ledenická. Vedení nově navržené trasy bylo možno 

z původního záměru více napřímit díky rekultivaci starého odkaliště, které proběhlo 

v posledních 2 letech a díky novému vykoupení pozemku v oblasti  navrhované okružní 

křižovatky bylo umožněné větší nakolmení nově navržené komunikace na okružní křižovatku 

a zlepšení tak geometrických poměrů okružní křižovatky od původních záměru. Největší 

problém s pozemky se vyskytoval v oblasti okružní křižovatky, kde se nacházely soukromé 

pozemky v záboru okružní křižovatky, ale ty se podařilo v poslední době odkoupit. 

V ostatních případech trasa prochází skrze orné půdy a ostatní plochy, s jejichž zástavbou 

nebyl žádný problém. 
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2.4 Výchozí údaje pro návrh varianty 
 

Nově řešená varianta je navržena jako silnice II. třídy s šířkovým uspořádáním odpovídajícím 

silnici kategorie S 7,5 o návrhové rychlosti 50 km/h. Trasa křižuje ve dvou bodech stávající 

místní komunikaci Do Mladého, která musí být v místě křížení vybourána a napojena na 

novou trasu komunikace ve 2 rozdílných staničeních. V oblasti nově navrhované komunikace 

se nenachází žádné železniční tratě, mosty či tunely. Dále se zde také nenacházejí žádné 

odpočívky nebo střediska údržby apod. Nejočekávanější intenzita dopravy se předpokládá ve 

směru staničení od napojení MÚK Pohůrka směrem do obce Srubec a ve stejné trase 

opačným směrem. 

2.5 Charakteristiky území 
 

Z širšího pohledu je územím stavby příměstská oblast města České Budějovice ležící 

jihovýchodně od centra města na západním okraji „Třeboňské pánve“ v Jihočeském kraji. 

Jedná se o pahorkovité území, s pestrou kombinací funkčního využití ploch (území luk 

s řídkou zástavbou a ostrůvky lesů). V jihozápadní části zájmového území je dominantní 

krajinným prvkem v současnosti již neprovozovaný kalojem teplárny České Budějovice o 

rozloze cca. 49 ha. Kalojem prošel technickou rekultivací a je tak možné využití dané oblasti. 

Z geotechnického hlediska bylo geologické prostředí v průzkumu rozděleno celkem do 6 

geotechnických typů. Pro každý objekt a jeho dílčí úseky byly zpracovány samostatné 

pasporty. Zjednodušeně lze závěry geotechnického průzkumu po jednotlivých objektech 

popsat následovně: 

SO 101, km 0,000 – 0,768 

Trasa je z části vedena po terénu a z části v mělkých zářezech. V aktivní zóně budou převážně 

zeminy geotechnických typů GT 2.3 a 3.1, odpovídající třídám F4CS, S5SC. Tyto zeminy jsou 

dle ČSN 73 6133 hodnoceny jako podmínečně vhodné k přímému použití do aktivní zóny bez 

úpravy. Jedná se o zeminy namrzavé až nebezpečně namrzavé. Dle ČSN 736133 bod 4.1.3 

odst. 4a musí zemina pro použití do aktivní zóny splnit únosnost CBR minimálně 15% pro 

podloží P III, 30% pro podloží P II a 50% pro podloží P I. Laboratorně testované zeminy těchto 

geotechnických typů nesplnily uvedená kritéria. Jelikož se jedná o zeminy namrzavé až 

nebezpečně namrzavé a nebyla splněna podmínka dostatečné únosnosti CBR, jde o zeminy 

nevhodné pro použití bez úpravy do aktivní zóny. 

Zeminy bude nezbytné upravit vhodným pojivem nebo je vyměnit v mocnosti min 500 mm 

dle tabulky 5 v ČSN 736133. Dávkování a typ případného pojiva se stanoví laboratorními 
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zkouškami, při nichž se potvrdí dosažení předepsaných hodnot CBR dle ČSN 73 6133. S 

ohledem na hojný výskyt slíd v testovaných zeminách a zkušenosti s podobnými typy 

materiálu doporučujeme pojivo s obsahem cementové příměsi (hydraulické příměsi). 

Na základě zjištěné hladiny podzemní vody ve vrtech J1, J3 a hg objektu 51 je zde stanoven 

velmi nepříznivý vodní režim. 

SO 102, okružní křižovatka, km 0,000 

Trasa je vedena po terénu. V aktivní zóně budou zeminy geotechnického typu GT 3.1 , 

odpovídající třídě S5SC. Tyto zeminy jsou dle ČSN 73 6133 hodnoceny jako podmínečně 

vhodné k přímému použití do aktivní zóny bez úpravy. Jedná se o zeminy namrzavé až vysoce 

namrzavé. Dle ČSN 73 6133 bod 4.1.3 odst. 4a musí zemina pro použití do aktivní zóny splnit 

únosnost CBR minimálně 15% pro podloží P III, 30% pro podloží P II a 50% pro podloží P I. 

Laboratorně testované zeminy geotechnického typu GT 3.1 nesplnily uvedená kritéria. 

Z posouzení vyplývá, že v aktivní zóně převažují zeminy nevhodné pro použití do aktivní zóny 

bez úpravy. Tyto nevyhovující zeminy, bude nezbytné je upravit vhodným pojivem nebo je 

vyměnit v mocnosti min 500 mm dle tabulky 5 v ČSN 736133. Dávkování a typ případného 

pojiva se stanoví laboratorními zkouškami, při nichž se potvrdí dosažení předepsaných 

hodnot CBR. 

Vodní režim podloží vozovky (podle ČSN 73 6114 a TP170) je velmi nepříznivý. Vodní režim 

podloží se může měnit v průběhu roku v souvislosti s výškou hladiny podzemní vody, která je 

závislá především na přímém vsaku atmosférických srážek. 

Navrhovaná silnice je trasována mimo záplavová území.  

2.6 Základní charakteristiky novostavby přeložky II/156 a I/157 

2.6.1 Popis dopravního řešení 
 

Tento stavební objekt řeší vybudování nové přeložky silnice II/156 a II/157 v celkové délce 

776,90 m. Stavba bude sloužit jako přivaděč osobní a tranzitní dopravy ve východní části 

Českých Budějovic k nově budované dálnici D3 a je napojena na MÚK Pohůrka. 

2.6.2 Směrové řešení 
 

Směrové vedení navrhované přeložky se skládá ze 3 kružnicových oblouků se symetrickými 

přechodnicemi. Délky symetrických přechodnic jsou ve všech třech obloucích stejné o délce 

50 m. Poloměry kružnicových oblouků jsou ověřeny s minimálními hodnotami dle ČSN 73 

6110 tab. 10. Začátek trasy se napojuje na MÚK Pohůrka. Plynule pak přechází v první 
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směrový oblouk, který je levotočivý o poloměru 180 m. Následuje úsek přímé o délce 23,61 

m. Druhý směrových oblouk je pravotočivý a má poloměr kružnicového oblouku 150 m. Za 

ním se vyskytuje opět přímý úsek o délce 41,80 m. Třetí směrový oblouk je levotočivý a má 

poloměr kružnicového oblouku rovněž 150 m. Úsek končí přímým úsek dlouhým 8,51 m, 

který se napojuje na nově navrženou jednopruhovou okružní křižovatku protínající stávající 

ulici Ledenickou. 

V km 0, 296 79 je navržen přechod pro chodce o šířce 5 m rozdělený dělícím ostrůvkem. 

Rozhledové poměry jsou posouzeny dle normy ČSN 73 6110.  

Při návrhu kružnicových směrových oblouků byla snaha o navržení co největších poloměrů 

s ohledem na prostorové možnosti daného území. 

2.6.3 Výškové řešení 
 

Výškové napojení na začátku trasy je uzpůsobeno napojení na MÚK Pohůrka. Od tohoto 

napojení vozovka stoupá v podélném sklonu 4 %. Ve staničení 0,122 37 km se niveleta lomí a 

dále stoupá po zmenšeným sklonem na 0,77 % v délce 492,24 m. Tento sklon byl zvolen 

s ohledem na průběh trasy, který je limitován napojením vedlejší komunikace ve staničení 0, 

654 29 km. Poloměr 1. vypuklého výškového oblouku je 5000 m. Následuje zalomení 

vydutým výškovým obloukem o minimálním poloměru dle normy ČSN 73 6110 tab. 14, která 

udává minimální hodnotu vydutého oblouku 700 m pro návrhovou rychlost 50 km/h. Trasa 

poté stoupá maximálním sklonem 7,00 % v délce 133,50 m. Terén zde prudce stoupá a 

z důvodu napojení na okružní křižovatku ve stoupajícím sklonu 2,5 % bylo zapotřebí využít 

maximální hodnotu stoupání v pahorkovitém území dle normy ČSN 73 6110 tab. 12., která 

činí 7 %. Následuje další lom nivelety na zmiňovaných 2,50 %, který doprovází opět vypuklým 

obloukem o poloměru 1000 m, což je rovněž minimální hodnota dle normy ČSN 73 6110 tab. 

13 pro vypuklé výškové oblouky. Úsek končí napojením v podélném sklonu 2,50 % na JOK 

v délce 6,35 m. 

Ve staničením 0,046 22 km, 0,283 94 km a 0,654 29 km se na hlavní komunikaci výškově 

napojují vedlejší komunikace v příčných sklonech navržených ve směrových obloucích hlavní 

trasy. 

2.6.4 Příčné uspořádání 
 

Přeložka silnice II/156 a II/157 je navržena jako směrově nerozdělená, dvoupruhová silnice 

v návrhové kategorii S 7,5 pro návrhovou rychlost 50 km/h. Šířka jízdního pruhu je a = 2 x 3,0 
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m, šířka zpevněné krajnice je 2 x 0,25 m a šířka nezpevněné krajnice činí 2 x 0,75 m kvůli 

rozšíření pro umístění směrových sloupků. 

Před vjezdem na MÚK Pohůrka je silnice rozšířena o řadící pruh, který je rovněž široký 3,0 m. 

Délka řadícího pruhu se skládá z vyřazovacího úseku o délce 40,0m a z čekacího úseku o 

délce 90,0 m, které byly stanoveny dle normy ČSN 73 6102. Před stykovou křižovatkou s ulicí 

Do Mladého ve 2. směrovém oblouku je taktéž zřízen odbočovací pruh pro odbočení vlevo o 

šířce 3,0 m. Skládá se z čekacího úseku o délce 13 m, který je určen dle normy ČSN 73 6102, 

která udává minimální délku čekacího úseku o 1 m delší, než je délka největšího 

uvažovaného vozidla projíždějící touto křižovatkou čímž je standardní autobus o délce 12 m. 

Vyřazovací úsek je vypočten dle normy ČSN 73 6102 na délku 45 m. 

Rozšíření jízdních pruhů ve směrových obloucích je navrženo dle normy ČSN 73 6101. Řadící 

pruh na začátku úseku je rozšiřován stejně jako průběžný jízdní pruh. Odbočovací pruh ve 2. 

směrovém oblouku rozšiřován není. 

2.6.5 Klopení 
 

V přímých úsecích je navržen základní střechovitý sklon 2,5 %. V 1. a 2. směrovém oblouku je 

navržen jednostranný sklon v závislosti na velikosti poloměru. Ve 3. směrovém oblouku je 

jednostranných příčný sklon zredukovaný na hodnotu 2,5 % dle normy ČSN 73 6110 tab. 10 z 

důvodu výškového napojení vedlejší komunikace ulice Jana Patočky ve staničení 0,654 29 

km. Začátek trasy je naklopený na jednostranný příčný sklon 4,0 % z důvodu napojení na 

MÚK Pohůrka a konec trasy je ve střechovitém příčném sklon o velikosti 2,5 % z důvodu 

napojení na JOK. Minimální sklon zemní pláně je 3,0 %. 

2.6.6 Zemní práce 
 

Těleso přeložky II/156 a II/157 je vedeno na začátku trasy v zářezu z důvodu umožnění 

napojení na MÚK Pohůrka. Po zhruba 200 metrech se těleso vyskytuje na úrovni terénu a ke 

konci trasy při napojování na JOK se může ocitnout i v lehkém násypu.  

Sklony svahů zemního tělesa jsou navrženy ve sklonu 1:2 a ve vyšších zářezech jak 3,0 až ve 

sklonu 1:1,75. 

Na základě výsledků geotechnického průzkumu bude aktivní zóna vylepšena vhodným 

pojivem nebo do hloubky min. 0,5 m bude zcela vyměněna za materiál, který je vhodný pro 

aktivní zónu dle normy ČSN 73 6133 tab. 5. 
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Dosypávky krajnic budou provedeny nenamrzavou zhutnělou zeminou minimálně 

podmínečně vhodnou dle normy ČSN 73 6133.  

Na plochách stávající zeleně bude sejmuta humózní hlína tloušťky 0,3 m. 

Ohumusování svahů zemního tělesa bude provedeno zeminou vhodnou pro ohumusování 

v tloušťce 0,15 m a následně se provede osetí trávou. 

2.6.7 Konstrukce vozovky 
 

Konstrukce vozovky je navržena podle katalogu vozovek TP 170. 

Konstrukce vozovky  - třída dopravního zatížení III 

   - katalogový list vozovky D1-N-1 

   - Podloží P III 

Konstrukce vozovky 

Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu ACO 11+ 50/70     40 mm ČSN EN 13108-1, 

ČSN 73 6121 

Spojovací postřik 0,30 kg/m2   PS-C    ČSN 73 6129 

Asfaltový beton pro ložní vrstvu  ACL 16+       60 mm ČSN EN 13108-1, 

ČSN 73 6121 

Spojovací postřik 0,30 kg/m2   PS-C    ČSN 73 6129 

Asfaltový beton pro podkladní vrstvu ACP 16+       50 mm ČSN EN 13108-1, 

ČSN 73 6121 

Infiltrační postřik 0,9 kg/m2   PS-C    ČSN 73 6129 

Mechanicky zpevněné kamenivo  MZK        170 mm ČSN 73 6126-1 

Štěrkodrť     ŠDA 0/63       min. 250 mm ČSN 73 6126-1 

Celkem                min. 570 mm 

Požadované minimální moduly přetvárnosti nestmelených vrstev: 

- Podkladní nestmelená vrstva MZK   Edef,2 = 140 MPa 

- Ochranná vrstva ŠDA    Edef,2 = 90 MPa 

- Pláň      Edef,2 = 45 MPa 
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Konstrukce chodníku 

Betonová dlažba     DL        60 mm           ČSN 73 6131 

Lože z kameniva frakce 4/8   L        40 mm           ČSN 73 6131 

Štěrkodrť     ŠDA 0/32     min. 150 mm           ČSN 73 6126-1 

Celkem                 min. 250 mm 

Požadované minimální moduly přetvárnosti nestmelených vrstev: 

- Ochranná vrstva ŠDA    Edef,2 = 50 MPa 

- Pláň      Edef,2 = 30 MPa 

Povrch nezpevněné krajnice se bude skládat z vrstvy ŠD 0/32 tl. 0,15 m. Příčný sklon 

nezpevněné krajnice bude 8,0 %. 

Jednotlivé konstrukční vrstvy musí odpovídat svými parametry požadavkům daných norem. 

Třída dopravního zatížení je stanovena dle průměrné denní intenzity těžkých nákladních 

vozidel, které činí 1200 vozidel za hodinu. 

2.6.8 Odvodnění 
 

Odvedení vody z povrchu komunikace je provedeno pomocí příčného a podélného sklonu do 

podélných příkopů. Hloubka příkopu bude minimálně 0,3 m pod terénem nebo 0,2 m pod 

úrovní zemní pláně. Dna příkopů budou zpevněny příkopovou tvárnicí C C25/30 – XF4, která 

bude uložena do podkladního betonu v místech s podélným sklonem menším než 0,5 % 

anebo sklonem větším jak 3,0 %. V určených místech dle situace budou umístěny horské 

vpusti, které budou napojeny na kanalizační síť vedenou pod nově vybudovanou komunikací 

a budou tak odvádět vodu z příkopů. 

2.6.9 Křižovatky 
 

Součástí přeložky silnice II/156 a II/157 jsou taktéž 3 úrovňové stykové křižovatky: 

- V km 0,046 22 se nachází na pravé straně ve směru staničení napojení ulice Do Mladého. 

Vedlejší komunikace je napojena ve sklonu, který odpovídá jednostrannému příčnému 

sklonu hlavní trasy a to 4,5 %. Poloměr vjezdové větve je 6 m a poloměr výjezdové větvě je 

10 m. Napojovaná komunikace je dimenzována v návrhové šířce odpovídající S 4,0 vedoucí 

pouze k malé obydlené oblasti. Příčný sklon napojované komunikace odpovídá podélnému 
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sklonu hlavní trasy, a to konkrétně jednostrannému sklonu o velikosti 4,0 %. Odvodnění je 

odkloněno do postranních příkopů, které jsou rovněž napojeny na příkopy hlavní trasy. 

- V km 0,283 94 se nachází na levé straně ve směru staničení napojení rovněž ulice Do 

Mladého, která byla přerušena hlavní trasou. Vedlejší komunikace je napojena ve sklonu, 

který odpovídá jednostrannému příčnému sklonu hlavní trasy 5,0 %. Poloměr výjezdové 

větve je 10 m a poloměr vjezdové větve je 9 m. Odbočení bude povoleno jen vozidlům 

skupiny 1. kvůli stísněným poměrům. Odbočovací pruh má šířku 3,0 m, je navržen jako 

zkrácený a je tvořen čekacím (13 m) a vyřazovacím úsekem (45 m). Dále se v křižovatce 

vyskytuje středový dělící ostrůvek, přes který je veden přechod pro chodce o šířce 5 m. Za 

ostrůvkem je vytvořen dopravní stín na délce 45 m dle normy ČSN 73 6102. Příčný sklon 

napojované komunikace odpovídá podélnému sklonu hlavní trasy. Je zde jednostranný sklon 

0,77 %. Trasa vede od napojení do kopce tudíž odvodnění je vyřešeno propojením příkopů 

vedlejší trasy s příkopy trasy hlavní. 

- V km 0,654 29 je na pravé straně ve směru staničení poslední styková křižovatka. Vedlejší 

komunikace je napojena pod jednostranným sklonem 2,5 %, který byl za tímto účelem na 

hlavní trase snížen. Příčný sklon odpovídá podélnému sklonu hlavní trasy a je 7,0 %. 

Odvodnění v místě nároží je napojena na příkopy hlavní trasy. 

2.6.10 Vybavení a příslušenství PK 
 

Po celé délce přeložky jsou navrženy směrové sloupky, kvůli kterým je nezpevněná krajnice 

rozšířena z původních 0,5 m na 0,75 m. Směrové sloupky jsou osazeny ve vzdálenosti 0,5 m 

od hrany zpevněné části vozovky. 

Vzájemná vzdálenost směrových sloupků je udávaná v celé délce trasy dle normy ČSN 73 

6102 po 10 m ve směrových obloucích a po 50 m v přímých úsecích. 

2.7 Základní charakteristiky novostavby okružní křižovatky silnice 
II/157 

2.7.1 Popis dopravního řešení 
 

Tento stavební objekt řeší vyprojektování nové jednopruhové okružní křižovatky přeložky 

silnice II/156 a II/157 se stávající ulicí Ledenickou. Součástí je také napojení na stávající silnici 

II/157, kterou JOK protíná v ose (větev 1 – směr České Budějovice, větev 3 – směr Srubec) a 

4. větev tvoří méně významná ulice Luční. Součástí návrhu je také úprava chodníků na ulici 

Ledenická. 



Přeložka silnice II/156 a II/157 Srubec                               Daniel Palivec  
Příloha A Průvodní zpráva

  

22 
 

2.7.2 Směrové řešení 
 

Jedná se o křížení přeložky silnice II/156 a II/157 s ulicí Ledenickou pomocí jednopruhové 

okružní křižovatky o průměru D = 38 m. 

Poloha a tvar okružní křižovatky je ovlivněn směrovým vedením stávající silnice II/157. Kvůli 

stísněnému prostoru ze strany napojení hlavní komunikace je 1. a 2. větev napojená pod 

menším úhlem než 90o. Rozhledové poměry jsou na JOK stanoveny dle TP 135 pro území 

zastavěné a zastavitelné. Pro vnější průměr 38 m je hodnota XB = 31,0 m a YB = 25,0 m. 

Návrhová rychlost na okružní křižovatce je 30 km/h. Poloměry vjezdových oblouků jsou 

stanoveny na 10 m dle normy ČSN 73 6102 tab. 10. Poloměry výjezdových oblouků jsou 

skládány ze složených oblouků v poměru 2:1:3, kde nejmenší poloměr je 10 m. Poloměry 

větví jsou ověřeny vlečnými křivkami pro návěsovou soupravu nákladního vozidla. 

2.7.3 Výškové řešení 
 

Výškový průběh nivelety je zkonstruován tak, aby JOK byla na nakloněné rovině a voda tak 

stékala do nejnižšího místa, které se nachází u napojení hlavní trasy. Nejprve niveleta začíná 

klesat po sklonem 2,25 %, poté se niveleta zalamuje pomocí vydutého výškového oblouku o 

poloměru 300 m. Dále stoupá v podélném sklonu 2,64 % až do staničení 0,055 56 km, kde se 

opět zalamuje pomocí vypuklého výškového oblouku rovněž o poloměru 300 m a končí opět 

klesajícím sklonem 2,25 %. Všechny větve se napojují ve sklonu 2,50 %, který odpovídá 

příčnému sklonu okružní křižovatky. 

2.7.4 Příčné uspořádání 
 

Okružní křižovatka je navržena jako jednopruhová s vnějším průměrem D = 38 m. Šířka 

okružního pásu činí 5,30 m a šířka prstence 1,20 m dle TP 135. Průměr nezpevněné části 

středového ostrova je 25,00 m. Prstenec okružní křižovatky je po vnějším obvodu lemován 

nájezdovým betonovým obrubníkem 300/300 mm se zkosenou nájezdovou hranou vysokou 

80 mm. Prstenec a nezpevněná část středového ostrova jsou odděleny betonovým 

obrubníkem 150/300 mm s výškovým rozdílem 200 mm. 

- Větev 1 (směr České Budějovice) je navržena jako místní obslužná komunikace celkové šířky 

7,5 m (šířka jízdního pruhu 2 x 3,00 m, šířka zpevněné krajnice 2 x 0,25 m) a je lemována po 

levé straně ve směru staničení betonovým obrubníkem osazeným s výškovým rozdílem 120 

mm. U vjezdu a výjezdu na kruhový objezd je komunikace rozšířena a směrově rozdělena 

dělícím ostrůvkem o šířce 2,50 m a doplněna přechodem o šířce 4,0 m. 
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- Větev 2 (hlavní trasa) je navržena v návrhové kategorii S 7,5, která je po stranách doplněna 

příkopy. U vjezdu a výjezdu je komunikace rozšířena a směrově rozdělena dělícím ostrůvkem 

navrženým dle normy ČSN 73 6102 dle odstavce 5.2.5.5. 

- Větev 3 (směr Srubec) je navržena jako místní komunikace celkové šířky 7,5 m (šířka 

jízdního pruhu 2 x 3,00 m, šířka zpevněné krajnice 2x 0,25 m) a je lemována po obou 

stranách betonovým obrubníkem osazeným s výškovým rozdílem 120 mm. U vjezdu a 

výjezdu na kruhový objezd je komunikace rozšířena a směrově rozdělena dělícím ostrůvkem 

o šířce 2,50 m a doplněna přechodem o šířce 4,0 m. 

- Větev 4 (ulice Luční) je navržena jako místní komunikace celkové šířky 4,0 m. Je doplněna 

pouze o dopravní stín. U vjezdu a výjezdu je komunikace rozšířena 

2.7.5 Klopení 
 

Příčný sklon okružní křižovatky je odstředný 2,50 %. Příčný sklon prstence je rovněž 

odstředný pod sklonem 4,00 %. Klopení v jednotlivých větvích okružní křižovatky je 

střechovité s velikostí 2,50 %. 

2.7.6 Zemní práce 
 

Těleso okružní křižovatky je vedeno částečně v násypu a zářezu, větev 1 se vyskytuje pouze 

v násypu, větev 2 je také v mírném násypu, větev 3 se nachází v zářezu a větev 4 opět 

v zářezu. 

Sklony svahů zemního tělesa na části okružní křižovatky jsou navrženy ve sklonu 1:2. 

Na základě výsledků geotechnického průzkumu bude aktivní zóna zlepšena příměsí 

hydraulického pojiva nebo do hloubky min. 0,5 m bude zcela vyměněna za vhodný materiál 

pro aktivní zónu dle normy ČSN 73 6133 tab. 5. 

Dosypávky krajnic na části okružní křižovatky budou realizovány pomocí nenamrzavé 

zhutněné zeminy, která je minimálně podmínečně vhodná dle normy ČSN 73 6133. 

Na plochách stávající zeleně bude sejmuta humózní hlína tloušťky 0,25 m. 

Ohumusování svahů zemního tělese se provede zeminou vhodnou pro ohumusování 

v tloušťce 0,15 m a následně se provede osetí trávou. 

2.7.7 Konstrukce vozovky 
 

Konstrukce vozovek je navržena podle katalogu vozovek TP 170. 
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Konstrukce vozovky  - třída dopravního zatížení II 

    - návrhová úroveň porušení D1 

    - Podloží P III 

Konstrukce vozovky okružní křižovatky 

Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu   SMA 11S PMB 45/80 - 65  40 mm      ČSN EN 13108-1, 

ČSN 73 6121 

Spojovací postřik 0,30 kg/m2      PS-C            ČSN 73 6129 

Asfaltový beton pro ložní vrstvu     ACL 16S    70 mm      ČSN EN 13108-1, 

ČSN 73 6121 

Spojovací postřik 0,30 kg/m2      PS-C            ČSN 73 6129 

Asfaltový beton pro podkladní vrstvu   ACP 22S    90 mm      ČSN EN 13108-1, 

ČSN 73 6121 

Infiltrační postřik 0,9 kg/m2      PS-C            ČSN 73 6129 

Mechanicky zpevněné kamenivo     MZK     200 mm    ČSN 73 6126-1 

Štěrkodrť        ŠDA 0/63           min.250 mm       ČSN 73 6126-1 

Celkem             min.650 mm 

Požadované minimální moduly přetvárnosti nestmelených vrstev: 

- Podkladní nestmelená vrstva MZK   Edef,2 = 150 MPa 

- Ochranná vrstva ŠDA    Edef,2 = 90 MPa 

- Pláň      Edef,2 = 45 MPa 

Třída dopravního zatížení P II pro okružní křižovatku byla stanovena z dvojnásobku intenzity 

dopravy na hlavní trase, který činí 2400 těžkých nákladních vozidel za hodinu. 

Konstrukce vozovky prstence okružní křižovatky 

Dlažební kostky 160 x 160 mm  DL      160 mm           ČSN 73 6131 

Betonové lože     L        50 mm            ČSN 73 6131 

Mechanicky zpevněné kamenivo  MZK      170 mm           ČSN 73 6126-1 

Štěrkodrť     ŠDA 0/32     min. 250 mm           ČSN 73 6126-1 
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Celkem                  min. 630 mm 

Konstrukce dělícího ostrůvku 

Betonová dlažba     DL        60 mm           ČSN 73 6131 

Lože z kameniva frakce 4/8   L        40 mm           ČSN 73 6131 

Štěrkodrť     ŠDA 0/32     min. 150 mm                  ČSN 73 6126-1 

Celkem                 min. 250 mm 

Požadované minimální moduly přetvárnosti nestmelených vrstev: 

- Ochranná vrstva ŠDA    Edef,2 = 50 MPa 

- Pláň      Edef,2 = 30 MPa 

Konstrukce chodníku 

Betonová dlažba     DL        60 mm           ČSN 73 6131 

Lože z kameniva frakce 4/8   L        40 mm           ČSN 73 6131 

Štěrkodrť     ŠDA 0/32     min. 150 mm           ČSN 73 6126-1 

Celkem                 min. 250 mm 

Požadované minimální moduly přetvárnosti nestmelených vrstev: 

- Ochranná vrstva ŠDA    Edef,2 = 50 MPa 

- Pláň      Edef,2 = 30 MPa 

Povrch nezpevněné krajnice bude složen z vrstvy ŠD 0/32 o tloušťce 0,15 m. Příčný sklon 

nezpevněné krajnice bude 8,00 %. 

2.7.8 Odvodnění 
 

Voda bude nejprve svedena pomocí příčného sklonu ke kraji vozovky a následně pomocí 

podélného sklonu bude svedena do nejnižšího místa na okružní křižovatce, které se nachází u 

napojení hlavní trasy, přes kterou bude odvedena do příkopů hlavní trasy. Pouze na 1. větvi 

bude voda dále odtékat po směru vedené komunikace směrem od okružní křižovatky. U 

obrub se budou nacházet také uliční vpusti. 
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3 Závěr 
Tato práce byla zpracována na základě platných norem a technických předpisů České 

republiky. Výsledná trasa se vyskytuje v nejvhodnějších podmínkách daného území a splňuje, 

tak i původní záměr pro výstavbu tohoto úseku komunikace obce Srubec. Řešení se jeví jako 

vhodně navržená novostavba pro toto území a proto tuto studii doporučuji k rozvedení do 

dalších projektových dokumentací. Nevyskytují se zde žádné rizikové oblasti, které by tuto 

stavbu nějakým způsobem mohly ovlivnit. 


