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ABSTRAKT 

Předmětem diplomové práce „Studie řešení dopravy v Krupce“ je zhodnotit současný stav 

vozovky, analyzovat problémová místa v dopravní síti a navrhnout opatření ke zvýšení 

bezpečnosti provozu. Budou rozpracovány návrhy čtyř nejnebezpečnějších úseků. V 

úsecích A a B budou návrhy zaměřeny na snížení rychlosti. V úseku C bude konstatováno 

nízké dopravní riziko. U oblasti D bude komplexně řešena doprava v centru města, včetně 

návrhů na změnu organizace provozu, návrhů na dopravní zklidnění, pohybu chodců, 

dopravy v klidu, či provozu MHD. Lokalita D bude řešena ve dvou variantách, s odlišnou 

organizací dopravy. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Zvýšení bezpečnosti, snížení nehodovosti, zklidnění dopravy, snížení rychlosti, stavební 

úpravy.                                 
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ABSTRACT 

The subject of the thesis " Study of transport solutions in Krupka " is to evaluate the 

situation state of the road, analyze bottlenecks in the transport network and propose 

measures to improve traffic safety . Proposals will be developed by the four most 

dangerous sections. In sections A and B will be proposals aimed at reducing speed. In 

section C will be held low transport risk. In the area D will be comprehensively tackled 

right in the city center , including proposals to change the traffic organization , proposals 

for traffic calming , pedestrian movement , stationary traffic , or traffic stop. Location D will 

be solved in two variants , with different transport organizations . 

 

KEYWORDS 

Increased safety, reduce accidents, traffic calming, reducing the speed of transport, 

construction work.



8 

OBSAH 

1. Úvod [1] .........................................................................................................................12 

1.1. Obecné informace [1, 2, 12] ....................................................................................................... 12 

2. ŠIŘŠÍ  DOPRAVNÍ VZTAHY .........................................................................................13 

2.1. Silniční doprava ..................................................................................................................... 13 

2.1.1. Silnice II/253 [1, 13, 14] ....................................................................................................... 13 

2.1.2. Silnice I/13 [13, 14] ............................................................................................................ 13 

2.1.3. Silnice III/25348 [1, 13] ...................................................................................................... 14 

2.2. Provoz MHD [15, 16, 17] .............................................................................................................. 14 

2.3. Železniční doprava [1, 18 ] ......................................................................................................... 16 

2.4. Lanová dráha [1, 2] ................................................................................................................... 16 

3. Zásady dopravního a dopravně technického řešení [3] .............................................17 

3.1. Všeobecné zásady řešení místních komunikací [3] ................................................................. 17 

3.2. Prvky dopravního zklidňování [4] ............................................................................................ 18 

3.2.1. Prvky ke snížení rychlosti [4] ........................................................................................... 18 

3.2.2. Prvky ke snížení intenzity provozu [4] ............................................................................. 19 

3.2.3. Prvky na křižovatkách [4] ................................................................................................ 20 

3.2.4. Prvky na ochranu ostatních účastníků silničního provozu [4] ......................................... 20 

3.2.5. Harmonizace prvků zklidňování a prostředí [4] .............................................................. 20 

3.3. Bezpečnost [3] ......................................................................................................................... 20 

3.4. Ochrana životního prostředí [3] .............................................................................................. 21 

4. Analýza současného stavu dopravy v Krupce ..........................................................22 

4.1 Analýza nehodovosti v Krupce [19] ......................................................................................... 22 

4.2. Problémové lokality ............................................................................................................... 25 

4.3. Lokalita A ............................................................................................................................... 26 

4.3.1. Analýza nehodovosti v lokalitě A ................................................................................... 26 

4.3.2. Průzkum rychlosti v lokalitě A ....................................................................................... 27 

4.3.3. Průzkum intenzit v lokalitě A [5] ..................................................................................... 28 

4.3.4. Výsledek analýzy současného stavu v lokalitě A ........................................................... 30 

4.4. Lokalita B ............................................................................................................................... 31 

4.4.1. Analýza nehodovosti v lokalitě B ................................................................................... 31 

4.4.2. Průzkum rychlosti v lokalitě B ....................................................................................... 32 

4.4.3. Průzkum intenzit v lokalitě B [5] ..................................................................................... 33 



9 

4.4.4. Výsledek analýzy současného stavu v lokalitě B ........................................................... 34 

4.5. Lokalita C ............................................................................................................................... 34 

4.5.1. Analýza nehodovosti v lokalitě C ................................................................................... 34 

4.5.2. Průzkum rychlosti v lokalitě C........................................................................................ 35 

4.5.3. Průzkum intenzit v lokalitě C [5] ..................................................................................... 36 

4.5.4. Výsledek analýzy současného stavu v lokalitě C ........................................................... 37 

4.6. Lokalita D ............................................................................................................................... 37 

4.7. Lokalita D1 ............................................................................................................................. 38 

4.7.1. Analýza nehodovosti v lokalitě D1 [19] ........................................................................... 38 

4.7.2. Průzkum intenzit v lokalitě D1 [5] ................................................................................... 39 

4.8. Lokalita D2 ............................................................................................................................. 39 

4.8.1. Analýza nehodovosti v lokalitě D2 [19] ........................................................................... 39 

4.8.2. Průzkum intenzit v lokalitě D2 [5] ................................................................................... 40 

4.9. Lokalita D3 ............................................................................................................................. 40 

4.9.1. Analýza nehodovosti v lokalitě D3 [19] ........................................................................... 40 

4.10. Výsledek analýzy současného stavu ...................................................................................... 41 

5. Navrhované úpravy .....................................................................................................42 

5.1. Obecné úpravy [3] ................................................................................................................... 42 

5.2. Lokalita A ............................................................................................................................... 42 

5.2.1. Navrhované uspořádání komunikace [3, 6]...................................................................... 42 

5.2.2. Navržené materiály a konstrukce [7] .............................................................................. 43 

5.2.3. Navržené dopravní značení [8, 9] ..................................................................................... 45 

5.2.4. Výpočet investičních nákladů [10, 22] ............................................................................... 45 

5.3. Lokalita B ............................................................................................................................... 47 

5.3.1. Navrhované uspořádání komunikace [3] ........................................................................ 47 

5.3.2. Navržené materiály a konstrukce [7] .............................................................................. 47 

5.3.3. Navržené dopravní značení [8, 9] ..................................................................................... 48 

5.3.4. Výpočet investičních nákladů [10, 22] ............................................................................... 48 

5.4. Lokalita D ............................................................................................................................... 50 

5.4.1. Navrhovaná organizace provozu v 1. variantě .............................................................. 50 

5.4.2. Navrhované uspořádání komunikací v 1. variantě [3] .................................................... 51 

5.4.3. Navržené materiály a konstrukce v 1. variantě [7] ......................................................... 57 

5.4.4. Navržené dopravní značení v 1. variantě [8, 9] ................................................................ 61 

5.4.5. Výpočet investičních nákladů v 1. variantě [10, 22] .......................................................... 61 

5.4.6. Navrhovaná organizace provozu ve 2. variantě ............................................................ 63 



10 

5.4.7. Navrhované uspořádání komunikací ve 2. variantě [3] .................................................. 63 

5.4.8. Navrhované materiály a konstrukce v 2. variantě [7] ..................................................... 67 

5.4.9. Navrhované dopravní značení ve 2. variantě [8, 9] .......................................................... 67 

5.4.10. Výpočet investičních nákladů ve 2. variantě [10, 22] ........................................................ 68 

6. Závěr ............................................................................................................................70 

7. Fotodokumentace .......................................................................................................73 

8. Použité zdroje ..............................................................................................................80 

8.1. Literatura ............................................................................................................................... 80 

8.2. Internetové zdroje ................................................................................................................. 81 

9. Použitý software ..........................................................................................................81 

10. Seznam obrázků, tabulek a grafů ...............................................................................81 

11. Seznam příloh ..............................................................................................................83 

 

 



11 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK: 

 

CSD Celostátní sčítání dopravy 

DPH Daň z přidané hodnoty 

IAD Individuální automobilová doprava 

IZS Integrovaný záchranný systém 

JDVM                                    Jednotná dopravní vektorová mapa  

MHD Městská hromadná doprava 

MěÚ Městský úřad 

PČR Policie České Republiky 

RZ Registrační značka 

TNV Těžké nákladní vozidlo               

TP Technické podmínky 

SDZ Svislé dopravní značení 

VDZ Vodorovné dopravní značení 
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1. Úvod [1] 

Tato práce vznikla na podmět města Krupka. Řešené lokality byly vyhodnoceny jako 

problémové a navrženy na technické úpravy. Město Krupka se nachází v blízkosti mého 

bydliště, několikrát jsem i já sám měl problém na daných úsecích. Rád bych pomocí znalostí 

získaných za 5 let studia, navrhl nové řešení, které by značně zjednodušilo provoz a výrazně 

zvýšilo bezpečnost na komunikacích. Pevně věřím, že můj návrh pomůže k vyřešení 

dopravní situace, která je nyní ve městě Krupka. (LIŠKA,J.(2013): Studie řešení průtahu 

silnice II/253 v Krupce, str. 11) 

 

1.1. Obecné informace [1, 2, 12]  

Město Krupka se nachází v ústeckém kraji, na jihovýchodním úpatí Krušných hor, 

přibližně 5 km od města Teplic, 13 km od města Ústí nad Labem a 77 km od hlavního města 

Prahy.  Pokrývá rozsáhlé katastrální území (o výměře 4 687 ha), s velkými výškovými 

rozdíly, mezi rybníkem Kateřina a vrchem Komáří vížka je výškový rozdíl 615m. Samotná 

Krupka v sobě zahrnuje několik původně samostatných obcí a osad: Vrchoslav, Bohosudov 

(dnešní centrum), Maršov, Unčín, Soběchleby, Nové Modlany, Fojtovice, Habartice, 

Mohelnici a Horní krupku (původní hornické městečko, podle něhož se dnešní Krupka 

jmenuje). Krupka byla významným místem především v dřívějších dobách, kdy zde bylo 

hlavní těžiště cínu. V pozdějších dobách zde byl těžen i wolfram, fluorit, živec a molybden. 

Lesy nad Krupkou, které jsou porostlé jehličnany a převážně buky skrývají staré šachty         

a odvaly. Jediná šachta, která zůstala přístupná veřejnosti, je štola Starý Martin. Krupka je 

také známá svou Kozí dráhou, která vede až do Děčína. Tato dráha je jednokolejná               

a v dnešní době již nefunkční. 

Další dominantou města je lanová dráha, která byla vybudována v roce 1952 a vede 

na Komáří vížku. Převýšení činní 482m. Lanovka po dobu svého působení přepravila 5,6 

milionu osob.  Krupka je velmi navštěvovaným městem z hlediska historických památek.        

Na území města se nachází mnoho významných historických kostelů. Raritou je Bazilika 

Panny Marie Sedmibolestné, která je i dnes velmi navštěvovaným poutním místem. Ročně jí 

navštíví okolo 500 Lužických Srbů. Další navštěvovanou památkou jsou dva hrady. Hrad 

Krupka, který se nachází přímo v Krupce a hrad Kyšperk, který je nad Unčínem. Posledním 

významným místem, které je součástí Krupky, je Starý Dvůr. Jedná se o starou vodní tvrz, 

která se nachází u Bohosudova. V současné době město spolupracuje se Saským městem 

Geising, které je partnerem již několik let. Společně pořádají spousty kulturních akcí,          

od školních výletů až po soutěže hasičských týmů. Každý rok se setkávají zástupci obou 

měst. Město je významným pro Ústecký kraj, jak svou historii, tak pro svůj turistický 

potenciál. (LIŠKA,J.(2013): Studie řešení průtahu silnice II/253 v Krupce, str. 11) 
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2. ŠIŘŠÍ  DOPRAVNÍ VZTAHY 

Město Krupka prodělalo za posledních 12 let velkou proměnu dopravního režimu      

na svém území. Od 10. 6. 2003 (první poklepání na základní kámen průmyslové zóny). 

Došlo k výrazné indukci dopravy, zejména v jižní části města kde je situovaná zmíněná 

průmyslová zóna (v současnosti 1500 pracovních míst). Většina pracujících využívá osobní 

automobil, možná je i doprava autobusem či vlakem. Dříve byli v provozu i tratě vedoucí 

přímo městem Krupka. V dnešní době jsou, ale tratě v Krupce mimo provoz. 

(LIŠKA,J.(2013): Studie řešení průtahu silnice II/253 v Krupce, str. 12) 

    

2.1. Silniční doprava 

Silniční doprava je v Krupce nejvíce využívanou. Ve městě můžeme nalézt 

vybudovanou síť obslužných, sběrných a zklidněných komunikací včetně několika obytných 

zón. (LIŠKA,J.(2013): Studie řešení průtahu silnice II/253 v Krupce, str. 12)  

2.1.1. Silnice II/253 [1, 13, 14]  

Město Krupka protíná ze západu na východ silnice II/253.Tato komunikace funguje 

jako průtah městem. Komunikace vytváří spojnici mezi městy Dubí a Ústí nad Labem, vede 

přes Běhánky, Drahůnky, Přítkov, Vrchoslav, Krupku, Maršov, Unčín, Přestanov                    

a Chabařovice. Dopravní zatížení je zde mírné, protože tranzitní doprava je odvedena na jiné 

komunikace. Přes tyto aspekty není situace v Krupce zcela ideální, což je způsobeno 

současným stavem komunikace (LIŠKA,J.(2013): Studie řešení průtahu silnice II/253 

v Krupce, str. 12). S tím souvisí i vysoký počet dopravních excesů, které jsou na této silnici 

poměrně časté.  

Hodnoty intenzit z CSD 2010 poukazují na různá využití silnice II/253. V úseku Dubí 

až Vrchoslav je hodnota RPDI 2964 vozidel za 24 hodin. Z Vrchoslavi do Maršova (centrum 

města) se hodnota RPDI zvyšuje na 3517 vozidel za 24 hodin. Poté dochází k opětovnému 

snížení hodnoty RPDI na 2735 vozidel za 24 hodin až do Přestanova. Zde dochází ke křížení 

s komunikací I/13, která vede směrem Karlovy Vary – Nový Bor. Dále pokračuje silnice II/253 

až do Ústí nad Labem s hodnotou RPDI 6233 vozidel za 24 hodin. V ústí nad Labem je 

Silnice II/253 na křížení s komunikací II/613 zakončena.  

2.1.2. Silnice I/13 [13, 14] 

Komunikace I/13 Vede z Teplic až do Nového Boru, zde dochází k napojení              

na komunikaci I/8. Po převedení dopravy přes centrum města Teplice se opět rozděluje       

na pokračující komunikaci I/8 a I/13 vedoucí až do Karlových Varů. Komunikace protíná celí 

ústecký kraj a je velmi důležitou, zejména pro převedení tranzitní dopravy mezi 

Karlovarským a Libereckým krajem.  Tato silnice je pro město Krupka velmi významná, 

jelikož vede přímo přes průmyslovou zónu Krupka a tranzit tak nemusí být veden přes 
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samotné město. Silnice I/13 byla v minulosti kvůli náhlému vyššímu využití zcela 

zrekonstruována. Město krupka je na silnici I/13 napojeno několika komunikacemi, jsou       

to silnice III/25353, III/25355, III/25356 a zmíněná II/253. Procento využití silnice je vysoké, 

hodnota RPDI je 12665 vozidel za 24 hodin. 

2.1.3. Silnice III/25348 [1, 13] 

Silnice III/25348 vede z průmyslové zóny Krupka do Fojtovic. Silnice je značně 

křivolaká a není uzpůsobena na velkou dopravní zátěž (LIŠKA,J.(2013): Studie řešení 

průtahu silnice II/253 v Krupce, str. 13). Komunikace je ve Fojtovicích zakončena křížením se 

silnicí III/2487. Silnice nemá velký dopravní význam, je spíše využívána pro turistické účely 

(LIŠKA,J.(2013): Studie řešení průtahu silnice II/253 v Krupce, str. 13) 

 

2.2. Provoz MHD [15, 16, 17] 

Město Krupka leží mezi městy Ústí nad Labem (cca 10 km) a Teplice (cca 5 km).  

Městskou hromadnou dopravu v krupce zajišťuje společnost ARRIVA TEPLICE s.r.o.. Tato 

společnost provozovala 7 linek vedoucích na území města Krupky v rámci příměstských 

linek MHD Teplice. Dříve existovala i linka spojující Krupku a Krajské město Ústí nad Labem, 

která měla interval 60 minut ve všední dny a 120 minut o víkendu. Dopravní spojení 

s Teplicemi bylo Dostačující, avšak do Ústí nad Labem bylo značně neuspokojivé. 

Tento problém se vyřešil 1. ledna 2015 zavedením DOPRAVY ÚSTECKÉHO KRAJE 

(integrovaný dopravní systém ústeckého kraje). Nyní do Krupky zajíždí opět 8 spojů a k tomu 

další 2 noční spoje. Nabídka spojů v současné době není vázána pouze na centrum města 

Teplice, ale je rovnoměrně rozprostřena mezi Teplicemi, Ústím nad Labem a další města 

v okolí. Nabízí se možnost přestupu a následná cesta do vzdálenějších cílů, jež byla 

v minulosti obtížná.  
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Obrázek 1 – Schéma autobusových linek působících na území města Krupky 
[16] 

Výpis linek DOPRAVY ÚSTECKÉHO KRAJE zajíždějících do Krupky: 

- 458 – Ústí n. L. – Krupka – Teplice, Sobědruhy 

- 481 – Krupka, Bohosudov – Proboštov – Teplice - Žim    

- 483 – Krupka, Vrchoslav – Teplice – Zabrušany – Duchcov 

- 484 – Teplice – Krupka, Fojtovice 

- 485 – Osek – Košťany – Teplice – Krupka, Soběchleby 

- 486 – Osek – Duchcov – Teplice – Chlumec 

- 487 – Dubí – Teplice - Chlumec 

- 524 – Litvínov, Záluží – Dubí – Chlumec 

- 801 (noční spoj) – Ústí n. L. – Chabařovice – Chlumec – Krupka 

- 802 (noční spoj) – Krupka, Soběchleby – Teplice – Dubí 

 



16 

2.3. Železniční doprava [1, 18 ] 

Ve městě se nacházejí 2 významné železniční tratě. Jednou z nich je dvoukolejná trať 

č. 130 Ústí nad Labem – Chomutov se zastávkou Bohosudov. Ve všední den v Bohosudově 

staví 60 spojů. Druhá je regionální trať č. 132 Děčín – Oldřichov u Duchcova (přezdívaná 

Kozí dráha), která je již mimo provoz. Vedla přes úseky Unčín, Bohosudov, Krupka a město 

Krupka. V roce 2013 došlo opět ke zprovoznění části Děčín – Telnice. Byl zajištěn svoz 

z Bohosudova do Telnice. V Krupce obnova trati zatím není možná (LIŠKA,J.(2013): Studie 

řešení průtahu silnice II/253 v Krupce, str. 15). 

 

2.4. Lanová dráha [1, 2] 

Sedačková lanová dráha vede z Krupky (Bohosudov) na Komáří vížku (jedná se         

o jeden z vrcholů Krušných hor).  Tato lanová dráha je významná tím, že je druhá nejstarší 

v České republice a zároveň nejdelší lanovou dráhou pro osobní přepravu. Současným 

majitelem je společnost Sport Krupka. Na lanovce je možno přepravovat i kola. I když lanová 

dráha nepatří mezi konvenční dopravní prostředky, každoročně přepraví na 40 000 - 50 000 

cestujících a okolo 10 000 jízdních kol, z tohoto důvodu je možné považovat lanovou dráhu 

za jeden z prostředků hromadné dopravy (LIŠKA,J.(2013): Studie řešení průtahu silnice 

II/253 v Krupce, str. 15-16). 
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3. Zásady dopravního a dopravně technického řešení [3] 

Zásadou číslo jedna by měla být, vždy a za všech okolností bezpečnost. Je nešvarem 

České republiky, že se nebezpečné úseky komunikací řeší až ve chvíli, kdy na sebe samy 

upozorní a dojde ke zranění, či k úmrtí účastníků provozu na silničních komunikacích.        

Ve městech je tato situace o to horší, že se zde pohybují ve větší míře chodci a cyklisté. Tyto 

účastníky provozu na rozdíl od řidičů nechrání karoserie automobilu, jsou tak mnohem 

zranitelnější. Moderní koncepce projektování místních komunikací, se snaží přiměřeně zvýšit 

pobytovou a společenskou funkci na úkor funkce dopravní. Z tohoto důvodu je tato filosofie 

v rozporu s budováním komunikací v dřívějších dobách, kdy se vše stavělo předimenzované 

a přednost měla pouze motorová doprava. Současné místní komunikace, by měly svým 

uspořádáním řidiče usměrňovat. Zklidňování dopravy výrazně zvyšuje bezpečnost 

především na komunikacích v intravilánu, tím v konečném důsledku působí jako prevence 

dopravních nehod.      

 

3.1. Všeobecné zásady řešení místních komunikací [3] 

Prioritou projektování místních komunikací je zajištění maximální možné bezpečnosti 

všech účastníků silničního provozu, zvláště pak chodců a cyklistů. Dále vytvoření takových 

podmínek, aby byly v rovnováze dopravní, obslužné, pobytové a společenské funkce.       

Pro splnění těchto cílů se používá princip zklidňování komunikací. Tento princip se 

nedoporučuje používat na komunikacích funkční skupiny A, protože tyto komunikace mají 

plnit zejména funkci dopravní. Ve městě Krupka je však nejvyšší funkční skupina na stupni B 

(silnice II/253), z toho důvodu zde lze principy zklidnění použít zcela v souladu s dopravními 

předpisy.  

Základním prvkem zklidňování je snižování rychlosti. Komunikace by měla 

psychologickou motivací přimět řidiče k jízdě takovou rychlostí, která by v žádném případě 

neměla překročit maximálně povolenou rychlost. Snížení rychlosti lze zajistit různými 

způsoby. Na stávající komunikaci lze použít pouze organizační opatření, ty je ovšem vhodné 

doplnit v rámci rekonstrukce odpovídajícími stavebními úpravami. Novostavby by měli být   

od začátku projektovány jako maximálně zklidněné, podle toho jakou funkci budou 

vykonávat.  

Zklidnění dopravy by na všech komunikacích mělo odpovídat charakteru dané komunikace. 

Návrhové prvky komunikací musí odpovídat potřebám dopravní obsluhy v obci, intenzitě 

silniční dopravy vnější, vnitřní, zdrojové, cílové i průjezdní.  

Při návrhu místní komunikace by se mělo počítat s pohybem chodců a cyklistů. Pruhy 

pro cyklisty se mohou umisťovat v případě potřeby do hlavního dopravního prostoru. 
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Infrastruktura pro pěší by měla být vždy bezpečně oddělena od hlavního dopravního prostoru 

zvýšeným obrubníkem nebo dělícím pásem. 

Významným faktorem zklidňování je šířka jízdního pruhu, na téže komunikaci 

v extravilánu a v intravilánu. Šířka jízdních pruhů je v extravilánu logicky větší, z důvodu 

vyšší rychlosti dosahované mimo zastavěné území. Na vjezdu do města se šířky jízdních 

pruhů musí snížit v přímé souvislosti s nižší rychlostí. Užší prostor na komunikaci je           

pro řidiče první upozornění na změnu dopravního režimu a funguje tak jako psychologický 

prvek zklidnění. 

Projektování místních komunikací by mělo probíhat v souladu s plánovanou 

urbanizací a musí poskytnout vazbu na stávající dopravní síť. Návrh by měl být maximálně 

začleněn do celkové dopravní koncepce daného města, či obce. 

Projekty by vždy měli respektovat veškeré aspekty daného území. Projektant musí 

zvážit hledisko ochrany životního prostředí, lesní a zemědělské půdy, nebo kulturních 

památek.  

Při navrhování zón s omezenou rychlostí, by se mělo zabránit v co nejvyšší míře 

tranzitní dopravě. Umístění těchto zón musí být zvoleno s ohledem na komunikační síť 

daného města. Nikdy by nemělo dojít k napojení dvou komunikací, které na sebe přímo 

hierarchicky nenavazují. Takový případ by se dal popsat situací, kdy je obytná komunikace 

napojena přímo na silnici II. třídy, fungující jako průtah městem. 

Při navrhování křižovatek, by se mělo hledět na cílovou funkci komunikace, 

výhledové intenzity a prostorové možnosti zkoumaného území. Nevhodně zvolené křižovatky 

můžou působit jako nepřirozený předěl a měnit tak dopravní funkci větších celků obce. 

 

3.2. Prvky dopravního zklidňování [4] 

Pro zklidňování dopravy se používají různé způsoby. Tyto prvky v důsledku nemusí 

pouze usměrňovat řidiče, ale mohou plnit i další funkce. 

3.2.1. Prvky ke snížení rychlosti [4] 

Prvky psychologické: 

Jak již název napovídá, tato opatření působí pouze na psychiku řidiče. Jedná se 

většinou o upozornění na nějakou změnu dopravního režimu. Takto fungují například 

předsazené dopravní značky snižující maximální povolenou rychlost. V současné době se 

často používají radary na vjezdech do obcí. Stejný efekt mohou mít i optické jevy jako 

například střídaní světla a stínu (okolní vegetací, umělými překážkami, apod.) nebo opticky 

se zužující dopravní prostor (zúžené vodorovné dopravní značení, optické brány vytvořené 

vegetací, nebo stožáry VO, apod.). Za předpokladu vyšších investic se dá použít i odlišný 

kryt vozovky, jenž bude mít pro řidiče podobný psychologický efekt. 
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Nevýhodou těchto opatření zůstává fakt, že opatření nijak nezasahuje do řízení 

vozidla. Z toho důvodu řidiči, kteří budou tyto prvky ignorovat, nebo např. místní obyvatelé, 

kteří už zdejší situaci znají, nejsou nijak přinuceni k změně chování. 

Prvky fyzicko-psychologické: 

Nebo také opticko-akustické, jsou prvky, které již kromě psychologického efektu 

fyzicky působí na automobil. Jsou to například zdrsněný povrch vodorovného dopravního 

značení, příčné zvýšené proužky (do 15 mm), příčné řádky ze zapuštěných dlažebních 

kostek, nebo vyfrézované drážky napříč vozovkou. Tyto prvky se často používají na vjezdech 

do zklidněných zón.  

Nevýhodou těchto opatření zůstává, že řidiči mohou tyto prvky přejet nezměněnou 

rychlostí. Opatření již sice působí fyzicky na automobil, ale projeví se pouze jako hluk          

či vibrace. Fyzické porušení automobilu nehrozí, řidičům jedoucím vyšší rychlostí záměrně 

tedy nic nebrání, aby ve vysoké rychlosti pokračovali v cestě. 

Prvky fyzické: 

Takovéto prvky fyzicky nutí řidiče ke změně stylu jízdy. Pokud neukázněný řidič 

nesníží rychlost, riskuje kolizi, či poničení automobilu. Jako fyzický prvek ke snížení rychlosti 

lze použít zúžení jízdních pruhů, zvýšené plochy, zpomalovací prahy, nebo šikany. 

Velikou výhodou i nevýhodou těchto opatření je, že donutí skutečně všechny řidiče 

snížit rychlost. Výhodou v rámci dopravního zklidňování, ale nevýhodou z toho důvodu,       

že užitím těchto prvků v nevhodném případě (např. vysoká intenzita dopravy na dotčené 

komunikaci), může docházet např. ke kongescím a opatření tak může působit 

kontraproduktivně.                

V praxi se často kombinuje na jednom území víc zklidňujících prvků. Často 

kombinace psychologického a fyzického prvku, jako např. optické zúžení komunikace spolu 

se zvýšenou plochou, či šikanou. 

3.2.2. Prvky ke snížení intenzity provozu [4] 

Používají se v případě kdy je na komunikaci nižší třídy příliš vysoká intenzita a je 

potřeba ji snížit. Pro pokles intenzity se mohou použít prvky ke snížení rychlosti, viz kapitola 

3.2.1., avšak jejich použití se musí z organizačního hlediska provést správně. Pokud           

na některé komunikaci použijeme prvky ke snížení rychlosti, ale nenabídneme řidičům 

alternativní trasu, nejen, že intenzita zůstane nezměněna, ale dojde ke zhoršení životního 

prostředí (vlivem zvýšeného hluku a emisí). Pokud chceme na nějaké komunikaci snížit 

intenzitu, můžeme zhoršit podmínky průjezdu na dané komunikaci (snížení dopravní 

nabídky), nebo můžeme nabídnout alternativu k jízdě tímto profilem (objízdná, rychlejší 

trasa, nebo např. výhodná nabídka použití MHD → snížení poptávky po dopravě).  

Z pohledu zklidňování dopravy je však vhodnější snaha o homogenní pohyb 

dopravního proudu, než jen snaha o snížení intenzity.    
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3.2.3. Prvky na křižovatkách [4] 

V křižovatkách se mohou použít podobné prvky a principy jako v mezikřižovatkových 

úsecích. Platí zde ovšem, že navržená opatření by měla odpovídat typu křižovatky, způsobu 

řízení a organizace celé oblasti a intenzitě provozu. Pro zklidnění křižovatek se může použít 

zvýšení plochy celé křižovatky, zúžení vjezdů, přestavba na miniokružní křižovatku,        

nebo odstranění značek určujících přednost (opětovné zavedení přednosti zprava). Pro 

zklidnění světelně řízené křižovatky se použije úprava signálního plánu, spolu se stavebními 

úpravami. V případě koridoru s několika světelně řízenými křižovatkami za sebou se může 

v rámci zklidnění dopravního proudu použít záměrná nenávaznost zelených signálů            

na sousedních křižovatkách (opak zelené vlny). 

3.2.4. Prvky na ochranu ostatních účastníků silničního provozu [4] 

Tyto prvky mohou opět být jak psychologické, tak fyzické. Jedná se o dodržování 

bezpečnostních odstupů pěších od hrany chodníkových obrubníků, zdí, plotů či parkujících 

automobilů. Jako bezpečnostní prvek slouží umísťování zábradlí, patníků, sloupků či sloupků 

s řetězy na vhodných místech. Pro ochranu cyklistů se může použít odlišný povrch 

komunikace pro ně určené a vhodné převádění cyklistických tras především přes křižovatky. 

V neposlední řadě se musí brát v úvahu i ochrana ostatních účastníků silničního provozu 

z hlediska ochrany životního prostředí. Ochranu před hlukem a emisemi z dopravy lze zajistit 

především odstraněním zbytné a těžké nákladní dopravy z center měst.      

3.2.5. Harmonizace prvků zklidňování a prostředí [4] 

Při úpravách by se nemělo zapomínat na výsledný design řešené lokality. V hojné 

míře by se měly využívat i prvky městského mobiliáře a doprovodné zeleně pro celkové 

zlidštění výsledné stavby. Při navrhování zklidňujících prvků by se nemělo zapomínat         

na budoucí pohyb osob s omezenou pohyblivostí, sluchem, zrakem, na starší osoby,          

na matky s kočárky a na osoby na invalidních vozících, kterým by nově navržené úpravy 

neměly tvořit překážky a omezovat je tak v jejich mobilitě. Za předpokladu, že budou prvky 

dopravního zklidnění, spolu s prvky městského mobiliáře, zelení a různými doprovodnými 

architektonickými prvky ve vzájemném souladu, může se dostavit tzv. synergický efekt, 

přičemž výsledná stavba bude představovat něco víc, než jen pouhý součet jednotlivých 

prvků na stavbě použitých.    

  

3.3. Bezpečnost [3] 

Bezpečnost je, jak již bylo řečeno, zásadním parametrem při navrhování místních 

komunikací. Při navrhování komunikací by se měly respektovat tyto principy: 

- Srozumitelné a přehledné stavební uspořádání, jednoznačná organizaci dopravy  

- Bezbariérové uspořádání pěších komunikací 
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- Ochrana chodců v prostoru křižovatek a na křížení pěší a cyklistické dopravy 

- Ochrana cyklistů, zejména v prostoru křižovatek 

- Snaha o maximální zklidnění dopravy 

- Aplikace opatření na snižování rychlosti 

- Zajistit psychologickou jistotu všech účastníků provozu na pozemních komunikacích 

- Správné provedené svislého a vodorovného dopravního značení 

- a další prvky vhodné pro zvýšení bezpečnosti  

Místní komunikace by neměly být bezpečné sami o sobě, ale měly by zaručit              

i bezpečnost ve svém okolí. Například by měli být schopny zaručit průjezd vozidel IZS. 

 

3.4. Ochrana životního prostředí [3] 

Ochranu životního prostředí by měla zaručit již urbanistická koncepce použitá 

v daném území. U novostaveb se musí uvažovat vhodné uspořádání vůči dopravnímu 

zařízení. V případě původní zástavby lze v některých případech použít ochranná liniová 

stavební opatření. V centrech měst, kde nelze využít stavebních opatření, můžeme         

např. vhodnou organizací dopravy přispět k ochraně životního prostředí (snížení rychlosti     

na komunikacích vede ke snížení hluku z dopravy atp.).  
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4. Analýza současného stavu dopravy v Krupce 

Navrhování úprav místních komunikací je komplexní záležitost zahrnující analýzu 

současného stavu dopravy (IAD, pěší, MHD, cyklistické a veškeré další dopravy, která se 

v dané oblasti nachází), to obsahuje různé dopravní průzkumy. Další nezbytnou součástí je 

analýza nehodovosti ve zkoumaných lokalitách a pomocí toho určit na jaké problémy se 

během navrhování úprav zaměřit (LIŠKA,J.(2013): Studie řešení průtahu silnice II/253 

v Krupce, str. 27) 

 

4.1 Analýza nehodovosti v Krupce [19] 

K získání potřebných informací jsem využil geografický informační systém: Jednotná 

dopravní vektorová mapa, kterou provozuje ministerstvo dopravy České republiky               

ve spolupráci s Policií ČR. V databázi JDVM jsou zaznamenány dopravní nehody již od 1. 

ledna 2007 a její správci aktualizují data přibližně každé tři měsíce.  

Celkový počet nehod a jejich následky:  

Všeobecný přehled o dopravních nehodách v katastrálním území města Krupka 

Počet nehod celkem 816 

Počet nehod s následky na zdraví 144 

Počet usmrcených osob (stav do 24 hod.)  5 

Počet těžce zraněných osob (stav do 24 hod.)  18 

Počet lehce zraněných osob (stav do 24 hod.)  147 

Tabulka 1 – Přehled počtu dopravních nehod v katastrálním území města Krupky 
[19] 
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V tabulce jsou zaznamenány samozřejmě pouze nehody, jež vyšetřovala policie. 

Nejedná se tedy o absolutní počet dopravních nehod. Místa vzniku nehod jsou patrná 

v následující mapě. Černě, modře a žlutě označené nehody odpovídají dopravním nehodám 

v tab. 1. Šedě jsou vyznačené ostatní nehody, u kterých se jedná pouze o hmotnou škodu.  

 

 

Obrázek 2 – Oblasti vniku dopravních nehod v katastrálním území města Krupky 
[19] 

V mapě je celkem logicky vidět, že se většina nehod stala v centru města,                       

nebo na frekventované silnici I/13, vedoucí průmyslovou zónou viz kapitola 2.1.1. 

Nejvážnější smrtelné nehody jsou nejčetnější též na komunikaci I/13, všechny byly 

zapříčiněny vysokou rychlostí jízdy. Nicméně vysoká rychlost není pouze otázka jízdy 

v extravilánu, ale dost vážný problém, se kterým se musí dnes a denně potýkat obyvatelé 

Krupky i v centru města. Tragických nehod bylo za posledních sedm let jen pár, naproti tomu 

nejčetnější způsob vzniku dopravní nehody je nevěnování se plně řízení. K tomuto tématu 

má hodně co říct právě zklidňování dopravy. Způsoby vzniku dopravních nehod včetně 

procentuálního zastoupení, jsou vidět v následujícím grafu. 
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Graf 1 – Procentuální zastoupení nejčastějších příčin dopravních nehod 
[19]
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4.2. Problémové lokality 

Vhledem k tomu, že jsem v Krupce zpracovával již svou bakalářskou práci a díky 

tomu jsem do této oblasti často jezdil, jsem dosáhl již určitého podrobného povědomí       

o místní dopravní situaci. V Bakalářské práci jsem zpracovával 4 problémové lokality. 

Jednalo se o nebezpečné křižovatky, se kterými mělo vedení města již v minulosti 

problémy. Po zevrubném průzkumu místních poměrů jsem určil několik lokalit, které jsou 

potenciálně nebezpečné (viz příloha 1). Své návrhy jsem konzultoval s vedením města     

a bylo mi potvrzeno, že vybrané lokality již v minulosti činily obtíže. Jako nebezpečné 

jsem určil tři lokality na vjezdech do města. Tyto vjezdy jsou na komunikaci II/253 směrem 

od obce Chlumec, na komunikaci III/25349 ve směru od Teplic a dále na komunikaci 

III/25348 v tomtéž směru. Dále jsem jako potencionálně rizikové vybral dvě křižovatky 

v centru města. Obě křižovatky se nachází v ulici Dlouhá, jedna na křížení s ulicí 

Komenského (komunikace II/253) a druhá na křížení s ulicí B. Němcové (komunikace 

III/25355). Při mé konzultaci se zástupci vedení města mi bylo sděleno, že město uvažuje 

o celkové optimalizaci prostoru právě mezi mnou zvolenými křižovatkami a křížením ulic 

Komenského, Mariánské náměstí a Bohosudovská. Tato oblast zahrnuje ulice B. 

Němcové, Za Poštou a přilehlé křížení ulice Za Poštou s ulicí Dlouhá. V rámci této 

optimalizace vedení města uvažuje o přestavbě komunikace v úseku Mariánského 

náměstí na zklidněnou zónu s omezením IAD. Takovéto opatření by, vzhledem k okolní 

historické zástavbě, četným obchodům a občanské vybavenosti, mělo zdůraznit dané 

území jako přirozené centrum města a jako takové by ho mělo oživit. Z toho důvodu jsem 

se rozhodl do své studie zahrnout i zmíněné území. Na následující mapě lze vidět 

umístění jednotlivých rizikových oblastí. 

 

Obrázek 3 – Umístění jednotlivých upravovaných oblastí 
[13] 

Jako první se zaměřím na vjezdové brány do města (oblasti A, B, C). Jejich označení 

odpovídá jejich teoretickému významu. Jako oblast A je značen vjezd do města               

A 

B 

C 

D 
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na komunikaci II/253, Oblasti B a C jsou obě na komunikacích třetí třídy, nicméně oblast B 

jsem určil jako významnější, protože vede přímo do centra. Ostatní vjezdy do města 

Krupky jsou vlivem terénu, ve kterém se nachází přirozeně zklidněné a není, je třeba 

upravovat. Písmenem D je označena oblast v centru, jež v sobě zahrnuje dvě křižovatky 

(křížení ulic Komenského x Dlouhá a B. Němcové x Dlouhá), ulice Dlouhá, Za Poštou, B. 

Němcové a Mariánské náměstí. V následujících kapitolách představím jednotlivé oblasti 

ve větším detailu. 

 

4.3. Lokalita A 

Lokalita A je vjezd do Města po silnici II/253 ve směru z Přestanova, či Chlumce. 

Problémem je zde dlouhý rovný úsek, který za značkou začátek obce nijak nemění svou 

šířku či přímost. Současná komunikace zde probíhá rovně, cca 60m za svislou dopravní 

značkou IS10a (Obec) se mírně stáčí doprava (poloměr směrového oblouku je přibližně 

300m a úhel odbočení 10°) a dále pokračuje opět rovně. Šířka komunikace před značkou 

je 7,3m (měřeno mezi hranami asfaltového krytu), za SDZ IS12a se šířka nijak nemění. 

4.3.1. Analýza nehodovosti v lokalitě A 

Již dříve byly na tomto úseku komunikace potíže, protože Unčín (Dříve 

samostatná obec, dnes městská část Krupky) je oblast s nízkou obytnou zástavbou. 

Přestože komunikace II/253 představuje průtah městem, jsou v městské části Unčín 

některé výjezdy ze zahrad, nebo garáží přímo napojeny na hlavní komunikaci. 

V současné době se navíc v těsné blízkosti hranice města staví obytná oblast 

s charakterem satelitní zástavby, jež má výjezd situovaný právě na komunikaci II/253.    

Na následující mapě je vidět současná situace na řešeném vjezdu do města. 
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Obrázek 4 – Současný vjezd do města ve směru od Přestanova, s vyobrazením dopravních nehod 
[19]

   

Výjezd ze zklidněné zóny je cca 40 m za značkou začátek obce. Nicméně počátek 

obce není nijak zdůrazněn a samotnou SDZ začátek obce řidiči často vůbec nerespektují.  

Použitá mapa je z informačního portálu JDVM a díky tomu lze vidět i dopravní 

nehody, které zde byli zaznamenány PČR od 1. 1. 2007. V řečeném období se přímo 

v řešeném úseku komunikace událo pět zdokumentovaných dopravních nehod. Jednalo 

se o nehody typu srážka s divokým zvířetem, srážka se zaparkovaným, nebo odstaveným 

vozidlem a srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem. Přestože se jedná o různé typy 

nehod, mají jednoho společného jmenovatele a to právě vysokou rychlost.   

4.3.2. Průzkum rychlosti v lokalitě A 

Abych potvrdil svou domněnku, že řidiči počátek obce nerespektují, provedl jsem 

zde průzkum rychlosti. Měření probíhalo ve všední den od 7:00 do 9:00 a od 14:00         

do 16:00, průzkum tak celkem trval čtyři hodiny. Za tuto dobu jsem si svou tezi potvrdil. 

V následující tabulce jsou znázorněny výsledné hodnoty měření. 

Počet  Absolutně % 

O 50 75 40 30,30 45,45 24,24 

N 1 4 1 16,67 66,67 16,67 

B   1     100,00   

M             

S 1     100,00     

Celkem 52 80 41 30,06 46,24 23,70 

Tabulka 2 – Výsledky průzkumu rychlosti 7:00 – 9:00 

 

Satelitní 

zástavba 

Výjezd 

z obytné zóny 

Umístění SDZ 

IS12a začátek 

obce 
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počet  Absolutně % 

O 83 146 108 24,63 43,32 32,05 

N 2 2 2 33,33 33,33 33,33 

B 2 2 1 40,00 40,00 20,00 

M   1     100,00   

S             

Celkem 87 151 111 24,93 43,27 31,81 

Tabulka 3 – Výsledky průzkumu rychlosti 14:00 – 16:00 

V tabulce je vidět, že během průzkumu cca 72 % řidičů nerespektovalo počátek 

obce a pokračovali v jízdě již za hranicí povolenou zákonem. Zelenou barvou jsou 

označeni řidiči, kteří dodrželi maximální povolenou rychlost. Šedou barvou je označen 

interval 50 až 60 km/h. Tyto řidiče jsem oddělil, protože jsem se, po konzultaci s velitelem 

městské policie města Krupka, dozvěděl, že při měření rychlosti městskou policií, pokutují 

řidiče až za rychlost vyšší než 60 km/h. Tito řidiči tedy sice jedou rychlostí vyšší, než je 

maximální povolená rychlost, ale vhledem k určité rezervě městské policie pokutováni 

nebudou. Červenou barvou jsou logicky označeni řidiči jedoucí rychlostí vyšší než 60 

km/h. Nejrychlejší naměřené vozidlo během mého měření, bylo osobní auto jedoucí 

rychlostí 85 km/h. 

4.3.3. Průzkum intenzit v lokalitě A [5] 

V rámci průzkumu rychlosti jsem zjistil intenzitu dopravy mířící směrem do města. 

Jednotlivé hodnoty intenzit jsou vidět v následující tabulce. 

Intenzita 7:00-9:00 Intenzita 14:00-16:00 Celková intenzita  

O 165 O 337 O 502 

N 6 N 6 N 12 

B 1 B 5 B 6 

M 0 M 1 M 1 

S 1 S 0 S 1 

Σ 173 Σ 349 Σ 522 

Tabulka 4 – Výsledky průzkumu intenzit dopravy 

V tabulce jsou zaznamenány pouze intenzity ve směru do města, intenzity vedoucí 

z města jsem nezjišťoval. Jedná se o mezikřižovatkový úsek a proudy do města a z města 

se tak navzájem nijak neovlivňují, z toho důvodu jsem se zaměřil pouze na problematický 

směr, to znamená do města. Dle postupu uvedeného v TP 189 jsem spočítal hodnotu 

ročního průměru denních intenzit a intenzitu dopravy špičkové hodiny. 

Stanovení odhadu hodnoty RPDI se provede pro každý druh vozidla x: 
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kde: 

lm intenzita dopravy daného druhu vozidla zjištěná v době průzkumu 

                     

km,d přepočtový koeficient intenzity dopravy v době průzkumu na denní intenzitu 

dopravy dne průzkumu (zohlednění denních variací dopravy)     

kd,t přepočtový koeficient denní intenzity dopravy dne průzkumu na týdenní průměr 

denních intenzit dopravy (zohlednění týdenních variací dopravy)     

kt,RPDI přepočtový koeficient týdenního průměru denních intenzit dopravy na roční průměr 

denních intenzit dopravy (zohlednění ročních variací dopravy)     

Výsledná hodnota ročního průměru denních intenzit dopravy pro vozidla celkem se 

určí součtem dílčích ročních průměrů denních intenzit dopravy pro jednotlivé druhy 

vozidel.  

           
 

 

 

Hodnota přepočtového koeficientu     , se stanový pro libovolně zvolenou dobu 

průzkumu dle vzorce: 

         
   

   

kde: 

   
  součet podílů hodinových intenzit dopravy za dobu průzkumu na denní intenzitě 

dopravy     

Hodnota přepočtového koeficientu     , se stanový dle vzorce: 

     
    

  
   

kde: 

  
  podíl denní intenzity dopravy v den průzkumu i k týdennímu průměru denních 

intenzit dopravy     

Hodnota přepočtového koeficientu        , se stanový dle vzorce: 

        
    

  
   

kde: 

  
  podíl denní intenzity dopravy měsíce i v roce k ročnímu průměru denních intenzit 

dopravy      

Dále jsem určil přesnost odhadu intenzity dopravy dle vzorce: 

        
  

          
     

 

kde: 
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  odchylka odhadu ročního průměru denních intenzit dopravy     

   intenzita dopravy v době průzkumu                     

     odhad ročního průměru denních intenzit dopravy           

 

Stanovení intenzity dopravy špičkové hodiny: 

                  

kde: 

Išh intenzita dopravy špičkové hodiny v běžný pracovní den [voz/h] 

kRPDI,šh Přepočtový koeficient ročního průměru denních intenzit dopravy na špičkovou 

hodinovou intenzitu dopravy [-] 

Hodnota koeficientu kRPDI,šh = 0,111 

 

Zjištěné a vypočtené hodnoty jsem umístil do následující tabulky: 

Výsledné hodnoty parametrů 

Kategorie vozidel M+O Kategorie vozidel N+B Kategorie vozidel S 

   503                18                1             

     3,42          3,26          3,79     

     0,98          0,80          0,79     

        1,00             0,94             0,94     

   
  29,16        

  30,60        
  26,36     

  
  101,10       

  124,10       
  126,00     

  
  99,80       

  99,80       
  99,80     

      1709,62                    44,75                    2,84              

     1757,21              

  12,42     

                   

Tabulka 5 – Výsledné hodnoty parametrů v lokalitě A, zjištěné výpočtem dle TP 189 
[5] 

4.3.4. Výsledek analýzy současného stavu v lokalitě A 

Po přezkoumání rizik a výsledných hodnot průzkumu rychlosti, jsem došel 

k závěru, že se jedná skutečně o potenciálně velice rizikový úsek komunikace. Z toho 

důvodu v této lokalitě, v rámci pokračování své diplomové práce navrhnu úpravy, které by 

mohli dopomoci snížení rychlosti a následnému zvýšení bezpečnosti v dané oblasti. 
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4.4. Lokalita B 

Lokalita B je vjezd do Města po silnici III/25349 ve směru z Teplic. Problémem je 

zde opět dlouhý rovný úsek, který za značkou začátek obce nijak nemění svou šířku,        

či přímost. Stávající vozovka zde probíhá rovně v šířce cca 7 m mezi hranami asfaltového 

povrchu.  

Tato komunikace je důkazem toho, jaký dopad může mít určité rozhodnutí z minulosti     

na současný stav dopravy v určité oblasti. Toto tvrzení vysvětlím pomocí následující 

mapy. 

 

Obrázek 5 - Současný vjezd do města ve směru z Teplic (lokalita B) 
[13]

 

Na mapě lze vidět úsek komunikace III/25349, přibližně 400 m před začátkem 

města. Zde byl v minulosti problém s malým poloměrem zatáčky. Z toho důvodu došlo 

rekonstrukci komunikace, při které se komunikace napřímila a rozšířila. Nicméně dnes 

toto napřímení působí kontraproduktivně, protože zde řidiči dosahují vysokých rychlostí, 

které se udržují i za hranicí označující počátek města. 

4.4.1. Analýza nehodovosti v lokalitě B 

Nehodovou situaci v řešeném úsek jsem prozkoumal opět pomocí informačního 

portálu JDVM.  

Umístění SDZ 

IS12a začátek 

obce 

Původní vedení 

trasy 
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Obrázek 6 - Současný vjezd do města ve směru z Teplic (lokalita B), s vyobrazením dopravních nehod 
[19]

 

Na mapě je sice vidět, že nehodová situace na daném úseku komunikace je 

celkem vážná. Objevují se zde nehody jako např. náraz do pevné překážky (v tomto 

případě se jedná o stromy podél komunikace), srážky s jedoucími vozidly, nebo dokonce   

i srážky s chodci. Pět z devíti nehod vyobrazených na mapě bylo se zraněním. 

Komunikace III/25349 navíc od vjezdu do města dále pokračuje do oblasti, kde se nalézá 

plavecká hala, sportovní stadion a další zařízení určená sportovcům. V této oblasti chce 

do budoucna město krupka sportovní a volnočasové aktivity ještě rozšířit. Proto se zde 

musí počítat jak s nárůstem IAD, tak i s vyšším počtem pěších a cyklistů. Z toho důvodu je 

snížení byť jen potenciální hrozby ze strany neukázněných řidičů prioritou vedení města 

Krupky v této oblasti. 

4.4.2. Průzkum rychlosti v lokalitě B 

V problémové lokalitě jsem opět provedl průzkum rychlosti. Výsledné hodnoty jsem 

zpracoval do následující tabulky. 

počet  Absolutně % 

O 95 113 76 33,45 39,79 26,76 

N 5 5 4 35,71 35,71 28,57 

B 4 2 
 

66,67 33,33 0,00 

M 
      S 
  

1 
  

100,00 

Celkem 104 120 81 34,10 39,34 26,56 

Tabulka 6 - Výsledky průzkumu rychlosti 7:00 – 9:00 
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počet  Absolutně % 

O 130 166 142 29,68 37,90 32,42 

N 2 2 2 33,33 33,33 33,33 

B 5 3 1 55,56 33,33 11,11 

M 1 1 1 33,33 33,33 33,33 

S 
 

2 1 
 

66,67 33,33 

Celkem 138 174 147 30,07 37,91 32,03 

Tabulka 7 - Výsledky průzkumu rychlosti 14:00 – 16:00 

Z výsledných tabulek je vidět že více než 67 % řidičů jelo již na území obce 

rychlostí vyšší, než povoluje zákon. Nejrychlejší vozidlo během mého průzkumu byl 

osobní automobil jedoucí rychlostí neuvěřitelných 134 km/h!  

4.4.3. Průzkum intenzit v lokalitě B [5] 

V rámci průzkumu rychlosti jsem zjistil i intenzity jednotlivých druhů dopravy 

jedoucích směrem do města. Výsledné hodnoty jsem zpracoval do následující tabulky. 

Intenzita 8-10 Intenzita 14-16 Intenzita 

O 284 O 438 O 722 

N 14 N 6 N 20 

B 6 B 9 B 15 

M 0 M 3 M 3 

S 1 S 3 S 4 

Σ 305 Σ 459 Σ 764 

Tabulka 8 - Výsledky průzkumu intenzit dopravy 

Z hodnot intenzit dopravy jsem spočítal RPDI. Postup výpočtu se shoduje 

s výpočtem, viz kapitola 4.3.3.  
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Výsledné hodnoty parametrů 

Kategorie vozidel M+O Kategorie vozidel N+B Kategorie vozidel S 

   725                35                4             

     3,42          3,26          3,79     

     0,98          0,83          0,79     

        1,00             0,94             0,94     

   
  29,16        

  30,60        
  26,36     

  
  102,20       

  120,40       
  127,20     

  
  99,80       

  105,90       
  106,00     

      2437,64                    89,71                    11,25              

     2538,60              

  12,32     

                   

Tabulka 9 - Výsledné hodnoty parametrů v lokalitě B, zjištěné výpočtem dle TP 189 
[5]

   

4.4.4. Výsledek analýzy současného stavu v lokalitě B 

Po přezkoumání výsledku průzkumu rychlosti, jsem se rozhodl v rámci 

pokračování své diplomové práce navrhnout určitá opatření, která by dopomohla snížit 

potenciální riziko na tomto úseku komunikace. Obzvláště mě v tomto přesvědčení utvrdila 

naměřená rychlost u nejrychleji jedoucího vozidla, jenž je zatím nejvyšší mnou naměřená 

hodnota rychlosti nejen u tohoto průzkumu, ale u všech průzkumů rychlosti, které jsem 

v minulosti prováděl. 

 

4.5. Lokalita C 

Lokalita C je vjezd do Města po silnici III/25348 ve směru z Teplic. Problémem je 

zde opět dlouhý rovný úsek, který za značkou začátek obce nijak nemění svou šířku,       

či přímost. 

4.5.1. Analýza nehodovosti v lokalitě C 

Analýzu jsem provedl pomocí dopravně informačního portálu JDVM, z nějž jsem 

převzal i mapu celé situace. 
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Obrázek 7 - Současný vjezd do města ve směru z Teplic (lokalita C), s vyobrazením dopravních nehod 

[19]
 

Jak lze vidět na mapě nehodová situace není nijak kritická. V řešené lokalitě se 

staly čtyři dopravní nehody, typu srážka s jedoucím vozidlem, z nichž žádná nebyla se 

zraněním. Potenciální riziko této oblasti tkví v tom, že je zde nízká obytná zástavba          

a přímo na hlavní silnici jsou napojeny výjezdy ze zahrad a garáží přilehlých domů. 

4.5.2. Průzkum rychlosti v lokalitě C 

V problémové oblasti jsem provedl průzkum rychlosti, abych zjistil, zda zde 

opravdu hrozí nebezpečí ze strany neukázněných řidičů. Výsledné hodnoty průzkumu 

jsou umístěny v následujících tabulkách. 

počet  Absolutně % 

O 58 20 12 64,44 22,22 13,33 

N 1     100,00     

B             

M             

S             

Celkem 59 20 12 64,84 21,98 13,19 

Tabulka 10 – Výsledky průzkumu rychlosti 7:00 – 9:00 
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počet  Absolutně % 

O 101 51 24 57,39 28,98 13,64 

N 1     100,00     

B             

M   1     100,00   

S             

Celkem 102 52 24 57,30 29,21 13,48 

Tabulka 11 - Výsledky průzkumu rychlosti 14:00 – 16:00 

Z výsledných tabulek je vidět, že rychlost zde, během průzkumu, nedodrželo 

přibližně 38 % řidičů. Nejrychlejší naměřené vozidlo jelo rychlostí 84 km/h. 

4.5.3. Průzkum intenzit v lokalitě C [5] 

V rámci měření rychlosti projíždějících vozidel, jsem zde provedl i průzkum 

intenzity dopravy ve směru do města. Výsledné hodnoty jsem vložil do následující tabulky. 

Intenzita 8-10 Intenzita 14-16 Intenzita 

O 90 O 176 O 266 

N 1 N 1 N 2 

B 0 B 0 B 0 

M 0 M 1 M 1 

S 0 S 0 S 0 

Σ 91 Σ 178 Σ 269 

Tabulka 12 – Výsledky průzkumu intenzit dopravy 

Z hodnot intenzit dopravy jsem následně spočítal RPDI. Postup výpočtu se 

shoduje s výpočtem, viz kapitola 4.3.3. 

Výsledné hodnoty parametrů 

Kategorie vozidel M+O Kategorie vozidel N+B Kategorie vozidel S 

   267                2                0             

     3,42          3,26          3,79     

     0,96          0,79          0,78     

        1,00             0,94             0,94     

   
  29,16        

  30,60        
  26,36     

  
  103,70       

  126,20       
  128,40     

  
  99,80       

  105,90       
  106,00     

      884,74                    4,89                    0              

     889,63              

  12,28     

                  

Tabulka 13 – Výsledné hodnoty parametrů v lokalitě B, zjištěné výpočtem dle TP 189 
[5] 
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4.5.4. Výsledek analýzy současného stavu v lokalitě C 

V lokalitě C je poměrně nízká nehodovost, více než 60 % řidičů dodržuje rychlost   

a intenzita provozu je zhruba poloviční až třetinová vůči předešlým dvěma lokalitám. Tato 

lokalita se navíc liší i tím, že nedaleko za vjezdem je křižovatka, která přivádí dopravu 

k nedaleké oblasti s vysokou obytnou zástavbou (sídliště Hamry). Většina vozidel míří 

právě na toto sídliště. Vypozoroval jsem, že i vozidla, která jela rychlostí vyšší než 

maximálně povolenou, již na území obce následně zpomalila a zamířila také na zmíněné 

sídliště. Po zvážení zjištěných informací jsem došel k závěru, že v této lokalitě nehrozí 

zvýšené nebezpečí od neukázněných řidičů. Případné úpravy by tak představovaly pouze 

ekonomickou zátěž pro město bez zvláštního efektu na dopravu a proto zde podobné 

úpravy nejsou zapotřebí. Lokalitu C již nebudu, v rámci pokračování své diplomové práce, 

řešit. 

 

4.6. Lokalita D 

Nyní se dostávám k lokalitě označené písmenem D. Nejedná se již o přechod 

extravilánu do intravilánu, ale o úpravu určité oblasti přímo v centru města. Vzhledem 

k tomu, že se jedná o větší oblast a bylo by zbytečně složité řešit celou oblast jako celek, 

rozdělím nyní lokalitu D na dvě samostatné křižovatky a zbylou oblast. Na těchto částech 

budu pracovat samostatně.  

 

Obrázek 8 – Zobrazení jednotlivých částí lokality D 
[13] 

Na mapě je zobrazena lokalita D s již rozdělenými podoblastmi. Oblast D1 je 

křížení ulic Komenského x Dlouhá a část ulice Dlouhá. Oblast D2 je křížení ulic B. 

Němcové x Dlouhá a také část ulice Dlouhá. Oblast D3 je uliční prostor zahrnující v sobě 

ulice Za Poštou, B. Němcové a Mariánské náměstí. 

D3 

D1 

D2 
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4.7. Lokalita D1 

Lokalita D1 se nachází na křížení komunikací II/253 (ulice Komenského)               

a III/25353 (ulice Dlouhá). Křižovatka se nachází ve stísněných prostorech, vlivem 

okolních budov, které jsou zde velice přimknuté ke komunikaci. Hlavní komunikace je 

ulice Komenského a ulice dlouhá se připojuje jako vedlejší.  

4.7.1. Analýza nehodovosti v lokalitě D1 [19] 

Stejně jako u předešlých oblastí jsem i zde, u všech lokalit D1 – D3, provedl 

analýzu nehodovosti pomocí dopravně informačního portálu JDVM.   

 

Obrázek 9 – Současná oblast D1, s vyobrazením dopravních nehod 
[19]

 

V prostoru křižovatky se ve sledovaném období stalo 8 dopravních nehod. Většina 

nehod byla srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem, několik nehod bylo způsobeno 

nárazem do pevné překážky, či zaparkovaného vozidla. Křižovatka je velice nepřehledná, 

nejhorší situace je na jižním rameni křižovatky. Při výjezdu ze zmíněného ramene je 

velice omezený rozhled, jenž je způsobený ocelovým zábradlím s plnou plechovou výplní. 

Většina nehod je zde způsobena dle mého názoru právě tímto omezeným rozhledem. 

Další rizikový faktor je neomezené parkování opět na jižním rameni křižovatky, což mělo 

za následek právě nehodu se zaparkovaným vozidlem. 
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4.7.2. Průzkum intenzit v lokalitě D1 [5] 

Na řešené křižovatce jsem provedl dvouhodinový průzkum intenzit dopravy, 

metodou ručního sčítání. Z výsledných hodnot jsem zpracoval zátěžový diagram včetně 

výpočtu RPDI, viz příloha 2.1. 

Z výsledků průzkumu je jasně zřetelná dominance hlavního směru křižovatky (ulice 

Bohosudovská). Poměrně silné je také pravé odbočení z jižního ramene křižovatky. Právě 

zde je vidět, že nedostatečný rozhled v tomto případě opravdu představuje veliké riziko 

pro řidiče, kteří se snaží zařadit do hlavního proudu. 

 

4.8. Lokalita D2 

Lokalitu D2 nalezneme na křížení komunikací III/25353 (ulice Dlouhá) a III/25355 

(ulice B. Němcové). Dvě ramena křižovatky se nachází ve stísněných prostorech a druhá 

dvě ramena jsou naopak šířkově naddimenzovaná a mají okolo sebe prostor.   

4.8.1. Analýza nehodovosti v lokalitě D2 [19] 

Následující mapa je převzatá z portálu JDVM a je na ní vidět současná situace 

křižovatky a pozice dopravních nehod, které se zde staly v období od 1. 1. 2007 dodnes.  

 

Obrázek 10 - Současná oblast D2, s vyobrazením dopravních nehod 
[19]

 

V řešeném území se ve sledovaném období staly čtyři dopravní nehody, z nichž 

jedna byla se zraněním. Dvě nehody byly srážky s jedoucím vozidlem a dvě srážky se 

zaparkovanými vozidly. Hlavní směr v této křižovatce zalomený (na mapě směr zespodu 
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doleva). Při jízdě po vedlejší komunikaci (směrem shora) vzniká psychologická přednost, 

jelikož vizuálně silnice pokračuje rovně. Přednost na tomto rameni je navíc určena pomocí 

SDZ P4 Dej přednost v jízdě, přičemž přilehlá budova ale výrazně zkracuje možnost 

rozhledu.    

4.8.2. Průzkum intenzit v lokalitě D2 [5] 

Provedl jsem zde, stejně jako u předešlé křižovatky, dvouhodinový průzkum 

intenzit dopravy. Z naměřených hodnot jsem vytvořil zátěžový diagram intenzit a vypočítal 

hodnoty RPDI pro všechny směry v křižovatce, viz příloha 2.2. 

Ze zátěžového diagramu jde poznat, která ramena křižovatky jsou hlavní.             

Ve srovnání s předešlou křižovatkou se však už nedá mluvit o naprosté převaze hlavního 

směru. Jednotlivá ramena křižovatky jsou zatížena rovnoměrně.  

 

4.9. Lokalita D3 

Oblast D3 v sobě zahrnuje několik ulic a přilehlé mariánské náměstí. Ulice Dlouhá, 

B. Němcové a mariánské náměstí spojují větší celky a proto se musí počítat s potřebou 

zachovat zde možný průjezd dopravy. Ulice Za Poštou naproti tomu slouží pouze           

pro potřeby rezidentů a nemá vyšší dopravní význam. Téměř všechny ulice jsou 

v současné době uspořádány jako obousměrné. Pouze ulice B. Němcové je za křížením 

s ulicí Dlouhá zjednosměrněna a to směrem od křižovatky.  

4.9.1. Analýza nehodovosti v lokalitě D3 [19] 

Pomocí portálu JDVM jsem udělal průzkum nehodovosti v dané oblasti. 

 

Obrázek 11 - Současná oblast D3, s vyobrazením dopravních nehod 
[19]

 

Na mapě lze vidět, že i přes rozsáhlejší území se zde ve sledovaném období 

nestalo mnoho dopravních nehod a pouze jediná nehoda byla s lehkým zraněním.         

Ve většině případů se jedná o srážku se zaparkovaným vozidlem, několik nehod byly 
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srážky s jedoucím vozidlem a jedna nehoda byla způsobena srážkou s pevnou 

překážkou. 

 

4.10. Výsledek analýzy současného stavu 

Během analýzy současného stavu jsem zmapoval nedostatky řešených lokalit. 

Z původně navržených tří nebezpečných vjezdů do města, jsem se rozhodl, po zvážení 

všech zjištěných a naměřených hodnot, řešit pouze dva (lokality A a B). V lokalitě C není, 

vzhledem k současnému stavu, potřeba uvažovat nákladná opatření na snížení rychlosti.  

V oblasti D jsou v současné době problémy zejména s parkováním, s provozem městské 

hromadné dopravy (včetně zastávky na mariánském náměstí) a v neposlední řadě 

s infrastrukturou pro pěší. Zejména v oblasti Mariánského náměstí vytváří silniční 

komunikace značný bariérový efekt.  
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5. Navrhované úpravy 

5.1. Obecné úpravy [3] 

Nyní se dostávám k vlastnímu návrhovému opatření, které by mělo v první řadě 

zvýšit bezpečnost v řešených lokalitách. Lokality A a B jsou komunikace na vjezdech      

do města. V těchto dvou lokalitách není vedena pěší doprava, jedná se pouze                   

o jednoduché mezikřižovatkové úseky komunikací, jenž mají charakter ryze 

extravilánových komunikací. Navrhovaná opatření proto musí zejména snižovat rychlost    

a upozornit řidiče na změnu dopravního chování. Oblast D je na rozdíl od předešlých 

lokalit v centrální části města       a z toho důvodu se zde musí, kromě rychlosti, řešit 

spousta dalších parametrů. Výsledný návrh musí komplexně řešit všechny druhy dopravy, 

musí mezi nimi vytvořit maximální možnou rovnováhu a vyváženost. Neopomenout přitom 

na potřeby residentů, osob se sníženou schopností pohybu a orientace či na výsledný 

vzhled navrhovaných úprav, které by měli zapadat do celkové architektonické koncepce 

města, či ji dokonce povýšit na novou úroveň.             

Bariérový efekt, může být zmírněn vybudováním nových přechodů pro chodce. 

Stávající přechody jsou často umístěny v takovém prostoru, ve kterém nejsou využívány 

chodci. Jejich délka neodpovídá normám a navigační prvky pro osoby se sníženou 

schopností pohybu a orientace jsou umístěny chybně, nebo zde nejsou (zejména           

na starších chodnících) umístěny vůbec. Veškeré tyto nedostatky, už v konkrétních 

lokalitách a návrhy na jejich zlepšení rozpracuji v následujících kapitolách (5.2 – 5.5). 

Návrhy vypracuji ve dvou variantách, úsporně a velkoryse.  

 

5.2. Lokalita A 

Jak již bylo zmíněno, v této lokalitě je potřeba „pouze“ snížit rychlost vozidel 

přijíždějících do města. V dnešní době se celá řada obcí spoléhá na psychologické prvky 

zklidnění. Tyto prvky mají nespornou výhodu v pořizovacích cenách, nicméně jejich 

účinnost s časem klesá. Po určité době tato opatření působí pouze na řidiče neznalé 

místních poměrů. Na druhou stranu fyzické prvky zklidnění fungují (za předpokladu 

pravidelné údržby) po celou dobu své životnosti s nezměněným účinkem. Po zvážení 

všech pro a proti jsem se rozhodl navrhnout zde fyzické zklidnění. Konkrétně jsem se 

rozhodl vytvořit zde střední dělící ostrůvek, který donutí řidiče ke změně směru jízdy         

a donutí je snížit rychlost (za předpokladu komfortní jízdy). 

5.2.1. Navrhované uspořádání komunikace [3, 6] 

V novém uspořádání komunikace (viz příloha A.1), jsem navrhl střední dělící 

ostrůvek dlouhý 35,30 m a široký 3,15 m. Šířka středního dělícího ostrůvku by měla být 

minimálně 2/3 šířky jízdního pruhu, což je splněno. Šířka jízdního pruhu před ostrůvkem   
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a ve směrových obloucích kolem ostrůvku je 3,25 m, za ostrůvkem jsem navrhl zúžení 

jízdního pruhu na hodnotu 3,00 m. Důvod proč jsem navrhl i fyzické zúžení vozovky je 

ten, že po pravé straně při jízdě směrem do města vyrůstá nová obytná zóna. 

Předpokládám tedy, že v rámci stavby dopravní infrastruktury v dané zóně vznikne i nový 

chodník, právě při pravé straně vozovky směrem do města. Objíždění středového 

ostrůvku je zajištěno pomocí tří protisměrných směrových oblouků. Všechny tři směrové 

oblouky mají shodný poloměr 100 m. Ostrůvek je celý situován na jízdním pruhu 

směřujícím směrem do města, nijak tedy neomezuje dopravu směřující ven z města. 

Navrhované úpravy jsou dimenzované tak, aby neomezovaly provoz největších, 

zde se vyskytujících vozidel. Vjezd těžkých nákladních vozidel na vjezdu do města není 

nijak omezen (je omezen až na první následující křižovatce, kde je jízda nákladních 

vozidel odkloněna tak, aby se vyhnuly centru města). Jako největší vozidlo jsem tedy 

uvažoval nákladní soupravu. Pro ověření možnosti průjezdu jsem použil vlečné křivky 

v programu AutoPath. Přestože se v návrhu vyskytují tři protisměrné směrové oblouky     

o poloměru 100 m, není jízda nákladní soupravy nijak omezena. Obrys nákladní soupravy 

při průjezdu kolem středního dělícího ostrůvku je dobře patrný na následujícím obrázku. 

 

Obrázek 12 – Obalové křivky největšího vozidla v lokalitě A 

5.2.2. Navržené materiály a konstrukce [7] 

V rámci navrhovaných úprav (viz příloha A.2) jsem navrhl rekonstrukci asfaltového 

povrchu v celém rozsahu stavby. Rekonstrukce bude probíhat odfrézováním stávajícího 

krytu a položením dvou nových vrstev, obalovaného kameniva ACP16+ dospod                 

a asfaltového betonu ACO11 jako vrchní obrusné vrstvy. V místě rozšíření vozovky, 

vlivem středního dělícího ostrůvku, se musí vybudovat kompletní vozovková konstrukce. 

Nová konstrukce bude na stávající napojena zazubením. Nová konstrukce musí být 

dimenzovaná na intenzitu dopravy v daném úseku komunikace. Dle mého průzkumu je 

v tomto úseku komunikace je intenzita těžké nákladní dopravy cca 45 voz/24h. Zde se 
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mnou naměřené hodnoty rozchází s hodnotami, které uvádí CSD 2010. Hodnota RPDI 

těžké nákladní dopravy je podle CSD 297 voz/24h jedná se tedy o přibližně 6x vyšší 

hodnotu intenzity. Oba průzkumy od sebe dělí 5 let, což je poměrně dlouhá doba a je tedy 

možné, že se v tomto čase provedla určitá opatření snižující průjezd TNV. Přesto jsem se 

rozhodl dimenzovat komunikaci na hodnotu s CSD, aby zde byla jistota, že nová 

komunikace bude dostatečná. Konstrukce je navržena dle TP 170 – Navrhování vozovek 

pozemních komunikací, katalogový list D1-N-1-IV-PIII, dále jen konstrukce A a je 

následující: 

Asfaltový beton ACO11 tl. 40 mm 

Spojovací postřik PS 0,3 kg/m2 

Obalované kamenivo ACP16+ tl. 80 mm 

Mechanicky zpevněné kamenivo MZK tl. 150 mm 

Štěrkodrť ŠDA tl. 200 mm 

Celkem min. tl. 470 mm 

Modul přetvárnosti na povrchu vrstvy MZK je Edef,2 = 130 MPa, na vrstvě štěrkodrti je 

Edef,2 = 80 MPa. Na povrchu zemní pláně je Edef,2 = 45 MPa. 

Tabulka 14 – Jednotlivé vrstvy konstrukce A 
[7] 

Tato konstrukce je dimenzovaná na průjezd až 440 TNV/24h. Případně je možné 

udělat v místě stavby zkušební vrt, aby se zjistila přesná konstrukce stávající vozovky.    

U komunikace jsem navrhl nezpevněnou krajnici, ta bude zhotovena z živičného frézinku. 

Vlastní střední dělící ostrůvek bude lemován betonovou obrubou 300/195/600 viz 

následující obrázek. 

 

Obrázek 13 – Použitá betonová obruba 300/195/600 
[20] 
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Vnitřní prostor středního dělícího ostrůvku může být zatravněn, nicméně to zvyšuje 

náklady na pravidelnou údržbu a proto jsem zvolil „bezúdržbovou“ variantu. Povrch bude 

tvořen kamennou dlažbou 120/120/120, dále jen konstrukce B, která bude usazena 

v betonovém loži následujícím způsobem: 

Kamenná dlažba tl. 120 mm 

Betonové kladecí lože  tl. 100 mm 

Celkem min. tl. 220 mm 

Modul přetvárnosti na povrchu zemní pláně je Edef,2 = 90 MPa. 

Tabulka 15 – Jednotlivé vrstvy konstrukce B 
[7] 

Střední dělící ostrůvek není primárně určen k pojíždění. Pod konstrukcí B bude 

nicméně ještě konstrukce stávající vozovky, která v případě pojíždění (např. během 

nějaké krizové události) zajistí dostatečnou oporu.  

5.2.3. Navržené dopravní značení [8, 9] 

V rámci stavby bude osazeno nové SDZ a dojde k posunu stávajícího SDZ. Nově 

osazená bude SDZ IS10c (Návěst změny směru jízdy), ta musí být umístěna ve vhodné 

vzdálenosti od středního dělícího ostrůvku, aby na něj s dostatečným předstihem 

upozorňovala. Stávající SDZ IS12a a IS12b (Obec a Konec obce) bude posunuto tak,  

aby lépe korespondovalo s novým uspořádáním vjezdu do města. Současné umístění 

vychází již do oblasti rozšiřující se komunikace před středním dělícím ostrůvkem.           

Na vlastním ostrůvku musí být umístěna SDZ C4a (Přikázaný směr objíždění vpravo) 

společně se SDZ Z4e (směrovací deska pravá), aby byl zajištěn správný směr objíždění 

středního dělícího ostrůvku.  

Po dokončení fyzických prací dojde k vytvoření nového VDZ. Kolem středního 

dělícího ostrůvku bude vyznačeno VDZ V4 (Vodící čára), o šíři 0,125 m. Klíny vznikající 

rozdělením podélné čáry V1a před ostrůvkem budou vyplněny dopravním stínem V13a 

(Šikmé rovnoběžné čáry). Veškeré VDZ bude vytvořeno technologií plastu taženého       

za studena.  

5.2.4. Výpočet investičních nákladů [10, 22] 

Nakonec jsem vypočítal hrubý odhad investičních nákladů na mnou navrženou 

úpravu. Jednotlivé položky jsou zpracovány do následující tabulky. 
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ORIENTRAČNÍ PROPOČET INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ 

Popis položky 
Množství  

MJ 
Jedn. 

Celkem 
(výměra)  cena 

  
   

  

Příprava území 
   

  

  
   

  

Odstranění asfaltového povrchu frézováním 560,00 m
2
 165,00 92 400,00 

Odstranění komplet svislého dopravního značení 2,00 ks 370,00 740,00 

Celkem       93 140,00 

  
   

  

Zemní práce 
   

  

  
   

  

Sejmutí ornice v rámci stavby 30,00 m
3
 49,00 1 470,00 

Výkopy s odvozem na skládku 90,00 m
3
 784,00 70 560,00 

Celkem       72 030,00 

  
   

  

Kryty, konstrukce 
   

  

  
   

  

Konstrukce A 130,00 m
2
 1 295,00 168 350,00 

Konstrukce B 65,00 m
2
 525,00 34 125,00 

Osazení betonových obrubníků 300/195/600 do betonového 
lože  

72,00 m 687,00 49 464,00 

Rekonstrukce asfaltového povrchu 615,00 m
2
 950,00 584 250,00 

Celkem       836 189,00 

  
   

  

Ostatní konstrukce a práce 
   

  

  
   

  

Dopravní značení vodorovné  75,00 m
2
 250,00 18 750,00 

Montáž dopravní značky včetně sloupku 2,00 ks 1 000,00 2 000,00 

Montáž velkoformátové dopravní značky včetně sloupku 1,00 ks 2 800,00 2 800,00 

Konečné terénní úpravy 570,00 m
2
 58,00 33 060,00 

Zeleň (pouze zasetí trávy) 570,00 m
2
 67,00 38 190,00 

Celkem       94 800,00 

  
   

  

  
   

  

Reserva 10% 
   

109 615,90 

CELKEM 
   

1 205 774,90 

  
   

  

  
   

  

21% DPH 
   

253 212,73 

Náklady celkem včetně DPH       1 458 987,63 

Tabulka 16 – Orientační propočet investičních nákladů – Lokalita A 
[10, 22] 
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5.3. Lokalita B 

V lokalitě B jsem se rozhodl pro stejné řešení jako v předešlém případě. Vytvořím zde 

tedy střední dělící ostrůvek, který budou řidiči jedoucí směrem do centra nuceni objíždět. 

V předešlé lokalitě nebyl problém s vlastníky zasažených parcel, neboť veškeré zasažené 

pozemky byly v majetku města Krupka. V této lokalitě ovšem přilehlí pozemek při pravém 

okraji komunikace směrem do centra městu nepatří. Z toho důvodu jsem střední dělící 

ostrůvek navrhl nejužší, jak mi dovolila norma, abych co nejmenší měrou zasáhl             

na soukromí pozemek. 

5.3.1. Navrhované uspořádání komunikace [3] 

V nově navrženém uspořádání (viz příloha B.1) zde vznikne střední dělící ostrůvek 

široký 2,10 m a dlouhý 35,55 m. Jak již bylo zmíněno, musel jsem zde navrhnout,           

co nejužší dělící ostrůvek. Z toho důvodu je použita míra 2,10 m, což jsou přibližně            

2/3 z šířky jízdního pruhu, který je zde 3,25 m. Šířka jízdních pruhů je v oblasti ostrůvku 

nezměněna a za ostrůvkem směrem do centra taktéž. Vozovku za ostrůvkem jsem 

nezúžil z toho důvodu, že vozovka dále pokračuje přibližně 350 m v uspořádání bez 

chodníků pouze s příkopy po obou stranách. Bylo by tedy zbytečně nákladné zužovat 

zhruba 350 m vozovky. Výsledný efekt vytvoří vlastní šikana, která řidiče upozorní          

na změnu dopravního režimu. Stejně jako v předešlé lokalitě i zde jsem na vytvoření 

šikany použil 3 protisměrné směrové oblouky, všechny o shodném poloměru 100 m. 

Jízda těžké nákladní dopravy zde není nijak omezena, z toho důvodu jsem opět 

výsledný návrh podrobil zkušebnímu projetí nákladní soupravy, pomocí programu            

na tvorbu vlečných křivek. Z následujícího obrázku je dobře patrné, že navrhované úpravy 

nepůsobí žádné omezení pro největší, zde se vyskytující vozidlo. 

 

Obrázek 14 - Obalové křivky největšího vozidla v lokalitě B 

5.3.2. Navržené materiály a konstrukce [7] 

Navržené materiály a konstrukce (viz příloha B.2) jsou úplně stejné jako u předešlé 

lokality. V rámci celé stavby dojde k rekonstrukci asfaltového povrchu, za použití stejného 
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postupu a materiálů jako v předchozí lokalitě. Na rozšířené části komunikace, vpravo       

od středního dělícího ostrůvku při jízdě směrem do centra, bude vytvořena nová 

vozovková konstrukce. Z výsledků mého průzkumu vyplívá, že RPDI těžké nákladní 

dopravy je 90 TNV/24h. S připočtenou odchylkou způsobenou krátkou dobou průzkumu 

se intenzita dostává přes 90 TNV/24h, z toho důvodu jsem nucen použít konstrukci A 

stejně jako v předešlém případě. Tato silniční konstrukce je dimenzovaná na 440 

TNV/24h. Lemování ostrůvku bude opět vybudováno pomocí betonových silničních obrub 

300/195/600 viz obrázek 12. Střed ostrůvku bude opět vyplněn kamennou dlažbou 

(konstrukce B). 

5.3.3. Navržené dopravní značení [8, 9] 

 V rámci stavby bude osazeno nové SDZ a to konkrétně značky IS10c (Návěst 

změny směru jízdy) v dostatečném předstihu před vlastním ostrůvkem. Na začátku 

dělícího ostrůvku bude osazena značka  C4a (Přikázaný směr objíždění vpravo) společně 

se SDZ Z4e (směrovací deska pravá), tyto dvě značky zaručí objíždění ostrůvku 

správným směrem. Stávající SDZ IS12a a IS12b (Obec a Konec obce) bude přesunuto 

před ostrůvek, aby zajišťovalo nižší dovolenou rychlost při jízdě kolem ostrůvku. 

V současné době jsou značky označující začátek a v protisměru konec obce umístěny 

přibližně 30m za ostrůvkem směrem do centra. V tomto místě ovšem realizace ostrůvku 

nebyla možná, protože na příkopy po stranách komunikace rovnou navazují ploty 

ohraničující soukromé pozemky. Muselo tedy dojít k posunutí zmíněných značek              

a k realizaci zklidňujícího opatření v místě kde je pro něj dostatek prostoru. 

 Po skončení fyzických prací bude obnoveno VDZ kolem ostrůvku bude jízdní pruh 

ohraničen vodícími čarami V4. V místech, kde se rozděluje podélná čára V1a vlivem 

rozšíření komunikace bude vytvořen dopravní stín V13a usměrňující jízdu vozidel. 

5.3.4. Výpočet investičních nákladů [10, 22] 

Na závěr navržených úprav v lokalitě B jsem, stejně jako v předešlé lokalitě, 

sestavil hrubou kalkulaci investičních nákladů. Celá kalkulace je vyobrazena v následující 

tabulce. 
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ORIENTRAČNÍ PROPOČET INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ 

Popis položky 
Množství  

MJ 
Jedn. 

Celkem 
(výměra)  cena 

  
   

  

Příprava území 
   

  

  
   

  

Odstranění asfaltového povrchu frézováním 450,00 m
2
 165,00 74 250,00 

Odstranění komplet svislého dopravního značení 2,00 ks 370,00 740,00 

Celkem       74 990,00 

  
   

  

Zemní práce 
   

  

  
   

  

Sejmutí ornice v rámci stavby 26,00 m
3
 49,00 1 274,00 

Výkopy s odvozem na skládku 80,00 m
3
 784,00 62 720,00 

Celkem       63 994,00 

  
   

  

Kryty, konstrukce 
   

  

  
   

  

Konstrukce A 85,00 m
2
 1 295,00 110 075,00 

Konstrukce B 33,00 m
2
 525,00 17 325,00 

Osazení betonových obrubníků 300/195/600 do betonového lože  62,00 m 687,00 42 594,00 

Rekonstrukce asfaltového povrchu 400,00 m
2
 950,00 380 000,00 

Celkem       549 994,00 

  
   

  

Ostatní konstrukce a práce 
   

  

  
   

  

Dopravní značení vodorovné  38,00 m
2
 250,00 9 500,00 

Montáž dopravní značky včetně sloupku 2,00 ks 1 000,00 2 000,00 

Montáž velkoformátové dopravní značky včetně sloupku 1,00 ks 2 800,00 2 800,00 

Konečné terénní úpravy 350,00 m
2
 58,00 20 300,00 

Zeleň (pouze zasetí trávy) 350,00 m
2
 67,00 23 450,00 

Celkem       58 050,00 

  
   

  

  
   

  

Reserva 10% 
   

74 702,80 

CELKEM 
   

821 730,80 

  
   

  

  
   

  

21% DPH 
   

172 563,47 

Náklady celkem včetně DPH       994 294,27 

Tabulka 17 – Orientační propočet investičních nákladů – Lokalita B 
[10, 22] 
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5.4. Lokalita D 

Jak jsem již zmínil v kapitole 4.5.4, v lokalitě C by navrhované úpravy 

představovaly zbytečně vysoké náklady s minimálním finálním efektem. Přejdu tedy 

rovnou k lokalitě D. Tato lokalita se kategoricky liší od předešlých. Jedná se o rozlehlé 

území v samém centru města krupky. Tato oblast v sobě zahrnuje křížení ulic 

Komenského x Dlouhé, B. Němcové x Dlouhé, prostor ulice Dlouhé mezi zmíněnými 

křižovatkami. Dále ulici B. Němcové, od křížení s ulicí dlouhá k Mariánskému náměstí 

včetně části náměstí a celí prostor ulice za poštou. Úpravy v lokalitě D rozdělím na dvě 

varianty. Nebude se jednat ani tak o úspornou a velkorysou variantu, ale spíš o různé 

možnosti organizace dopravy v dané lokalitě (viz přílohy D.1.1.1 a D.1.2.1).    

5.4.1.   Navrhovaná organizace provozu v 1. variantě 

Ve variantě 1 (viz příloha D.1.1.1) jsem navrhl zjednosměrnění ulice Dlouhá           

a to směrem od křížení s ulicí Komenského dolů, ke křížení s ulicí B. Němcové. Odkud by 

opět pokračovala jako obousměrná komunikace. Na křížení ulic Komenského a Dlouhá 

jsem navrhl úpravu fyzických hran komunikací, aby lépe odpovídaly nové organizaci 

dopravy, viz následující kapitola. Navrhl jsem přestavbu křižovatky ulic Dlouhá                  

a B. Němcové z průsečné křižovatky na dvě stykové. Takového uspořádání jsem dosáhl 

tím, že jsem zvětšil poloměr směrového oblouku na hlavní komunikaci a posunul celou 

komunikaci směrem k přilehlému parkovišti. Díky tomu jsem získal prostor pro dvě 

odsazené menší křižovatky namísto jedné prostorově nebezpečně naddimenzované. 

Zmíněné parkoviště mým zásahem značně utrpělo, a proto jsem navrhl nové, u kterého 

jsem posunul vjezd     a navíc ho značně zkapacitnil. V ulici B. Němcové jsem dále navrhl 

kapacitní parkoviště. Toto parkoviště jsem usadil na plochu vedle budovy městského 

úřadu, kde se již v současné době parkuje. Jedná se nicméně o z části nezpevněnou 

plochu a parkování zde není nijak organizované. Dále jsem na mariánském náměstí 

omezil vjezd do severní části náměstí kolem budovy městského úřadu pouze pro vozidla 

s povolením města Krupka. Pro celou tuto odbočku jsem navíc navrhl výměnu 

současného krytu za dlažbu, aby se tím zdůraznila změna dopravního režimu. 

Komunikace vedoucí přes Mariánské náměstí vytváří v současné době značný bariérový 

efekt. Z tohoto důvodu, jsem navrhl velkorysý přechod pro chodce integrovaný                

do širokého příčného prahu, s využitím středního dělícího pásu. Zde budou také 

vybudovány nové bezbariérové autobusové zastávky, které budou provedeny jako 

zátkové. Ulici za poštou jsem vzhledem k jejímu charakteru navrhl jako obytnou zónu. 

V souvislosti s tím dojde k výměně současného krytu za dlažbu. Ulici jsem se navíc 

rozhodl zaslepit v místě, kde navazuje na Mariánské náměstí pomocí fyzických sloupků 

zajišťujících nemožnost projetí dvoustopých vozidel. 
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5.4.2. Navrhované uspořádání komunikací v 1. variantě [3] 

Nové uspořádání celé lokality D v 1. variantní úpravě je znázorněno v přílohách 

D.1.1.2 až D.1.1.6. 

V lokalitě D1 (křížení ulic Komenského x Dlouhá) se z prostorových důvodů nedají 

navrhovat žádné velké úpravy (za předpokladu zachování všech okolních budov). Přesto 

jsem navrhl úpravu a to konkrétně lokální zúžení hlavní komunikace na maximální 

možnou míru. Díky tomu jsem dosáhl naopak rozšíření chodníků. Hlavní komunikace zde 

vytváří velice silný bariérový efekt, nejbližší přechod pro chodce se od této křižovatky 

nachází 100 m východním směrem a západním směrem dokonce více než 350 m. 

z tohoto důvodu jsem zde umístil přechod pro chodce dlouhý 7,85 m. V případě této 

křižovatky musí být přechod umístěný právě tak, jak jsem ho navrhl. Hlavní komunikace 

zde vede ve směrovém oblouku a tohle je jediné místo, ze kterého má chodec výhled        

na obě strany. Právě toto místo navíc lidé používají k přecházení již v současné době       

a to i přesto, že je zde umístěné zábradlí (patrné na následující fotografii).  

 

Obrázek 15 – Pohled na nejčastější místo přecházení vozovky v křižovatce ulic Komenského x Dlouhá 

Komunikaci naproti tomu nelze v tomto místě zúžit a to ani lokálně. Právě 

vzhledem k tomu, že komunikace probíhá v oblouku a musí být tedy naopak rozšířena, 

aby byl umožněn průjezd největšího vozidla. Jako základní šířku hlavní komunikace jsem 

navrhl hodnotu 7 m. V místě přechodu pro chodce je vozovka rozšířena na 7,85 m. 
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Východním směrem se hrany pozvolna rozšiřují a zhruba na 40 m plynule navazují          

na stávající obruby. Západní rameno křižovatky má navrženou šířku 7 m a na původní 

obruby plynule navazují zhruba po 30 m. Zaoblení obrub na všech rozích křižovatky je 

zvoleno vždy nejmenší možné, abych dodržel principy zklidňování. Všechny obruby 

v místech přechodu pro chodce, či místa pro přecházení jsou navrženy jako přejezdové 

s výškou podsádky +2 cm a všechna tato místa jsou také opatřeny varovnými a signálními 

pásy pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. 

  Vzhledem k tomu, že je v této variantě ulice Dlouhá zjednosměrněna, zúžil jsem   

ji na minimální možnou míru, což je 3,75 m.. V takovémto šířkovém uspořádání pokračuje 

ulice Dlouhá až ke křížení s ulicí B. Němcové. Po celé délce ulice jsem zachoval vjezdy 

do garáží a na soukromé pozemky a na všech těchto místech jsou navrženy přejezdové 

obruby s výškou podsádky +2 cm. V místech kde je dostatek prostoru jsem navrhl 

parkovací stání o šířce 2 m a délce 6,75 m. Krajní stání jsou prodloužena, aby bylo 

usnadněno vyjetí zaparkovaných automobilů. Takovýmto způsobem se mi podařilo umístit 

celkem 11 parkovacích stání. V místech, kam se parkovací stání mezi místa vjezdu 

nevešla, jsem navrhl zatravněné ostrůvky s nově vysazenými stromy, abych tím podpořil 

další z principů zklidňování a to i zatraktivnění upravované oblasti. Vysazené stromy      

by měly být jednodruhové, menšího vzrůstu (vhledem k pozdější údržbě). Celkem jsem 

zde umístil 4 stromy.  

V lokalitě D2 jsem navrhl přetvoření stávající nevyhovující průsečné křižovatky     

na dvě stykové. Obě křižovatky jsou od sebe odsazeny přibližně 15 m a jsou navrženy 

tak, aby svým tvarem maximálně zklidňovaly jízdu osobních automobilů. Nově navržená 

komunikace má základní šířku 7 m (ve směrových obloucích je komunikace rozšířena dle 

ČSN 736110). Zde nicméně z logiky věci vyplívá zásadní nedostatek. Dostatečně 

zklidněná komunikace pro osobní automobily (dostatečně malé poloměry směrových 

oblouků a úzké jízdní pruhy) představuje omezení pro nákladní vozidla a naopak vhodná 

komunikace pro pohyb nákladních automobilů je pro osobní automobily rozměrově 

předimenzovaná. Tento problém jsem vyřešil využitím zpevněných srpovitých krajnic, 

které pro osobní dopravu vytváří překážku (za předpokladu komfortní jízdy), ale pro 

nákladní automobily nepředstavují výrazné omezení. Výslednou Šířku komunikace, 

použité poloměry zaoblení a využití srpovitých krajnic jsem ověřil pomocí vlečných křivek. 

Na následujícím obrázku je vidět, že těžké nákladní vozidlo projede křižovatkou 

s minimálním zásahem do protisměrného pruhu a využívá při tom i zmíněnou zpevněnou 

srpovitou krajnici. Pro simulaci vlečných křivek jsem použil skříňové nákladní vozidlo 

představující například vůz HZS, či popelářský vůz, protože nákladní soupravy mají        

do této části města zakázaný vjezd.  
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Obrázek 16 – Obalové křivky největšího vozidla v lokalitě D2, varianta 1 

 Část Ulice B. Němcové od křižovatky směrem na Soběchleby je v současné době 

uspořádána jako jednosměrná a to směrem ven z křižovatky. V mém návrhu je tato část 

komunikace stále jednosměrná, nicméně jsem navrhl její zúžení na pouze jeden pruh       

o minimální možné šířce dle ČSN 736110 a to na hodnotu 3,75 m. Zúžením vozovky opět 

(jako v případě ulice Dlouhá) vznikl prostor na vytvoření parkovacích stání, celkem jsem 

zde navrhl 4 stání o šířce 2 m a délce 6,75 m (krajní stání jsou rozšířena, aby umožnila 

snazší výjezd zaparkovaných vozidel).  

 V současném uspořádání zde hlavní silnice vede do odbočky, v nově navrženém 

uspořádání jsem zvětšil poloměr směrového oblouku na hlavní komunikaci. Tím došlo 

k značnému napřímení trasy v hlavním směru. Vnitřní hranu směrového oblouku jsem 

oproti stávajícímu stavu posunul o cca 7 m. Tímto posunem však došlo k zásahu            

do přilehlé plochy parkoviště. Z toho důvodu jsem navrhl parkovací plochu zcela novou. 

Současný výjezd z parkoviště se nachází příliš blízko nově vzniklé stykové křižovatky, 

proto jsem posunul vjezd 45 m. jižním směrem. Vlastní parkoviště tvoří celkem 18 

kolmých parkovacích stání o šířce 2,5 m a délce 4,5 a 5 m. Jízdní pás parkoviště je široký 

6 m. V místech, kde na parkovací stání navazuje zeleň, jsem použil délku stání 4,5 m (lze 

zde započítat 0,5 m převis automobilu směrem do zeleně). Naproti tomu v místech,      

kde se k parkovacím stáním připojuje chodník, jsem použil délku stání 5 m, aby převis 

automobilu zbytečně nezabíral prostor chodcům. Krajní stání jsou rozšířena o 0,25 m.    

Na parkovišti jsem navrhl vyhrazené parkovací místo pro osobu těžce pohybově 
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postiženou. Takovéto vyhrazené místo zde bylo i před úpravami a bylo reservované      

pro jedno konkrétní vozidlo, z toho důvodu jsem navrhl posun stávající SDZ IP12 

(vyhrazené parkoviště) s vyznačením konkrétní RZ na odpovídající pozici k nově 

vzniklému místu. U vyhrazeného parkovacího místa jsem navrhl sníženou obrubu 

s výškou podsádky +2 cm, aby zde bylo zaručeno bezbariérové užití. V rámci návrhu 

parkovací plochy jsem navrhl rozšíření vjezdu k dalším parkovacím plochám mezi domy 

vysokopodlažní zástavby. Tento vjezd je v současné době široký 3,2 m a v navržené 

úpravě 4 m. V místě navrženého vjezdu se nachází vzrostlý strom, který jsem, vzhledem 

k prostorovým možnostem, navrhl pokácet. Jako náhradu jsem do oblastí zeleně navrhl 

vsadit nové stromy. Mělo by se jednat o stejný druh stromů, jaký bude použit v ulici 

Dlouhá. Bude zde vysazeno celkem 15 nových stromů. Tímto opatřením se pozvedne 

celková úroveň nově navržených úprav.             

V Blízkosti obou stykových křižovatek jsem umístil přechody pro chodce,        

abych podpořil pěší mobilitu v dané oblasti a komunikace zde nevytvářela bariérový efekt.       

Na zjednosměrněné komunikaci v ulici Dlouhá je vzhledem k zúžení komunikace přechod 

pro chodce dlouhý 4,3 m. V ulici B. Němcové (směrem na Soběchleby) je šířková situace 

vozovky obdobná jako v předešlém případě, přesto je přechod pro chodce v nejširším 

místě komunikace dlouhý 7 m. Na hlavní komunikace jsem vytvořil dva přechody            

pro chodce, oba o shodné délce 6,5 m. První jsem umístil zhruba 50 m od křižovatky 

jižním směrem. Zde jsem navrhl i místo pro přecházení vedoucí přes výjezd z Mírového 

náměstí, dlouhé 6 m. V této oblasti jsem navíc navrhl kontejnerové stání určené                             

až pro 6 plastových kontejnerů o objemu 1100 l. Druhý přechod jsem umístil v těsné 

blízkosti křižovatky směrem na Mariánské náměstí. U obou přechodů pro chodce jsem 

navrhl lokální zúžení vozovky právě na šířku 6,5 m. Takovéto zúžení je další z řady prvků, 

které v konečném důsledku přispívají k celkovému zklidnění komunikace. U všech 

přechodů jsou navrženy snížené obruby a příčné, či v případě potřeby podélné rampy 

s maximálním podélným sklonem nepřevyšujícím hodnotu 12,5 % a příčným sklonem 

maximálně 2 %.     

Nyní se dostávám dále do ulice B. Němcové směrem k Mariánskému náměstí,      

do oblasti pracovně označenou jako lokalita D3. Celou ulici B. Němcové jsem navrhl zúžit 

na hodnotu 7 m. Tímto opatřením se vytvoří prostor pro rozšíření chodníků, tím dojde 

k podpoře pěší mobility. Podpora chodců byla jedna z hlavních priorit, které mi byly 

vytyčeny ze strany vedení města, protože oblast Mariánského náměstí a přilehlých ulic 

představuje přirozené centrum města. V rámci zužování komunikace jsem v oblasti 

Mariánského náměstí zrušil podélná parkovací stání, která byla vyznačena pouze pomocí 

VDZ a v konečném důsledku pouze rozšiřovala silnici a navíc jich zde nebyl dostatek. 

V celkem malém prostoru vedle sebe se tu nachází Městský úřad, Masarykova základní 
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škola, obchody a další místa kam lidé pravidelně dojíždí. Při terénním průzkumu jsem 

zjistil, že lidé k parkování využívají nejen prostory, které nejsou pro parkování primárně 

určeny (jako například nezpevněné plochy vedle městského úřadu), ale i místa kde je 

parkování vysloveně rizikové (např. u chodníku při okraji komunikace). Takovéto 

parkování je z hlediska bezpečnosti velmi rizikové. Rozhodl jsem se, proto vytvořit zde 

dostatečně kapacitní parkovací plochu. Vedle budovy městského úřadu se nachází 

nezpevněná plocha, která je již nyní částečně využívána jako parkoviště. Výhodou této 

plochy je, že je velmi blízko samotného náměstí a navíc je celá v majetku města Krupka. 

Navržené parkoviště má kapacitu 91 parkovacích míst, z nichž je 5 v provedení jako 

vyhrazená parkovací stání pro osoby těžce pohybově postižené. Parkovací místa jsou 

navržena o šířce 2,5 m a délce 4,5, či 5 m U míst dlouhých 4,5 m je počítáno s 0,5 m         

pro převis automobilu. Místa o délce 5 m zde jsou použita, protože v některých místech 

nelze místa uspořádat jinak (např. kvůli výjezdu ze soukromého pozemku) a přesto mají 

kolem sebe nadbytek prostoru. Vzhledem k tomu, že se tato plocha nachází ve sklonu, 

navrhl jsem v jižní části parkoviště využít palisády. Vyřeší se tak problém s převýšením 

jednotlivých ramen parkoviště a nebude zde muset být zbytečně velký podélný sklon 

parkovacích stání. V současné době zde stojí několik vzrostlých stromů, přestože sem se 

jim snažil během navrhování vyhnout, musel jsem 3 z nich navrhnout na pokácení. Místo 

nich jsem však navrhl vysazení 4 nových. Podél jižní strany budovy městského úřadu,     

se v současné době, nedá dostat přímo na Mariánské náměstí, protože zde stojí zeď. 

Navrhl jsem tedy ubourání zmíněné zdi, tím se vytvoří přímé propojení parkovací plochy   

a Mariánského náměstí.  

Při navrhování úprav v oblasti Mariánského náměstí jsem se zaměřil pouze         

na dopravní problematiku. Z toho důvodu jsem ve střední části náměstí označil poměrně 

velkou plochu pouze jako vnitřní parkovou plochu. Toto území je čistě okrasná plocha 

obsahující různou vegetaci, fontánu, okrasné zídky, apod.. Tento prostor musí upravovat 

osoba k tomu určená, jako např. architekt. Nemám tedy na úpravu této plochy       

potřebnou kvalifikaci. Vozovku vedoucí přes Mariánské náměstí jsem navrhl v základní 

šířce 7 m. V západní části náměstí je v současné době problém s předimenzovaným 

dopravním prostorem a zároveň s absolutně nevyhovujícími autobusovými zastávkami, 

z nichž jedna má jako nástupní hranu určené schody, jak je vidět na následující fotografii. 
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Obrázek 17 – Pohled na nevyhovující autobusovou zastávku 

 Abych vyřešil problém autobusových zastávek a zároveň zajistil zklidnění dopravy, 

navrhl jsem střední dělící pás, díky němuž zde vzniknou v obou směrech zátkové 

zastávky. Zároveň jsem díky střednímu dělícímu pasu získal možnost navrhnout dělený 

přechod pro chodce, čímž se zvýší bezpečnost přecházejících. Střední dělící pás je 

dlouhý 47,25 m a široký 2,5 m. Díky šířce 2,5 m je přecházení i pro matky s kočárky. 

Přechod je vybaven signálními a varovnými pásy, pro usnadnění pohybu nevidomých 

osob. Abych vyřešil problém rampování chodníků u přechodu pro chodce, navrhl jsem 

celý přechod převést přes široký příčný práh. Díky tomu bude přecházení komfortní, 

v jedné výškové úrovni. Zároveň se tím značně zklidní doprava. Široký příčný práh         

má rampy dlouhé 4 m se sklonem 1:40, lavice prahu má délku 7 m. Takto zvolené 

rozměry zaručují bezproblémové přejetí prahu i pro autobusy. [11]  

 Další navrhovanou změnou v oblasti Mariánského náměstí je nové vedení 

komunikace vedoucí podél budovy městského úřadu. V novém uspořádání bude částečně 

provedena v jednosměrném režimu a výjezd na hlavní komunikaci bude posunut              

o přibližně 30 m východním směrem. Toto posunutí je zde navrženo, protože kdyby byl 

výjezd z této části náměstí veden po původní trajektorii, kolidoval by jeho směr s proudem 

chodců vedoucím z přechodu pro chodce a přilehlé autobusové zastávky. Celá tato 

komunikace bude navíc určena pouze pro pohyb vozidel s povolením městského úřadu. 
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Právě pro tato vozidla jsou určena i nově vzniklá parkovací stání. Tato stání jsou 2 m 

široká a 6,75 m dlouhá, krajní stání jsou vždy rozšířena. V rámci návrhu jsem určil dva 

stromy k pokácení. Jako náhradu jsem zde navrhl 3 nové stromy. Vzhledem k tomu,       

že nebudu (jak již bylo řečeno) zasahovat do parkových ploch, Umístil jsem tyto stromy   

na vydlážděnou plochu. Tyto stromy budou vybaveny ochrannou mříží způsobem, který je 

vidět na následujícím obrázku. 

 

Obrázek 18 – Typ navržené ochrané mříže 
[21]

  

 Poslední upravovaná oblast je ulice Za Poštou. V této ulici se nachází pouze 

rodinné domy, nejsou zde žádné obchody ani jiná zařízení přitahující dopravu. 

V současné době zde nejsou vybudovány chodníky a celý uliční prostor má jedno výškové 

uspořádání. Tato ulice již nyní vykazuje atributy vhodné pro obytnou zónu, z toho důvodu 

jsem se rozhodl zde obytnou zónu vytvořit. Na vjezdu do této oblasti (z ulice Dlouhá), 

jsem umístil varovný a signální pás, který upozorní nevidomé osoby na vstup do této 

zóny. V místech, kde je dostatek prostoru jsem navrhl parkovací stání. Tato stání mají 

šířku 2,5 m, 0,5 m navíc je zde použito jako odsazení od pevné překážky (stání jsou 

umístěna podél zdi) a dlouhá jsou 7,75 m. Takto jsem zde umístil osm nových 

parkovacích míst. Vnitřní uliční křížení (přibližně v polovině ulice Za Poštou) jsem navrhl 

jako zvýšenou plochu. Zlepší se tak výšková situace na vjezdu do přilehlé garáže             

a zároveň to bude působit jako zklidňující prvek. Dále jsem umístil dalších 8 parkovacích 

míst na plochu u bytového domu, která již v současné době byla určena pro parkování. 

Tato plocha nicméně nebyla nijak organizovaná. Dále jsem učinil účinné opatření,            

abych zabránil průjezdné dopravě ulicí Za Poštou a to tak, že jsem ji zaslepil pomocí 

sloupků zabraňujících projetí dvoustopých vozidel, v úzkém hrdle mezi ulicí Za Poštou       

a Mariánským náměstím.    

5.4.3. Navržené materiály a konstrukce v 1. variantě [7] 

Používané materiály a konstrukce jsou pro celý návrh shodné a jsou dobře patrné 

v příloze D.2. V návrhu jsem použil betonové silniční obruby o rozměrech                     

120-150/250/1000, ty jsou užívány k oddělení vozovky od ostatních konstrukcí a navrhuji 
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je s výškou podsádky +10 cm, nebo +8 cm v případě užití na parkovišti. V místě vjezdu, 

přechodu pro chodce, či místa pro přecházení jsou použity přejezdové silniční obruby      

o rozměrech 150/150/1000 osazené s převýšením +2 cm. Dále jsem navrhl využití 

silničních obrub 100/250/1000 a to na oddělení vozovky od jiného povrchu, nebo povrchů 

s různým charakterem využití (chodníková dlažba od silnější s možností pojíždění).         

U tohoto typu obruby jsem použil výšku podsádky +-0 cm, nebo +2 cm např.                  

pro parkovací stání. Na oddělení chodníkových ploch jsem využil klasické parkové obruby 

50/200/1000. Na přemístěné autobusové zastávky jsem použil bezbariérové obruby 

400/330/1003 s výškou nástupní hrany +20 cm. Obruby jsou vidět na následujícím 

obrázku. 

 

Obrázek 19 – Použitá bezbariérová obruba 
[20] 

V místech s velkým převýšením terénu (parkoviště v ulici B. Němcové a vjezdy do garáží 

v ulici Za Poštou) jsem vzniklý výškový posun vyřešil využitím palisád. Navrhl jsem použití 

dvou druhů palisád. První typ má obdélníkový průřez o rozměrech 180/120 a délku 400 

mm. Tento druh bude použit v ulici za poštou na převýšení garážové vjezdy. Druhý typ 

palisád má kruhový průřez o průměru 200 mm a délku 800 mm. Tento typ jsem zde 

navrhl, protože na palisádu z obou stran navazuje zeleň, takže nevadí její nepravidelná 

hrana tvořena oblouky a navíc vyniká svou vysokou dekorativní hodnotou. 

  V rámci navržených úprav jsem v některých místech navrhl vedení vozovky         

v místech, kde v současné době vede např. zeleň. V těchto místech jsem navrhl plnou 

vozovkovou konstrukci. Konkrétně se jedná o křižovatku ulic B. Němcové x Dlouhá           

a Mariánské náměstí. Při navrhování konstrukce jsem uvažoval intenzitu těžkých 

nákladních vozidel, která zde dle výsledků mého průzkumu přesahuje hodnotu               

90 TNV/24h. Zvolil jsem tedy konstrukci A, viz tabulka 11. Nová konstrukce bude             

na původní konstrukční vrstvy napojena zazubením. 

Chodníkové plochy jsou navrženy z betonové dlažby 200/100/60 skládané          

do parketového vzoru (stejným způsobem jsou uspořádány stávající chodníkové plochy). 
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Základní příčný sklon navržených chodníků je 2,0 %. Podélný sklon rampových částí 

nepřekračuje hodnotu 12,5 %. Na signální a varovné pásy je navržena dlažba s hmatovou 

úpravou, pro lepší orientaci nevidomých osob. Dále pak musí být tato dlažba v dostatečně 

kontrastním barevném provedení, vzhledem k současným signálním a varovným pásům 

v dané oblasti jsem navrhl barvu červenou. Konstrukce je navržena dle TP170, 

Katalogový list D2-D-1-O-PIII, dále jen konstrukce C, a je s mírnou modifikací následující: 

Zámková dlažba  tl. 60 mm 

Kladecí lože DDK 4-8 tl. 40 mm 

Štěrkodrť ŠDB tl. 200 mm 

Celkem min. tl. 470 mm 

Modul přetvárnosti na povrchu vrstvy štěrkodrti je Edef,2 = 60 MPa. Na povrchu zemní 

pláně je Edef,2 = 45 MPa. 

Tabulka 18 – Jednotlivé vrstvy konstrukce C 
[7] 

Zmíněná modifikace spočívá v použité dlažbě, která je zde o síle 60 mm namísto 

dlažby o síle 80 mm. Slabší dlažbu jsem navrhl z toho důvodu, že se jedná o chodníkové 

plochy, které jsou určeny převážně k pohybu chodců. Přesto jsem zachoval silnější 

kladecí lože a vrstvu štěrkodrti, aby zde byla zachována možnost ojedinělého pojíždění 

myšlená především pro vozidla zimní a letní údržby.   

V místech vjezdů je navržena též konstrukce dle TP 170, katalogový list              

D2-D-1-O-PIII, tentokrát bez modifikací s dlažbou o síle 80 mm, dále jen konstrukce D. 

Tato konstrukce je dimenzována na častější pojíždění vozidel, je proto použita nejen 

v místech vjezdů na soukromé pozemky a do garáží, ale také na parkovacích místech, 

v celém prostoru ulice Za Poštou, v severní části Mariánského náměstí. Obě zmíněné 

lokality byly navrženy na kompletní výměnu krytu z asfaltového na dlážděný, aby se tím 

vizuálně zdůraznil odlišný dopravní režim těchto míst. V případě parkovacích stání bude 

plošně použita dlažba v antracitovém zbarvení a na oddělení jednotlivých parkovacích 

stání se použije dlažba v přírodním zbarvení, aby bylo takto vytvořené VDZ dostatečně 

kontrastní. 

  Samotná parkovací stání jsou navržena na vydláždění, příjezdové cesty 

k jednotlivým stáním jsou nicméně navrženy z asfaltu. V místech, kde se asfaltový povrch 

nachází v současné době, dojde k rekonstrukci jeho povrchu. Na ostatních místech,       

kde se v současné době nachází nějaká jiná konstrukce (např. zeleň), dojde k vybudování 

kompletní vozovkové konstrukce. Vzhledem k nižší předpokládané intenzitě provozu       

na vlastním tělese parkoviště jsem nepoužil konstrukci A, ale slabší konstrukci, která je 
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však pro potřeby parkoviště dostačující. Výslednou konstrukci jsem zvolil dle TP 170, 

katalogový list D1-N-2-VI-PIII, dále jen konstrukce E a je následující: 

 

Asfaltový beton ACO11 tl. 40 mm 

Spojovací postřik PS 0,3 kg/m2 

Obalované kamenivo ACP16+ tl. 50 mm 

Infiltrační postřik  1,0 kg/m2 

Štěrkodrť ŠDA tl. 150 mm 

Štěrkodrť ŠDB tl. 150 mm 

Celkem min. tl. 390 mm 

Modul přetvárnosti na povrchu vrchní vrstvy štěrkodrti je Edef,2 = 80 MPa, na spodní 

vrstvě štěrkodrti je Edef,2 = 50 MPa. Na povrchu zemní pláně je Edef,2 = 30 MPa. 

Tabulka 19 – Jednotlivé vrstvy konstrukce E 
[7] 

 V oblasti širokého příčného prahu a autobusové zastávky jsem se rozhodl 

nepoužít asfaltový povrch, ale kamennou dlažbu. Tento povrch vykazuje stálejší vlastnosti 

při častém zastavování těžkých vozidel, je tedy pro potřeby autobusové zastávky ideální. 

Zvolená konstrukce je dimenzována na průjezd 440 TNV/24h, což je pro tuto oblast 

naprosto dostačující. Konstrukce je zvolena dle TP 170, katalogový list D1-D-3-IV-PIII, 

dále jen konstrukce F, a s drobnou modifikací je následující: 

Kamenná dlažba  tl. 120 mm 

Kladecí lože DDK 4-8  tl. 40 mm 

Mechanicky zpevněné kamenivo MZK tl. 220 mm 

Štěrkodrť ŠDA tl. 250 mm 

Celkem min. tl. 630 mm 

Modul přetvárnosti na povrchu vrstvy MZK je Edef,2 = 150 MPa, na vrstvě štěrkodrti je 

Edef,2 = 90 MPa. Na povrchu zemní pláně je Edef,2 = 45 MPa. 

Tabulka 20 – Jednotlivé vrstvy konstrukce F 
[7] 

 Modifikace konstrukce spočívá v použití kamenné dlažby síly 120 mm, namísto 

betonové o síle 100 mm. Konstrukce F je navržena i na srpovitých krajnicích na křižovatce 

ulic B. Němcové x Dlouhá.         
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Na vhodných místech jsem navrhl oblasti zeleně. V případech, kdy se v těchto 

oblastech nachází v současné době nějaká zpevněná konstrukce, jsem navrhl odstranění 

této konstrukce a následné vyplnění výkopu vhodnou zeminou. Výsledné plochy zeleně 

jsem nakonec navrhl nechat ohumusovat do tloušťky 150 mm a nakonec osadit travním 

semenem.  

5.4.4. Navržené dopravní značení v 1. variantě [8, 9] 

Stejně jako v případě lokalit A a B, jsem i zde navrhl úpravu dopravního značení, 

aby tak lépe odpovídalo nově navrženému uspořádání silničního provozu v dané oblasti. 

Veškeré dopravní značení je navrženo v souladu s TP 65 – Zásady pro dopravní značení 

na pozemních komunikacích a TP 133 – Zásady pro vodorovné dopravní značení na PK.  

V rámci návrhu došlo ke zrušení některých stávajících značek. Například se jedná 

o všechny značky nacházející se v ulici Dlouhá ve směru na zahrádkářskou osadu. Tato 

ulice je v novém uspořádání zjednosměrněna opačným směrem a tak tam tyto značky 

nemají již co dělat. Dále to jsou značky upravující přednost v místech, kde se měnila 

celková dopravní situace. Například na křižovatce ulic B. Němcové x Dlouhá, kde došlo     

ke změně křižovatky s průsečné na dvě stykové. Dále byly zrušeny značky některé 

informativní dopravní značky, upozorňující např. na přechod pro chodce, který se zde 

v nové uspořádání již nenachází. Některé značky nebyly zrušeny celkově, ale byly pouze 

přesunuty na novou pozici. Takto posunuty byly např. informativní značky označující 

umístění autobusových zastávek. Celkem bylo zrušeno v rámci 1. varianty 25 svislých 

dopravních značek, z nichž 3 byly pouze přesunuty na novou pozici. 

Některé stávající dopravní značky zůstaly na svém původním místě, ale přibyla 

k nim značka nová, jako v případě značky omezující vjezd nákladních vozidel do ulice 

Dlouhá ze severní strany (SDZ B4 + E13), ke které přibyla značka IP4b (jednosměrný 

provoz). 

Na nově uspořádané komunikace je logicky potřeba umístit i nové dopravní 

značení. Výsledné dopravní značení jsem umístil tak, aby byl provoz na komunikacích    

na první pohled dobře patrný a aby zde nevznikaly sporné dopravní situace. Mým cílem 

bylo zároveň umístit sem pouze značky nezbytně nutné, aby nedocházelo k informačnímu 

přetížení řidičů. Celkem jsem v návrhu umístil 12 nových svislých dopravních značek.  

Stávající vodorovné dopravní značení nacházející se na Mariánském náměstí        

a na křižovatce ulice B. Němcové x Dlouhá bude během stavebních prací odstraněno.     

Po skončení prací bude vytvořeno nové VDZ technologií plastu taženého za studena.  

5.4.5. Výpočet investičních nákladů v 1. variantě [10, 22]  

Po dokončení vlastního návrhu na stavební úpravy jsem vytvořil hrubou kalkulaci 

investičních nákladů. Jednotlivé započítané položky jsem umístil do následující tabulky. 
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ORIENTRAČNÍ PROPOČET INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ 

Popis položky 
Množství  

MJ 
Jedn. 

Celkem 
(výměra)  cena 

  
   

  

Příprava území 
   

  

  
   

  

Kácení stromů listnatých 10-30 cm 1,00 ks 900,00 900,00 

Kácení stromů jehličnatých 10-30 cm 3,00 ks 830,00 2 490,00 

Kácení stromů jehličnatých 30-50 cm 1,00 ks 1 930,00 1 930,00 

Trhání obrub 2 230,00 m 200,00 446 000,00 

Bourání konstrukčních vrstev vozovky 4 840,00 m
2
 154,00 745 360,00 

Bourání chodníků včetně konstrukčních vrstev 277,00 m
2
 168,50 46 674,50 

Bourání betonu tl. do 15-30 cm 91,00 m
2
 550,00 50 050,00 

Bourání zábradlí s betonovými patkami 18,00 m 400,00 7 200,00 

Odstranění komplet svislého dopravního značení 23,00 ks 370,00 8 510,00 

Celkem       1 309 114,50 

  
   

  

Zemní práce 
   

  

  
   

  

Sejmutí ornice v rámci stavby 270,00 m
3
 49,00 13 230,00 

Výkopy s odvozem na skládku 300,00 m
3
 784,00 235 200,00 

Celkem       248 430,00 

  
   

  

Kryty, konstrukce 
   

  

  
   

  

Konstrukce A 200,00 m
2
 1 295,00 259 000,00 

Konstrukce B 85,00 m
2
 525,00 44 625,00 

Konstrukce C 1 870,00 m
2
 842,00 1 574 540,00 

Konstrukce D 4 450,00 m
2
 896,00 3 987 200,00 

Konstrukce E 1 020,00 m
2
 1 183,00 1 206 660,00 

Konstrukce F 250,00 m
2
 2 265,00 566 250,00 

Osazení betonových obrubníků 150/250/1000 do 
betonového lože  

1 800,00 m 343,00 617 400,00 

Osazení betonových obrubníků 150/150/1000 do 
betonového lože  

270,00 m 272,00 73 440,00 

Osazení betonových obrubníků 100/250/1000 do 
betonového lože  

840,00 m 243,00 204 120,00 

Osazení betonových obrubníků 50/200/1000 do 
betonového lože  

690,00 m 183,00 126 270,00 

Osazení betonových obrubníků 300/195/600 do 
betonového lože  

22,00 m 687,00 15 114,00 

Osazení betonových obrubníků bezbariérových do 
betonového lože 

38,00 m 1 973,00 74 974,00 

Chodník - zámková dlažba (rekonstrukce)- využití 
stávajících konstrukčních vrstev 

2 060,00 m
2
 360,00 741 600,00 

Vjezd - zámková dlažba (rekonstrukce)- využití 
stávajících konstrukčních vrstev 

230,00 m
2
 380,00 87 400,00 

Varovné a signální pásy pro nevidomé s krytem ze 
slepecké zámkové dlažby 

140,00 m
2
 1 052,00 147 280,00 
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Varovné a signální pásy pro nevidomé s krytem ze 
slepecké zámkové dlažby - využití stávajících 
konstrukčních vrstev 

60,00 m
2
 1 136,00 68 160,00 

Celkem       9 794 033,00 

  
   

  

Ostatní konstrukce a práce 
   

  

  
   

  

Dopravní značení vodorovné  340,00 m
2
 250,00 85 000,00 

Montáž dopravní značky včetně sloupku 10,00 ks 1 000,00 10 000,00 

Montáž velkoformátové dopravní značky včetně sloupku 2,00 ks 2 800,00 5 600,00 

Konečné terénní úpravy 1 720,00 m
2
 58,00 99 760,00 

Zeleň (pouze zasetí trávy) 1 720,00 m
2
 67,00 115 240,00 

Celkem       315 600,00 

  
   

  

  
   

  

Reserva 10% 
   

1 166 717,75 

CELKEM 
   

12 833 895,25 

  
   

  

  
   

  

21% DPH 
   

2 695 118,00 

Náklady celkem včetně DPH       15 529 013,25 

Tabulka 21 – Orientační propočet investičních nákladů – Lokalita D, varianta 1 
[10, 22]

   

5.4.6.  Navrhovaná organizace provozu ve 2. variantě 

Nyní se dostávám ke 2. variantě navrhovaných úprav. V rámci navrhovaných 

úprav stávajícího stavu jsem vycházel hlavně z požadavku o maximální zklidnění dopravy 

v oblasti Mariánského náměstí, který mi byl zadán ze strany vedené města Krupka. 

Z tohoto důvodu jsem z Mariánského náměstí vytvořil pěší zónu s vyloučením IAD, 

upravenou pouze pro provoz autobusových linek městské hromadné dopravy. Vlivem této 

úpravy muselo dojít ke změně organizace provozu na křižovatce ulic                                 

B. Němcové x Dlouhá. Hlavní silnice zde nově povede rovně ulicí dlouhá. V ulici B. 

Němcové bude vytvořena kapacitní parkovací plocha. Celá ulice Dlouhá logicky musí 

zůstat (na rozdíl od 1. Varianty) obousměrná, protože převezme provoz IAD vedoucí 

v současné době přes Mariánské náměstí.  

5.4.7. Navrhované uspořádání komunikací ve 2. variantě [3] 

Nové uspořádání celé lokality D ve 2. variantní úpravě je znázorněno v přílohách 

D.1.2.2 až D.1.2.5. 

Lokalita D1, jak již bylo zmíněno v kapitole 5.4.2, je vzhledem k uspořádání budov 

ve svém okolí nevhodná na velké stavební úpravy. Přesto jsem v rámci úprav navrhl nové 

vedení silničních obrub, díky němuž jsem docílil rozšíření chodníků a usměrnění proudu 

vozidel při jízdě po hlavní komunikaci (ulice Komenského). Nové silniční obruby jsou 

navrženy s výškou podsádky +10cm. Uspořádání ulice Komenského a severního ramena 
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křižovatky (ulice Dlouhá, směr zahrádkářská osada) je stejné jako v 1. variantě, včetně 

umístění a délky přechodu pro chodce přes hlavní komunikaci. Ke změně zde došlo 

pouze v případě jižního ramena křižovatky (ulice Dlouhá, směr průmyslová zóna), které je 

v této variantě uzpůsobené na obousměrný provoz. Vzhledem k tomu, že je tato ulice 

v současné době uzpůsobena na obousměrný provoz a má poměrně nový kryt                  

i chodníkové plochy, rozhodl jsem se zachovat zde původní šířkové uspořádání                

a do silničních obrub v celé ulici Dlouhá zasahovat pouze minimálně. Z toho důvodu jsem 

nově vedené hrany komunikace v oblasti křižovatky s ulicí Komenského napojil na ty 

stávající v ulici Dlouhá poměrně na krátké vzdálenosti (přibližně 10 m). V místech, kde je 

umístěn přechod a místo pro přecházení je snížena hrana obruby na výšku podsádky     

+2 cm, aby se takové místo dalo považovat jako bezbariérové. Chodníkové plochy jsou 

skloněny pomocí ramp, které jsou navrženy tak, aby jejich podélný sklon nepřesahoval 

hodnotu 12,5 %. Dále jsou tato místa Vybavena Potřebnými signálními a varovnými pásy, 

které usnadňují pohyb nevidomých osob.  

Na křižovatce ulic B. Němcové a Dlouhá jsem ve 2. variantním návrhu změnil 

vedení hlavní komunikace, nově vede rovně čistě ulicí Dlouhá. Na nové hlavní komunikaci 

jsem pomocí vysazených zelených ploch vytvořil šikanu, která zajistí zklidnění vozidel 

jedoucích hlavním směrem. Do oblastí jsem dále navrhl vysadit stromy, které zde budou 

fungovat jako aktivní clony průhledu přes křižovatku, což v konečném důsledku bude také 

kladně působit na usměrnění dopravy. Východní rameno křižovatky (ulice B. Němcové, 

směr na Soběchleby) jsem i v této variantě zachoval jako jednosměrné a stejně jako      

v 1. variantním návrhu jsem i zde zúžil šířku dané komunikace na minimální možnou 

hodnotu (3,75 m). Díky zúžení komunikace zde vznik prostor na umístění Parkovacích 

stání. Celkem jsem zde umístil 4 stání o šířce 2 m a délce 6,75 m (krajní stání jsou 

prodloužena, aby bylo řidičům usnadněno vyjetí z daného místa.  Zaoblení hran na vjezdu 

na toto rameno křižovatky jsem navrhl dle vlečných křivek, aby zde byla zajištěna 

možnost jízdy rozměrnějších vozidel. Vlečné křivky projíždějících vozidel jsou dobře 

patrné na následujícím obrázku. 
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Obrázek 20 - Obalové křivky největšího vozidla v lokalitě D2, varianta 2 

Napojení západního ramena křižovatky (ulice B. Němcové, směr Mariánské 

náměstí) jsem navrhl s využitím zpevněných srpovitých krajnic, které zaručí dostatečně 

malý poloměr zatáčení pro osobní vozidla (za předpokladu komfortní jízdy) a zároveň 

dostatečně velký poloměr oblouku na průjezd rozměrnějších vozidel (např. vozidla MHD, 

IZS, či popelářské služby). Vytvoření šikany na hlavní komunikaci, obdobně jako v první 

variantě, zapříčinilo odebrání části prostoru přilehlé parkovací plochy. Proto jsem se i zde 

rozhodl navrhnout parkovací plochu zcela novou. Na rozdíl od 1. varianty zde nebylo 

výhodné posunout vjezd na parkoviště, protože by se tak vyjíždělo na hlavní komunikace. 

V 1. variantě nebylo na výběr, nicméně v tomto případě je celkově výhodnější ponechat 

vjezd na svém původním místě. Vzhledem k organizačním úpravám na mariánském 

náměstí, sem nepovede vysoká intenzita IAD a výjezd z parkovací plochy tak bude 

pohodlnější. Výsledné parkoviště disponuje celkem 26 místy, z nichž 2 (vzhledem           

ke kapacitě parkoviště) jsou vyhrazena pro osoby s těžkým pohybovým postižením. Jedno 

takovéto vyhrazené státní zde je v současném stavu rezervováno pro automobil 

s konkrétní RZ. Zachoval jsem tedy toto místo i s příslušnou SDZ, pouze došlo k přesunu 

na novou pozici. Základní rozměry parkovacích stání jsou 2,5 m na šířku a 5 m na délku. 

Délka stání šla navrhnout i kratší s možným započítáním prostoru 0,5 m pro převis 

automobilu v zeleni. Nicméně vzhledem k dostatku okolního prostoru jsem se rozhodl 

udělat stání velkorysá. Krajní stání jsou vždy rozšířena o 0,25 m, aby se tím usnadnila 

manipulace s vozidlem. Na všech ramenech křižovatky jsem navrhl přechody pro chodce, 

vždy v takovém prostoru, který kopíruje přirozené proudy chodců a ti by tak neměli cítit 

potřebu přecházet silniční komunikaci na místech, která k tomu nejsou přímo určena. 
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Přechod na severním rameni křižovatky (ulice Dlouhá, směr na zahrádkářskou osadu) je 

dlouhý v nejširším místě 6,8 m. Tento rozměr vychází ze vzdálenosti stávajících obrub,   

na které se navrhované řešení napojuje přibližně 10 m od hranice křižovatky.                 

Na východním rameni křižovatky (ulice B. Němcové, směr soběchleby) je délka přechodu 

v nejširším místě 6,75 m, zde je vzdálenost dána potřebným prostorem, aby zde projela 

rozměrnější vozidla. Na zbylých dvou ramenech křižovatky jsou přechody dlouhé 6,5 m. 

Základní šířka rekonstruované komunikace je zde 7 m a tak jsou u přechodů pro chodce 

použity vysazené plochy, které lokálně zužují šířku komunikace a zkracují délku přechodu 

pro chodce na potřebnou hodnotu.  

Nyní se posouvám dále směrem k Mariánskému náměstí. Zde začíná 

nejrozsáhlejší stavební úprava v rámci této varianty. Jedná se o přestavbu Mariánského 

náměstí na plnohodnotnou pěší zónu. Zmíněná zóna začíná na úrovni počátku budovy 

městského úřadu. Až sem je povolena jízda IAD, která musí pokračovat na nově 

navrženou parkovací plochu. Od odbočky na parkoviště dále budou mít Přístup pouze 

Vozidla MHD a vozidla s povolením městského úřadu. Návrh parkovací plochy vedle 

budovy městského úřadu se shoduje s návrhem z varianty č. 1, viz kapitola 5.4.2. Stejný 

návrh jsem zde použil, protože dle mého názoru by jinak navržené parkoviště vyžadovalo 

pokácení i zbylých vzrostlých stromů. Takové jednání by zde bylo zbytečné, vzhledem 

k tomu, že parkovací plocha již takto nabízí několikanásobně vyšší kapacitu parkování, 

než je zde nabízena v současném uspořádání. Samotná pěší zóna je navržena v jedné 

výškové úrovni. Těsně za odbočkou na zmíněné parkoviště je umístěná rampa,          

která zajistí srovnání výškové úrovně vozovky a chodníku na stejnou hodnotu. Rampa je 

dlouhá 4 m a má navržený sklon 1:40, který je dostatečně pozvolný na bezproblémový 

provoz vozidel MHD. Na začátku pěší zóny je umístěn signální a varovný pás, který 

upozorní nevidomé chodce, že se vyskytují v zóně s upraveným dopravním režimem        

a zajistí, aby takový chodec nevstoupil do vozovky. Stejně upravený je i vjezd do této 

zóny z východní strany (směr z Teplic). Parkovací místa pro vozidla městského úřadu 

jsou zachována i v této variantě. V této variantě je příjezd k městskému úřadu provedený 

jako slepá komunikace s obratištěm pro osobní vozidla na konci této příjezdové 

komunikace. V pěší zóně je dále umístěná autobusová zastávka se zvýšenou nástupní 

hranou. 

Ulice Za poštou Je provedena naprosto shodně s 1. variantou (viz příloha D.1.1.6). 

Na napojení na ulici Dlouhá je umístěn signální a varovný pás pro upozornění 

nevidomých chodců na zónu s upraveným dopravním režimem (v tomto případě obytná 

zóna). V místě tohoto napojení je upraveno vedení silničních obrub v ulici Dlouhá, aby zde 

byla zajištěna šířka komunikace 7 m.    
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5.4.8. Navrhované materiály a konstrukce v 2. variantě [7] 

Materiály a konstrukce jsou totožné s těmi použitými v 1. variantě. Na oddělení 

vozovky od ostatních konstrukcí jsem použil betonovou silniční obrubu 120-150/250/1000. 

V místech vjezdů, přechodů pro chodce, nebo míst pro přecházení jsem použil sníženou 

přejezdovou silniční obrubu 150/150/1000 s výškou podsádky +2cm. Na oddělení 

parkovacích stání od jiných konstrukcí byly navrženy betonové obruby 100/250/1000 

s výškou podsádky +2 cm, nebo zapuštěné +-0 cm. Na předělu mezi chodníkovými 

plochami a zelení jsou navrženy betonové parkové obruby 50/200/1000, ty jsou navrženy 

na osazení s výškou podsádky minimálně +6 cm, aby tak mohli sloužit jako vodící linie     

pro nevidomé osoby. Pro překonání větších výškových rozdílů jsou navrženy betonové 

palisády o obdélníkovém průřezu 180/120/400 a kruhové o průměru 200 mm a délce 800 

mm. Jediný drobný rozdíl nastává u bezbariérových obrub, které jsem v této variantě 

navrhl nižší s výškou podsádky +16 cm. Jedná se o betonové bezbariérové obruby 

400/290/1003. 

Plošné konstrukce jsou opět použity stejné jako v případě 1. varianty. Chodníkové 

plochy jsou navržené v konstrukci C. konstrukce D je použita na všech vjezdech              

na soukromé pozemky a do garáží, ale také v celé oblasti ulice Za Poštou a také            

na příjezdové komunikaci k budově městského úřadu (v severní části mariánského 

náměstí). Parkovací plochy jsou navrženy také s použitím konstrukce D, nicméně zde 

jsem navrhl dlažbu v antracitovém barevném provedení s jednotlivými místy vyznačenými 

jednou řádkou dlažby barvy přírodní. Vznikne tak pěkné a trvalé vodorovné dopravní 

značení označující jednotlivá parkovací stání a celí prostor se tím posune na vyšší 

dekorativní úroveň. Na příjezdu k jednotlivým stáním (na kapacitních parkovacích 

plochách) je použita konstrukce E, což je asfaltobetonový povrch dimenzován až na 15 

TNV/24h. Srpovité krajnice v oblasti křižovatky ulic B. Němcové a Dlouhá jsou stejně jako 

celá oblast pěší zóny (na Mariánském náměstí) určená k pojíždění vozidly MHD navržena 

v provedení z konstrukce F. 

5.4.9. Navrhované dopravní značení ve 2. variantě [8, 9] 

V rámci 2. variantní úpravy jsem navrhl některé svislé dopravní značky na zrušení, 

protože podle nového uspořádání komunikací již pozbývali smysl. Například se jedná        

o značky IP6 označující místo přechodu pro chodce, který se v novém uspořádání 

nachází blíže křižovatce, takže již tyto značky nejsou potřeba. V celé lokalitě D bylo takto 

navrženo na odstranění 24 svislích dopravních značek, z nichž 3 byly pouze přesunuty  

na novou pozici. 

Nové dopravní uspořádání s sebou přineslo i potřebu osadit zde dopravní značky 

nové, aby byla jednoznačně stanovena pravidla silničního provozu a nedocházelo          

tak ke sporným situacím v této oblasti. Nově byly osazeny například značky označující 
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počátek zóny s odlišným dopravním charakterem (obytná zóna v oblasti ulice Za Poštou   

a pěší zóna na Mariánském náměstí), nebo značky upravující přednost na křižovatce ulice 

B. Němcové a Dlouhá. Celkem bylo navrženo osazení 9 nových svislých dopravních 

značek. 

Během stavebních prací bude v celé lokalitě D odstraněno stávající vodorovné 

dopravní značení. Po dokončení bude vytvořeno nové VDZ metodou plastu taženého      

za studena.                            

5.4.10. Výpočet investičních nákladů ve 2. variantě [10, 22]  

Stejně jako u předchozích úprav jsem i pro 2. Variantu lokality D vypočítal 

orientační kalkulaci investičních nákladů. Jednotlivé položky jsem sestavil do následující 

tabulky.  

ORIENTRAČNÍ PROPOČET INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ 

Popis položky 
 

Množství  MJ 
  

Jedn. Celkem 
  (výměra)  cena 

  
   

  

Příprava území 
   

  

  
   

  

Kácení stromů listnatých 30-50 cm 1,00 ks 2 100,00 2 100,00 

Kácení stromů jehličnatých 10-30 cm 3,00 ks 830,00 2 490,00 

Kácení stromů jehličnatých 30-50 cm 1,00 ks 1 930,00 1 930,00 

Trhání obrub 1 550,00 m 200,00 310 000,00 

Bourání konstrukčních vrstev vozovky 5 380,00 m
2
 154,00 828 520,00 

Bourání chodníků včetně konstrukčních vrstev 200,00 m
2
 168,50 33 700,00 

Bourání betonu tl. do 15-30 cm 91,00 m
2
 550,00 50 050,00 

Bourání zábradlí s betonovými patkami 18,00 m 400,00 7 200,00 

Odstranění komplet svislého dopravního značení 23,00 ks 370,00 8 510,00 

Celkem       1 244 500,00 

  
   

  

Zemní práce 
   

  

  
   

  

Sejmutí ornice v rámci stavby 265,00 m
3
 49,00 12 985,00 

Výkopy s odvozem na skládku 320,00 m
3
 784,00 250 880,00 

Celkem       263 865,00 

  
   

  

Kryty, konstrukce 
   

  

  
   

  

Konstrukce A 60,00 m
2
 1 295,00 77 700,00 

Konstrukce C 1 600,00 m
2
 842,00 1 347 200,00 

Konstrukce D 4 280,00 m
2
 896,00 3 834 880,00 

Konstrukce E 1 050,00 m
2
 1 183,00 1 242 150,00 

Konstrukce F 1 330,00 m
2
 2 265,00 3 012 450,00 

Osazení betonových obrubníků 150/250/1000 do 
betonového lože  

1 300,00 m 343,00 445 900,00 

Osazení betonových obrubníků 150/150/1000 do 
betonového lože  

470,00 m 272,00 127 840,00 

Osazení betonových obrubníků 100/250/1000 do 
betonového lože  

760,00 m 243,00 184 680,00 
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Osazení betonových obrubníků 50/200/1000 do betonového 
lože  

560,00 m 183,00 102 480,00 

Osazení betonových obrubníků 300/195/600 do betonového 
lože  

27,00 m 687,00 18 549,00 

Osazení betonových obrubníků bezbariérových do 
betonového lože 

38,00 m 1 973,00 74 974,00 

Chodník - zámková dlažba (rekonstrukce)- využití 
stávajících konstrukčních vrstev 

1 625,00 m
2
 360,00 585 000,00 

Vjezd - zámková dlažba (rekonstrukce)- využití stávajících 
konstrukčních vrstev 

130,00 m
2
 380,00 49 400,00 

Varovné a signální pásy pro nevidomé s krytem ze slepecké 
zámkové dlažby 

85,00 m
2
 1 052,00 89 420,00 

Varovné a signální pásy pro nevidomé s krytem ze slepecké 
zámkové dlažby - využití stávajících konstrukčních vrstev 

40,00 m
2
 1 136,00 45 440,00 

Celkem       11 238 063,00 

  
   

  

Ostatní konstrukce a práce 
   

  

  
   

  

Dopravní značení vodorovné 185,00 m
2
 250,00 46 250,00 

Montáž dopravní značky včetně sloupku 6,00 ks 1 000,00 6 000,00 

Montáž velkoformátové dopravní značky včetně sloupku 6,00 ks 2 800,00 16 800,00 

Konečné terénní úpravy 1 570,00 m
2
 58,00 91 060,00 

Zeleň (pouze zasetí trávy) 1 570,00 m
2
 67,00 105 190,00 

Celkem       265 300,00 

  
   

  

  
   

  

Reserva 10% 
   

1 301 172,80 

CELKEM 
   

14 312 900,80 

  
   

  

  
   

  

21% DPH 
   

3 005 709,17 

Náklady celkem včetně DPH       17 318 609,97 

Tabulka 22 – Orientační propočet investičních nákladů – Lokalita D, varianta 2 
[10, 22]
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6. Závěr 

V této práci bylo mým úkolem zhodnotit současný stav dopravy ve městě Krupka   

z hlediska bezpečnosti a navrhnout účinná opatření na její zvýšení. Pomocí terénního 

průzkumu jsem určil několik rizikových oblastí. Ze strany vedení MěÚ Krupka jsem byl 

upozorněn na několik oblastí, které již mají vyhodnoceny jako rizikové a je potřeba zde 

vytvořit návrh jak dané situace řešit. V těchto lokalitách jsem posléze vykonal průzkum 

rychlosti a intenzit, abych potvrdil domněnku vedení města o nebezpečí těchto oblastí. 

Jednotlivým oblastem jsem přiřadil písmenné označení A až D. Podle výsledků průzkumů 

jsem vyhodnotil, že lokality A, B a D představují skutečné nebezpečí. Rozhodl jsem se,    

že zde vytvořím určité návrhy, které vyřeší bezpečnostní problémy v těchto lokalitách. 

Lokalitu C jsem po vyhodnocení výsledků průzkumů určil jako oblast s minimálním 

bezpečnostním rizikem, navržené úpravy by tak představovaly pouze finanční zátěž 

s minimálním výsledným efektem a úpravy zde proto navrhovat nebudu.  

Lokalita A je mezikřižovatkový úsek komunikace na vjezdu do města Krupky        

ve směru od Ústí nad Labem. Největší problém zde představuje rychlost, které vozidla 

dosahují již za značkou označující počátek města. Situaci jsem vyřešil navržením 

středního dělícího ostrůvku, při jehož objíždění musí vozidla změnit směr jízdy. Vytvoří se 

tak efekt šikany a řidiči jsou fyzickým způsobem nuceni přizpůsobit rychlost jízdy 

podmínkám na komunikaci. Jedná se o dopravní stavbu malého významu, ale s velkým 

výsledným efektem na dopravu v oblasti. 

Lokalita B stejně jako lokalita A mezikřižovatkový úsek komunikace na vjezdu      

do města krupky, v tomto případě ve směru od Teplic. Problém rychlosti je zde ještě 

závažnější než v předešlé oblasti. Zde jsem totiž naměřil nejrychlejší vozidlo z celého 

průzkumu rychlostí. Jednalo se o osobní automobil jedoucí v intravilánu města rychlostí 

neuvěřitelných 134 km/h. Navrhl jsem zde střední dělící ostrůvek, který vytvoří efekt 

šikany, stejně jako v případě předešlé lokality. 

Lokalita D je rozsáhlejší oblast několika ulic v samém centru města. Problematický 

je zde zejména pohyb chodců, pro něž vytváří silniční komunikace na mnoha místech 

velmi výrazný bariérový efekt. Další problém tvar křižovatky mezi ulicemi B. Němcové        

a Dlouhá, kvůli němuž zde vzniká efekt psychologické přednosti. Výrazné nedostatky 

vykazuje autobusová zastávka na Mariánském náměstí, jejíž nástupní hranu v současné 

době představují schody. V neposlední řadě je v této oblasti veliký problém s nedostatkem 

parkovacích míst. Lidé proto parkují i v místech, která pro to nejsou určena. Zjistil jsem,      

že tento jev je jednou z hlavních příčin dopravních nehod v této oblasti. Navrhované 

úpravy jsem rozdělil na dvě varianty podle použité organizace dopravy v dané lokalitě.  
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V prvním variantním návrhu jsem navrhl zjednosměrnění ulice Dlouhá ve směru      

na průmyslovou zónu. Tím jsem vyřešil nebezpečný výjezd z této ulice při jízdě opačným 

směrem. Na křižovatce ulic Komenského a Dlouhá jsem dále navrhl Přechod pro chodce, 

jenž vyřeší zde vznikající bariérový efekt hlavní komunikace. Křižovatku ulic B. Němcové 

a Dlouhá jsem navrhl přestavět z jedné průsečné křižovatky na dvě odsazené stykové. 

Tím se vyřeší předimenzovaný dopravní prostor na této křižovatce a bude výrazný prvek 

zklidnění. Na Mariánském náměstí jsem navrhl použít široký příčný práh s integrovaným 

přechodem pro chodce. Tímto opatřením jsem vyřešil bariérový efekt, který zde vznikal. 

Navíc v kombinaci se středním dělícím pásem vznikl prostor na vytvoření zátkových 

autobusových zastávek v obou směrech komunikace, čímž jsem vyřešil i nevyhovující 

stav stávající autobusové zastávky Krupka, Bohosudov, MěÚ. Nedostatek míst 

k parkování jsem vyřešil návrhem parkovací plochy vedle budovy městského úřadu,      

jenž disponuje kapacitou 91 stání. V rámci dopravního zklidnění jsem dále zalepil ulici     

Za Poštou, pomocí sloupků zabraňujících projetí dvoustopých vozidel a z celé ulice jsem 

vzhledem k jejímu současnému charakteru udělal obytnou zónu.  

Ve druhé variantě jsem uplatnil myšlenku absolutní preference chodců a to tím 

způsobem, že jsem navrhl celou oblast Mariánského náměstí jako pěší zónu. Do této 

zóny budou mít povolen vjezd pouze vozidla MHD a vozidla s povolením městského 

úřadu města Krupka. Tímto způsobem se vyřeší bariérový efekt, který zde v současné 

době je a dojde ke zklidnění celé oblasti. Vlivem pěší zóny na Mariánském náměstí jsem 

musel navrhnout změnu přednosti na křižovatce ulic B. Němcové a Dlouhá, kde nově 

hlavní komunikace povede rovně ulicí Dlouhá. Ulice Dlouhá tak v této variantě zůstane 

obousměrná. Abych zklidnil jízdu vozidel po nově navržené hlavní komunikaci, navrhl 

jsem takové prostorové uspořádání křižovatky, kdy je na hlavní komunikaci vytvořena 

šikana, a na přilehlých zelených plochách jsou vysázeny nové stromy zabraňující 

přímému průhledu přes křižovatku. Na křižovatce ulic Komenského a Dlouhá jsem navrhl 

úpravu vedení silničních obrub, aby lépe vedli silniční dopravu, navíc jsem zde navrhl 

přechod pro chodce, čímž se vyřeší bariérový efekt komunikace v tomto místě.         

V rámci všech návrhů jsem navrhl takové svislé a vodorovné dopravní značení 

(případně ponechal stávající) abych jednoznačně vymezil dopravní režim                        

na komunikacích a nedocházelo tak ke sporným situacím v rámci silničního provozu. 

Během navrhování stavebních úprav jsem v obou variantách navrhl celkem 5 vzrostlých 

stromů na pokácení. Abych tuto bilanci vyrovnal, navrhl jsem osazení nových stromů, 

v první variantě se jedná o 30 nových stromů a ve druhé 26. Ve všech úpravách jsem 

navrhl použít prvky z takových materiálů a konstrukcí, aby byly nejen dostatečně 

dimenzované na intenzitu provozu, ale aby svým vhledem pozvedli celkovou dekorativní 

hodnotu upravovaných oblastí na novou úroveň. 
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Pevně věřím, že mnou navržené úpravy přinesou pouze samá pozitiva a povedou 

k markantnímu zvýšení bezpečnosti a stejně tak i ke snížení nehodovosti ve všech 

řešených lokalitách.  
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7. Fotodokumentace 

 

Foto č. 1 - Pohled na vjezd do města ve směru od Přestanova  

 

Foto č. 2 - Pohled na vjezd do města ve směru od Teplic 
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Foto č. 3 - Pohled na prostor křižovatky ulic Komenského x Dlouhá 

 

Foto č. 4 - Pohled do severní části ulice Dlouhá ve směru na průmyslovou zónu  
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Foto č. 5 - Pohled do jižní části ulice Dlouhá ve směru na průmyslovou zónu, včetně výjezdu z ulice Za Poštou 

 

Foto č. 6 - pohled do ulice Za Poštou  
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Foto č. 7 - Pohled na efekt psychologické přednosti při jízdě z vedlejší komunikace, na křižovatce ulic B. Němcové x 
Dlouhá  

 

Foto č. 8 - Pohled na nedostatečnou šířku komunikace v úseku mezi vjezdy ulic Fučíkova a Budovatelů 
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Foto č. 9 - Pohled do ulice B. Němcové ve směru k Mariánskému náměstí 

 

Foto č. 10 - Pohled na parkovací plochy v ulici B. Němcové 
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Foto č. 11- Pohled na jižní část Mariánského náměstí 

 

Foto č. 12 - Pohled na severní část Mariánského náměstí 
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Foto č. 13 - Pohled do západní části ulice Za Poštou ve směru k ulici Dlouhá 

 

Foto č. 14 - Pohled do východní části ulice Za Poštou ve směru k ulici Dlouhá 
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