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1 Úvod  

1.1 Město Cheb 

První zmínka o Chebu se objevila před 950 lety, kdy byl Cheb ještě německým 

městem. To se změnilo v roce 1322, kdy byl Cheb předán českým králům. V historii 

bylo město bráno za významnou obchodní křižovatku v českých zemích. 

 V 19. století se ve městě a jeho blízkém okolí se rozšířil průmysl. Stály zde 

továrny na výrobu kol ESKA, textilní továrny, sklářský průmysl. Vzniklo zde také 

letiště, které bylo do roku 1918 jediným na našem území. Během 2. světové války 

zde stála továrna na výrobu stíhaček, která byla později zničena bombardováním. 

1.1.1 Geografická poloha   

Město Cheb má rozlohu 96km2, leží v nadmořské výšce 459m a počet jeho obyvatel 

je 33 tisíc. Leží na západě České republiky v blízkosti hranic s Německem. Chebem 

protéká řeka Ohře napojující se jako přítok Labe v Litoměřicích. Ohře protékající 

v blízkosti centra je napájena vodou z Přehradní nádrže Skalka. V blízkosti města se 

nachází také druhá přehradní nádrž Jesenice. Sousedící města do vzdálenosti 50 km 

jsou Aš, Mariánské a Františkovy lázně a Karlovy Vary. 

1.1.2 Doprava v Chebu 

Okolo města vede rychlostní silnice R6 ze směru Karlovy Vary sjezd první exit na II/ 

606 a druhý exit E49 a na I/6, I/21. Přes město vede komunikace II/606  Dolní dvory 

– Cheb – Pomezí nad Ohří – státní hranice (Německo) a druhá komunikace II/214 

Cheb (Zlatý Vrch) – Cheb (centrum) – Svatý kříž – státní hranice (Německo). 

 Železniční stanice je součástí třetího tranzitního koridoru : Mosty u Jablunkova 

st.hr. - Ostrava hlavní nádraží - Přerov - Praha - Plzeň - Cheb st.hr. Okolní vesnice či 

menší města jsou spojena zejména železniční dopravou, kolem které jsou vystavěna. 

Zbytek zajišťuje autobusová doprava. Z důvodu úzkých komunikaci jsou používány 

zejména midibusy. 

Letiště patří mezi nejstarší letiště v ČR V dnešní době má status veřejné vnitrostátní 

letiště a je používáno pro malá sportovní letadla.1 

1 Kapitola převzata z bakalářské práce [1] 
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2 Širší vztahy 
Území obce s rozšířenou působností Cheb patří společně s Ašskem k nejzápadněji 

položeným územím České republiky. Z geografického hlediska má velmi výhodnou 

polohu na hranici s naším největším sousedem - Spolkovou republikou Německo. 

Správním členěním náleží ORP Cheb do Karlovarského kraje, který má 7 obcí 

s rozšířenou působností.[2] 

 

Obr. 1 - Mapa širších vztahů [3] 

Hlavní dopravní tepnou na území SO ORP Cheb je rychlostní silnice R6, která 

spojuje hraniční přechod Cheb - Schirnding s městem Cheb a pokračuje dále ve 

směru Sokolov, Karlovy Vary, Praha, čím představuje spojení Karlovarského Kraje 

s hlavním městem Prahou. Úseky rychlostní silnice R6 se na zmíněné trase střídají 

s úseky silnice I. třídy nesoucí označení I/6. Další důležitou dopravní tepnou je také 

silnice I. třídy s označením I/21 spojující hraniční přechod Vojtanov – Schönberg 

s dálnicí D5 na trase Františkovy Lázně, Cheb, Mariánské Lázně a tvoří tak propojení 

mezi Karlovarským a Plzeňským krajem. Silniční hraniční přechod Schönberg je 

důležitý zejména pro kamionovou dopravu a návaznost české silniční sítě na 
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německou. Železniční hraniční přechod Schirnding spolu s železničním koridorem č. 

170 jsou významné pro železniční dopravu a napojení na německé město Norimberk 

prostřednictvím železniční sítě.[2] 

 

Obr. 2 - Mapa širší vztahy[4] 

2.1 Silniční doprava 

Páteřní komunikace pro oblast Chebu je silnice I. třídy I/6 (Hranice SRN – Cheb – 

Sokolov – Karlovy Vary – Praha), která je postupně přestavována na rychlostní silnici 

R6. V současnosti jsou v provozu tři úseky rychlostní komunikace:  

• Praha – Nové Strašecí 

• Karlovy Vary – Cheb 

• Pomezí nad Ohří/Schirnding – hranice s Německem (postavena s prostřední 

částí v polovičním profilu, návaznost na německou silnici B303:A93 

Marktredwitz[2]  

Další důležitá trasa je ve směru na Plzeň vedoucí po dálnici D5, přes sjezd na silnici 

I/21, která spojuje rychlostní silnici I/6 a dálnici D5.  

Významná část území ORP Cheb je velmi dobře dopravně dostupná zejména díky 

výše zmíněné budované komunikaci R6 a železničnímu koridoru Plzeň – Cheb – 
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hranice SRN. Technická úroveň silniční sítě je v některých úsecích nevyhovující, 

zvláště pak v úsecích s výraznou zátěží nákladní dopravy[2] 

2.2 Železniční doprava 

Město Cheb je velice důležitý mezinárodní železniční uzel a také důležitý hraniční 

přechod mezi Českou republikou a Německem. Hlavní železniční spojení s Prahou je 

zajišťováno trasou Cheb – Planá – Stříbro – Plzeň – Beroun – Praha[2].  

Územím ORP Cheb jsou vedeny následující dráhy mezinárodní, celostátní 

a regionální: Do mezinárodních drah se řadí trať č. 170 (Plzeň – Cheb). Celostátní 

jsou trať č. 140 (Cheb - Chomutov) a regionální trať146 (Cheb - Luby), trať 

č. 147(Cheb –Bad Brambach) a trať č. 148(Cheb – Aš)[2]. 

2.3 Vodní doprava 

V řešeném území se nenachází vodní cesty.  

2.4 Letecká doprava 

Na území je evidováno veřejné vnitrostátní letiště (bývalé vojenské letiště) sloužící ke 

sportovnímu létání. Letiště zajišťuje zázemí pro letecký sport a přepravu cestujících 

na úseku všeobecného letectví[2]. 

2.5 Ostatní doprava 

V rámci ostatní dopravy se na území SO ORP Cheb nenachází lanové dráhy 

pozemní ani speciální trať železniční dráhy. Podél západní hranice SO ORP Cheb se 

nalézají hraniční přechody pro silniční, železniční a pěší dopravu. Na severu a jihu 

území můžeme nalézt síť turistických tras a celé území je pokryto hustou sítí 

cyklotras. Mimo mnoha cyklotras místního významu a několika cyklotras regionálního 

významu sledovaná oblast nabízí také dálkové cyklotrasy národního významu 

(Magistrála Krušné hory: Salajna – Cheb – Luby, Stezka Ohře: Slapany – Cheb – 

Tršnice – Mostov), přeshraniční cyklotrasy (Valdštějnova cyklotrasa: Severní trasa – 

Kössain – Cheb, Jiţní trasa – Cheb – Marktredwitz) a několik cyklostezek. V roce 

2013 byla prodloužena cyklotrasa č.: 2132 z Lubů do Nebanic. [2] 
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3 Stávající stav  
Tato práce řeší stav dopravy po dokončení Jihovýchodního obchvatu Chebu. Zabývá 

se zejména komunikacemi napojujícími se přímo na obchvat a dalšími, které jsou 

obchvatem přímo ovlivněny.  

 Obchvat je z jedné strany napojen na stávající komunikaci II/214 Waldsassen 

– Cheb okružní křižovatkou a dále prochází kolem městské části Cheb-Háje kde je 

vybudovaná okružní křižovatka se stávajícími komunikacemi II/2143 a III/2148 

napojené průsečnou křižovatkou. Tato poté pokračuje komunikací III/21411 přes 

nově plánovanou okružní křižovatku ulic Nižnětagilská – K Maškovu až k napojení 

komunikace III/21411 na II/606. 

 

Obr. 3 - Popisované lokality[4] 
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3.1 Komunikace 

3.1.1 Komunikace II/214  

Dle značení z Celostátního sčítání dopravy se jedná o komunikaci rozdělenou na dva 

úseky - první vedoucí ze státní hranice na Svatý Kříž a druhý úsek z obce Svatý Kříž 

k mostu přes železnici u chebského sídliště Spáleniště. Komunikace II/214 je 

napojena na II/606 vedoucí městem na křižovatce ulic Vrbenského x 17. listopadu 

a znovu začíná na okružní křižovatce Ašská – Evropská – Pražská. Tato část není 

v práci řešena, protože je ovlivněna spíše Severozápadním obchvatem. Komunikace 

je v  Obr. 3 vyznačena číslem 1. Úsek je rozdělen na dvě časti. První vede od státní 

hranice a je dlouhý 1933 m o šířce 8,3 m a druhý o délce 1008 m o šířce10,2 m [29]. 

 Po dostavbě bude II/214 ve směru od státní hranice vymezena v nové trase 

tzv. Jihovýchodního obchvatu Chebu. Délka nové přeložky komunikace II/214 je 

navržena v celkové délce 3,377 km.[6] 

3.1.2 Komunikace II/606 

Bývalý průtah I/6 dnes hlavní sběrná komunikace vede od Severozápadního 

obchvatu Chebu, prochází průmyslovou zónou a dále pokračuje k nejdůležitější 

křižovatce města, okružní křižovatce ulic Ašská – Evropská – Pražská, odkud dále 

směřuje k dvěma hraničním přechodům Svatý Kříž a Pomezí. Jedná se o silnici 

patřící do nadřazeného komunikačního systému města.  

Dle dělení Celostátního sčítání dopravy se jedná o 4 úseky: první je dlouhý 

43 m o šířce 11,5; druhý 27 m dlouhý a široký 11,5 m; třetí 301 m o šířce 16,7 m 

a poslední čtvrtý úsek má délku 1044 m a šířku 13,4m. Na místech, kde komunikace 

prochází městem, jsou po obou stranách chodníky. Od Exitu Cheb východ má 

komunikace zpevněné krajnice. V Obr. 3 je vyznačena číslem 2.[29] 

3.1.3 Komunikace III/2148 

Vede z obce Podhrad ke křižovatce ulic Podhradská – Na Návrší. Dále pokračuje 

ulicí Na Návrší, prochází zástavbou rodinných domů v části Švédský vrch 

a pokračuje k hlavnímu tahu, ulici Evropská.  

Od Podhradu byla komunikace rozdělena do dvou sčítacích úseků. První měří 

3235 m o šířce 6,8 m a druhý o délce 892 m s šířkou 7,2 m. Po celé délce úseku 
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z Podhradu má komunikace nezpevněnou krajnici. V Obr. 3 je komunikace 

vyznačena číslem 3.[29]  

3.1.4 Komunikace III/21411 

Začíná u křižovatky ulic Na Návrší – Podhradská a dále vede směrem ke komunikaci 

II/606 kde se průsečnou křižovatkou napojuje. Na této komunikaci, jak je vidět 

z Obr. 3 výše, nebylo provedeno celostátní sčítání dopravy. Jedná se o úsek 2303 m, 

kde v jedné časti je šířka 8,5 m a v druhé 7,9 m s nezpevněnou krajnicí.[29] V dnešní 

době se na komunikaci nachází jedna nebezpečná průsečná křižovatka (Vrázova x 

Nižnětagilská x K Maškovu), která se však v blízké době bude přestavovat na 

okružní. V Obr. 3 je komunikace vyznačena číslem 4. 

3.1.5 Komunikace III/2143 

Začíná v obci Slapany a napojuje se na nově zbudovanou okružní křižovatku 

Jihovýchodního obchvatu, odkud dále pokračuje do části Cheb – Háje. Komunikace 

není přizpůsobena zvýšené intenzitě dopravy, kterou bude po dostavbě obchvat 

generovat. Zejména se jedná o část od výše zmíněné okružní křižovatky ve směru 

Cheb. Ostatní směry budou zřejmě využívány stejně jako doposud takže stávající 

infrastruktura zůstává dostatečná. 

 Délka komunikace ve směru Cheb je 1080 m a šíře 4,8m bez zpevněné krajnice; 

v Obr. 3 je vyznačena pod číslem 5.[29] 

3.2 Křižovatky 

3.2.1 Křižovatka ulic Pražská a Ke Hřbitovu 

Styková křižovatka ulic Pražská a Ke Hřbitovu setkávají komunikace II/606 část 

vedoucí od silnice R6 a silnice III/21411 začínající za touto křižovatkou a vedoucí 

dále kolem garáží ČSAD, a významné chebské spedice včetně parkoviště kamionů. 

Styková křižovatka je rozlehlá s velkými poloměry hran oblouků a se 

společným jízdním odbočovacím pruhem pro oba směry. Největší dopravní zatížení 

je ve směru hlavní komunikace II/606. Na velké ploše křižovatky ulic Pražská a Ke 

Hřbitovu zde zcela chybí prvky pro usměrnění dopravy ať už pomocí ostrůvků nebo 

vodorovného dopravního značení. Další problém jsou rozhledové trojúhelníky 

zejména na levé straně při příjezdu z vedlejší ulice Ke Hřbitovu.  
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Při sčítání dopravy v roce 2010 byl proveden průzkum na hlavním příjezdovém 

rameni komunikace II/606 a byly zjištěny vysoké intenzity 7373 voz/24hod. Dle 

výhledového dopravního zatížení budou v roce 2020 celkové intenzity 8490 

voz/24hod a v roce 2030- 9879 voz/24hod. Nehodovost na této křižovatce v období 

od 2007 do 2015 je relativně nízká, zaznamenány jsou celkem 4 nehody s hlavní 

příčinou nedání přednosti v jízdě[29]. 

3.2.2 Křižovatka ulic Na Návrší a Podhradská 

Nachází se na výjezdu z obce Podhrad v lokalitě Švédský Vrch u průmyslové zóny. 

Zde je v provozu několik velkých firem např. výroba betonových prefabrikátů, 

strojírny, výroba lepených hranolů a další. Dále se v  blízkém okolí bude 

pravděpodobně stavět spalovna odpadu.  

Kříží se zde III/21411 ve směru hlavní komunikace a ve směru vedlejší 

komunikace III/2148 pokračující ve směru Cheb. Po dostavbě obchvatu bude vyšší 

dopravní zatížení ve směru III/21411. Jedná se o křižovatku průsečnou. Na velké 

ploše křižovatky chybí prvky pro usměrnění dopravy, jako jsou dopravní stíny, 

ostrůvky, nedostatečné vodorovné a svislé dopravní značení.  

Celostátní sčítání dopravy je provedeno pouze pro komunikaci III/2148 kde 

byly zjištěny intenzity 2661 voz/24hod. Dle výhledového dopravního zatížení budou 

v roce 2020 celkové intenzity 3016 voz/24hod a v roce 2030 bude intenzita 

dosahovat 3473 voz/24hod. Dle informací o nehodovosti se zde od roku 2007 staly 

pouze 2 nehody přímo v oblasti křižovatky.[29]  
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4 Dopravní průzkumy  
Výsledné intenzity současného zatížení komunikací silnic II. tříd jsou kombinací 

údajů z Celostátního sčítání dopravy (CSD) 2010, 2005 a doplňkových dopravně 

inženýrských průzkumů provedených zpracovatelem Koncepce rozvoje silniční sítě 

v Karlovarském kraji. Dopravní zátěže jsou uvedeny v ročních průměrných denních 

intenzitách (RPDI) v úrovni roku 2012. Hodnoty dopravních zátěží byly na úroveň 

roku 2012 přepočteny pomocí koeficientů vývoje intenzit dopravy dle TP 225 

Prognóza intenzit automobilové dopravy. Rok 2012 se rovněž stal výchozím rokem 

celého hodnocení silniční sítě[6]. 

Dále bylo nutné stanovit podíl pomalých vozidel v dopravním toku. Tento podíl 

byl stanoven na základě údajů CSD 2005 resp. 2010 a na základě doplňkových 

dopravně inženýrských průzkumů. Na základě znalosti intenzit a na základě složení 

dopravního proudu, z výše uvedených sčítání, byl pro každý silniční úsek (s údaji 

o dopravních intenzitách) stanoven podíl pomalých vozidel. Rovněž byla pro každý 

silniční úsek silnic II. a III. tříd stanovena návrhová kategorie dle pasportizační 

šířky. [6]  

 

Obr. 4 - Rozdělení úseků dle CSD 2010[5] 
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4.1 Úroveň kvality dopravy 

Pojmem úroveň kvality dopravy rozumíme schopnost silnice přenést dopravní 

zatížení z hlediska množství motorových vozidel. ÚKD je definována v šesti 

stupních.[7] Jednotlivé stupně ÚKD jsou uvedeny v následující tabulce. 

Ozn. Kvalita dopravy Slovní popis 

A Velmi dobrá Dopravní tok plynulý 
B Dobrá Volnost dopravního toku je omezena 
C Uspokojivá  Stav je stále stabilní 
D Dostatečná Stav provozu je stále stabilní 
E Nestabilní Je dosažena kapacita jízdního pruhu 
F Nevyhovující Úsek je přetížen 

Tab. 1 - Rozdělení úrovně kvality dopravy 

Tabulky intenzit vybraných komunikací II/214, II/606, III/2148 s prognózou pro rok 

2020 a 2030 jsou v příloze č. 1. 

Dle dokumentu „Stávající a výhledového dopravní zatížení“[12], bude na komunikaci 

II/606 vedené městem ÚKD již v roce 2020 stupeň D a v roce 2030 na stupni F, 

viz příloze č. 2. V části II/606 (ulice Pražská), ze které bude Jihovýchodním obchvat 

odvedena doprava je vidět snížení intenzit z 8647 voz/24hod na 6489 voz/24hod, viz. 

Příloha č. 1. Na komunikaci II/214 od státní hranice k II/606  nedojde k velkému 

zvýšení intenzit do roku 2020, číselně se jedná o zvýšení z  5734 voz/24hod na 6484 

voz/24hod s ÚKD na stupni C, do roku 2030 se zvýší na stupeň D viz Příloha 3. 

Předpokládaná intenzita dopravy za 24 hodin v roce 2025 je v nejvytíženějším úseku, 

v blízkosti průmyslové zóny jižně od Maškova, až 9000 voz/24hod automobilů; z toho 

900 voz/24hod těžkých nákladních. Ve středním úseku mezi průmyslovou zónou 

a částí Cheb Háje se předpokládá intenzita dopravy 4800 voz/24 hodin z čehož 

480  voz/24hod budou nákladní vozidla. Nejnižší intenzita se pak předpokládá 

v úseku Háje - Svatý Kříž a to 3500 voz/24hod, kdy 310 voz/24hod z nich budou 

těžké nákladní automobily[6]. 
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5 Nehodovost  
Jedním z hlavních důvodů pro úpravu nebo kompletní přestavbu na daném úseku 

a křižovatce je vysoká nehodovost. Příčiny nehod v intravilánu a extravilánu jsou 

odlišné; jsou to nepřiměřená rychlost, nesprávné předjíždění, nedání přednosti 

v jízdě a nesprávný způsob jízdy. Pod každým z těchto pojmů se dále skrývá několik 

podkategorii.[8] 

Komunikace a křižovatky, na kterých se dle předpokladů nejvíce projeví vliv 

Jihovýchodního obchvatu, jsou vyznačené v Obr. 5. Řešeny jsou dva úseky 

komunikací v intravilánu (Obr. 5: 3 a 4), dvě křižovatky bez světelného signalizačního 

zařízení v extravilánu (Obr. 5: 1 a 2) a poloměr výjezdu nově postavené okružní 

křižovatky v obci Svatý Kříž (Obr. 5: 5). 

 

Obr. 5 - Komunikace a křižovatky s předpokládaným vlivem od JV obchvatu řešené v práci[4] 

V bezprostřední blízkosti trasy leží průmyslová zóna na Švédském vrchu. Obchvat 

také navazuje na komunikaci II/602 která vede podél druhé (novější) průmyslové 

zóny Chebu.  
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5.1 Křižovatka II/606 a III/21411 

Na této křižovatce (Obr. 5: 1) se ve výše uvedeném sledovaném období staly 

4 dopravní nehody, přičemž 2 osoby byly lehce zraněné a 1 těžce[9]. 

 

Obr. 6 - Dopravní nehody na křižovatce II/606 a III/21411[9] 

5.2 Křižovatka III/2148 a III/21411 

Na druhé křižovatce bez světelného signalizačního zařízení (Obr. 5: 2) se staly 

2 nehody[9]. Na obrázku 7 v jižní části se nachází část výše zmiňované průmyslové 

zóny a např. areál Sokolovských strojíren. 

 

Obr. 7 - Dopravní nehody na křižovatce III/2148 a III/21411[9] 
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5.3 Ulice 17. Listopadu od křižovatky komunikací II/606 a II/214 

V celkovém přehledu na Obr. 5 je tato komunikace označena číslem 3. Z detailního 

prostudování obrázku nehodovosti níže (Obr. 8) je vidět, že na přehlednějším úseku 

se stalo celkem 21 dopravních nehod. Lehce zraněné byly 4 osoby a jedna těžce. 

Hlavní příčinou dopravních nehod bylo nezvládnutí řízení vozidla a nesprávné 

otáčení nebo couvání vznikající především před při odbočování do na soukromé 

pozemky a rodinné domy[9]. 

 

Obr. 8 - Dopravní nehody v ulici 17. Listopadu od křižovatky komunikací II/606 a II/214[9] 

5.4 Ulice Slapanská v úseku od mateřské školky ke stájím 

Na tomto úseku jsou zaznamenány 2 dopravní nehody. První nehoda na 

nepřehledné křižovatce, vyznačená v horní časti obrázku Obr. 9 a druhá u restaurace 

při chybném couvání[9]. Úsek se sice při dnešním provozu jeví bezproblémově, ale 

po dostavbě JV obchvatu se na tuto komunikaci ve vzdálenosti cca 420 m napojuje 

jediný sjezd ve směru Cheb. V mapě na Obr. 5 je tato komunikace označena číslem 

4. 
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Obr. 9 - Dopravní nehody v ulici Slapanská v úseku od mateřské školky ke stájím[9] 

5.5 Okružní křižovatka Svatý Kříž 

Pro tuto novou křižovatku (Obr. 5: 5) dostavěnou v roce 2014 nejsou zatím dostupné 

žádné informace o nehodovosti. 
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6 Problémy vybraných úseků 
V této kapitole jsou popsány nedostatky vybraných úseků z hlediska propustnosti 

a bezpečnosti silničního provozu, což zejména vzhledem k plánovanému vlivu JV 

obchvatu může vést k zvýšení nehodovosti a zranění účastníků provozu. Některá 

problémová místa byla vybrána i přesto, že v územním plánu je již zahrnuta jejich 

rekonstrukce. 

6.1 Křižovatka ulic Pražská II/606 a Ke hřbitovu III/21411  

 

Obr. 10 - Křižovatka ulic Pražská II/606 a Ke hřbitovu III/21411[10] 

Křižovatka ulic Pražská a Ke Hřbitovu je místem kde se napojuje Jihovýchodní 

obchvat Chebu na stávající páteřní silniční síť města. Problémem je rozlehlost 

křižovatky s absencí dobře navrženého usměrnění či naznačení dopravních pruhů 

(kanalizování) tak, aby řidiči měli předem určenou trajektorii a nedocházelo 

k chybnému zastavení před křižovatkou či přímo v křižovatce. Stávající vodorovné 

dopravní značení je v oblasti z vedlejší komunikace na většině míst již téměř 

nerozeznatelné. V oblasti křižovatky je nezpevněná krajnice, která pomalu podléhá 

erozi. Samotný povrch asfaltové vrstvy je sice ve směru hlavní komunikace 

(Pražská ul.) v dobrém stavu, nicméně vedlejší komunikace (Ke Hřbitovu ul.) již v tak 

dobrém stavu není. 
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Jsou zde vidět mírné koleje od nákladních vozidel přijíždějících do blízké dopravní 

a odbavovací společnosti. Při příjezdu ze stávající vedlejší komunikace je problém 

s neudržovanou zelení, která zhoršuje rozhledové poměry v křižovatce. Chybí 

svodidla v odbočení pro případ zabránění vozidlu vyjet z komunikace a ze svislého 

dopravního značení chybí směrové tabule IS03 pro oba směry odbočení z vedlejší 

komunikace. Dále by mělo být svislé dopravní značení lépe vsazeno do zemního 

tělesa, aby nedocházelo k vyvrácení sloupku dopravní značky. Na hlavní komunikaci 

je během vegetativního období problém se zelení, která snižuje přehled o situaci. 

6.2 Křižovatka ulic Na Návrší a K Maškovu  

 

Obr. 11 - Křižovatka ulic Na Návrší a K Maškovu[10] 

Problémy ztěžující řidičům průjezd průsečné křižovatky komunikací III/2148 

a III/21411 vznikají z několika důvodů. Jedním z nich je rozlehlá plocha v křižovatce 

bez jakéhokoliv usměrnění. Řidič má tak při odbočení nebo průjezdu možnost vybrat 

si vlastní trajektorii a tím znepříjemnit průjezd míjejících vozidel. Stejný efekt má 

i nedostatečné, místy až zcela chybějící, vodorovné dopravní značení a vymezení 

hranice křižovatky. Řidič tak neví kam až má možnost zajet, pro nejlepší orientaci 

a přehled. Výjezd z pravé větve ze směru Podhrad, místa průmyslové zóny, má 

špatné rozhledové poměry z důvodu neudržované zeleně na jedné straně 

a přírodnímu valu na straně druhé.  

Další problémem je nedostatečné svislé dopravní značení, které by včas 

upozornilo řidiče na křižovatku, ten by tak mohl přizpůsobit jízdu pro bezpečnější 

průjezd. Před křižovatkou je ve stávajícím stavu svislé dopravní značení B20a„konec 

nejvyšší dovolené rychlosti 70km/h“ díky čemuž může mít řidič pocit zvýšení rychlosti 

23/64 



Studie řešení dopravy v Chebu  Jan Volek 
 

ještě před křižovatkou a tím zvýšit riziko nehody. Velké poloměry oblouků při 

odbočení zvětšují neusměrněnou plochu křižovatky. U nezpevněné krajnice dochází 

k rozpadu, viz obrázek Obr. 12.  

 

Obr. 12 - Stav krajnice křižovatky ulic Na Návrší a K Maškovu 

Na okolním svahu dochází k sesuvu přilehlého svahu, který v některých místech 

dosahuje až na vodorovné dopravní značení.  

V místě křižovatky jsou instalována svodidla, která jeví známky poškození 

pravděpodobně od dopravních nehod. Dále svodidla nedosahují dostatečných délek 

zejména ve směru Podhrad, kde nechrání proti případnému nárazu do betonového 

propustku. Neudržovaný chodník tvořený asfaltovým povrchem v některých místech 

zarůstající zelení není pro pohyb osob bezpečný.  
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6.3 Ulice 17. Listopadu od křižovatky komunikací II/606 a II/214 

 

Obr. 13 - Ulice 17. Listopadu od křižovatky komunikací II/606 a II/214[10] 

Šířka jízdního pruhu 4 m je příliš velká zejména když je komunikace vedená v téměř 

rovném úseku stoupání (klesání) v místě, kde se napojují vozidla záchranných 

složek. Toto místo je nedostatečně označeno pouze signalizačním značení SB 

používaným u vlakových přejezdů, které 

je ve slunečných dnech špatně viditelné. 

Chybí tedy včasnější upozornění na 

výjezd záchranných složek. Na jedné 

straně komunikace jsou rodinné domy 

a na druhé několik frekventovaných míst, 

mezi nimi poliklinika a park. Tato 

komunikace tak postrádá přechody pro 

chodce. Parkování vozidel je vyznačeno 

vodorovným dopravním značením po celé délce ulice. Toto značení vyžaduje 

obnovu, bez zaparkovaných vozidel tak budí dojem druhého jízdního pruhu. Obruby 

neudržovaných chodníků vedoucích podél celé ulice se místy rozpadají viz. Obr. 15 

Obr. 14 - Signalizace výjezdu záchranných složek 
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Všechny tyto aspekty tak vybízejí spíše k vyšší rychlosti než dodržování 

dovolené rychlosti 50km/h. Toto potvrzuje také statistika nehodovosti2, která na 

tomto rovném, dlouhém a relativně přehledném úseku uvádí poměrně dost 

dopravních nehod. 

 

Obr. 15 - Stav obruby chodníku v ul. 17 Listopadu 

6.4 Ulice Slapanská  

 

Obr. 16 - Ulice Slapanská[10] 

2 Nehodovost na této komunikaci je probírána v kapitole 5.3 
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Záznamy dopravních nehod na tomto úseku neuvádějí ve sledovaném období 

žádnou nahlášenou dopravní nehodu3. Po otevření Jihovýchodního obchvatu se zde 

očekává výrazné navýšení dopravní intenzity. Vzhledem ke stávajícímu stavu 

nepřizpůsobeného úseku lze pak očekávat také problémy vedoucí k dopravním 

nehodám. 

 Vybraný úsek začíná před mateřskou školkou v ulici Zemědělská a končí 

v ulici Slapanská u zemědělských budov. Na úseku se nachází průsečná křižovatka 

se čtyřmi rameny, bez vodorovného dopravního značení, vymezujícího hranice 

křižovatky na připojujících se větvích. V letních měsících se navíc po komunikaci 

často pohybují zemědělské stroje, pro něž je šířka vozovky 5 m od hrany k hraně 

nevyhovující. Úzká vozovka situovaná v oblouku a klesání (stoupání) spolu s jejím 

okolím neposkytuje řidiči potřebnou viditelnost – protijedoucí vozidlo tak není vidět do 

posledního okamžiku. V křižovatce sice je nainstalované zrcadlo pro lepší přehled 

o situaci, ale protijedoucí vozidlo v něm není rozpoznatelné. 

 

Od hranice plotu mateřské školy s ulicí Domažlická až po křižovatku s ulicí 

Sokolovská není vybudován chodník i přesto, že se jedná o plochu s rodinnými domy 

a míří k fotbalovému hřišti a další zástavbě. Chodníky ve špatném stavu jsou i na 

3 Viz. Kapitola 5.4 

Obr. 17 - Nepřehledný úsek Slapanské ulice 
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hlavní komunikaci vedoucí k  restauraci, která patří k vyhledávaným v dané lokalitě 

viz. Obr. 17. 

Asfaltový povrch vybraného úseku není v dobrém stavu a to v celé šíří včetně 

nezpevněné krajnice, na níž se od mateřské školy k restauraci napojuje chodník 

tvořený betonovými panely. Z části je zakrytý zeminou z části ve stejné úrovni jako 

komunikace. Od restaurace již nevede navazující chodník k zemědělským objektům 

a chatové oblasti. Svislé dopravní značení P2 a E02b„hlavní komunikace 

s dodatkovou tabulkou o tvaru křižovatky“ se nachází za neudržovanou zelení a je 

lehce přehlédnutelné Obr. 18 

 

Obr. 18 - Svislé dopravní značení před křížovatkou 

Dalším problémem je odvodnění viz. Obr. 19. Jedná se v podstatě o příkop podél 

komunikace, který bez údržby zarůstá zelení a snižuje účinnost. Při větších deštích 

dochází k zatopení objektů nacházejících se v nejnižším místě pod stoupáním. 

 

Obr. 19 - Krajnice a odvodnění vozovky 
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6.5 Okružní křižovatka na komunikace II/214 

Jedná se o nově postavenou okružní křižovatku v obci Svatý Kříž, kde dojde 

k napojení Jihovýchodního obchvatu. Nachází se na komunikaci II/214 s výjezdy ve 

směru státní hranice, Cheb, Jihovýchodní obchvat a vjezd na parkoviště u Central 

bowling. 

 

Obr. 20 - Kruhová křižovatka v obci Svatý Kříž 

Tento objekt řeší napojení plánovaného obchvatu ve Svatém Kříži pomocí malé 

okružní křižovatky. Problém vzniká na výjezdech, kde je sice počítáno s možností 

přejetí pojížděného prstence a dělícího ostrůvku, přesto poloměry zřejmě 

neodpovídají, což lze odvodit z poničených obrub v Obr. 21  

 

Obr. 21 - Poničené obruby a zničená krajnice okružní křižovatky ve Svatém Kříži 
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7 Územní plán 
Město Cheb má uzemní plán z roku 2014. Koncepce komunikačního systému města 

zahrnuje, „nadřazený komunikační systém“, jehož dopravní význam přesahuje 

hranice regionu, a „komunikace městského významu“ důležité pro řešení dopravy ve 

městě a pro napojení sousedních obcí. Nadřazený komunikační systém tvoří silnice I. 

a II. třídy – R6, I/6, I/21, II/214, II/606 a úsek stávající silnice II/214 od silnice R6 ke 

křižovatce se silnicí II/606 (Pražská – Ašská – Evropská), který nemá samostatné 

číslo. Komunikace městského významu vytvoří dopravní kostru řešeného území 

v návaznosti na nadřazený komunikační systém. Jedná se o silnice III. třídy 

a dopravně významné místní komunikace. Z územního plánu byly vybrány 

komunikace související s jihovýchodním obchvatem Chebu ať už přímo nebo kvůli 

převzaté intenzitě dojde k ovlivnění dopravní situace.[11]  

 

Obr. 22 - Územní plán[11] 
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7.1 Hlavní tahy městem 

Silnice II/214 – ve směru od státní hranice vymezena v nové trase tzv. 

jihovýchodního obchvatu Chebu: Svatý Kříž – Podhrad jižně od Hájů s napojením na 

Podhradskou ulici a dále po stávající silnici III/21411 (ulice K Maškovu – 

Nižnětagilská – Ke Hřbitovu) na silnici II/606. Prodloužení silnice II/214 směrem na 

tzv. „paralelu“ (plánovaná silnice II/181) u Lesiny je vymezeno z křižovatky Ke 

Hřbitovu – Pražská severním směrem do křižovatky silnic III/2126 a III/21227, a dále 

v trase dnešní silnice III/21226 [11] 

Silnice II/606 – ve směru od Pomezí nad Ohří ponechána ve stávající trase až 

do Dolních Dvorů a dále po stávající silnici III/0218 na silnici I/21. Je navržena úprava 

křižovatky silnice II/606 se stávající silnicí II/214 (Pražská – Ašská – Evropská) pro 

zvýšení kapacity, a to doplněním pruhů okružní křižovatky (bypassy, dvoupruhový 

okruh, spirálové uspořádání), nebo přestavbou na světelně řízenou stykovou [11] 

7.2 Úpravy související s Jihovýchodním obchvatem 

Přeložka a rozšíření trasy komunikace Háje – Polní  

Nová dopravní komunikace napojená na ulici Polní v Hájích, zajišťující odlehčení 

provozu na ulicích Zemědělská a Slapanská a dále sloužící pro napojení nové 

rozvojové plochy Z15a na jihovýchodní obchvat[11] 

Evropská, Ašská, Pražská - úprava křižovatky (zařazena také do nadřazeného 

komunikačního systému, neboť se jedná o úpravu křižovatky silnice II/606 se 

stávající silnicí II/214)[11][28]  

Územní plán vymezuje nové úseky komunikací městského významu:  

Propojení z Průmyslového parku v Dolních Dvorech severním směrem na silnici 

II/214 (dnešní III/21226) komunikace průmyslovým parkem Cheb. Páteřní dopravní 

komunikace obsluhující plochy dalších etap průmyslového parku. [28] 
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8 Navrhované změny  
Všechny použité podklady a dokumenty byly získány z veřejně dostupných zdrojů4. 

Město Cheb neodpovídalo na žádosti o získání oficiální dokumentace ani žádné 

dotazy týkající se témat řešených v této práci. 

Dopravní intenzity byli brány z koncepce rozvoje silniční sítě v Karlovarském 

kraji zpracované firmou Mott Mcdonald. 

8.1 Křižovatka ulic Pražská II/606 a Ke Hřbitovu III/21411  

Návrh variant vychází z předpokladu maximální bezpečnosti a plynulosti dopravy 

v křižovatce. Návrh úprav je řešen ve dvou variantách v kapitolách 8.1.1 a 8.1.2. Po 

přestavbě se bude stále jednat o styčnou křižovatku bez světelného signalizačního 

zařízení. Řešený úsek je vždy vyobrazen na obrázku v příslušné kapitole a kompletní 

situace křižovatky je přiložena jako výkres. 

Návrh vychází z norem ČSN 736110 „Projektování místních komunikací“[13], 

ČSN 736102 „Projektování křižovatek na pozemních komunikacích“[14], ČSN 12966-

1 a A1(737033) „Svislé dopravní značení“[15], TP 145 [20], TP 133 „Zásady pro 

vodorovné dopravní značení“[16], TP 114 „Svodidla na pozemních komunikacích[17]. 

TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“[18]. Příkopy 

navržené jsou extravilánového typu.  

8.1.1 Varianta 1 

Navrženy jsou úpravy poloměrů oblouků  jednotlivých větví, pojížděných ploch, 

dělících směrovacích ostrůvků a v této variantě o pravý odbočovací pruh. Řešení je 

vyobrazené v Obr. 23. 

4 Mapy byly získány z ČZÚK, Mapy.cz, Google Maps a map Územního plánu města Cheb. Jednotlivé 
dokumenty použité v této práci jsou uvedeny ve zdrojích. 

32/64 

                                            



Studie řešení dopravy v Chebu  Jan Volek 
 

 

Obr. 23 - Řešení Křižovatka ulic Pražská II/606 a Ke Hřbitovu III/21411 (VARIANTA 1) 

8.1.1.1 Pruh pro odbočení vpravo  

Přidaný pruh z vedlejší komunikace (ulice Ke Hřbitovu) začíná ve vzdálenosti 68 m 

od hranice křižovatky. Vyřazovací úsek je 20 m a zpomalovací 40 m. Jízdní pruh je 

navržen v šířce 3,25 m. Rozšíření u směrovacích dělících ostrůvků je 6,60 m. 

Velikost byla zvolena po ověření vlečnými křivkami směrodatného vozidla dle normy 

s ohledem na prostorovou situaci v příloze č.5. 

8.1.1.2 Směrovací dělící ostrůvky 

Rozloha ostrůvků je dána prostorovými možnostmi křižovatky. Rozměry ostrůvku 

sousedícího s pravým odbočovacím pruhem na silnici III/21411 má šířku v 11 m, 

délky 7,75 m. Druhý ostrůvek usměrňující levé odbočení je o šíři 2,80 m a délce 8 m. 

Na hlavní silnici II/606 se nachází dělící ostrůvek o délce 70 m, největší šířce 

2,90 m a s poloměrem R100,00 m, který je vystavěn na místě původního 

vodorovného dopravního značení. Délka a rozloha ostrůvků vychází ze základních 

požadavků kanalizovaní dopravního proudu v křižovatce. 

Na daném místě je velikost ostrůvků dostačující pro včasnou postřehnutelnost 

a rozpoznatelnost křižovatky.  
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Obvod směrovacích ostrůvků je vymezen žulovými obrubami OP4 

s podsádkou +15 cm vně, s podélnou dvouřádkou žulových kostek uložených do 

společného betonového lože s řádnou boční opěrou. Výškové umístění ostrůvků je 

zvoleno tak, aby plynule navazovalo na stávající niveletu komunikace. 

8.1.1.3 Pojížděné plochy 

Při příjezdu z hlavní silnice II/606 na III/21411 se nachází srpovitá krajnice, 

tvořená pojížděnou obrubou BEST-RONDO a žulovými kostkami pro možnost 

pojíždění nákladními automobily. Velikost je zvolena s ohledem na vlečné křivky, 

použitá vozidla jsou NS ČSN 2005(CZ)[19]; viz. příloha 5. Tvar srpovité krajnice je 

tvořen dvěma oblouky o poloměrech R14,5 m a R12,5 m s největší šířkou plochy 

1,8 m 

Ostrůvek o velikosti 1,30 m na délku a 1,15 m na šířku je tvořen, tak aby byla 

možnost pojíždění, sestavený z žulových kostek a pojížděných obrub.  

8.1.1.4 Poloměry oblouků 

Poloměr hran oblouků je upraven. Nově navržené jsou poloměr 40 m pro pravé 

odbočení z vedlejší komunikace a 14,5 m pro levé odbočení. 

8.1.1.5 Dopravní značení  

Vodorovné dopravní značení přizpůsobeno novým hranám a úpravám dle 

TP 133 [16]. Svislé dopravní značky jsou navrženy dle TP 65[18] pro potřeby této 

křižovatky viz obrázek Obr. 23 a celkový výkres. 

8.1.1.6 Výhody 

Výhodou této varianty se samostatným pruhem pro pravé odbočení je, že zvyšuje 

plynulost dopravního provozu a kapacitu křižovatky, kdy řidiči nebudou muset stát 

pro oba směry v jednom jízdním pruhu, bezpečnost při zařazování na hlavní 

komunikaci v zatíženějším směru. Díky výraznějším obrubám dojde k včasnějšímu 

upozornění a menší pravděpodobnosti přehlídnutí křižovatky. 

8.1.1.7 Nevýhody 

V této variantě je nevýhodou doba realizace, větší prostor potřebný pro realizaci, 

jedná se o finančně náročnější variantu už jen z hlediska spotřeby materiálu. 

Zhoršený až skoro znemožněný průjezd vozidel s nadměrným nákladem, na které 
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nebyla křižovatka nevržena. Ostrůvek je bezpečnostní riziko v profilu křižovatky. 

Překážka v odvodnění  

8.1.2 Varianta 2 

Byly navrženy úpravy poloměrů oblouků  jednotlivých větví, pojížděných ploch, 

dělících směrovacích ostrůvků a v této variantě bez přidaného pruhu pro pravé 

odbočení. Zároveň je zde přidána druhá srpovitá krajnice pro usměrnění při 

odbočování vpravo. Řešení je vyobrazené v Obr. 24. 

 

Obr. 24 - Řešení Křižovatka ulic Pražská II/606 a Ke Hřbitovu III/21411 (VARIANTA 2) 

8.1.2.1 Směrovací dělící ostrůvky 

Rozloha směrovacích ostrůvků je dána prostorovými možnostmi křižovatky. Délka 

velkého ostrůvku na vedlejší silnici III/21411 je 10,80 m a šířka 4,50 m. Menší 

ostrůvek pro usměrnění pravého odbočení má délku 2,45 m a šířku 3,20 m. Na 

hlavní silnici II/606 je ponechán ostrůvek jako ve Variantě 1 (kap. 8.1.1). Délka 

a rozloha ostrůvků vychází ze základních požadavků kanalizovaní dopravního 
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proudu v křižovatce. Kombinací použitého svislého dopravního značení a ostrůvků je 

křižovatka včas postřehnutelná. 

Obvod směrovacích ostrůvků je vymezen žulovými obrubami OP4 

s podsádkou +15 cm vně s podélnou dvouřádkou kamenných kostek uložených do 

společného betonového lože s řádnou boční opěrou. Výškové umístění ostrůvků je 

zvoleno tak, aby plynule navazovalo na stávající niveletu komunikace. 

8.1.2.2 Pojížděné plochy 

Při příjezdu z hlavní silnice II/606 na III/21411 v levém oblouku se nachází srpovitá 

krajnice, tvořená pojížděnou obrubou BEST-RONDO a žulovými kostkami pro 

možnost pojíždění nákladními automobily. Velikost je brána s ohledem na vlečné 

křivky, použitá vozidla jsou NS ČSN 2005(CZ)[19] viz příloha [5]. Tvar srpovité 

krajnice je tvořen dvěma oblouky o poloměrech R14,5 m a R12,5 m s největší šířkou 

plochy 1,8 m. 

V pravém oblouku se nachází další srpovitá krajnice, tvořená pojížděnou 

obrubou BEST-RONDO a žulovými kostkami pro možnost pojíždění nákladními 

automobily. Tato je přidána z důvodu vyhovění vlečným křivkám nákladních vozidel 

a zároveň pro usměrnění a zpomalení osobních automobilů. Velikost je brána 

s ohledem na vlečné křivky, použitá vozidla jsou NS ČSN 2005(CZ)[19] viz příloha 

[5]. Tvar srpovité krajnice je tvořen dvěma oblouky o poloměrech R32,5 m a R26,5 m 

s největší šířkou plochy 1,3 m. 

Ostrůvek o velikosti 1,3 m na délku a 1,15 m na šířku je tvořen, tak aby byla 

možnost pojíždění z žulových kostek a pojížděných obrub. 

8.1.2.3 Poloměry oblouků 

Poloměr hrany prvního oblouku z vedlejší komunikace ve směru Cheb je upraven na 

R15 m a druhý poloměr hrany je R32,5 m. 

8.1.2.4 Dopravní značení  

Na hlavní silnici je vodorovné dopravní značení obnoveno a stop čára posunuta 

o 4 m. Vodorovné dopravní značení přizpůsobeno novým hranám a úpravám dle 

TP 133 [16]. Svislé dopravní značky jsou navrženy dle TP 65 [18]pro potřeby této 

křižovatky viz obrázek Obr. 24 a celkový výkres. 
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8.1.2.5 Výhody 

Výhodou této varianty je rozhodně menší potřeba prostoru pro realizaci, nižší 

finanční náklady, tudíž se jedná celkově o úspornější variantu. Do určité míry může 

působit jeden pruh pro obě odbočení jako zklidňujíc prvek. 

8.1.2.6 Nevýhody 

Jelikož celkově dochází k nárůstu počtu vozidel, bude tato křižovatka dříve kapacitně 

nevyhovující, další nevýhodou je nižší plynulost dopravy a bezpečnost při odbočení 

vpravo z důvodu rozjezdu řidiče z nulové rychlosti. Zhoršený až skoro znemožněný 

průjezd vozidel s nadměrným nákladem, na které nebyla křižovatka nevržena. 

Ostrůvek je bezpečnostní riziko v profilu křižovatky. Překážka v odvodnění  

8.2 Křižovatka ulic Na Návrší a K Maškovu  

Úpravy jsou opět navrženy ve 2 variantách (kap. 8.2.1 a 8.2.2). V úseku křižovatky je 

v obou variantách snížena rychlost na 70 km/h. Úpravy vychází z norem ČSN 

736110 [13], ČSN 736102 [14], ČSN 12966-1 a A1(737033)[15], TP 133 [16], 

TP 114[17], TP 145 [20] Návrh okružní křižovatky v tomto případě není možný 

z důvodu vedení sloupů vysokého napětí v blízkém okolí.  

8.2.1 Varianta 1 

Nákladnější Varianta 1 zahrnuje změny hran a poloměry oblouků  jednotlivých větví, 

přidání pruhu pro levé odbočení, pojížděných ploch a dělících směrovacích ostrůvků. 

 

Obr. 25 -  Řešení Křižovatka ulic Na Návrší a K Maškovu (VARIANTA 1) 

37/64 



Studie řešení dopravy v Chebu  Jan Volek 
 

8.2.1.1 Pruh pro levé odbočení v obou směrech   

Návrh počítá s obousměrným  přidáním levého odbočení na silnici III/21411 z důvodu 

příjezdové cesty do průmyslové zóny (zde sídlí firmy jako např. servis nákladních 

vozidel, firma pro zpracování dřeva a další) a předpokládané zátěži na odbočení ve 

směru Cheb. Jedná se o pruh šířky 3,00 m kde délka zpomalovacího a čekacího 

úseku je 56,00 m s dopravním stínem 62,00 m. Z druhé strany je také přidán pruh 

pro levé odbočení s délkou zpomalovacího a čekacího úseku 63,50 m a dopravním 

stínem 60,00 m. 

8.2.1.2 Směrovací dělící ostrůvky 

Ostrůvek umístěný na vedlejší komunikaci z Chebu usměrňuje průjezd vozidel rovně 

z průmyslové zóny a levé odbočení z hlavní silnice ze směru Karlovy Vary. Jeho 

rozměry jsou 12,50 m na délku a šířka 2,45 m. Délka a rozloha ostrůvků vychází ze 

základních požadavků kanalizovaní dopravního proudu v křižovatce. Na daném 

místě je velikost ostrůvku s kombinací svislého dopravního značení dostačující pro 

včasnou postřehnutelnost a rozpoznatelnost křižovatky. Umístění, tvar a rozměry 

ostrůvku jsou navrženy, aby vyhovovaly projetí vlečnými křivkami směrodatného 

vozidla NS ČSN 2005 (CZ). Obvod směrovacích ostrůvků je vymezen žulovými 

obrubami OP4 s podsádkou +15 cm vně a s podélnou dvouřádkou kamenných 

kostek uložených do společného betonového lože s řádnou boční opěrou.  

8.2.1.3 Pojížděné plochy 

Prostor křižovatky má 2 rozšířené srpovité krajnice a 4 ostrůvky osazené pojížděnou 

obrubou BEST-RONDO a povrchem z žulových kostek, usměrňující dopravní proud.  

Při příjezdu ze směru Cheb se jedná o ostrůvek velikosti 3,90 m na délku 

a 3,20 m na šířku, pro odbočení vpravo ze směru Karlovy Vary má velikost 2,30 m na 

délku a 1,50 m na šířku. Z druhého směru od průmyslové zóny má větší ostrůvek 

délku 7,00 m a 2,30 m na šířku, druhý usměrňující pravé odbočení má velikosti 

1,80 m na šířku a 1,80 m na délku. Rozměry, umístění a tvar jsou opět zvoleny 

s ohledem na vlečné křivky a prostorovou situaci, použitá vozidla jsou 

NS ČSN 2005(CZ)[19] viz příloha 6. Rozšířené krajnice se nachází na vedlejších 

komunikacích se směrem Karlovy Vary. 
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Šířka plochy srpovité krajnice ze směru průmyslové zóny je v nejširším místě 

1,40 m s poloměry oblouků tvořených srpovitou krajnici R10 m a R11 m, na druhé 

straně komunikace se jedná 1,20 m s poloměry oblouku R20 m a R22,5 m.  

8.2.1.4 Poloměry oblouků 

Poloměry oblouků byly upraveny na všech ramenech. Na Severním rameni vedoucím 

ze směru Karlovy Vary je na pravé straně navrhnut poloměr pro vnější oblouk 

pojížděného prstence R20 m a poloměr hrany komunikace R22,5 m. Levá strana má 

vnější R10 m a vnitřní R11 m. Rameno v protisměru má u chodníkových ploch R10 m 

na pravé straně, druhá strana R19,50 m. Oblouky splňují průjezd vozidel pomocí 

vlečných křivek vozidel NS CSN 2005 (CZ)[19] viz příloha 6. 

8.2.1.5 Dopravní značení  

Došlo k obnovení a úpravě vodorovného dopravního značení dle TP 133[16]. Na 

odbočném rameni z průmyslové zóny bylo umístěno svislé dopravní značení P6 „Stůj 

dej přednost v jízdě“ a to z důvodu překážky v rozhledu. Překážkou v rozhledu je 

myšlen zelení obrůstaný plot. 

8.2.1.6 Úprava chodníkové plochy 

Chodníková plocha se nachází na jižním rameni komunikace ve směru Svatý Kříž. 

Jedná se o rekonstrukci chodníkové plochy - odfrézování a nahrazení stávajícího 

povrchu a výměny obruby za kamenné obruby OP 4 z přírodního kamene (přírodní 

barvy). Jednotlivé obruby mají délku 0,5 m nebo 1 m, výšku 250 mm (OP4) a šířku 

200 mm. 

8.2.1.7 Svodidla 

Pro větší bezpečnost došlo k prodloužení svodidel v prostoru křižovatky u míst se 

zvýšeným rizikem sjetí do příkopu. 

8.2.1.8 Výhody  

Díky zvýšeným plochám dochází na této křižovatce k lepší usměrnění dopravních 

proudů, za předpokladu dodržení správných stavebních postupů, vydrž delší dobu 

bez potřeby údržby, vyšší bezpečnost pro vedlejší komunikace. 
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8.2.1.9 Nevýhody 

Stavební náročnost, Zhoršený až skoro znemožněný průjezd vozidel s nadměrným 

nákladem, na které nebyla křižovatka nevržena. Finanční náklady. Ostrůvek je 

bezpečnostní riziko v profilu křižovatky. Překážka v odvodnění 

8.2.2 Varianta 2 

Druhá varianta je méně nákladná bez úpravy poloměru oblouku a s použitím jiných 

druhů dělících ostrůvků. 

 

Obr. 26 - Řešení Křižovatka ulic Na Návrší a K Maškovu (VARIANTA 2) 

8.2.2.1 Směrovací dělící ostrůvky 

Ostrůvek umístěný v pravé odbočné větvi usměrňuje průjezd vozidel ve směru rovně 

a levé odbočení z hlavní silnice ve směru Karlovy Vary. Jeho rozměry 

v rovnoběžném směru jsou 12,5 m a v kolmém směru 2,45 m. Délka a rozloha 

ostrůvků vychází ze základních požadavků kanalizovaní dopravního proudu 

v křižovatce. Na daném místě je velikost ostrůvku dostačující pro včasnou 

postřehnutelnost a rozpoznatelnost křižovatky. Tím snižují riziko náhlého „vynoření“ 

křižovatky na komunikaci a případný střet se středovým ostrovem. Umístění ostrůvku 

je vybráno po projetí vlečnými křivkami směrodatného vozidla NS ČSN 2005 (CZ)[19] 

viz příloha 6. Obvod směrovacích ostrůvků je vymezen žulovými obrubami OP4 

s podsádkou +15 cm vně s podélnou dvouřádkou kamenných kostek uložených do 

společného betonového lože s řádnou boční opěrou. 
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8.2.2.2 Směrové dělící ostrůvky 

V prostoru křižovatky jsou 4 ostrůvky pomáhající zlepšit orientaci. Největší ostrůvek 

na vedlejším rameni ze směru Cheb funguje jako směrový i dělící a je široký 12,20 m 

a dlouhý 9,40 m. Druhý dělící ostrůvek ve stejném rameni je dlouhý 10,80 m a široký 

1,40 m. Třetí ostrůvek se nachází na výjezdu z průmyslové zóny je dlouhý 11,40 m 

a široký 1,70 m. Poslední, čtvrtý ostrůvek, se nachází na hlavní komunikaci, je dlouhý 

5,30 m a široký 1,30 m. Jelikož se jedná o variantní úsporné řešení, budou ostrůvky 

zbudovány z přenosných obrub připevněných k vozovce se středy vysypány 

makadamem. 

8.2.2.3 Dopravní stíny 

Dopravní stíny jsou navrženy na místech, kde z důvodu neupravení geometrie a hran 

směrových oblouků je nutné pojíždět nákladními soupravami. Přes nutnost pojíždění 

budou vybaveny dopravními knoflíky pro znepříjemnění přejezdu osobními 

automobily. 

8.2.2.4 Vodorovné dopravní značení 

Hlavním usměrňujícím prvkem této varianty je zejména využití vodorovného 

dopravního značení dle TP 133[16], proto je v této časti uváděno. 

Použité dopravní značení: 

• V1a 0,125 – plná středová čára 
• V1a 0,25 – vodící proužek, připojovací nebo oddělovací pruh 
• V2b 1,50 – 1,50/0,125 vedení vozidla v křižovatce 
• V2b 1,50 – 1,50/0,125 – oddělení odbočovacího a připojovacího pruhu, vodící 

proužek (křižovatky) 
• V 0,50 – STOP čára 

8.2.2.5 Úprava chodníkové plochy 

Protože nedošlo k úpravě hran a jejich poloměrů v oblouku zůstane vedle křižovatky 

chodník ve stávajících parametrech (tj. o šířce 2,00 m). Dojde však k výměně 

povrchu, asfaltový bude vyměněn za dlažbu v celé délce. Chodník, který není 

ukončen silniční obrubou, bude doplněn o betonový obrubník 80/200 mm do betonu 

C 12/15 v úrovni betonové dlažby. Chodník zůstane pozičně ve stávajícím stavu 

a nebyl proto vyznačen v obrázku Obr. 26 a výkresu. 
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8.2.2.6 Výhody 

Nízká finanční náročnost, možnost projetí i vozidel s nadměrným nákladem, jelikož je 

možné přizpůsobit pohyblivé obruby, rychlejší rekonstrukce ostrůvků. Krátká doba 

realizace. 

8.2.2.7 Nevýhody 

Častější oprava přenosných obrub a dopravních knoflíků žádná možnost úpravy hran 

oblouků a uspořádání ostrůvku v křižovatce. 

8.2.3 Rozhledové trojúhelníky 

Pomocí rozhledových trojúhelníků bylo zjištěno, že na rameni vedoucím od 

průmyslové zóny je potřeba umístit svislé dopravní značení P6 „Stůj dej přednost 

v jízdě“ a to z důvodu plotu a reklamních poutačů bránících ve výhledu. Na obrázku 

Obr. 27 jsou znázorněny fialově. Rozměry byly stanoveny podle ČSN 736102 [14]. 

  

Obr. 27 - Rozhledové trojúhelníky křižovatky Na Návrší a K Maškovu 

, 
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8.3 Ulice 17. listopadu od křižovatky komunikací II/606 a II/214 

Na tomto úseku v intravilánu dlouhém cca 560 m a procházejícím kolem stanice 

HZS, parku a polikliniky jsou navržena opatření maximalizující bezpečnost účastníků 

provozu a dodržování dovolené rychlosti. 

Hlavními úpravami jsou vytvoření brány při vjezdu na danou komunikaci ze 

směru Svatý Kříž pomocí fyzického zúžení, úprava parkovacích míst, dlouhé šikany, 

vložení středového dělícího pásu s přechodem pro chodce, přidáním přechodů pro 

chodce a v neposlední řadě také zeleně. Návrh vychází z norem ČSN 736110 [5], 

ČSN 736102 [14], ČSN 12966-1 a A1(737033) [15], TP 133 [16], TP 114 [17] 

a TP 145 [20], ČSN 73 6065 [21]. Na tomto úseku je variantně řešen vjezd od 

chebského sídliště Spáleniště; zbylá část úseku je stejná pro obě varianty. 

8.3.1 Varianta 1  

 

Obr. 28 – Ulice 17. Listopadu, řešení vjezdové brány (VARIANTA 1) 

Ve Variantě 1, jsou jako zklidňující prvky zvoleny vysazené plochy po stranách 

komunikace, které jsou zvoleny pro zdůraznění vedení silnice, dopravní značení 

a změna šířky jízdních pruhů. Přechod pro chodce je mezi vysázenými plochami 

s odpovídajícím svislým dopravním značením dle TP 65[18]. Šířka jízdních pruhů je 

navržena 3,25 m. Celková délka vysazené chodníkové plochy je 45 m. Přechod je 
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navržen v šířce 4 m. Šířka vysazené plochy na začátku je 2 m se zaoblením R0,5 m 

a postupně se rozšiřuje na 4,6 m se zaoblením R0,75 m. 

8.3.1.1 Výhody 

Vysazená krajnice tvoří vjezdovou bránu do úseku, díky zkrácení délky přechodu pro 

chodce zvyšuje bezpečnost chodců, včas upozorňuje, zvýšení pozornosti řidiče, větší 

pravděpodobnost dodržení rychlosti, zlepšení podmínek pro parkování, Lepší rozhled 

chodců, v úseku s blízko navrženými parkovišti.  

8.3.1.2 Nevýhody 

Vznik nebezpečných situaci při neukázněnosti řidičů, odvodnění. 

8.3.2 Varianta 2 

 

 

Obr. 29 - Ulice 17. Listopadu, řešení vjezdové brány (VARIANTA 2) 

V této variantě byl zvolen jako prvek zklidnění dopravy vložený ostrůvek a změna 

šířky jízdních pruhů. Dopravní ostrůvek plní funkci dělící a bezpečnostní. Na délku 

měří 16,3 m a šířku má 3,1 m, poloměry zaoblení hran jsou R1 m. Přes ostrůvek je 

veden přechod pro chodce začínající ve vzdálenosti 2,3 m od začátku ostrůvku. Šířka 

přechodu je navržena 4 m. V místě ostrůvku jsou umístěny varovné signální 
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a hmatové prvky odpovídající ČSN5. Navržená šířka jízdního pruhu je 3,25 m jelikož 

navržený prostor působící jako vjezdová brána umožnuje větší šířku jízdního pruhu. 

Dopravní stín před ostrůvkem je dlouhý 20 m a dopravní stín umístěný za ostrůvkem 

je dlouhý 15,6 m.  

8.3.3 Vysazené chodníkové plochy 

Vysazené chodníkové plochy jsou rozmístěny po celé délce úseku a celkem se jedná 

o několik menších úseků. Ty jsou umístěny před výjezdy z objektů napojujících se na 

komunikaci a dále vymezujících parkovací místa, umožňují vysazení zeleně a na 

určených místech poskytují prostor pro umístění přechodu pro chodce. 

8.3.4 Parkovací místa 

Po celé délce úseku se nacházejí parkovací zálivy rozdělené vysazenou 

chodníkovou plochou, ve většině případů se stromem. První parkovací místa 

u vysazených chodníkových ploch mají délku 6,75 m a šířku 2,50 m s následujícími 

místy o délce 6,00 m. Parkovací záliv je oddělen vodícím a odvodňovacím proužkem 

0,25 m. Jediná parkovací místa s rozdílnou šířkou a délkou podélného parkovacího 

pruhu je u panelákové zástavby, kde pro zvýšení počtu míst a typu nejčastěji 

parkovaných automobilů byla navrhnuta délka 5,5 m a šíře 2 m. 

8.3.5 Vložený ostrůvek 

Přidání středového dělícího a ochranného ostrůvku ve vzdálenosti 20 m od výjezdu 

polikliniky zvyšuje bezpečnost chodců. Ostrůvek je navržen s rozměry 3,2 m na šířku 

a 15,2 m na délku. Poloměry zaoblení jsou R30 m. Podélně je ostrůvek v polovině 

rozdělen přechodem šířky 4 m a zaoblení R1 m.  

8.3.6 Směrové vychýlení jízdního pruhu 

Na úseku je navrženo vychýlení směru jízdního pruhu před stanicí HZS. Místo se 

nachází téměř v polovině mezi dalšími prvky pro zklidnění dopravy v úseku 25 m 

v úhlu 4,5° nalevo od osy silnice. 

8.3.7 Přechody pro chodce 

Přechody jsou navrženy s minimální šířkou 2,50 m v místech, kde se předpokládá 

největší frekvence pohybu chodců. Povrch chodníku bude tvořen dlažbou v barvě 

5 ČSN 73 6102 [14] 
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šedé s rozdílnou barvou hmatových prvků. Signální pás hmatových prvku bude mít 

šířku 0,8 m a varovný pás 0,4 m, vše provedeno dle zásad návrhu prvků pro osoby 

se sníženou schopností pohybu a orientace. Varovné pásy jsou navrženy u míst, kde 

hrozí nebezpečí osobě se sníženou schopností orientace. U přechodů pro chodce je 

snížena výška hrany obruby. Na přechodech je dále navrženo přisvětlení, které by 

mělo mít odlišnou barvu a vyšší intenzitu pro větší bezpečnost chodců. Více není 

v této práci způsob osvětlení řešen. 

8.3.7.1 Výhody 

Vložený ostrůvek tvoří vjezdovou bránu do úseku, Vyšší bezpečnost chodců jelikož 

jsou v půlce komunikace chráněni ostrůvkem, zvýšení pozornosti řidiče, větší 

pravděpodobnost dodržení rychlosti, zlepšení podmínek pro parkování,  

8.3.7.2 Nevýhody 

Vznik nebezpečných situaci při neukázněnosti řidičů, v případě, že jsou v blízkosti 

parkovací plochy, snižují chodcům i řidičům přehled o dopravní situaci a zvyšují 

možnost vstupu chodce do vozovky před automobil. 

8.3.8 Varianta úprav pro ekonomické řešení stávající situace 

Pro optimalizaci ceny řešení je možné realizovat další variantu anebo upravit 

některou z výše uvedených dvou variant. Tyto úpravy popsané níže nevyžadující 

vysoké investice nutné pro realizaci rekonstrukce komunikace. 

První ekonomickou variantou může být ponechání hran komunikace 

a chodníku a obnova stávajícího vodorovného dopravního značení s přidáním 

zpomalovacích psychologických prvků na hlavních vjezdech do úseku. 

Psychologickými prvky jsou osazení bílé klikaté čáry, akustické brzdy, ohraničení 

parkovacích zálivů přenosnými obrubami. Pro včasné upozornění přidat dopravní 

značku A6 „Zúžená vozovka“ ve vzdálenosti 70 m před úsekem. Dále přidat Dopravní 

značku A10 „Světelné signály“ s dodatkovou tabulkou E3 „výjezd vozidel HZS“ a na 

začátku úseku Informační tabulku IJ o přítomnosti HZS s dodatkovou tabulkou 

vzdálenosti místa výjezdu. 

U dvou navržených variant (8.3.1, 8.3.2) je možnost využití jiných levnějších 

materiálu pro dopravní ostrůvky, jako je například místo výstavby pevných obrub 

použití přenosných obrub z recyklovaného PVC přimontovaných k povrchu vozovky. 
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8.4 Rekonstrukce komunikace ulice Slapanská 

Komunikace je vyznačena pod číslem 4. Jedná se o úsek dlouhý cca 330 m.  

Navržené úpravy jsou rozšíření stávající komunikace, chodníků, obnova 

vodorovného dopravního značení, úprava příkopů a zeleně, přidání zábradlí 

u parkoviště před restaurací, rekonstrukce povrchu parkoviště a zpevnění hran. 

V celém úseku je snížena rychlost na 30 km/h. Návrh vychází z norem 

ČSN 736110 [13] a ČSN 736102 [14], ČSN 12966-1 a A1(737033) [15], TP 133 [16], 

TP 114 [17], TP 145 [20] a ČSN 73 6065 [21].  

Tento úsek Obr. 30 není variantně řešen. Náhled řešení je níže, detaily lze 

najít v přiloženém výkresu. 

 

 

Obr. 30 - Ulice Slapanská – celý úsek 
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8.4.1 Úprava komunikace 

Navržené úpravy začínají 35 m před hranicí křižovatky u areálu mateřské školky. 

Šířka komunikace je navržena 2,75 m bez vodorovného dopravního značení u obrub, 

kde navazuje na již navrženou úpravu v územním plánu, která začíná křižovatkou ulic 

Zemědělská x K Hájům x Blanická x Osvobození. V klesání v oblouku je navržena 

srpovitá krajnice s pojížděnou obrubou a plochou upravenou k častému projíždění 

těžkých vozidel (zemědělské stroje, nákladní automobily, atd.) ze žulových kostek 

vložených do betonového lože. 

Křižovatka ulic Zemědělská a Jesenická je také upravena. Jde zejména 

o doplnění vodorovného dopravního značení navrženého stavu dle TP 133 [8], 

přidáním přechodu pro chodce a parkovacího stáními u restaurace. Odvodnění je 

zde zajištěno příkopem intavilánového typu. Osa ani niveleta silnice II/2143 není 

nijak směrově ani výškově upravována. 

8.4.2 Chodníky 

Úpravy chodníků začínají ve stejném místě jako komunikace, kde na straně 

u rodinných domků dojde k vybudování chodníků o šířce min. 1,25 m (limitováno 

ploty okolních domů). Tam kde to okolní prostor dovolí, budou chodníky rozšířeny na 

1,5m. U plotů rodinných domů je navržena zeleň. Výjezdy ze zahrad jsou opatřeny 

sníženými plochami a obrubami. Od křižovatky ulic Zemědělská x Domažlická 

x Větrná bylo z důvodu prostoru možné navrhnout chodník pouze po pravé straně 

komunikace.  

Za křižovatkou ulic Zemědělská a Jesenická dojde na obou stranách 

k vybudování chodníku o šířce 1,50 m vedoucí až k stávající zástavbě (zemědělská 

usedlost). V ulici Jesenická pak budou vybudovány chodníky až k chatové oblasti. 

Všechny chodníky jsou navrženy s povrchem dlažby. Dlažba bude provedena 

v obvyklé šedé barvě s rozdílně barevnými hmatovými prvky. Signální (0,80 m) 

a varovný (0,40 m) pás budou provedeny dle zásad návrhu prvků pro osoby se 

sníženou schopností pohybu a orientace. U přechodů pro chodce je výška hrany 

obruby snížena. 

8.4.3 Parkovací plochy 

Na ploše pro parkování před restaurací  jsou navrženy úpravy krajnic pro bezpečné 

používaní a zvýšení odolnosti vůči porušení. Návrh počítá s vytvořením 
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5 parkovacích míst o šířce 2,50 m a jednom místě pro invalidy 3,50 m, délka 

parkoviště je 7 m a je označeno svislým dopravním značením P11.  

Další parkovací místa jsou vytvořena vedle objektu v ulici Jesenická v prostoru 

již dříve využívaných k tomuto účelu. Jedná se o 3 parkovací stání o délce 6 m 

a šířce 2 m. 

Pro lepší vyznačení parkovacích stání je jako povrch zvolena barevná dlažba 

s rozdílnou barvou vodorovného dopravního značení.  

8.5 Okružní křižovatka v obci Svatý Kříž 

Tato okružní křižovatka (Obr. 5: 5) je již v provozu; vybudována jako jedna z prvních 

fází výstavby Jihovýchodního obchvatu Chebu. Nicméně, jak je vidět na fotografiích 

pořízených 2.3.2015 (Obr. 21) stávající stav poloměrů výjezdového ramena 

s poloměrem 15 m postavené podle projektu se zdá být nevyhovující. Již po několika 

měsících provozu dochází k poškození a to ještě před otevřením samotného 

obchvatu, pro který je křižovatka projektována. S přihlédnutím k výhledovým 

intenzitám dopravy na této křižovatce se dá očekávat další zhoršení stavu.  

Návrh řešený v této kapitole má za cíl prezentovat vhodné úpravy okružní 

křižovatky dle TP 135[22] a nejsou řešené variantně. 

8.5.1 Parametry zrealizované okružní křižovatky 

Vnější průměr okružní křižovatky je 40 m. Jízdní pruh na křižovatce je široký 5,5 m 

a je rozšířený o pojížděný prstenec šířky 2 m. Jízdní pruh lemují vodící proužky šířky 

0,5 m. Na vnějším okraji křižovatky je nezpevněná krajnice šířky 0,5 m rozšířená 

o 0,25 m pro osazení směrového sloupku. Příčný sklon vozovky je 2,5% od středu 

křižovatky. Zpevněný prstenec má sklon 6%. Tento prstenec je pojezdný pouze pro 

těžká nákladní vozidla. Je oddělen sníženým obrubníkem, který stěžuje najetí 

osobních automobilů. Středový ostrov bude zřízen jako neprůhledný, aby zabránil 

vzájemnému oslňování vozidel přijíždějících k okružní křižovatce. Podélné sklony 

v okružní křižovatce jsou v rozsahu od -1,0% do 1,41% s výškovými zakružovacími 

oblouky R=800 m a R=1200 m. Vjezdový poloměr okružní křižovatky má hodnotu 

10 m a výjezdový 15 m  [6]. 

8.5.2 Návrh úpravy 

Na výjezdových ramenech je důležité přidat pojížděné srpovité krajnice, které budou 

konstruovány stejně jako pojížděný prstenec a však s příčným sklonem do 3% pro 
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možnost pojíždění autobusu, nákladních vozidel a kamionů. Obrubou bude zkosená 

BEST-RONDA. Srpovitá krajnice má vnější poloměr 15 m a vnitřní 20 m, kdy vznikne 

v nejširším bodě 1,1 m pro pojíždění. 

 

Obr. 31 - Návrh úprav okružní křižovatky v obci Svatý Kříž 

Dělící ostrůvky jsou již realizovány jako pojížděné, a proto mohou zůstat bez úprav. 
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8.6 Použité materiály 

8.6.1.1 Vozovka 

Nový povrch vozovky bude proveden z asfaltových vrstev. Konstrukce je navržena 

v souladu s TP 170[23] „Navrhování vozovek pozemních komunikací“ a jeho dodatku 

z roku 2010. Pro zjištění hodnot z tabulky 1 a 2 v TP 170[23] a následné určení 

konstrukce vozovky jsme použily předpokládané intenzity pro rok 2025 

v nejzatíženějším místě úseku, která je 900 voz/24 a třídu komunikace II.  

 

Konstrukce vozovky D1-N-1-III  

− asfaltový beton pro obrusné vrstvy  ACO 16+ 40 mm 

− asfaltový beton pro ložní vrstvy     ACL 16+  60 mm 

− asfaltový beton pro podkladní vrstvy  ACP 16+  50 mm 

− mechanicky zpevněná zemina   MZK   170 mm 

− štěrkodrť      ŠD  250 mm 

Celková tloušťka minimálně:     570 mm 

 

Konstrukce vozovky D1-N-2-V pro parkoviště  

− asfaltový beton pro obrusné vrstvy  ACO 11+ 40 mm 

− obalované kamenivo     ACP 16+ 70 mm 

− štěrkodrť      ŠD  150 mm 

− štěrkodrť      ŠD  150 mm 

Celkem tlouštka minimálně     410 mm 

 

8.6.1.2 Chodník   

Povrch použitý pro chodecké trasy bude navržen v souladu s TP 170[23] 

„Navrhování vozovek pozemních komunikací“ a jeho dodatku z roku 2010: 
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Konstrukce chodníku D2-D-1-CH  

− dlažba    DL   60 mm 

− lože   L   30 mm 

− štěrkodrť   ŠD   150 mm 

Celková tloušťka minimálně:   240 mm 

8.6.1.3 Pojížděné plochy 

Z důvodu častého pojíždění těžkými vozidly budou osazeny žulovými kostkami 

rozměru 150 x 170 mm kladenými též do betonového lože B12,5 tloušťky 150mm. 

Jako obruba je použita BEST-RONDA, délky 0,5 m, o výšce 300 mm a šířce 

300 mm. Styk jednotlivých kusů bude proveden na sraz. Spáry budou zatřeny 

cementovou maltou. Obruby budou kladeny do lože z prostého betonu B12,5 tloušťky 

100 mm. 

  

  

Obr. 32 - Žulová dlažební kostka[24] 

 

8.6.2 Obruby 

Obruby jsou použity OP4 z přírodního kamene (přírodní barvy). Díly délky 1 m nebo 

0,5 m, o výšce 200 mm nebo 250 mm (OP4) a šířce 200 mm. Obruby jsou opatřeny 

zámky, které při slícování zajistí vyšší celistvost cele konstrukce ostrůvku a (spáry 

budou zatřeny cementovou maltou), kladeny do lože z prostého betonu B12,5 

tloušťky 150 mm. 
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Obr. 33 - Obruby[25] 

8.6.3 Stromy 

Výběr stromů pro osázení u komunikace je také důležitý a to z důvodu, aby 

nepřekážel v rozhledu při vjezdu na komunikaci. Na obrázku Obr. 34 je Javor mleč 

používaný pro osazení peších zón, zón 30 či osazení podél komunikací v intravilánu.  

 

Obr. 34 – Javor mleč, strom pro osazení podél komunikací v intravilánu[26] 

8.6.4 Prvky pro nevidomé  

Pro vytvoření podmínek se používají hmatové prvky, jako jsou zámková dlažba 

s výstupky pravidelného tvaru, vibrolisované vyráběné z betonu, dlažba z umělého 

kamene s nepravidelnými výstupky a plastické pásy.  

   

Obr. 35 - Dlažební kostky s hmatovými prvky pro nevidomé[27] 
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9 Závěr 
Cílem práce byla studie řešení dopravy ve vybraných lokalitách v Chebu, zaměřená 

zejména na vliv probíhající výstavby Jihovýchodního obchvatu města.  

Stávající stav hlavních komunikací je popsán a zhodnocen v kapitole 3. 

Předmětem byly komunikace a křižovatky přímo i nepřímo související 

s Jihovýchodním obchvatem a dále hlavní tahy městem a komunikace propojující 

město s páteřní rychlostní komunikací R6 a okolními hraničními přechody.  

V dalších kapitolách bylo zkoumáno celkem pět vybraných úseků – jedna 

průsečná, jedna styková a jedna okružní křižovatka ležící přímo na trase 

Jihovýchodního obchvatu a dva úseky komunikace, u kterých se předpokládá změna 

intenzity dopravy vlivem otevření obchvatu. Styková křižovatka Pražská II/606 x Ke 

Hřbitovu a průsečná Na Návrší x K Maškovu leží přímo na trase obchvatu a budou 

tedy přímo ovlivněny. Okružní křižovatka v obci Svatý Kříž je plánována jako 

napojení obchvatu na komunikaci II/214 vedoucí na hranici se SRN. U této, již 

realizované stavby, byly zjištěny nedostatky, a proto byl v práci řešen také návrh 

úpravy. První ze dvou řešených komunikací, ulice Slapanská, bude přímo napojena 

na obchvat a povede do části Cheb-Háje. Vzhledem k současnému využití se zde 

počítá s výrazným navýšením intenzity dopravy. Naopak u druhé z řešených, 

chebské ulice 17. listopadu, se předpokládá snížení intenzity vlivem odklonu dopravy 

obchvatem. 

 Tyto vybrané úseky jsou pak v kapitolách 4 až 6 posouzeny z hlediska 

nehodovosti, současných i výhledových intenzit dopravy a jejich problémů. V kapitole 

7 jsou pak zmíněny připravované projekty v Územním plánu Cheb. 

 V kapitole 8 jsou prezentována konkrétní řešení úpravy vybraných úseků. 

Variantně jsou vypracována řešení průtahových křižovatek Pražská II/606 x Ke 

Hřbitovu a Na Návrší x K Maškovu. Okružní křižovatka v obci Svatý Kříž je již 

realizována, nicméně vzhledem k zjištěnému nedostatku je navržena úprava srpovité 

krajnice, a to z důvodu nevyhovujícího poloměru výjezdové větve. Současný stav 

ulice Slapanská, budoucí spojnice obchvatu a části Cheb-Háje, se ukázal jako 

nevyhovující. Navrhované řešení zahrnuje zpřehlednění komunikace, zklidnění 

dopravy, úpravu parkování a také úpravu chodníků pro bezpečný pohyb osob v této 
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klidné části města. Z důvodu velmi omezeného prostoru stávající komunikace je 

tento návrh řešen pouze v jedné variantě. Poslední řešená komunikace – ulice 

17. listopadu dříve sloužila jako spojnice hlavního průtahu městem Cheb II/606 

a hraničním přechodem. Navrhované úpravy mají za cíl zklidnění dopravy v této ulici, 

v jejíž těsné blízkosti sídlí HZS, poliklinika, Okresní soud v Chebu a další. Toto je 

navrženo ve dvou variantách použitím vysazených ploch a ostrůvků. Dále se řeší 

parkování v zálivech a bezpečnost chodců úpravou chodníků a přechodů pro 

chodce. Výhody a nevýhody daného řešení jsou uvedeny vždy na konci kapitoly 

o řešeném úseku. Všechna navržená řešení jsou koncipována tak, aby napomáhala 

dodržování dopravních předpisů, zvyšovala přehlednost dopravní situace, 

poskytovala vysokou míru bezpečnosti všech účastníků silničního provozu a zároveň 

co nejméně snižovala požadovanou kapacitu komunikace. 
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10 PŘÍLOHY 

Číslo 
silnice Třída Číslo 

úseku 
Druh vozidla 

Celkem ÚKD 
TV O M 

Rok 2012 
606 II.třída 3-0461 1 323 7 269 55 8 647 B 
606 II.třída 3-0461 1 323 7 269 55 8 647 B 

Rok 2020 
606 II.třída 3-0461 534 5 885 70 6 489 C 
606 II.třída 3-0461 534 5 885 70 6 489 C 

Rok 2030 
606 II.třída 3-0461 1 373 9 652 73 11 098 C 
606 II.třída 3-0461 1 488 10 022 73 11 583 C 

Příloha č. 1 - Dopravní intenzity II/606, úsek 3-0461[12] 

Číslo 
silnice Třída Číslo 

úseku  
Druh vozidla 

Celkem ÚKD 
TV O M 

Rok 2012 
606 II.Třída 3-0462 1 288 12 283 86 13 657 D 
606 II.Třída 3-0462 1 288 12 283 86 13 657 D 
606 II.Třída 3-0462 1 288 12 283 86 13 657 D 
606 II.Třída 3-0462 1 288 12 283 86 13 657 D 

Rok 2020 
606 II.Třída 3-0462 1 312 14 038 96 15 448 D 
606 II.Třída 3-0462 1 312 14 038 96 15 448 D 
606 II.Třída 3-0462 1 312 14 038 96 19 453 F 
606 II.Třída 3-0462 1 312 14 038 96 19 453 F 

Rok 2030 
606 II.Třída 3-0462 1 336 16 309 114 17 759 F 
606 II.Třída 3-0462 1 336 16 309 114 17 759 F 
606 II.Třída 3-0462 1 335 20 940 114 22 409 F 
606 II.Třída 3-0462 1 335 20 940 114 22 409 F 

Příloha č. 2 - Dopravní intenzity II/606, úsek 3-0462[12] 
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Číslo 
silnice Třída Číslo 

úseku 
Druh vozidla 

Celkem ÚKD 
TV O M 

Rok 2012 
214 II.Třída 3-2890 524 5 149 61 5 734 C 
214 II.Třída 3-2890 524 5 149 61 5 734 C 

Rok 2020 
214 II.Třída 3-2890 534 5 885 70 6 489 C 
214 II.Třída 3-2890 534 5 885 70 6 489 C 

Rok 2030 
214 II.Třída 3-2890 544 6 837 81 7 462 D 
214 II.Třída 3-2890 544 6 837 81 7 462 D 

Rok 2012 
214 II.Třída 3-2891 524 5 149 61 5 734 B 

Rok 2020 
214 II.Třída 3-2891 553 9 872 70 10 494 D 

Rok 2030 
214 II.Třída 3-2891 563 11 488 81 12 112 D 

Příloha č. 3 - Dopravní intenzity II/214[12] 

Číslo 
silnice Třída Číslo 

úseku 
Druh vozidla 

Celkem ÚKD 
TV O M 

Rok 2012 
2148 III.Třída 3-4550 212 2 412 37 2 661 B 

Rok 2020 
2148 III.Třída 3-4550 216 2 757 43 3 016 B 

Rok 2030 
2148 III.Třída 3-4550 220 3 203 50 3 473 B 

Příloha č. 4 - Dopravní intenzity III/2148[12] 
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Příloha č. 5 - Vlečné křivky dle TP 171 [19]  
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Příloha č. 6 - Vlečné křivky dle TP 171 [19] 
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CSD – Celostátní sčítání dopravy 

ORP – Obec s rozšířenou působností 

SRN – Spolková republika Německo 

ČR – Česká republika 

RPDI – Roční průměrná denní intenzita 

ŘSD ČR – Ředitelství silnic a dálnic České republiky 

ÚKD – Úroveň kvality dopravy 

HZS – Hasičská záchranná služba 
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