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ABSTRAKT  

Předmětem diplomové práce „Studie řešení úprav průtahu silnic II/114 a II/119 v Dobříši“ je 

zanalyzovat stávající stav průtahu silnic II/114 a II/119 ve městě Dobříš, zaměřit se na křižovatky 

na průtahu, problematiku chodců v oblasti a vedení cyklistické dopravy. Dalším bodem diplomové 

práce je analýza problematické křižovatce, kde byl proveden rozbor dopravních nehod a dopravní 

průzkum. Posledním bodem diplomové práce bylo na základě získaných informací navrhnout 

řešení vedoucí k zvýšení bezpečnosti.  

ABSTRACT 

The subject of diploma thesis “Study solution of Through Road II/114 and II/119 in Dobříš“ is 

analysis of the current status of the through road II/114 and II/119 in town Dobříš, focuses on 

intersections in the through road, issue of infrastructure for pedestrian in this area and lead the 

ways for cyclists. The next point is analysis of problematic intersection, where a analyses the 

accidents in the area and traffic survey were performed. The last point of diploma thesis, based 

on gained information, is suggest solution for the intersection, which increase its level of safety. 
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1. Seznam použitých zkratek 

ČR  Česká republika 

MHD  Městská hromadná doprava 

VHD  Veřejná hromadná doprava 

TP  Technické podmínky 

VDZ  Vodorovné dopravní značení 

JP  Jízdní pruh 

SDZ  Svislé dopravní značení 

RPDI  Roční průměr denních intenzit 

ČSN  Česká státní norma 
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Úvod 

Česká republika vytvořila program, který usiluje o zásadní snížení nehodovost na silnicích. Tento program 

koresponduje s evropským plánem jednotného dopravního prostoru, kde jsou vytyčeny cíle ohledně snižování 

nehodovosti. Toho to cílů chce ČR dosáhnout vytvořením bezpečného dopravního systému, který je tvořen:  

· bezpečnými pozemními komunikacemi 

· bezpečnými dopravními prostředky 

· účastníky, kteří se chovají bezpečně. 

Je nutné věnovat stejnou pozornost všem základním složkám, jelikož jsou provázané a vzájemně se ovlivňují. 

Zásadní věc pro dosažení bezpečného systému je fakt, že bezpečné lidské chování může kdykoliv selhat. 

Proto je důležité v oblasti lidského činitele realizovat taková opatření, která vedou k odstranění chybného 

a nebezpečného chování nebo jej alespoň minimalizují. [-] Ve městech je žádoucí potlačovat dopravní funkci 

veřejného prostoru na úkor funkce pobytové. Prostory místních komunikací jsou důležitými veřejnými místy 

ve městech a obcích, které by neměly sloužit jen dopravě, ale k různorodým aktivitám. Z toho vyplívá, že 

je nutné při návrhu místních komunikací brát ohled na bezpečnost všech účastníků dopravy a uspokojovat 

jejich potřeby. 

Tato diplomová práce se zabývá průtahem silnic II/ 114 a II/119 ve městě Dobříš. První část diplomové práce 

měla za úkol prověřit stávající stav průtahu. Prověřen byl dopravně technický a stavební stav komunikací 

tvořící průtah, dopravní značení, odstavné plochy a infrastruktura pro chodce a cyklisty.  

Druhá část je zaměřena na jednotlivá problematická místa průtahu. Mezi tyto místa patří průsečná 

křižovatka ul. Knínská, U Pivovaru a Pražská, její okolí s přilehlými autobusovými zastávkami a železniční 

stanicí a vjezdy do obce. Jelikož se tato práce zabývá bezpečností provozu a největší nedostatky s dopadem 

na bezpečnost byly shledány právě na zmíněné křižovatce, byl vybrán její profil k analýze dopravních nehod 

a k provedení dopravního průzkumu.  

V třetí části diplomové práce jsou popsány návrhy úprav, jak křižovatky ul. Knínská, U Pivovaru a Pražská, 

tak úprav autobusových zastávek a okolí křižovatky. 

Posledním bodem je popis návrhu opatření na vjezdu do obce.  
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Cílem této diplomové práce je zjistit, které nedostatky stávajících komunikací, by mohly mít největší vliv 

na bezpečnost dopravy. Těmito nedostatky se podrobně zabývat, aby návrhy řešení byly podloženy 

dostatkem informací o daném místě či lokalitě. Navrhnout řešení, které by zvýšilo bezpečnost všech 

účastníků dopravy a zlepšilo poměry v hlavním i v přidruženém dopravním prostoru.    
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2. Popis řešeného území 

Středočeský kraj leží uprostřed Čech a zcela obklopuje hlavní město Prahu. Sousedí téměř se všemi českými 

kraji, mimo Karlovarského a moravských krajů. Řadí se mezi největší kraje České republiky svou velikostí, 

počtem obyvatel i obcí. Středočeský kraj nemá jako jediný kraj své krajské město, krajský úřad je umístěn 

v hlavním městě. Kraj má rozlohu 11 014 km2 a zabírá 14% území ČR. [2] Pro ilustraci je přiložen obrázek 

č. 1. 

Území kraje se dělí na 12 okresů s 10 okresními městy. Rozlohou je největší okres Příbram (15% rozlohy 

kraje), nejosídlenějším okresem je okres Kladno s 159 194 obyvateli. V roce 2013 bylo na území kraje 1 145 

obcí. Největší počet obcí je soustředěn v okrese Příbram (121 obcí). [3]   

K 31. 12. 2013 měl Středočeský kraj 1 302 336 obyvatel a byl nejlidnatějším regionem České republiky. 

Hustota zalidnění byla nejvyšší v okresech Praha-západ, Kladno a Praha-východ, ve kterých dosáhla 

hodnoty přes 200 obyvatel na km2. Všechny tyto okresy mají intenzivní sociálně – ekonomické vazby na 

Prahu a do jisté míry tvoří metropolitní zázemí hlavního města. Demografický vývoj kraje se začal výrazně 

měnit ve druhé polovině devadesátých let minulého století a to hlavně díky výstavbě satelitních obytných 

celků v okolí Prahy. Počet obyvatel přibývá pravidelně již sedmnáctým rokem a na přírůstku se podílí 

především stěhování. Do kraje se vzhledem k dobré poloze přistěhovalo velké množství mladých lidí, kteří 

zde zakládají své rodiny. [3]   

Obrázek č.  1 - poloha Středočeského kraje, okresu Příbram a města Dobříš v 
rámci ČR 
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Středočeský kraj je kraj s nejhustší dopravní sítí v ČR. Přes jeho území jsou vedeny do hlavního města 

Prahy historicky radiálně uspořádané hlavní silniční i železniční transitní sítě. [2] Dopravní síť 

Středočeského kraje je nejen nejhustější sítí, ale i nejvíce vytíženou dopravní sítí v ČR. Další nechvalně 

známou skutečností je nehodovost v tomto kraji. Středočeský kraj je v dlouhodobém horizontu, kraj 

s největším podílem usmrcených osob (16%), viz graf č. 1. Na prvním místě se drží i v počtu nehod s těžkým 

zraněním v přepočtu na 1 000 000 obyvatel, viz graf č. 2. 

  

Graf č. 1 - – Celkový podíl usmrcených osob v jednotlivých krajích [4]   

Graf č. 2 – Počet těžce zraněných osob v jednotlivých krajích [4]   
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3. Vymezení řešeného území 

Okres Příbram je územně největším okresem Středočeského kraje a rozprostírá se v jeho jihozápadní části, 

viz obrázek č. 1. Svou hustotou 67 obyvatel na km2 naopak patří mezi nejřidčeji osídlení okresy toho to 

kraje. Příbramský region je značně členitý, s výrazným zalesněním krajiny. Napříč celým územím protéká 

řeka Vltava. Příbramsko je napojeno na Prahu dálnicí D4. Okresem procházejí čtyři významné silnice I. třídy. 

Nejvýznamnější z nich je silnice I/ 4, která navazuje na zmíněnou D4 na křižovatce Skalka u Příbrami         

a vede přes Strakonice až k hraničnímu přechodu Strážný. Dále přes území vede silnice I/ 19 s trasou 

Plzeň – Milevsko – Pelhřimov a třetí významnou silnicí pro okres Příbram je silnice I/18 s trasou Rožmitál 

pod Třemšínem - Příbram - Sedlčany – Olbramovice. Pro okres představuje hlavní spojení mezi Příbramí     

a Sedlčany. [5]   

 Město Dobříš 

Druhým největším městem okresu Příbram je město Dobříš. Dobříš leží v jihozápadním směru od 40 km 

vzdálené Prahy a 17 km severovýchodně od města Příbram. Počet obyvatel města je necelých devět tisíc  

a rozloha města je 53,42 km2. Do katastrálního území města zasahuje dálnice D4 vedoucí z Prahy na 

křižovatku Skalka u Příbrami. Trasa dálnice sleduje přibližně trasu historické Zlaté stezky, viz historie 

města, a silnice I/4, která spojuje Prahu se západní polovinou Jihočeského kraje. Mimo území města leží 

dva exity – 27 (Dobříš-sever) a 32 (Dobříš-jih). Městem vedou dvě silnice II. třídy, viz obrázek č. 3. Silnice 

II/114 prochází městem ze západu na východ a spojuje Dobříš s Hořovicemi na západě a s Novým Knínem    

a Neveklovem na východě. Zmíněná silnice tvoří z větší části průtah obcí. Druhá silnice II/119 vychází 

z centra města a vede jihovýchodním směrem do města Sedlčany. 

V městě končí železniční trať č. 210 Praha - Vrané nad Vltavou – Dobříš, viz obrázek č. 2a. Je to 

jednokolejná regionální trať s terminální železniční stanicí Dobříš, viz obrázek č. 2b., která se nachází na 

pomezí průmyslové části a obytné zástavby města. Tato trať patří mezi tratě takzvaného „Posázavského 

Pacifiku“. 
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 Koncepce dopravní infrastruktury města 

Dopravní obslužnost města Dobříš zajišťuje silniční a železniční doprava. Železniční trať 210 spojuje Dobříš 

a Prahu, ale toto spojení není pro cestující časově ani finančně zajímavé. Z těch důvodů vysoký podíl 

obsluhy města patří individuální automobilové dopravě a autobusové dopravě. Město Dobříš je součástí 

systému Pražské integrované dopravy a svou polohou vůči Praze spadá do pátého pásma systému. Z hlediska 

udržitelného rozvoje dopravy by bylo vhodné přerozdělení podílu dopravních výkonů mezi silniční                

a železniční dopravou a též vybudování západního obchvatu města, pro snížení průjezdu IAD a nákladní 

dopravy přes centrum města. (zdroj město dobříš). [7]   

  

Obrázek č.  2 - Terminální železniční stanice 
Dobříš 

Obrázek č.  3 - Vedení železniční tratě 210 [6]   
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 Historie města 

Z hlediska historického vývoje je Dobříš osídlena od pradávna. Nejstarší archeologické nálezy pocházejí 

z mladší doby kamenné. V 10. století procházela Dobříší Zlatá stezka z Prahy do Bavor. V době českých 

králů patřily lesy v okolí města mezi oblíbené lovecké honitby. Nejstarší písemná historická zmínka             

o Dobříši je z roku 1252, kdy na dobříšském opevněném dřevěném loveckém dvorci sídlil král Václav I.        

s celým svým dvorem a kanceláří a vydal zde čtyři královské listiny (uložené v archivu ve Vídni). [9]   

Slibný rozvoj městečka zastavily husitské války. V únoru 1421 se v Dobříši setkala vojska Jana 

Žižky s Pražany, a spojené šiky odtud táhly na západ vyhnat vojsko krále Zikmunda. Do roku 1630 bylo 

město definitivně oddělena od královské koruny a zámek a celý statek koupil hrabě Bruno z Mansfeldu. [9]  

Obrázek č.  4 - vyznačení silnic II. třídy, průtahu obcí a železniční tratě procházející Dobříší [8]   
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Po Třicetileté válce bylo město velmi zdevastované. V 50. letech 17. století se začalo město pomalu 

zotavovat a v 18. století nastal mohutný rozmach Dobříše. [9]   

Velký průmyslový růst zaznamenalo město počátkem 20. století, kdy zde byly postaveny Rukavičkářské 

závody Dobříš a továrna na kovovýrobu. Po druhé světové válce se stal Dobříšský zámek na obrázku       

č. 3 sídlem Svazu československých spisovatelů a sloužil umělcům všech tvůrčích svazů jako pracoviště      

i místo pro odpočinek. [9]   

 

   

 

   

 

 

 

 

Obrázek č.  5 - Dobříšský zámek [10]   
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4. Stávající stav průtahu 

 

 Silniční doprava 

 

 Základní charakteristiky průtahu 

Průtah městem Dobříš je dlouhý necelé 4 km, je tvořen z velké části silnicí II/114. Z jihu ho pak tvoří 

silnice III/10226, která přechází u křižovatky ul. Pražská a V Lipkách na silnici II/119 vedoucí od Sedlčan. 

Od severního exitu z D4 je průtah tvořen silnicí III/11628, která končí na křižovatce ul. Knínská, U Pivovaru 

a Pražská. V této práci z průtahu vyloučíme silnici III/10226 a budeme průtah uvažovat až od místa křížení 

silnice II/119 a zmíněné silnice III. třídy k dopravní značce IS12b na silnici III/11628, viz obrázek č. 5. Silnice 

Obrázek č.  6 - Řešený průtah s vyznačenými autobusovými zastávkami a železničním přejezdem [8]   
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III/10226 bude vyloučena především z těchto důvodů: tvoří pouze 0,5 km průtahu, nachází se mimo zástavbu 

města a nenachází se zde žádný závažný nedostatek. Na průtahu jsou tři autobusové zastávky Dobříš, 

Kostelíček, Dobříš, žel. st. a Dobříš, Průmyslová zóna.  

Všechny zastávky jsou obsluhovány regionálními dopravci ARRIVA PRAHA, s.r.o., ARRIVA STŘEDNÍ ČEHY, 

s.r.o. a dopravcem Pražské integrované dopravy MARTIN UHER, s.r.o. Ve městě Dobříš, není zřízená MHD  

a tyto linky zajišťují dopravní obsluhu města. 

Základní údaje o stávajících poměrech na průtahu: 

Délka průtahu 3,4 km 

Maximální povolená rychlost 50 km/h 

Počet křižovatek na průtahu 18 

Počet světelně řízených křižovatek 1 

Počet vjezdů do firemních areálů 4 

Počet vjezdů do objektů občanské vybavenosti 3 

Počet vjezdů na parkoviště 4 

Počet železničních přejezdů 1 

počet autobusových zastávek 3 

Tabulka č. 1 - Základní údaje o průtahu městem Dobříš 

 Stavební uspořádaní 

Všechny komunikace tvořící řešený průtah, viz výše, jsou obousměrné, směrově nerozdělené. Základní 

navržená šířka vozovky je podle mapového podkladu 8,00 m. Tato šířka platí téměř po celé délce průtahu, 

pouze v určitých místech je vozovka rozšířena v různých šířkách o pruhy umožňující odbočení, parkovací 

stání osobních vozidel, zálivy autobusových zastávek a jiné. Povrch komunikací na průtahu je ve většině 

asfaltový, pouze od začátku Mírového náměstí až po výjezd z parkoviště P+R je povrch komunikace tvořen 

dlažbou z přírodního kamene. Řadící pruhy jsou navrženy převážně ve směru do centra města a komunikace 

je díky nim rozšířena až na 17 m. Parkovací stání umístěné v hlavním dopravním prostoru komunikace se 

nachází v oblasti Mírového náměstí a v centru města, kde komunikace má šířku 12 až 15 m. Na silnici II/114 

pod křižovatkou ul. Pražská a Pod Hřbitovem směrem na Prahu se nalézá v obou směrech autobusová 

zastávka Dobříš, Kostelíček. Na silnici III. třídy spojující centrum města se severním exitem dálnice, jsou 

zřízeny 2 autobusové zastávky. První ve směru na Prahu je zastávka Dobříš, žel. st., která je též 

obousměrná a jak název napovídá, nachází se v blízkosti železniční stanice Dobříš. Šířka komunikace 



17 

 

v místě těchto zastávek, které jsou protilehlé, je od 14 a 16,5 m. Druhá v tomto směru je zastávka Dobříš, 

Průmyslová zóna, která se nachází v blízkosti areálu nadnárodní Společnosti Bobcat CZ, a.s. Zmíněná 

zastávka je zřízena v obou směrech, ale jednotlivá místa pro zastavení jsou od sebe vzdáleny cca 230 m. 

Šířka komunikace v místě autobusových stání je rozšířena na 12 m. Autobusové zastávky Dobříš, 

Kostelíček a Dobříš, Průmyslová zóna jsou zálivové. Autobusová zastávka Dobříš, žel., st. je zastávka 

mimo jízdní pruh.  

Silnice II/119 vedena v jižním směru k Mírovému náměstí, kde končí a navazuje na silnici II/114, má návrhovou 

kategorii S 9,5 m s šířkou jízdního pruhu 3,5 m. Přidružený dopravní prostor v tomto úseku je tvořen 

zelení o šířce 3 m a pásem pro chodce s šířkou 2 m po obou stranách komunikace. Pásy pro chodce jsou 

přerušovány vjezdy k objektům a křižovatkami. Zeleň je občas vyměněna zpevněnou krajnicí sloužící 

k parkování u obytných domů či rozšířeným pásem pro chodce se šířkou 3,5 - 4,5 m. 

Návrhová kategorie silnice II/114, která tvoří průtah od Mírového náměstí, je S 7,5 s šířkou jízdního pruhu 

3 m, vodícího proužku 0,125 m a nezpevněné krajnice 0,5 m. V oblasti centra města (Mírové náměstí, obchody 

za světelnou křižovatkou) je přidružený prostor tvořen chodníky se stromovou alejí a zelení na straně 

náměstí. Šířka chodníků se stromovou alejí je 6 m v rozšířených místech až 10 m, chodník a zeleň na 

druhé straně má šířku 12 m. Za světelnou křižovatkou, je chodník na severní straně ulice široký 2,5 m      

a končí u kostela Nejsvětější Trojice. Na jižní straně ulice se šířka chodníku často mění. Na hrázi Trnovského 

rybníka je pás pro chodce široký 2,7 m a je oddělen od vozovky betonovou zídkou se zábradlím. Od 

autobusové zastávky Dobříš, Kostelíček (směr centrum) je veden pás pro chodce o šířce 2 m, který je od 

komunikace oddělený zelení o šířce 2,5 m. Okraj vozovky na druhé straně tvoří nezpevněná krajnice. Zmíněný 

pás pro chodce končí u křižovatky ul. Knínská, U Pivovaru a Pražská. 

Silnice III/11628, která navazuje na silnici II/114 a dál pokračuje k severnímu exitu D4, má návrhovou kategorii 

S 9,5. Stavební uspořádání křižovatky ul. Knínská, U Pivovaru a Pražská a jejího okolí je popsáno 

v kapitole 5.1.1. Za železničním přejezdem je na východní straně ulice pás pro chodce, který končí u 

křižovatky ul. Pražská a Nad Prachandou. Pás má šířku 2,25 m a je přerušován vjezdy k objektům. Za 

pásem pro chodce se nachází zeleň. Na západní straně ulice je také pás pro chodce začínající 44 m od 

železničního přejezdu a končícího u přechodu pro chodce v blízkosti křížení s ulicí U Kodetky. Za pásem 

pro chodce je i na této straně ulice pás zeleně a taktéž chodník není celistvý, je přerušován vjezdy a 

křižovatkami.  Na druhé straně ulice, navazuje u přechodu pro chodce pás pro chodce vedoucí k autobusové 
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zastávce Dobříš, Prům. zóna. Chodník je široký 2, 25 m a za křižovatkou ul. Pražská a U Kodetky je 

chodník veden pod úrovní náspu silnice, kde pozvolna stoupá až k autobusové zastávce.  

 Vodorovné dopravní značení 

Podle TP 133 se obecně jízdní pruhy vyznačují a oddělují dělicími čárami VDZ v případě, že to šířka 

komunikace dovoluje. V předchozí kapitole jsme zmiňovali, že základní šířka komunikací tvořících průtah    

je 8 m. Na vozovce o této šířce by měla být na okrajích vozovky vodicí čára V4 a podélná čára souvislá 

V 1a nebo přerušovaná V 2b pro oddělení jednotlivých jízdních pruhů.  

Po celé délce jižní oblasti průtahu (křižovatka silnic II/119 a III/10226 – křižovatka silnic II/119 a II/114        

u Mírového náměstí) je použito VDZ V 1a, 0,125 m pro oddělení protisměrných jízdních pruhů a V 2b, 1,5/1,5, 

0,125 m pro vedení vozidel v prostoru křižovatky. Na začátku úseku, na křižovatce silnic II/119 a III/10226, 

je v jednom jízdním pruhu (směr exit D4) použito dvakrát za sebou dopravní značení V 9a (směrová šipka). 

Vzdálenost směrových šipek od sebe je 9,5 m. Přibližně 6 m od hrany křižovatky ul. Lesní, Tylova                 

a Příbramská, směrem do centra města, je vyznačen přechod pro chodce V 7 o délce 8,5 m. Druhý přechod 

pro chodce vyznačený VDZ V 7 je v blízkosti křižovatky ul. Františka Průši, Fričova a Příbramská o délce 

10,10 m. Téměř v celé délce úseku chybí nebo je v nevyhovující stavu značení vodicí čáry V 4, která by 

podle šířkových poměrů vozovky měla být vyznačena. U rozšířených částí vozovky pro parkování vozidel, 

chybí VDZ V 10d pro oddělení parkovacího pruhu.  

V oblasti centra města (křižovatka silnic II/119 a II/114 u Mírového náměstí – Křižovatka ul. Pražská           

a Pod Hřbitovem) není použito značení V 1a či V 2b pro oddělení protisměrných jízdních pruhů i přesto,    

že to šířkové poměry dovolují. Od výjezdu z parkoviště P+R až po konec toho to úseku je VDZ V 4, 0,125 

m. V některých místech je však už špatně patrné. Ve zbytku úseku značení V 4 chybí. Linie oddělující JP      

od zpevněné krajnice je provedena v rámci dlažby (podlouhlé a cca o 2 mm vystouplé dlažební kostky).             

Na komunikaci podél celého Mírového náměstí je ve směru jižního exitu zřízen parkovací pruh s podélnými 

parkovacími stání. Parkovací pruh začíná i končí dopravním stínem vyznačeným V 13a a samotný pruh je 

opatřen značením V 10d, které v současné době není zcela patrné. V druhém směru od vjezdu na Mírové 

náměstí je zřízeno 15 šikmých parkovacích stání. Tyto stání jsou vyznačena pomocí VDZ. Ve vzdálenosti 

zhruba 111 m od hrany světelné křižovatky se nachází přechod pro chodce s délkou 9,5 m a šířkou 4 m. 

Zmíněný přechod se nachází zhruba v polovině parkovacího pásu a parkovací stání východně od něj je kvůli 

rozhledovým podmínkám odsunuto o 7,5 m. Tento prostor je vyplněný dopravním stínem se značením V 13a. 

Před světelně řízenou křižovatkou ul. Pražská a Plk. B. Petroviče je ve směru na Prahu přidán řadící pruh 
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pro levé odbočení. V opačném směru je komunikace rozšířena o řadící pruh pro pravé odbočení. Pruh pro 

levé odbočení je oddělen od protisměrného JP dopravním značením V 1a o šířce 0,25 m a od pruhu pro 

přímý směr značením V 1a s šířkou 0,125 m. Průběžný i řadící pruh je ukončen příčnou čárou souvislou V5 

a v obou pruzích je vyznačená směrová šipka V9. Dva metry od ukončení pruhů je přechod pro chodce V 7 

o délce 12 m a šířce 4 m v obou směrech. V druhém směru je stejným způsobem vyznačen průběžný a řadící 

pruh pro pravé odbočení, pouze je řadící pruh zprava ohraničen podélnou čárou souvislou V 1a. Řadící 

pruh pro pravé odbočení má délku 65 m, pruh pro levé odbočení je podle mapového podkladu dlouhý 42 m. 

Ve skutečnosti jsou však řadicí pruhy, vyznačené VDZ pouze v délce asfaltového krytu, tzv. pro levý řadící 

pruh 18 m a pro pravý 9 m, viz obrázek č. 6. Východně od křižovatky ve směru na Prahu se nacházejí další 

šikmá a kolmá parkovací stání vyznačená VDZ a SDZ až k přechodu pro chodce. Místa mezi parkovacími 

stání, která slouží pro zásobování či pro výjezd z objektů jsou označena žlutou klikatou čárou V 12a. 

Zmíněný přechod pro chodce je u křížení ul. Pražská a 28. října. Je vyznačen VDZ V 7 o délce 8,5 m. Délka 

vyznačení není však dostatečná, protože přechod chodce nepřevádí až k chodníku nýbrž k rozšířené krajnici 

určené pro parkování automobilů. Poslední dva přechody pro chodce na tomto úseku vyznačené VDZ V 7 

jsou: přechod v blízkosti polikliniky s délkou 13,15 m a přechod u Dobříšského zámku, jehož délka je 12,5 m. 

V střední oblasti průtahu (Křižovatka ul. Pražská a Pod Hřbitovem – železniční přejezd) je až na úsek za 

křižovatkou ul. Knínská, U Pivovaru a Pražská použito VDZ odpovídající šířce komunikace, tedy značení 

V 1a 0,125 m nebo V 2b 1,5/1,5 0,125 m. Ve vzdálenosti 30 m od hrany křižovatky ul. Pražská                       

a Pod Hřbitovem se nachází v obou směrech autobusová zastávka. Záliv zastávky je oddělen vodicí čárou 

o šířce 0,25 m a vjezd/výjezd do/ze zálivu značením V 4 0,5/0,5 o stejné šířce. Značení V 11a na obou 

autobusových zastávkách chybí. Oba zastávkové zálivy mají délku 45 m a šířku 3 m. Ve směru na Prahu, 

37 m od osy vjezdu/výjezdu k supermarketu Lidl, začíná řadící pruh pro pravé odbočení. V průběžném 

pruhu jsou dvě směrové šipky V 9a vzdálené od sebe 14,5 m. V opačném směru je řadící pruh pro levé 

odbočení, který začíná 53 m od osy výjezdu/vjezdu a je ukončen 14 m od osy příčnou souvislou čárou V 5. 

V průběžném i v řadícím pruhu jsou pro určení směru jízdy směrové šipky V 9a, které se po 12 m opakují. 

Prostor, který vznikl rozšířením komunikace mezi protilehlým průběžný a řadící pruhem, je vyplněn 

dopravním stínem V 13a. VDZ na křižovatce ul. Knínská, U Pivovaru a Pražská a přilehlých autobusových 

zastávkách je popsáno v kapitole 5.1.2.  

V severní oblasti průtahu je v celé délce na okraji silnice VDZ V4. Podélná dělicí čára V 1a či V 2b začíná 

2 m severně od železničního přejezdu a končí u autobusové zastávky Dobříš, Průmyslová zóna ve směru 

na Prahu. 3,5 m jižně od hrany křižovatky ul. Březová, Pražská je přechod pro chodce, vyznačený V 7        
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o délce 9 m a šířce 4 m. Na západním rameni této křižovatky je další přechod pro chodce s ochranným 

ostrůvkem pro chodce. Délka toho to přechodu je 18 m. 82 m od hrany křižovatky ul. Pražská a U Kodetky 

se nachází označník autobusové zastávky Dobříš, Prům. zóna ve směru do centra města. Záliv zastávky 

je dlouhý 49 m a od jízdního pruhu je oddělen značením V4, které je téměř po celé délce zálivu špatně 

viditelné. Autobusová zastávka je vyznačena VDZ V 11a o délce 16 m a šířce 3 m, jehož viditelnost také 

není dobrá. 2,5 m od konce zálivu ve směru na Prahu je přechod pro chodce s ochranným ostrůvkem se 

značením V 7 o délce 8 m a šířce 4 m. Rozšíření, vzniklé vložením ochranného ostrůvku, je na každou 

stranu vyplněno dopravním stínem se značením V 13a o délce 30 m a 35 m. Ve směru do centra je před 

křižovatkou ul. Pražská a U Kodetky zřízen řadící pruh pro levé odbočení, který je od protisměrného 

jízdního pruhu oddělený VDZ V 1a 0, 125 m a od průběžného V 1a 0,25 m, které po délce 27 m od příčné 

čáry souvislé V 5 přechází v V 2b 3/1,5 m. Délka řadícího pruhu je 65 m a pro stanovení směru jízdy je 

průběžný i řadící pruh doplněn směrovými šipkami V 9a. V řadícím pruhu je třikrát se opakující směrová 

šipka vlevo. V průběžném pruhu je celkem pět směrových šipek, třikrát opakující se šipka přímo a dvakrát 

se opakující šipka přímo a vlevo. Rozšíření vzniklé mezi řadícím pruhem a protisměrným je vyplněno VDZ 

V 13 a. V opačném směru řadící pruh zřízen nebyl, pouze je zde značení V 9a (směrová šipka přímo            

a vpravo opakující se dvakrát po sobě). Ve směru do centra města, 58 m od křížení os komunikací, končí 

záliv parkoviště P+R. Toto parkoviště má délku 79 m a šířku 5,5 m. Parkovací místa nejsou nijak vyznačena 

a parkovací pruh je oddělen od průběžného VDZ V 4 0,5/0,5 m o šířce 0,25 m a V 4 0,25 m ve středu 

pruhu, jak je tomu tak u autobusových zastávek. Ve směru na Prahu je ve vzdálenosti 145 m od křížení 

označník autobusové zastávky Dobříš, Prům. zóna. Autobusová zastávka je vyznačena VDZ V 11a, oddělena 

od průběžného pruhu V 4 0,5/0,5 m s šířkou 0,25 m na vjezdech/výjezdech a spojena mezi nimi V 4 s šířkou 

0.25 m  
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 Svislé dopravní značení 

Na celém průtahu je svislé dopravní značení, které je nezbytné pro bezpečný a plynulý provoz, usměrnění 

provozu a informování řidiče. Svislé značení je doplněno vodorovný, na některých místech průtahu se však 

vyskytuje pouze vodorovné dopravní značení bez SDZ. Dopravní značení musí být pro účastníky silničního 

provozu vždy srozumitelné, jednoznačné, výstižné a úplné. Vždy je nezbytné, aby vodorovné dopravní 

značení odpovídalo svislému. Tento požadavek je dodržen na celém průtahu. Parkovací stání, autobusové 

zastávky, přechody pro chodce a řadící pruhy jsou vyznačeny SDZ i VDZ. Přechody pro chodce, na které je 

nutno zvlášť upozornit, jsou opatřeny značkou A 11. Před křižovatkou ul. Pražská a Pod Hřbitovem, která 

se nachází na vrcholovém oblouku, je užito v obou směrech značky A 22 s E 13 umístěné v retroreflexním 

žlutozeleném podkladu, viz obrázek č. 8. Toto provedení zvýrazňuje význam značky a zlepšuje její viditelnost. 

Retroreflexní podklad pod SDZ je použit na více místech průtahu. V úsecích, kdy nejsou dodrženy 

dostatečné rozhledové poměry pro předjíždění je zákazová značka B 21a. Přednosti na komunikacích jsou 

vyznačeny značkami upravujícími přednost. Jejich správné umístění a dobrá, včasná viditelnost, je důležitým 

prvkem pro bezpečnost a plynulost silničního provozu. Mimo dva nedostatky odpovídají značky skupiny        

Obrázek č.  8- Chybějící značení řadicího a průběžného 
pruhu na dlážděném povrchu vozovky v křižovatce ul. 
Pražská a Plk. B. Petroviče 

Obrázek č.  7- špatný stav VDZ na zastávce Dobříš, 
Průmyslová zóna 
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P požadavkům TP 65 na celé délce průtahu. Jedním nedostatkem je chybějící značka P2 před křižovatkou 

ul. Pražská a Nad Prachandou. Toto opomenutí není však nebezpečné, jelikož se jedná o rovný úsek a 

z šířkových poměrů je jasné, že se řidič nachází na hlavní komunikaci. V jižním směru ve vzdálenosti 60 m 

se nachází před tímto křížením další křižovatka, kde značka P2 umístěna je. Druhým nedostatkem je špatná 

viditelnost značky P2 s dodatkovou tabulkou E 2b. Značka je umístěná ve směrovém oblouku před zámkem 

Dobříš v těsné blízkosti vzrostlé vegetace, viz obrázek č. 9. Při nesprávné údržbě správcem komunikace 

může dojít k zastínění důležité dopravní značky větvemi, listy keřů a stromů, což může vést ke vzniku 

konfliktních situací. Další nedostatkem v případné špatné viditelnosti SDZ je umístnění značky B2 u výjezdu 

z benzínové stanice v blízkosti křižovatky ul. Pražská a Březová. Značka je umístěná v těsné blízkosti 

košatého stromu, který jí může většinu roku zakrývat větvemi a listy. V tomto případě tedy může dojít 

k přehlednutí této značky řidičem a vjetí do jednosměrného výjezdu. U dvou přechodů pro chodce, ležících 

na řešeném průtahu a označených dopravním vodorovným značením V 7, chybí svislé dopravní značení IP 

6. První se nachází na jižním rameni křižovatky ul. Knínská, U Pivovaru a Pražská v blízkosti supermarketu 

Lidl, druhý přechod je v blízkosti autobusové zastávky Dobříš, žel., st., který převádí chodce od zastávky 

na druhou stranu k restauraci Na Prachandě. Špatné umístění značky IP 13d bylo zaznamenáno u parkoviště 

P+R nacházejícím se proti autobusové zastávce Dobříš, Prům., zóna směrem na Prahu. Značka je umístěná 

až na konci toho to parkovacího pásu, což řidiči neumožňuje získat informaci o parkování dříve, něž po 

jeho přejetí. Jelikož průtah protíná železniční trať č. 210, je nutné informovat řidiče o blížícím se železničním 

přejezdu. Ve vzdálenosti 240 m před přejezdem je umístěná dopravní značka A 31a v kombinaci se značkou 

A 29 a to severním i jižním směrem od přejezdu. V jižním směru jsou značky pro zdůraznění umístěné po 

obou stranách komunikace. Odhaleným nedostatkem je umístění zbylých značek A 31b a A 31c, které nejsou 

umístěny na stejné úrovni. Na pravém okraji vozovky je značka A 31b téměř na stejné úrovni se značkou  

A 31c levém okraji vozovky. Severním směrem od přejezdu je problém s viditelností značky A 31b, která je 

téměř celá skrytá za okolní zelení. Posledním odhaleným problémem je umístění tří SDZ na jeden sloupek, 

což porušuje ustanovení z TP 65, které říká, že na jeden sloupek či nosnou konstrukci je možné umístit 

nejvýše dvě značky. Jelikož se jedná pouze o provozně informační značky, nemá tento problém vliv na 

bezpečnost silničního provozu. 
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 Cyklistická doprava 

Městem prochází cyklistická trasa č. 308 Vižina – Dobříš – Prostřední Lhota vyznačená cykloturistickým 

značením Klubu českých turistů. Podle zvyklostí KČT jsou některé úseky tras vedeny po stávajících 

komunikacích i mimo ně celkem bez ohledu na stav dopravní infrastruktury a bezpečnost cyklistů. Zmíněná 

cyklotrasa přichází do města z obce Stará Huť stezkou pro cyklisty a chodce. Stezka lemuje komunikaci 

II/114 (ulice Knínská) a končí u křižovatky ul. Knínská, U Pivovaru a Pražská. Přes zmíněnou křižovatku 

(oblast řešeného průtahu) vede přímo do ulice U Pivovaru, kde na nejbližší křižovatce uhýbá doprava na 

ulici Rukavičkářskou. Ulice Rukavičkářská přechází v ulici Růžovou, která vede až k polní cestě za sídlištěm 

Větrník a vyvádí cyklisty ven z města. V okolí města jsou vedené další dvě trasy: 8129 Hostomice – Kytín 

– Všenory, 8131 Knížecí Studánky – Mníšek pod Brdy – Skalka.  

 

Obrázek č.  9 - Použití retroreflexního podkladu k 
zvýraznění SDZ u křižovatky ul. Pražská a Pod Hřbitovem 

Obrázek č.  10 - Značka P2 umístěná ve směrovém 
oblouku v blízkosti vegetace, která může zamezit 

dobré viditelnosti značky 
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 Infrastruktura pro cyklisty 

V cyklogenerelu města Dobříš je uvedeno, že je cyklistická doprava využívána více pro cesty z města, to 

může být důsledek toho, že se v současném stavu na území města nacházejí pouze dvě stezky pro cyklisty. 

[11] Vždy se jedná pouze o krátké úseky vyznačené dopravní značkou C8a stezka pro cyklisty bez dalších 

návazností. První stezka se nachází v přidruženém prostoru v ul. plk. B. Petroviče, její délka je cca 300m 

a její šířka je 2,75 m. Druhá stezka pro cyklisty se nachází v ul. Part. Svobody a je dlouhá cca 150m. Na 

území řešeného průtahu se nenachází žádná infrastruktura pro cyklisty, i přestože je přes nejvíce 

nepřehlednou křižovatku na průtahu vedena výše zmiňovaná cyklistická trasa. Město Dobříš má však 

vypracovaný návrh sítě cyklistických tras, které by spojovali všechny důležité zdroje a cíle. 

 Pěší doprava 

Kolem všech komunikací tvořících řešený průtah jsou v přidruženém prostoru komunikace zřízeny pásy pro 

chodce. V některých úsecích (Jižní úsek, centrum města) je infrastruktura pro chodce po obou stranách 

vozovky. Pásy na sebe logicky navazují a jsou vedeny od všech důležitých zdrojů do významných cílů. 

V úseku od křižovatky ul. Knínská, U Pivovaru a Pražská k železničnímu přejezdu infrastruktura pro 

chodce chybí, viz kapitola 5.1.4. Přes komunikace průtahu je dostatečné množství přechodů pro chodce         

a umístění přechodů je až na výjimky též logické. Z tabulky 2 je vidno, že délka přechodů větší než 8,5 m, 

Obrázek č.  11 - Schéma cyklistické trasy č. 380 na území města Dobříš [12]   
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je až na 2 případy u všech přechodů pro chodce. Podle ČSN 73 6110 je nutné přechod rozdělit 

ochranným/dělícím ostrůvkem pokud je jeho délka mezi obrubami větší nebo rovna 8,5 m. Z toho vyplívá, 

že většina přechodů v obci nesplňuje požadavky norem. Prvky pro usnadnění přecházení do niž patří           

i zmíněné ochranné ostrůvku, chybí na celém průtahu. Dalším nedostatkem na průtahu je existence několik 

nerozdělených přechodů s délkou blížící se k 20 m. Nejdelším přechodem je přechod přes ulici Za Poštou, 

v níž se nachází Zdravotní středisko Dobříš. Tento přechod má délku mezi obrubami 24 m. Takto extrémně 

dlouhé přechody nejsou bezpečné pro chodce a měli by být znovu navrženy s dodržením podmínek norem. 

Dále se u některých přechodů pro chodce setkáme s jejich nesprávným provedením, viz obrázek č. 11             

a obrázek č. 12. Téměř na celé délce průtahu chybí prvky pro osoby se sníženou schopností pohybu            

a orientace. Tyto prvky najdeme v oblasti kolem Zdravotního střediska Dobříš, nic méně často tyto opatření 

provedeny nesprávně, viz obrázek č. 12.  

 

 

 

 

Celkový počet přechodů pro chodce  16 

Počet přechodů pro chodce s ochranným ostrůvkem 2 

Počet přechodů pro chodce se SSZ 1 

Počet přechodů pro chodce delších než 8,5 m 14 

Tabulka č. 2 - Přehled přechodů pro chodce na průtahu městem Dobříš 
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Obrázek č.  13 - Nalevo: špatně provedené přechody pro chodce - nepřevádí chodce až k chodníku, vedou chodce 
mimo navazující chodník. Napravo: Extrémně dlouhý přechod pro chodce u Polikliniky Dobříš, dlouhý přechod přes ulici 
Pražskou nesprávně provedený. 

Obrázek č.  12- Nesprávně provedený přechod pro chodce 
s nesprávným provedením prvků pro nevidomé. 
Nepřevádí chodce až k obrubě chodníku a jeho délka je 
cca 13,4 m. 
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 Doprava v klidu 

Parkovací stání v dopravním prostoru nalezneme v centru města (Mírové náměstí, ulice Pražská za 

světelnou křižovatkou). V blízkosti dobříšského zámku se nachází parkoviště P+R. Další parkoviště toho 

to typu je naproti zastávce Dobříš, Prům. zóna směr Praha. Toto parkoviště je vytvořeno z bývalého zálivu 

autobusové zastávky a jednotlivá parkovací místa nejsou nijak vyznačena. Posledním místem využívaným 

jako parkoviště je asfaltová plocha za nástupním ostrůvkem zastávky Dobříš, žel. st. Jelikož toto místo 

není označení SDZ jako parkoviště, chybí zde i vyznačení parkovacích míst. Základní charakteristiky 

parkovišť jsou uvedeny v tabulce 3. Počet parkovacích míst na parkovištích čí plochách sloužících 

k parkování bez vyznačení parkovacích míst, byl odhadnut. V těchto případech také není možné určit 

rozměry parkovacích stání, proto je místo v tabulce vyplněno pomlčkou. 

 

Typ parkoviště 

Počet 
parkovacích 
stání 

Počet 
vyhrazených 
stání  pro 
přepravu 
těžce 
postižených 
osob 

Šířka 
stání 
[m] 

Délka 
stání 
[m] 

Umístění na průtahu 

parkovací pás v zálivu šikmo k PK 15 2 3,00 5,00 centrum města 

parkovací pás v zálivu podélně s PK 27 0 2,50 5,50 centrum města 

parkovací pás v zálivu šikmo k PK 9 2 2,80 5,00 centrum města 

parkovací pás v zálivu kolmo k PK 16 0 2,65 5,00 centrum města 

parkovací pás v zálivu kolmo k PK 11 0 2,65 5,00 centrum města 

parkoviště P+R 49 3 2,65 5,00 centrum města 

asfaltová plocha cca 15 - - - okolí žel. stanice 

parkoviště P+R cca 8 - - - 

okolí křižovatky ul. 

Pražská a U Kodetky 

Tabulka č. 3 - Základní charakteristiky parkovišť nacházejících se na řešeném průtahu 
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5. Problematická místa průtahu 

 

 Křižovatka ul. Knínská, U Pivovaru a Pražská 

Křižovatka leží v severovýchodní části města, na hlavním tahu na Prahu a Starou Huť. Dochází zde ke 

křížení silnic II/114 a III/11628 s denní intenzitou 6 262 voz/den a s místní sběrnou komunikací s intenzitou 

3 749 voz/den. S ohledem na polohu křižovatky, která leží na hranici průmyslové oblasti města, je zde 

větší podíl nákladní automobilové dopravy. V blízkosti křižovatky se nachází dvě autobusové zastávky 

Dobříš, žel. st. Dobříš, žel. st. rozc., železniční stanice Dobříš, restaurace a nákupní zóna. 

 Stavební uspořádaní 

Jedná se o průsečnou křižovatku bez usměrnění dopravních proudů. Úhel křížení os silnic ulice Pražská a 

ulice Knínská je 55°, ulic Pražská a U Pivovaru je 47°. Tyto úhly nevyhovují hodnotám úhlu křížení z ČSN 

73 6102. V ulici Knínská jsou vozidla vedena pomocí VDZ na osu přímé komunikace ulice Pražská v úhlu 75° 

což je dle normy v pořádku. Ostrý úhel, který svírá osa komunikace v ulici U Pivovaru a osa komunikace 

ulice Pražská je však velmi nevyhovující. Návrhová kategorie silnice II/114, která přichází do této křižovatky 

v přímém směru od centra města (jižní rameno) a odbočuje do směru Stará Huť (ulice Knínská, východní 

rameno), má návrhovou kategorii S 7,5. Silnice III/11628 přicházející v přímém směru od severu k této 

křižovatce (severní rameno) a má návrhovou kategorii S 9,5, viz kapitola 4.1.2. Poslední komunikací tvořící 

západní rameno křižovatky je místní sběrná komunikace v ulici U Pivovaru s návrhovou kategorií S 6,5. 

Celková plocha křižovatky je naddimenzovaná s rozlehlými nepojížděnými místy. Chybí kanalizace křižovatky, 

která by zvýšila celkovou srozumitelnost a přehlednost křižovatky. Na severním rameni, cca 6 m od hrany 

křižovatky, se nachází ve směru do centra města autobusová zastávka Dobříš, žel. st. Zastávka ve směru 

na Prahu se nachází 51 m od hrany křižovatky. Šířka autobusových stání je 4 m s přibližnou délkou 19 m. 

Zastávka ve směru na Prahu je zastávka v jízdním pruhu. Zastávka mimo jízdní pruh je zastávka na opačné 

straně vozovky. Na východní rameni křižovatky (ulice Knínská) je autobusová zastávka Dobříš, žel. st. 

rozc. v obou směrech. Vzdálenost zastávky od hrany křižovatky je ve směru Stará Huť 95 m a ve směru 

opačném 56 m. Zastávka ve směru Stará Huť je zastávka zálivová, zastávka na opačné straně je zastávka 

na jízdním pruhu s objížděním v jízdním pruhu pro protisměr.  

V ulici U Pivovaru je po obou stranách pás pro chodce s šířkou 2 m. Ve směru na Starou Huť se pás pro 

chodce setkává s pásem pro chodce z ulice Pražská, tudíž chodci mohou pokračovat v chůzi vpravo (směrem 
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do centra) či rovně (směr Stará Huť) po přechodu a chodníku na druhé straně ulice, který je veden od 

zmíněného přechodu k přechodu pro chodce v blízkosti autobusové zastávky Dobříš, žel. st. rozc. s šířkou 

2,15 m. Pás pro chodce v ulici Pražská (jižní rameno) je široký 2 m. V ulici Knínská jsou chodníky též po 

obou stranách ulice. Jak bylo zmíněno, pás pro chodce ve směru Stará Huť vede kolem obchodního centra 

k autobusové zastávce. Na tento chodník navazuje stezka pro chodce a cyklisty, která má šířku 2 m          

a délku cca 750 m. Na druhé straně ulice je chodník s šířkou 4,55 m, který začíná u označníku autobusové 

zastávky Dobříš, žel. st. rozc. a slouží pouze pro dostupnost k přilehlým obchodům. Za přechodem pro 

chodce se pás pro chodce zužuje na šířku 4 m. Na severním rameni křižovatky je 10 m od hrany křižovatky 

nástupní ostrůvek patřící k autobusové zastávce. Nástupní ostrůvek je široký ve středu 3,7 m na krajích 

se rozšiřuje na 5 m a jeho délka je 51 m. Tento ostrůvek tvoří fyzickou hranici mezi komunikací a asfaltovou 

plochou a jsou na něm 4 vzrostlé stromy. Asfaltová plocha využívaná jako parkoviště má rozměry 9x53 m, 

automobily nejsou usměrněny vodorovným dopravním značením a neexistuje pás pro chodce, který by chodce 

bezpečně dovedl k železniční stanici, či k jinému chodníku. Průjezd parkovištěm je obousměrný, i přesto že 

jeho šířkové poměry pro obousměrný provoz nejsou optimální. Výjezd/vjezd z parkoviště ústí do západního 

ramena křižovatky. Na druhé straně komunikace je zřízen pás pro chodce od začátku autobusové zastávky 

ke vjezdu na parkoviště určené hostům restaurace Na Prachandě. Pás pro chodce má šířku 3 m a délku 27 

m. Vjezd na parkoviště je široký 13,5 m a nachází se 12,5 m od hrany křižovatky.  

 Vodorovné dopravní značení 

V oblasti křižovatky není stávající VDZ v dobrém stavu. V některých místech je špatně viditelné, jinde 

zcela chybí vodicí čára či střední dělicí čára. Na jižním rameni křižovatky se nachází ve vzdálenosti 4 m 

od hrany křižovatky přechod pro chodce vyznačený VDZ V 7. Šířka přechodu je 4 m a délka 8,3 m. Od 

přechodu pro chodce je směrem na Starou Huť vyznačeno VDZ V 4 o šířce 0,125 m. Toto značení kopíruje 

oblouk mezi dvěma větvemi křižovatky a u konce oblouku končí. Mezi jižním a západním ramenem křižovatky 

je kolem zaoblení dopravní stín vyznačený V 13a. Na toto značení navazuje V 4, které je zřízeno k přechodu 

pro chodce na západním rameni křižovatky. Tento přechod leží 17 m od hrany křižovatky, je vyznačený VDZ 

V 7. Délka přechodu je 7,1 m a je široký 3,5 m. Mezi protisměrnými pruhy západního ramene je u hrany 

křižovatky vložený dopravní stín (V 13). Dopravní stín je dlouhý necelých 12,5 m a jeho nejširší část má 

šířku 1,5 m. Na dopravní stín navazuje středová dělicí čára, která končí u zmiňovaného přechodu pro chodce.  

Na severním rameni křižovatky chybí VDZ V 1a a V 4. U obou autobusový zastávek Dobříš, žel. st. 

chybí značení V 11a. Od nástupního ostrůvky autobusové zastávky směrem do centra města je zřízen 

přechod pro chodce, vyznačený V 7. Přechod leží 25 m od hrany křižovatky a má délku 15,8 m. Další přechod 
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vede od konce nástupního ostrůvku přes vjezd k asfaltové ploše za ostrůvkem. Tento přechod je vyznačený 

VDZ, je dlouhý 15 m a nepřevádí chodce ani na chodník ani na nezpevněnou krajnici. 

Na východním rameni křižovatky je u hrany křižovatky použito VDZ V 6b (příčná čára souvislá s nápisem 

STOP) v pruhu pro přímý průjezd křižovatkou i pro pruh pro odbočení vpravo. Značení V 6b je doplněno 

střední dělicí čárou V 1a o délce 17,3 m, která odděluje protisměrný pruh od pruhu pro přímý průjezd 

křižovatkou. Na kraji vozovky na značení V 6b navazuje vodicí čára V 4, která má délku 14,5 m a v místě 

vyústění slepé ulice Dublinské Kaštánky se mění v podélnou čáru přerušovanou o délce 11 m. Pruhy pro 

přímý průjezd a odbočení vpravo jsou od sebe odděleny dopravním stínem (V 13). Dopravní stín zaujímá 

plochu cca 40 m2. Ve vzdálenosti 63,5 m od hrany křižovatky se nachází přechod pro chodce (V 7). Přechod 

je dlouhý 6,5 m a široký 3,5 m. Autobusová zastávka Dobříš, žel. st. rozc. leží 24,5 m od přechodu směrem 

na Starou Huť a je vyznačená VDZ V 11a. Značení zastávka autobusu na zastávce v opačném směru chybí.    

 Svislé dopravní značení 

V okolí řešené křižovatky je použito svislé dopravní značení, které má za úkol řidiče informovat o přednosti 

v jízdě na křižovatce, o blížícím se železničním přejezdu, o pohybu chodců a také řidiči sděluje směrové 

informace. Na jižním rameni křižovatky je ve vzdálenosti 47 m informativní směrové dopravní značení IS02a, 

IS03c a dvě IS24b. SDZ P 02 je umístěno ve vzdálenosti 23 m před hranou křižovatky. Na severním rameni 

křižovatky je SDZ P02 umístěno 17,5 m od hrany křižovatky. Ve vzdálenosti 12 m od značky P02 je umístěná 

značka IJ04c (zastávka autobusu). Ve vzdálenosti 52 m od hrany křižovatky jsou umístněné značky 

informativně směrové (IS02a, 3x IS03c a IS04a). Na protější straně je ve stejné vzdálenosti od hrany 

křižovatky označník zastávky IJ04b. Na nástupním ostrůvku, 11 m od hrany křižovatky, je dopravní značka 

IS11b pro vyznačení objížďky v kombinaci s dodatkovou tabulkou E09. U výjezdu z asfaltové plochy za 

nástupním ostrůvkem je značka P04. U výjezdu z komunikace vedoucí k železniční stanici chybí dopravní 

značení upravující přednost v jízdě. Ostatní SDZ na jižním a severním rameni je popsáno v kapitole 4.1.4.  

Na východním rameni křižovatky je ve vzdálenosti 32 m od hrany křižovatky dopravní značení upravující 

přednost P06 (Stůj, dej přednost v jízdě). 12 m od značky P06 je umístěná na obou stranách komunikace 

značka A29 v kombinaci s A31c upozorňující řidiče na železniční přejezd. Ve vzdálenosti 4 m od předešlé 

značky je označník zastávky IJ04b. Informativní směrové značení se nachází 18 m od značky A29. Na opačné 

straně vozovky u vjezdu do nákupní zóny je značka B13 (Zákaz vjezdu vozidlům, jejichž hmotnost přesahuje 

3,5 t). Na druhé straně výjezdu je dopravní značka P04. V blízkosti přechodu pro chodce je značka IP06 

v kombinaci s IJ04c. Za přechodem jsou umístěné značky CO9a a CO9b, které informují chodce a cyklisty     
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o začátku či konci stezky pro chodce a cyklisty. Na západním rameni křižovatky jediným svislým dopravní 

značení je IP06 u přechodu pro chodce v obou směrech.  

 Infrastruktura pro chodce 

V oblasti křižovatky se chodci nejčastěji pohybují přes silnici II/114 na jižním rameni křižovatky. Tam se 

nachází přechod pro chodce a pás pro chodce vedoucí k supermarketu Lidl a autobusové zastávce. Dalším 

častým pohybem chodců je pohyb od autobusové zastávky Dobříš, žel. st. (směr centrum) do ulice U Pivovaru 

či rovně po ulici Pražská. Jak je popsáno výše, právě v okolí autobusových zastávek chybí infrastruktura 

pro chodce, která by je bezpečně vedla v oblasti křižovatky. Chodci, kteří vystoupí na zmíněné autobusové 

zastávce, mohou přejít na druhou stranu komunikace, kde je však pás pro chodce pouze v okolí restaurace 

a dál nepokračuje. Za nástupním ostrůvkem se nachází asfaltová plocha sloužící k parkování vozidel, kterou 

chodci využívají, aby se dostali k nejbližšímu pásu pro chodce. Nad tímto neoficiálním parkovištěm je 

komunikace vedoucí k železniční stanici Dobříš. Kolem této komunikace, také chybí pás pro chodce, takže 

chodci jsou nuceni využít prostor komunikace. Tato skutečnost vzhledem k intenzitě dopravy i chodců na 

zmíněné komunikaci není nebezpečná, z tohoto důvodu by bylo vhodné, infrastrukturu pro chodce vybudovat.  

 Rozhledové poměry 

Rozhledové poměry byly prověřeny v programu AutoCAD 2016 od společnosti Autodesk. Trojúhelníky 

rozhledových polí zasahují do nároží mezi západní a jižní větví, kde se nachází zeleň a soukromé plochy 

patřící k přilehlé budově, která je využívána jako obchod. Na druhé straně západního ramene, zasahuje do 

rozhledového pole nástupní ostrůvek, na kterém jsou 4 vzrostlé stromy. Tyto stromy, mohou bránit ve 

výhledu vozidlům, které se nacházejí dále od hrany komunikace (rozhledové trojúhelníky pro uspořádání 

křižovatky značením P4). Do rozhledových trojúhelníků pro upořádání se značkou P6 nezasahuje žádná 

překážka.  
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 Vjezdy do obce 

Vjezdy do obce na řešeném průtahu jsou šířkově předimenzované, v jižním směru je vjezd do obce směrově 

veden přímo, severní vjezd do obce je v mírném klesání, viz obrázek č.17a a 17b. Tato skutečnost negativně 

ovlivňuje řidiče ve volbě rychlosti. Na vjezdech chybí opatření, které by řidiče upozornilo na změnu 

dopravního režimu či nutilo k snížení rychlost. Na vjezdu do obce z jihu (silnice III/10226) je ve vzdálenosti 

necelým 500 m od značky IS 12a a 70 m od začátku řešeného průtahu ukazatel rychlosti. Toto opatření 

nepovažuji za dostatečné. Ukazatel upozorňuje řidiče na jejich rychlost a má dojít bezprostřední redukci 

rychlosti na maximální povolenou rychlost. Ze zkušeností v praxi víme, že aby opravdu došlo k redukci 

rychlosti, je daleko účinnější navrhnout stavební úpravy komunikace, jako například: upravit šířku jízdních 

pruhů, zřídit středový ostrůvek. 

 

  

Obrázek č. 15– jižní vjezd do obce 

Obrázek č.  14 - severní vjezd do obce 
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 Dopravní průzkum 

Na průtahu byl proveden dopravní průzkum ve vybraném profilu. Jednalo se o směrový průzkum na křižovatce 

ul. Pražská, Knínská a U Pivovaru, což je jedno z nejvíce nehodových míst na průtahu. Vzhledem k hodnotám 

intenzity na této křižovatce, byla jako metoda sčítání zvolena metoda ručního sčítání. Dopravní průzkum 

byl uskutečněn ve středu 25. listopadu 2015 a sčítalo se po dobu dvou hodin 7:20 – 9:20. Tímto průzkumem 

byla zjištěna hodnota intenzity dopravy, skladba dopravního proudu a křižovatkové pohyby. Během 

dopravního průzkumu nebyly zhoršené povětrnostní podmínky či viditelnost a samotný průzkum nebyl 

ovlivněn dopravní nehodou, pracemi na silnici ani žádnými jinými mimořádnostmi.  

 Křižovatkové směry 

Z průzkumu byly zjištěny křižovatkové směry, viz obrázek č. 4. Nejvíce vytížené směry jsou: přímý průjezd 

směr Praha a směr centrum města, pravé odbočení z ramene křižovatky ulice Knínská, pravé odbočení 

z hlavní komunikace ve směru Dobříš centrum a levé odbočení z ramene křižovatky ulice U Pivovaru. Z toho 

vyplívá, že nejvíce vozidel jezdí v hodinách ranní špičky směrem na Prahu či do průmyslové oblasti města, 

což vzhledem silné vazbě Dobříše na Prahu není překvapující skutečnost. Dá se předpokládat, že 

v odpolední špičce je tomu naopak, protože se vozidla vracejí zpět do města.  

 Intenzita dopravy 

Zjištěná intenzita dopravy byla přepočítána pomocí koeficientů z TP 189 na RPDI. Výsledné intenzity pro 

jednotlivé křižovatkové proudy jsou znázorněny v zátěžovém diagramu intenzit, obrázek č. 14. Největší 

intenzita vozidel byla zaznamenána na hlavní komunikaci, jejíž přepočtená hodnota činí 5 598 voz/den. 

Hodnota intenzity dopravy z celostátního sčítání dopravy v roce 2010, na úseku, jehož součástí je mnou 

vybraný profil, je 6 262 voz/den. Tato odlišnost může být způsobena větší nepřesností sčítání v případě 

mnou provedeného průzkumu, který byl sčítán ručně a po dobu pouhých dvou hodin, což podle TP 189 je 

předpokládaná odchylka odhadu RPDI větší než 20% a tudíž se jedná jen o orientační hodnotu RPDI.  
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Obrázek č.  16 - – zátěžový diagram intenzit 

 Přepočet naměřené intenzity dopravy na RPDI 

Abychom dále mohli pracovat s hodnotami intenzit dopravy z krátkodobého průzkumu, je nutné je přepočítat 

na hodnoty RPDI. Tento přepočet byl proveden podle metodiky z TP 189, kde byly zjištěny příslušné 

přepočtové koeficienty, podle hodiny, dne, měsíce, charakteru provozu a třídy vozidel. Přepočet byl 

zaznamenán do přepočtových protokolů, viz níže. Protokol 1 je pro hodnoty intenzit na hlavní komunikaci  

a protokol 2 je pro hodnoty intenzit na vedlejší komunikaci. Dále byla vypočítána hodnota padesátirázové 

hodinové intenzity dopravy I ! a hodnota intenzity dopravy špičkové hodiny v běžný pracovní den IŠ". Obě 

tyto hodnoty byly spočítány metodou výpočtu z hodnoty ročního průměru denních intenzit. Poslední 

vypočtenou hodnotou byl odhad přesnosti určení RPDI. V obou případech je odchylka odhadu větší nebo 

rovna 20% což říká, že zjištěné hodnoty intenzit jsou pouze orientační, jak již bylo řečeno v odstavci výše.  
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Obrázek č.  17 – Protokol 1 – výpočet denní a hodinové intenzity dopravy podle TP 189 na hlavní komunikaci  
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Obrázek č.  18 – Protokol 2 - výpočet denní a hodinové intenzity dopravy podle TP 189 na vedlejší komunikaci 
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 Skladba dopravního proudu 

Skladba dopravního proudu v řešené křižovatce je různorodá. Výrazně převažuje podíl osobních automobilů 

nad ostatními druhy vozidel. Po dobu průzkumu byly však mimo osobní automobily zaznamenány i lehká 

nákladní vozidla, návěsové soupravy nákladních vozidel, traktory, autobusy, motocykly i cyklisté. Hodnoty 

podílu jednotlivých druhů vozidel z provedeného dopravní průzkumu je znázorněn na grafu č. 3. Na grafu   

č. 4 je vyobrazená skladba dopravního proudu v úseku 1-0161 z celostátního sčítání dopravy v roce 2010, 

jehož součástí je analyzovaná křižovatka ul. Pražská, U Pivovaru a Knínská  
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Graf č. 3 - Skladba dopravního proudu na úseku 1-0161 z celorepublikového sčítání 
dopravy v roce 2010 

Graf č. 4 - Skladba dopravního proudu při podzimním dopravním průzkumu v roce 2015 
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 Dopravní nehody 

Na komunikacích průtahu je z jednotné dopravní vektorové mapy patrno, že dopravní nehody se kumulují 

nejvíce ve třech oblastech průtahu. Oblastí s vysokým počtem vzniklých dopravních nehod je centrum města. 

V této oblasti však dochází nejvíce k nehodám s hmotnou škodou a nehrozí zde, žádné fatalní následky 

nehod. Druhou oblastí s vysokým počtem dopravních nehod je severní oblast průtahu, kde následky nehod 

jsou závažnější, vzhledem k zvýšné rychlosti, kterou se vozidla na konci obce kolikrát pohybují. Třetí místo 

je oblast křižovatky ul. Knínská, U Pivovaru a Pražská, kterou se v práci zabváme podrobněji.  

Ve vymezeném území křižovatky je evidováno od roku 2009 do roku 2016 patnáct dopravních nehod, jejichž 

viníky byli vždy řidiči motorových vozidel. Z těchto zanalyzovaných nehod je většina dopravních nehod pouze 

s hmotnou škodou, ve čtyřech případech šlo o nehody s lehkým zraněním. Převládající druh nehody jsou 

srážky s jedoucím nekolejovým vozidlem (10 z 15). Ve čtyřech případech šlo o srážku s pevnou překážkou. 

Z 10 uvedených srážek s jedoucím vozidlem bylo 9 nárazů z boku a jeden náraz boční. V nehodové lokalitě 

došlo k největšímu počtu dopravních nehod v místě křížení os komunikací křižovatky. V tomto místě došlo 

ke vzniku 7 dopravních nehod, z toho dvě nehody byly s následkem na zdraví. Zde došlo také ke dvou 

Obrázek č.  19- Vyznačené polohy vzniklých dopravních nehod na 
křižovatce ulic Knínská, U Pivovaru a Pražská [13]   
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srážkám s pevnou překážkou, kde překážku tvořily sloup (telefonní, veřejné osvětlení, atd.) a jiná překážka 

(oplocení, zábradlí). Ostatní dopravní nehody byly zaznamenány na východním rameni křižovatky a polohy 

jednotlivý nehod jsou rozptýleny po jeho délce. Polohy všech dopravních nehod jsou vyznačené na obrázku 

č. 13.  

Nejvíce nehod bylo zaznamenáno v roce 2012 a 2014, v nichž došlo k čtyřem dopravní nehodám. Dvě dopravní 

nehody s lehkým zraněním byly zaznamenány v roce 2009, třetí nehoda s lehkým zraněním v roce 2012      

a čtvrtá v následujícím roce. Z časů zaznamenaných nehod není patrný vznik nehod v určitou denní dobu. 

K nehodám docházelo po dobu celého dne, pouze v některých částech dne k nim dochází častěji. Ke třem 

nehodám došlo mezi 10 a 11 hodinou. V nočních hodinách byla zaznamenána pouze jedna dopravní nehoda. 

Alkohol u řidičů se vyskytoval u jedné nehody, konkrétně šlo o srážku s pevnou překážkou. Tato nehoda 

se stala v pátek 28. 5. 2010 v 19:15. Z pohledu dnů nejčastěji docházelo k nehodám v pátek (4 z 14 případů). 

Právě tento den v týdnu je podle statistik Policie ČR, dnem se vznikem nejvíce dopravních nehod na 

pozemních komunikacích. Druhým dne v týdnu, při kterém vzniklo na sledované křižovatce nejvíce nehod, je 

pondělí. Z dat je možné vysledovat, zda v určitou roční dobu nedochází ke vzniku dopravním nehod častěji. 

Na řešené křižovatce došlo ke vzniku dopravních nehod v průběhu celého roku a není patrná konkrétní 

část roku s převládajícím výskytem dopravních nehod. Při vzniku nehod byly vždy dobré rozhledové 

podmínky, převládala nezhoršená viditelnost a suchý povrch vozovky. Podrobnější informace o všech 

vzniklých dopravních nehodách jsou uvedeny v tabulce 4.  

Bezpečnostní riziko dané lokality je popsáno hlavní příčinou dopravních nehod určenou Policií ČR, která je 

z 67% tvořena jízdou proti příkazu dopravní značky P4 nebo P6. Podle statistik Policie ČR byla v roce 

2015 druhá nejčastější příčina vzniku nehod právě jízda proti příkazu dopravní značky P6 nebo P4, což 

z hlediska dopravního může mít různé opodstatnění. V tomto případě příčinou vzniku dopravních nehod 

může být překračování maximální povolené rychlost vozidly na hlavní komunikaci, kdy řidiči nedokáží správně 

vyhodnotit provedení bezpečného manévru. Další důvod může být přehlednutí vozidla na hlavní komunikaci, 

z důvodu překážky (stromy na nástupním ostrůvku) v rozhledu řidiče na vedlejší komunikaci. Na východním 

rameni vzniklo pět nehod, kde došlo ke srážce motorového vozidla s pevnou překážkou. Příčina toho to 

typu nehod, může souviset s tím, že pro přímý průjezd je nutný udělat neočekávaný manévr. Ramena 

vedlejších komunikací neleží ve stejné úrovni (ve svislé ose) a úhel mezi ul. U Pivovaru a Pražská je podle 

norem nevyhovující.  

  



4
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Tabulka č. 5 Přehled vzniklých nehod v okolí křižovatky ul. Knínská, U Pivovara a Pražská mezi roky 2009 - 2015 

Tabulka č. 4 Přehled vzniklých nehod na křižovatce ul. Knínská, U Pivovara a Pražská a křižovatky mezi roky 2009 - 2015 
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6. Návrh řešení 

Při analýze současných poměrů na průtahu, byly zjištěny nedostatky ve stavebním a dopravně technickém 

řešení průtahu a dopravním značení. Nedostatkům, které nejvíce ovlivňují bezpečnost silničního provozu, 

se práce věnuje podrobněji. Na řešeném průtahu mezi ně patří křižovatka ul. Pražská, U Pivovaru a Knínská 

a její okolí a vjezdy do obce. Úpravy byly navrženy v souladu s TP 145 Zásady pro navrhování úprav 

průtahů silnic obcemi. Návrhy kladou důraz především na bezpečnost všech účastníků provozu, zlepšení 

pohybu chodců a cyklistů, zvýšení úlohy estetiky pojetí prostoru komunikace a potlačení podélných linií     

a monotónnosti vzhledu s urychlující účinkem. [14]. Na komunikacích průtahu je vhodné upravit šířky jízdních 

pruhů na nezbytně nutné. Ze stávající šířky ≥3,5 m navrhuji, z ohledem na skladbu dopravního proudu, 

šířku JP 3,25 m. V místech přechodů z extravilánu do intravilánu, kde jsou shodou okolností dlouhé rovné 

úseky, bych navrhla modifikaci okrajů vozovky. Tato úprava krajnic zajistí optické zmenšení šířky vozovky 

a s tím spojenou redukci rychlosti, což je na vjezdu do obce žádoucí. Dalším navrhovaným prvkem, který 

vede ke zklidnění dopravy, a uvědomění řidiče o změně dopravního režimu je vložení dělícího ostrůvku mezi 

protisměrné JP na vjezdu do obce. Podrobněji je tento návrh popsán v kapitole 6.3. Jak již bylo zmíněno 

výše, podrobněji se v této práci zabývám křižovatkou ul. Pražská, U Pivovaru a Knínská a jejím okolí, kde 

je častý vznik dopravních nehod a je zde několik nedostatků. Úpravu křižovatky a jejího okolí jsem provedla 

ve dvou návrzích. V prvním návrh respektuje stávajících hrany komunikací a minimálně zasahuje do ostatních 

pozemků. Jedná se o finančně méně náročné řešení, které by však mělo zvýšit přehlednost a bezpečnost 

křižovatky, zlepšit pohyb motorových i nemotorových účastníku dopravy a zvýšit estetickou hodnotu 

veřejného prostranství. Druhý návrh je náročnější jak finančně, tak stavebně a bylo by pro jeho realizaci 

nutné zasáhnout do pozemků jiných vlastníků. Jedná se o přestavbu průsečné křižovatky na okružní 

křižovatku s jedním jízdním pruhem. Tato úprava křižovatky by měla vliv na snížení rychlosti jízdy na 

průtahu, plynulosti provozu a také jde o vhodné řešení úpravy křižovatky s vysokou nehodovostí. V tomto 

návrhu jsou navrženy opět prvky, které kladou důraz na zlepšení pohybu chodců a cyklistů a zvýšení 

estetické hodnoty veřejného prostranství.  

 Návrh úpravy křižovatky ul. Pražská, U Pivovaru a Knínská a jejího okolí - Varianta 1 

Úpravy, které byly navrženy v této variantě, respektují stávající prostor křižovatky, vedou ke zvýšení 

přehlednosti křižovatky, usměrnění vozidel a zlepšení pohybu všech účastníků provozu. Tato varianta byla 

zpracována ve dvou provedení. Rozdíl mezi Variantou 1a a 1b spočívá v řešení přechodu pro chodce na 

severním rameni křižovatky. Ostatní navržené úpravy jsou shodné.  
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 Stavební uspořádání varianta 1 

Jak již bylo zmíněno v úvodu této kapitoly, na hlavní komunikaci je navrženo zúžení JP z 3,50 na 3,25 m, 

čímž dojde k rozšíření přidruženého dopravního prostoru (pásy pro chodce, zeleň). Mezi západním a jižním 

ramenem je navržena změna poloměru, která by měla umožnit odbočení doleva z ulice U Pivovaru lehkým 

nákladním automobilům. S touto změnou souvisí posunutí přechodu pro chodce na jižním rameni. Bylo 

nezbytné přechod posunout za skončení oblouku nároží. Přechod má délku 7,7 m. Na protější straně vozovky 

bylo nutné navrhnout prodloužení pásu pro chodce, který by přivedl chodce k zmíněnému přechodu. Délka 

navrženého pásu je 7,9 m a šířka 1,5 m. Pás pro chodce na druhé straně má šířku 2 m a je oddělen od 

vozovky pásem zeleně o šířce 1,75 m.  

Na západním rameni (jižní směr) je pás pro chodce zúžen na šířku 1,75 m, aby byl dodržen bezpečností 

odstup vozovky. Na druhé straně vozovky byl navržen ve vzdálenosti 28,5 m od hrany křižovatky pás pro 

chodce, který vede chodce ze západního ramene k železniční stanici Dobříš. Navržený chodník je široký 

2,25 m a je na něm navrženo místo pro přecházení, které umožňuje chodcům bezpečný přístup na navržené 

parkoviště či na nástupní ostrůvek u autobusové zastávky Dobříš, žel., st.  

Na severním rameni došlo k úpravě typu autobusových zastávek. Zastávka ve směru centrum, je navržena 

jako zastávka typu I. Tento typ zastávky byl zvolen z ohledem na místní šířkové uspořádání a rozhledové 

pole řidičů na vedlejší komunikaci (ul. Knínská). Bylo nutné zastávku navrhnout tak, aby stojící autobus 

nepředstavoval překážku v rozhledu. Dělicí ostrůvek oddělující autobusovou zastávku a jízdní pruh, je 

dlouhý 10,6 m a šířka v jeho nejširší části je 1 m. Délka zálivu zastávky je 37 m. Nástupní ostrůvek má 

nejširší rozměr 7 m, nástupiště má minimální šířku 2 m dle normy. Přístřešek je možné zřídit na širších 

částech ostrůvku, přibližně 4 metry od označníku zastávky. Příčné uspořádání prostoru místní komunikace 

v místě autobusové zastávky je znázorněno v příčném řezu B–B‘ (příloha 6.2).  

Za nástupním ostrůvkem opačným směrem od vozovky, je navrženo parkoviště s šestnácti šikmými 

parkovacími místy. Rozměry parkovacích stání jsou 2,75x4,8 m s odstupem 0,5 m od ostrůvku. Ve vzdálenosti 

26,5 m od označníku autobusové zastávky, je navržen přechod pro chodce s ochranným ostrůvkem a zúžení 

jízdních pruhů na 3 m. Tato úprava by měla zvýšit bezpečnost chodců a donutit řidiče k snížení rychlosti. 

Rozměry ostrůvku jsou 2x12 m. Příčné uspořádání prostoru místní komunikace v místě přechodu je 

znázorněno v příčném řezu A-A‘ (příloha 6.1).  
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Na druhé straně vozovky, začíná za zmíněným přechodem záliv autobusové zastávky (směr Praha). Jedná 

se o autobusovou zastávku typu II podle ČS 73 6425-1. Záliv je dlouhý 34,5 m a jeho šířka je 3,3 m. Dále 

je navrženo prodloužení pásu pro chodce k železničnímu přejezdu. Nový chodník navazuje na stávající 

infrastrukturu a má šířku 2,25 m. Úpravy jsou navrženy i na vjezdu na parkoviště pro hosty restaurace, 

kde došlo k zúžení vjezdu a naopak k rozšíření plochy ze zelení, která vyplňuje nároží mezí ul. Pražská 

a ul. Dublinské kaštánky.  

V ul. Knínská, dojde k úpravě nástupiště zastávky Dobříš, žel., st., rozc. (směr Stará Huť). Nástupiště je 

rozšířeno tak, aby byla splněna minimální délka signálního pásu a volného pohybu. Délka zálivu autobusové 

zastávky je 34 m a šířka 3,3 m. Na druhé straně komunikace, dojde k zúžení pás pro chodce z šířky 4,2  

m na šířku 3,9 m, ale pouze v úseku od autobusové zastávky k přechodu pro chodce. Přechod pro chodce 

má délku 6,6 m. Autobusová zastávka na jízdním pruhu (směr Hostomice) se nachází 44 m od hrany 

křižovatky a je vyznačena VDZ a označníkem zastávky. Vedení JP na výjezdu pro přímý průjezd a odbočení 

vlevo je napřímeno (zvětšení úhlu mezi vedlejší a hlavní komunikací). Výjezd pro pravé odbočení byl posunut 

více vpravo. Pro usměrnění křižovatkových pohybů, jsou na vedlejších komunikacích navrženy místo 

dopravních stínů dělicí ostrůvky. Ostrůvky budou provedeny z pojížděné dlažby, aby bylo možné výjimečně 

jejich pojíždění rozměrnějšími vozidly. Rozměry dělicího ostrůvku na západním rameni jsou 2x8,7 m. Plocha 

dělícího ostrůvku mezi výjezdy (výjezd přímo a vlevo a samostatný výjezd pro pravé odbočení) na východním 

rameni je 64,6 m . Na západním rameni, je navržena srpovitá pojížděná krajnice, která vyplňuje plochu 

vzniklou zvětšením poloměru mezi nárožím západní a jižní větve. Velikost plochy byla přizpůsobena vlečným 

křivkám odbočujících automobilu tak, aby osobní automobilu projely bez nutnosti vjetí na zpevněnou krajnici. 

Lehké nákladní automobily, kterým je umožněno odbočení vlevo, jí pojíždět mohou. Srpovitá krajnice je od 

obrubníku chodníku odsazena 0,25 m. Povrch dělicích ostrůvků a srpovité krajnice tvoří kamenná dlažba     

a jsou lemovány na vnějším obvodu obrubníkem se skosenou hranou ve výšce 0,03 m nad vozovkou. Ve 

všech místech přerušení infrastruktury pro chodce (vjezdy k objektům, železniční přejezd) je navržen 

snížení obrubník s výškou max. 0,02 m nad vozovkou a se sklonem nájezdové rampy max. 1:8.  

 Vodorovné značení 1a 

Na hlavní silnici jsou jízdní pruhy vyznačeny a odděleny značkou V 1a, v prostoru křižovatky nebo v místě 

odbočení na parkoviště je užita značka V 2b (3/1,5) o šířce 0, 125 m. Na jižním rameni funkci vodicí čáry 

plní zvýšené obrubníky, u míst připojení vedlejších komunikací je použita značka V 2b (1,5/1,5) o šířce 0,125 

m. Na hlavní i vedlejších komunikací bylo navrženo pro oddělení zálivů autobusových zastávek značení V4 

(0,5/0,5), které přechází v značení V4 o délce nástupní hrany. Obě značení mají šířku 0,25 m. Autobusové 
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zastávky jsou vyznačeny značkou V 11a. Na vedlejších komunikací jsou jízdní pruhy vyznačeny značkou V 4 

s šířkou 0,125 m. Podélná dělicí čára navržena nebyla, jelikož při šířce menší než 6 m mezi vodicími čarami 

není nutné jízdní pruhy vyznačovat. Přechody pro chodce jsou na všech ramenech vyznačeny značkou V 7, 

šířka přechodů na hlavní komunikaci je 4 m, na vedlejší komunikaci mají šířku 3,5 m. Plocha vzniklá vložením 

ochranného a směrového ostrůvku je vyplněna dopravním stínem V 13a. Na severním rameni u přechodu pro 

chodce s ochranným ostrůvkem dochází k zúžení jízdní pruhů. Pro zvýraznění toho to místa je navržena 

bílá klikatá čára V 12e v obou směrech. Na severní rameni jsou navrženy šikmé parkovací stání, vyznačené 

značkou V 10c. Na připojení vedlejší komunikace (ul. Knínská) bylo ponecháno stejné VDZ jak ve stávajícím 

stavu, pouze došlo k poupravení jeho rozměrů.  

 Svislé dopravní značení 1a 

Při navržení stavebních a dopravně technických úprav křižovatky je nutné doplnit stávající svislé dopravní 

značení o nové značky, které jsou nutné pro bezpečnost provozu a informování řidiče. Z důvodu změny 

hran komunikace, došlo k přesunu vybraného stávajících značení. Dále jsou napraveny nedostatky, které 

byly ve stávající značení nalezeny, například: chybějící značení IP6 u přechodu pro chodce na severním      

a jižním rameni, umístění označníku autobusové zastávky k nástupní hraně a posunutí dopravní značky P 

6 blíže k hraně křižovatky. Aby řidič byl včas informován o blížící se značce P 6 a povinnosti zastavit 

vozidlo je navržena značka P 4 s dodatkovou tabulkou E 3b ve vzdálenosti 100 m od hrany křižovatky. U 

styku hlavní komunikace a komunikace obsluhující vlakové nádraží je umístěna značka P 4 upozorňující 

řidiče jedoucí od nádraží o povinnosti dát přednost v jízdě vozidlům na hlavní silnici. Umístění značky P 4 

je navrženo i u výjezdu z parkoviště určené pro hosty restaurace Na Prachandě. 

Nově navržené svislé dopravní značení C4a je potřeba umístit k dělícímu a ochrannému ostrůvku. Na 

asfaltové ploše za nástupním ostrůvkem, byla navržena šikmá parkovací stání. Stání jsou vyznačené VDZ 

a SDZ IP 11b. Průjezd parkovištěm je navržen jako jednosměrný s ohledem na šířku asfaltové plochy. 

Z tohoto důvodu je nutné navrhnout u hrany křižovatky (styk komunikace z parkoviště s vedlejší 

komunikací) značku B2 a u vjezdu na parkoviště značku C 2a přikázaný směr jízdy přímo. Pro informování 

řidičů o možnosti parkování je v obou směrech před vjezdem navržena kombinace značek IP 11a s E 7b. Ve 

vzdálenosti 33 m od hrany křižovatky v ulici U Pivovaru, je nutné umístit značky B24a s dodatkovou 

tabulkou E 9, které zakazují odbočení doprava nákladním vozidlům. Toto vyloučení křižovatkového pohybu 

je z důvodu nedostatečného prostoru pro bezpečné provedení manévru nákladními vozidly, viz obrázek       

č. 20 a 21.  
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Obrázek č.  21 - manévr lehkého nákladního automobilu potřebný pro odbočení vlevo 

Obrázek č. 20 - manévr nákladního automobilu potřebný pro odbočení vlevo 
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 Stavební uspořádání varianta 1b 

Jak bylo zmíněno výše, na severním rameni křižovatky je odlišně řešen přechod pro chodce. V této variantě 

jsou navrženy chodníkové plochy, které zvyšují bezpečnost chodců a působí jako zklidňující prvek. V místě 

přechodu dochází k zúžení vozovky na 6,3 m, šířka jízdního pruhu je 3 m. Šířka chodníku na vysazených 

chodníkových plochách a přechodu pro chodce je 4 m. Příčné uspořádání prostoru místní komunikace v místě 

přechodu je znázorněno v příčném řezu C-C‘ (příloha 6.3).  

 Vodorovné dopravní značení 1b 

Vodorovné dopravní značení v této variantě se liší od varianty 1a pouze na severním rameni, kde místo 

ochranného ostrůvku jsou navrženy vysazené chodníkové plochy. Jízdní pruhy na severní větvi jsou 

rozděleny podélnou čárou V 1a o šířce 0,125 m a délce 70 m.   

 Svislé dopravní značení 1b 

Svislé dopravní značení je shodné s variantou 1a. Jelikož v této variantě jsou místo ochranného ostrůvku 

pro chodce navrženy vysazené chodníkové plochy, není důvod nechávat v tomto návrhu značky C4a, které 

se umísťují před dopravní ostrůvky.    

 Prvky pro osoby se sníženou schopnostní orientace a pohybu 

Úpravy křižovatky v této variantě zohledňují i možný pohyb osob se sníženou schopností pohybu                

a orientace. Proto jsou navrženy prvky, které usnadní těmto osobám pohyb a zvýší jejich bezpečnost 

v okolí křižovatky. Návrh prvků je v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., ČSN 73 6110 a ČSN 73 6425-1 

pro návrh těchto prvků na autobusových zastávkách.  

Místa, kde je ukončen nebo přerušen pás pro chodce, je navážen snížený obrubník a varovný pás o šířce 

0,4 m. Přechody pro chodce jsou opatřeny signálním páse o šířce 0,8 m, který navazuje na vodicí linii a 

vede kolmo na varovný pás o šířce 0,4 m. Místa pro přecházení jsou opatřeny stejnými prvky, však signální 

pás musí být odsazen od varovného pásu nejméně 0,3 m. Signální pás je široký 0,8 m a jeho minimální délka 

je ve většině případech 1,5 m. U přechodů pro chodce i míst pro přecházení je navržen snížený obrubník 

s max. výškou 0,02 m a nájezdová rampa s max. sklonem 12,5 %. Nástupní hrana autobusových zastávek je 

zvýrazněna kontrastním nehmatným pásem ve vzdálenosti 0,5 m od obruby o šířce 0,3 m. Na kontrastní 

pás vede kolmo pás signální, který nevidomého navádí od vodící linie k místu nástupu do vozidel VHD.  



47 

 

 Rozhledové poměry 

Rozhledové poměry byly prověřeny v programu AutoCAD 2016 od společnosti Autodesk. V normě ČSN 73 

6102 byly zjištěny rozměry rozhledových trojúhelníku a ty byly následně vyneseny do výkresu varianty. Po 

vynesení byly navrhované úpravy poupraveny tak, aby se nenacházely v rozhledových polích řidičů, žádné 

překážky v rozhledu. Nároží mezi západní a jižním ramenem, přes které zasahuje velká část rozhledového 

trojúhelníku, tvoří zeleň a prostranství přilehlé budovy, viz obrázek č. 22. 

 

Obrázek č.  20- prověření rozhledů v programu AutoCAD v navržené variantě 1 
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 Návrh úpravy křižovatky ul. Pražská, U Pivovaru a Knínská a jejího okolí - Varianta 2 

Návrhem úpravy řešené křižovatky je v této variantě přestavění průsečné křižovatky na okružní křižovatku 

s jedním jízdním pruhem. Vzhledem k uspořádání křižovatky bylo nejvhodnější zvolit elipsovitý tvar pro 

navrhovanou okružní křižovatku. Hlavní poloosa elipsy má délku 24 m a vedlejší poloosa měří 16,1 m. 

Tangenciální průjezd je na této křižovatce díky svému elipsovitému tvaru vyloučen.  

 Stavební uspořádání   

Navržená okružní křižovatka je tvořena z pěti paprsků. 1. paprsek tvoří ulice Pražská (silnice II/114) 2. 

paprsek ústí do křižovatky z východu (ulice Knínská), 3. paprsek je v těsné blízkosti 2. paprsku, odděluje 

jej pouze pojížděná srpovitá krajnice (ulice Dublinské kaštánky), 4. paprsek ústí severně do křižovatky 

(ulice Pražská) a poslední 5. paprsek tvoří ulice U Pivovaru. Ulice Dublinské kaštanky je připojena do okružní 

křižovatky, jedná se o obslužnou a slepou komunikaci, která slouží k obsluze místních rodinných domů. Úhel 

mezi 2. 3. je 29°. Z důvodu šířkových možností a nulové vzdálenosti mezi vjezdem 2. paprsku, je vhodné 

v této ulici zavést jednosměrný provoz (směr k okružní křižovatce). Vozidla budou z 3. paprsku pouze 

vjíždět na okružní křižovatku. Tím odstraníme situaci, kdy by se řidič stojící na vjezdu druhého paprsku 

mohl domnívat, že vozidlo na okruhu bude vyjíždět druhým paprskem a nikoliv třetím a v duchu této úvahy, 

by mohlo dojít ke vzniku excesu. Vzdálenost mezi vnějšími hranami okružní křižovatky je ve vodorovném 

směru 48 m. Ve svislém směru je vzdálenost mezi vnějšími hranami navržené křižovatky 32,2 m. Je zde 

zachováno stykové napojení, kde hlavní komunikací je okružní jízdní pás a vedlejší komunikací je komunikace 

paprsku. Šířka jízdního pásnu na okruhu je 6 m. Šířky jízdních pruhů na vjezdových větvích (jednopruhové) 

jsou od 3-4,5 m podle vlečných křivek směrodatného vozidla. Jako směrodatné vozidlo uvažujeme jízdní 

soupravu nákladního automobilu. Výjezdové větve mají šířku mezi obrubami 5-7 m podle geometrických 

uspořádání a vlečných křivek. Vjezd a výjezd jedné větve je od sebe oddělen směrovacím ostrůvkem. 

Ostrůvky jsou provedeny jako zpevněná krajnice a můžou být ojediněle pojížděny. Rozměry středového 

ostrova jsou 29 m v hlavní ose (vodorovně) a 13 m ve vedlejší ose (svisle). Kolem středového ostrova je 

prstenec o šířce 2,5 m, který je zpevněný a též jej lze v případě potřeby pojíždět. Jak již bylo zmíněno 

výše, 2. a 3. paprsek odděluje zpevněná srpovitá krajnice. Druhá srpovitá krajnice je navržena mezi 5. a 1. 

paprskem, kde je navržen větší poloměr spojující větve. Původní poloměr R 3 m je změněn na poloměr R 12 

m. Tato změna umožňuje pravé odbočení z ul. U Pivovaru lehkým nákladním vozidlům. Pro nákladní automobily 

je pravé odbočení zakázáno SDZ. Touto změnou však vznikla větší nevyužitá plocha, což není žádoucí. 

Srpovitá krajnice je od obrubníku odsazena 0,25 m a vyplňuje vzniklou nevyužitou plochu. Povrch prstence, 

směrovacích ostrůvků a srpovité krajnice tvoří kamenná dlažba a jsou lemovány na vnějším obvodu 



49 

 

obrubníkem se skosenou hranou ve výšce 0,03 m nad vozovkou. Ve všech místech přerušení infrastruktury 

pro chodce (vjezdy k objektům, železniční přejezd) je navržen snížení obrubník s výškou max. 0,02 m nad 

vozovkou a se sklonem nájezdové rampy max. 1:8.  

Mezi 1. a 2. paprskem je vedená stezka pro chodce a cyklisty. Návrh upravuje délku a šířku stezky. Stezka 

je rozšířena na 2,25 m a umožňuje obousměrný provoz cyklistů i chodců, navazuje na již existující stezku, 

která končila 11 m za vjezdem k supermarketu Lidl. V úseku spojení větví křižovatky, odděluje stezku od 

vnější hrany okružní křižovatky zeleň. V ulici Knínská, dojde k úpravě nástupiště zastávky Dobříš, žel., 

st., rozc. (směr Stará Huť). Nástupiště je rozšířeno na úkor stezky pro chodce a cyklisty, která je zúžená 

v délce 10 m na šířku 2 m. Nástupiště je rozšířeno tak, aby byla splněna minimální délka signálního pásu 

a volného pohybu. Na druhé straně ulice je navrženo částečné zúžení pásu pro chodce z šířky 4 m na 

minimální hodnotu 1,5 m s bezpečnostním odstupem 0,5 m. Do prostoru, který vznikl je přesunuta autobusová 

zastávka Dobříš, žel. st., rozc. (směr centrum). Tím je změněna zastávka na jízdním pruhu na zastávku 

mimo jízdní pruh, což má kladný vliv na plynulost dopravy.  

Mezi 2. a 3. paprskem dojde k prodloužení pásu pro chodce okolo nároží až ke vjezdu do soukromého 

objektu v ul. Dublinské kaštanky. Šířka vozovky je upravena na 3 m a režim provozu je změněn na 

jednosměrný (směr na okružní křižovatku). Přes vozovku je navrženo místo pro přecházení, pro celistvé 

zlepšení pohybu chodců v oblasti křižovatky.  

Pás pro chodce je navržen též mezi 3. a 4. paprskem se šířkou 2 m. Zmíněný pás pro chodce končí u vjezdu 

na parkoviště pro hosty restaurace Na Prachandě. Za vjezdem navazuje na stávající pás pro chodce, který 

je v návrhu prodloužený až k železničnímu přejezdu. Chodník je oddělený od vozovky pruhem zeleně, který 

je přerušen v místě zálivu autobusové zastávky Dobříš, žel. st. (směr Praha). Zastávkový záliv je dlouhý 

34 m, nástupní hrana má délku 12 m. Na protější straně paprsku 4 (západní směr) jsou navrženy dva pásy 

pro chodce. První z nich vede přes nároží paprsku 4 a 5 až k železniční stanici, kde končí a chodci jsou 

převedeni na druhou stranu vozovky, kde je navržen další pás pro chodce vedoucí až k výpravní budově. 

Pásy mají navrženu šířku 2,25 m. Druhý pás pro chodce se odpojuje z prvního po 24 m, kopíruje vnější 

hranu okružní křižovatky a přechází do nástupiště autobusové zastávky Dobříš, žel., st. (směr centrum). 

Tato zastávka je také typu zálivová zastávka, délka zálivu je 37 m, šířka zálivu 3 m a délka nástupní 

hrany 12 m. Mezi chodníky a nástupištěm je navrženo parkoviště se třinácti šikmými stání. Rozměry 

parkoviště jsou cca 11x50 m a rozměry jednotlivých stání jsou 2,75x5,30 m. Za nástupištěm (severní směr) 

je místo asfaltového nástupního ostrůvku navržena plocha se zelení, která odděluje parkoviště od vozovky.  
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Na 5. paprsku jsou upravené hrany komunikace tak aby, dochází k zúžení jízdních pruhů na šířku 2,75 m. 

Po obou stranách jsou pásy pro chodce o šířce 2 m. Větve 5 a 1 paprsku jsou též spojeny pásem pro 

chodce s šířkou 2,25 m. Chodník dále pokračuje na 1. paprsku kolem komunikace II/114 směrem do centra 

města. U přechodu pro chodce s kombinací přejezdu pro cyklisty vzdáleného 14,5 m od vnější hrany okružní 

křižovatky, je mírně vysazená chodníková plocha. Od vysazené plochy je mezi chodníkem a vozovkou pruh 

zeleně o šířce 1,75 m. 

 Vodorovné dopravní značení 

Vodorovné značení okružní křižovatky je navrženo v souladu s TP 133. Vnější hrana jízdního pruhu na 

okruhu je vyznačená V 4 (0,25) v místě vjezdů nebo výjezdů je použito značení V 2b (1,5/1,5) o šířce 0,25 

m. Kolem prstence středového ostrova je navržen vodicí proužek V 4 (0,25). Dopravní stín V 13a vyplňuje 

plochu, která vznikla vložením směrovacího ostrůvku mezi vjezd a výjezd větve. Na ukončení dopravního 

stínu navazuje značení V 1a, které přechází po minimálně 30 m v značku V 2b (3/1,5/0,125). Na 3. paprsku 

vzhledem k šířce komunikace je použito pouze značení V 4 (0,125) na okrajích vozovky. Na všech ostatních 

paprscích jsou vyznačené jak vodicí čáry V4, tak podélná čára souvislá V 1a, nebo přerušovaní V 2b 

(1,5/1,5), V 2b (3/1,5), a to podle potřeby na konkrétních místech a paprscích. Přechody pro chodce jsou 

opatřeny značením V 7. Přechod na severní větvi, jehož délka je větší než 8 m, je doplněn o vodící pás 

pro nevidomé. Na jižním rameni, je kombinovaný přechod pro chodce s přejezdem pro cyklisty značený V 8b. 

Přejezd pro cyklisty má navrženou minimální šířku 1, 8 m vzhledem k intenzitě cyklistů pohybujících se na 

stezce pro chodce a cyklisty. Prostor autobusových zastávek je vyznačen V 11a. Oddělení autobusových 

zálivů od přilehlých jízdních pruhů je zajištěno značením V 4 (0,5/0,5) 0,25 s kombinací V 4 (0,25). Na 

výjezdu ze zálivu je vyznačen zákaz stání značkou V 12a. 

 Svislé dopravní značení 

Při návrhu dopravního značení ve variantě 2 se vycházelo z TP 135 a TP 65. Na všech vjezdech byla 

umístěna kombinace značek P 4 a C 1, které řidiče informují o přednosti a přikazují směr jízdy. Taktéž na 

začátku všech směrovacích ostrůvků je navržena značka C 4a. Na všech paprscích mimo 3. paprsek je pro 

směrové informování řidičů navržena ve vzdálenosti 100 m od hrany křižovatky značka IS 9b. Ve výkresu 

jsou značky IS 9b ve většině případů umístěné blíž k hraně křižovatky z důvodu rozsahu výkresu.  

Na 1. paprsku došlo k posunu značky IP 19 o 10 m jižním směrem, ve vzdálenosti 28 m od hrany křižovatky, 

bylo nezbytné umístit značku P3, informují řidiče o ukončení hlavní pozemní komunikace. Poslední změnou 
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v SDZ na tomto rameni, je navržení značek IP6 a IP7 u kombinovaného přechodu pro chodce s přejezdem 

pro cyklisty, který je v této variantě navržen.  

Na 2. paprsku návrh pouze posouvá a ruší stávající dopravní značky. Zrušeny jsou dopravní značky C 9a 

a C 9b, jelikož došlo k prodloužení stezky pro chodce a cyklisty a za oblast křižovatky. K posunu dojde u 

značek IP 6, které jsou přesunuty k navrženému přechodu, značka IJ 4c (směr Stará Huť) byla přesunuta 

ke konci nástupní hrany autobusové zastávky, autobusová zastávka na protější straně byla posunuta a 

došlo k výměně značky IJ 4b za značku IJ 4c. V ulici Dublinské kaštánky je navrženo ve vzdálenosti 27 m 

od hrany křižovatky umístění značek IS 3a a dvou značek IS 2c, pro směrové informování řidičů. U výjezdu 

z ulice jsou po obou stranách navrženy značky B 2, které zakazují řidičům vjezd. Ulice Dublinské kaštánky 

je ulice s jednosměrným provozem.  

Na 4. paprsku je ve vzdálenosti 11 m od hrany křižovatky navržen přechod pro chodce vyznačený značkou 

IP 6 v obou směrech. Došlo k výraznému posunu značky A 31c, která se má umisťovat 80 m před železničním 

přejezdem. Vzhledem s stavebnímu řešení křižovatky je tato značka umístěna ve vzdálenosti 75 m od 

železničního přejezdu a pouze jedné straně vozovky. Nově je navržena značka P 4 u vjezdu z parkoviště 

pro hosty u restaurace Na Prachandě a u výjezdu z parkoviště za autobusovou zastávkou (směr centrum) 

či z komunikace vedoucí k železniční stanici. Značka zastávka byla změněna na značku autobusová zastávka 

na autobusové zastávce směr Praha. Ve vzdálenosti 4,5 m od označníku autobusové zastávka, je kombinace 

značek IP 11a a E 7b informující řidiče o nedalekém parkovišti. Tato kombinace značek je i v opačném směru 

ve vzdálenosti 14,5 m před vjezdem k parkovišti. Na samotném parkovišti jsou šikmá parkovací stání 

označena značkou IP 11b. Ve vzdálenosti 46 m od hrany křižovatky je umístěna, ve směru na centrum města, 

značka P3.  

Na 5. paprsku došlo k posunu přechodu pro chodce a tím i posunu značek IP 6 o 16 m od křižovatky na 

(jižní strana vozovky) a 18 m od křižovatky (severní strana vozovky). 23 m od hrany křižovatky je navržena 

nová kombinace značek B 24a a E9, která zakazuje odbočení vpravo nákladním automobilům. Tento zákaz je 

nutný, jelikož nákladní automobily nemohou provést manévr bez vjetí do protisměrného jízdního pruhu. 

Tento problém pramení z nevhodného úhlu mezi 5. a 1. paprskem.  

 Prvky pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

I v tomto návrhu řešení křižovatky se zaměřujeme na zlepšení pohybu osob se sníženou schopností pohybu 

a orientace, mezi něž patří osoby se sluchovým, zrakovým, pohybovým a mentálním postižením, těhotné 



52 

 

ženy, staří lidé a osoby s kočárkem. Návrh se snaží dodržet minimální hodnoty neomezeného průchodu pro 

nevidomé, minimální rozměry prvků a dostatečné šířky chodníku a nástupišť. Tyto hodnoty však nelze ve 

všech případech dodržet, jelikož se jedná o rekonstrukci. 

V místě sníženého obrubníku u přechodu pro chodce či v místě pro přecházení, je navržen varovný pás     

o šířce 0,4 m. K němu je veden signální pás od umělé či přirozené vodicí linie. Signální pás je široký 0,8 m 

a jeho minimální délka je ve většině případech 1,5 m. V místech, kde končí pás pro chodce nebo je přerušen 

vjezdem k objektu, je navržen varovný pás o stejné šířce jako u přechodů pro chodce. Nástupní hrana 

autobusových zastávek je zvýrazněna kontrastním nehmatným pásem ve vzdálenosti 0,5 m od obruby. Dalším 

navrženým prvkem je signální pás, který nevidomého navádí od vodící linie k místu nástupu do vozidel VHD.  

 Návrh opatření na vjezdu do obce 

Pro zabránění přenosu vysokých rychlostí z extravilánu do intravilánu je vhodné na vjezdu do obce 

navrhnout střední dělící ostrůvek tzv. „vjezdovou bránu“. Toto opatření je při správné provedení velice 

účinné a přispívá k bezpečnosti silničního provozu i tím, že neumožňuje nebezpečné předjíždění                   

a homogenizuje pohyb dopravního proudu. Z toho to důvodu je žádoucí zřídit střední dělící ostrůvek, který 

je navržen podle níže uvedených požadavků: 

· bočný posun osy jízdního pruhu ve směru do obce musí být výrazný (doporučuje se vychýlení min. 

o 2/3 šířky jízdního pruhu) 

· ostrůvek musí být dobře viditelný, proto má být ohraničen zkoseným (resp. vysokým) obrubníkem 

a podle možností osazen zelení 

· za snížené viditelnosti musí být ostrůvek osvětlen 

· ostrůvek musí být opatřen odpovídajícím dopravní značením a dopravním zařízením (návěst změny 

směru, případné snížení rychlosti před obcí, zákaz předjíždění a v čele ostrůvku musí být značka 

C 4a 

Na jižním rameni doporučuji umístit „vjezdovou bránu“ až před křižovatku silnice III/10226 a silnice II/119, 

kde začíná městská zástavba. Kdyby byla umístěna za značkou IS 12a, která se nachází poměrně daleko 

od zástavby, řidiči by nemuseli udržet sníženou rychlost až k místu začátku zástavby a efekt zklidnění 

by nebyl účinný. Naopak by bylo vhodné posunout blíže k vjezdu do obce ukazatel rychlosti, který by řidiče 

upozorňoval, že mají dodržovat maximální povolenou rychlost v obci. Na severním vjezdu bych střední dělicí 

ostrůvek doporučila zřídit za značkou IS 12a.  



53 

 

7. Závěr 

Obsahem diplomové práce je řešení úprav na průtahu silnic II/114 a II/119 v městě Dobříš, které by vedli ke 

zvýšení bezpečnosti motorových i nemotorových účastníků dopravy. Problematiku průtahu města Dobříš 

jsem si vybrala z několika důvodů. První z nich je poloha města, které se nachází v Středočeském kraji, 

kde se nachází i místo mého bydliště. Dalším důvodem je křižovatky ul. Knínská, U Pivovaru a Pražská, 

která leží na průtahu a je již z prvního pohledu zřejmé, že tato křižovatka má značné stavební a dopravně 

technické nedostatky. Také častý vznik dopravních nehod na této křižovatce, ale i na jiných částech průtahu, 

podpořil výběr této lokality. Poslední důvodem je skutečnost, že jsem chtěla pokračovat ve stejné 

problematice jako v bakalářské práci, kde jsem řešila úpravu křižovatky z častým vznikem dopravních nehod. 

Konkrétně šlo o křižovatku na silnici I/18 s u obce Višňová v Středočeském kraji. Pro diplomovou práci však 

bylo nutné vybrat komplexnější téma, což řešený průtah obcí bezpochyby splňuje.  

 Aby bylo možné navrhnout úpravy na komunikacích průtahu, bylo nejprve nutné prověřit stávající poměry 

na komunikacích tvořící průtah. Při prověřování stávajícího stavu jsem se zaměřila na: šířky jízdních pruhů, 

stavební uspořádání křižovatek, dopravní značení, infrastrukturu pro chodce, délky přechodů a stavební 

prvky usnadňující přecházení chodců. Dále jsem prověřila stávající cyklistickou infrastrukturu a zařízení 

pro dopravu v klidu.  

Mezi hlavní nedostatky, které jsem prověření komunikací odhalila, patří:  

· předimenzované šířky jízdních pruhů 

· šířkové uspořádání komunikací odpovídající komunikacím v extravilánu (na vjezdech do obce) 

· dlouhé přechody pro chodce bez stavebních prvků ulehčující přecházení 

· absence prvků pro OSSPO 

· některých úsecích průtahu špatný stav VDZ 

· rozlehlá křižovatka ul. Knínská, U Pivovaru a Pražská, s nevhodným úhlem křížení a nedostatečnou 

infrastrukturou pro chodce v okolí křižovatky. 

V dalším část práce se podrobněji zabývala vybranými problematickými místy (zmíněná křižovatka, vjezdy 

do obce). Křižovatka ul. Knínská, U Pivovaru a Pražská a její okolí, nabízejí prostor pro návrh změn, proto 

zde byl proveden křižovatkový dopravní průzkum a analýza dopravních nehod vzniklých na křižovatce          

a v jejím okolí. Tyto podklady byly nezbytné ke komplexnímu pochopení dané lokality a je nezbytné 

přizpůsobit navržené úpravy podle nich.  
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Součástí příloh jsou dvě varianty návrhu úprav zmiňované průsečné křižovatky. Návrhy kladou důraz 

především na bezpečnost všech účastníků provozu, zlepšení pohybu chodců a cyklistů, zvýšení úlohy 

estetiky veřejného prostranství a uspokojení potřeb jiných aktivit.  

Ve variantě 1 je snaha dodržení stávajících hran komunikací a minimálních zásahů do ostatních pozemků. 

Jedná se o finančně méně náročné řešení, které je koncipované jako okamžité řešení prostoru křižovatky 

a jejího okolí. V této úpravě dojde k upravení úhlu křížení mezi vedlejší komunikací (ul. Knínská) a hlavní 

komunikací, zúžení JP na hlavní komunikaci, zvětšení poloměru nároží mezi západním a jižním ramenem, 

které umožní levé odbočení lehkých nákladních automobilů bez nutnosti vjetí do protisměru. Pro nákladní 

automobily je tento křižovatkový pohyb zakázán. Dále jsou navrženy dopravních ostrůvky místo dopravních 

stínů na vedlejších komunikacích. Praxí je osvědčeno, že dopravní ostrůvky jsou mnohem efektivnější prvek 

ke zklidnění a usměrnění vozidel než dopravní stíny. Na severním rameni je ve dvou variantách navržena 

úprava přechodů pro chodce. Varianta 1a navrhuje vložení středového dělicího ostrůvku mezi JP, varianta 

1b vybudování vysazených chodníkových ploch. V místě přechodu dochází k zúžení JP na šířku 2,75 m. 

Důležitou úpravou je navržení pásu pro chodce, který vede ze západního ramene k železniční stanici. 

V současném stavu neexistuje žádná infrastruktura pro chodce, která by je bezpečně dovedla k vlakovému 

nádraží.  

Druhý návrh je náročnější jak finančně, tak stavebně a bylo by pro jeho realizaci nutné zasáhnout do 

pozemků jiných vlastníků. Tato varianta je koncipována jako výhledové řešení. Jedná se o přestavbu průsečné 

křižovatky na okružní křižovatku elipsovitého tvaru s jedním jízdním pruhem. Tato varianta se snaží 

potlačit význam transitní dopravy a přizpůsobit veřejný prostor pro aktivity obyvatel města. Nejvýznamnější 

změnou v této variantě je přestavba průsečné křižovatky na okružní. Dále bylo navrženo zjednosměrnění 

ulice Dublinské kaštánky, zúžení JP na hlavní komunikaci a navržení pásů pro chodce tak, aby bylo možné 

z každého paprsku dojít na paprsek sousední. Jako ve variantě 1 je navržen pás pro chodce vedoucí ze 

západního ramene k železniční stanici Dobříš. Pro zvýšení bezpečnosti cyklistů v prostoru křižovatky je 

navrženo prodloužení stezky pro chodce a cyklisty. Navržená stezka navazuje na stezku stávající, vede 

cyklisty přes jižní rameno křižovatky, kde navrhuji přejezd pro cyklisty, a pokračuje dále ulicí U Pivovaru.  

Z mého pohledu by bylo vhodné přestavět nehodovou křižovatku na křižovatku okružní. Tato úprava by 

měla pozitivní vliv na zklidnění dopravy a na snížení a následky dopravních nehod. Dalším důvodem proč 

bych doporučila druhou variantu je nevhodný úhel křížení vedlejších komunikací s hlavní komunikací              

a v poslední řadě menší rozměry rozhledových polí.  
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Posledním bodem kapitoly Návrh řešení jsou opatření na vjezdu do obce. Tato opatření jsou podrobněji 

popsána a doporučila bych jejich realizaci.  

Při prověřování a pro návrh stavebního uspořádání a dopravně technických opatření jsem vycházela z: ČSN 

73 6110, ČSN 73 6102, ČSN 73 6425-1, ČSN 73 6056, TP 133, TP 65 a TP 145. Navržená okružní křižovatky 

je v souladu s TP 135, cyklostezku jsem navrhla v souladu s TP 179. Při provádění dopravního průzkumu    

a přepočtu intenzity dopravy na RPDI jsem vycházela z TP 189. Mapové podklady jsem získala z webové 

stránky www.gis.mestodobris.cz. Jedná se o mapovou aplikaci poskytovanou městem Dobříš. Pro zpracování 

výkresové dokumentace byl použit program AutoCAD 2016 od společnosti Autodesk, pro ověření návrhů 

variant vlečnými křivkami byl použit program AutoTURN 8.1 od společnosti Autodesk. Textová část byla 

zpracována v programu MS Word 2013, tabulky a protokoly pro přepočet na RPDI byly vytvořeny v programu 

MS Excel 2013. 

Cílem diplomové práce je analyzovat nedostatky na stávajících komunikacích tvořící průtah. Zjistit možnou 

příčinu vzniku dopravních nehod na vybraném problémovém místě úseku. Navrhnout úpravy řešení 

problémového místa a opatření, která by vedla ke zvýšení bezpečnosti dopravy na celém průtahu. Tato 

diplomová práce, by mohla sloužit jako podklad při rekonstrukci křižovatky ul. Knínská, U Pivovaru a Pražská 

či jako podklad pro průzkumy a rozbory při územním plánování.  
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