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1  Základní údaje 

Název stavby: Úpravy k�ižovatek v úseku ulic Kaštanová – �estlická v Dob�ejovicích 

Místo stavby: Dob�ejovice 

Katastrální území: Dob�ejovice 

Kraj:  St�edo�eský 

Druh stavby:  Úprava stávajících komunikací, zklidn�ní dopravy 

Stupe� dokumentace: Studie proveditelnosti 

2 Zd�vodn�ní studie 

Stávající stav místních komunikací odpovídá dob� jejich vzniku a postupné výstavb�

bez jednotné koncepce.  Neodpovídá ovšem sou�asným požadavk�m dopravy, 

požadavk�m na bezpe�nost ú�astník� provozu ani p�íslušné legislativ� (rozhledy, 

bezbariérové úpravy).  

Pr�se�ná k�ižovatka i to�na autobus� se vyzna�ují velkou plochou bez kanalizování 

dopravních proud� a nevhodnými úhly k�ížení.  

P�ší infrastruktura neodpovídá reálným p�ším vazbám. P�echody pro chodce nejsou 

zcela logicky rozvrženy, situováno velmi blízko jeden druhému nebo jsou vedeny šikmo 

k ose komunikace.  

Ú�elem navrhovaných stavebních úprav je zklidn�ní dopravy v obci Dob�ejovice a 

zvýšení bezpe�nosti ú�astník� provozu. K�ižovatka v centru obce (Na Návsi – �estlická 

– Košumberk) bude upravena na k�ižovatku okružní, díky níž se bezpe�nost provozu 

významn� zvýší. Jako zklid�ující prvek napom�že p�edevším ke snížení rychlosti 

v hlavní zón� obce – ulice Na Návsi.  

Další úpravou v obci Dob�ejovice bude autobusové obratišt�, jehož sou�ástí je 

napojení ulice Skalická (obytné zóny) k hlavní komunikaci Na Návsi.  

Rovn�ž dojde k úprav� ší�kového uspo�ádání komunikace mezi okružní k�ižovatkou 

a autobusovým obratišt�m. Jelikož nevyhovují sou�asné legislativ� ani požadavk�m na 

bezpe�nost chodc�, je navrženo zúžení vozovek, osazení zvýšených obrubníku a pot�ebné 

bezbariérové úpravy, jež v obci �áste�n� chybí. 
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3 Stanovení zájmové oblasti 

  Zájmovým územím je �ást hlavního pr�tahu obce komunikace III. t�ídy �íslo 0032 

propojující obec Dob�ejovice s hlavním m�stem Prahou a tvo�ící spolu s komunikací III. 

�íslo 00311, která na východní stran� napojuje obec Dob�ejovice na obec Nupaky a 

dálnici D1, pr�se�nou k�ižovatku uprost�ed obce. Na hlavní tepn� obce se nacházejí 

autobusové zastávky, to�na autobus�, vjezdy na sousední pozemky, p�echody pro chodce 

a podél komunikací rovn�ž chodníky pro p�ší.  

4 Výchozí údaje pro návrh variant 

Komunikace, kterých se studie dotýká jsou kategorizovány jako silnice III. t�ídy. 

Tomu odpovídají návrhové kategorie (dle �SN 73 6101) S7,5/70, 60, 50 a S6,5/60 a 50 

se základní ší�kou jízdního pruhu bez rozší�ení v oblouku 3,00 m, resp. 2,75 m. Dle této 

normy platí pro navrhování pr�jezdních úsek� obcemi norma �SN 73 6110 Projektování 

místních komunikací, která dané komunikace v obci Dob�ejovice za�azuje do funk�ní 

skupiny B – sb�rné místní komunikace, �emuž odpovídá ší�ka jízdního pruhu 3,25 m a 

3,00 m.   

Pro návrh zklidn�ní dopravy v Dob�ejovicích byl vznesen zásadní požadavek na 

možnost pr�jezdu a provozu kloubových autobus� a náv�sových souprav. V sou�asné 

dob� je obec obsluhována linkovými autobusy délky 12 m a kloubovými autobusy délky 

18 m. Do centra obce je zakázán vjezd vozidl�m vážícím více než 6 tun.  

4.1 Dopravní pr�zkum 

Celostátní s�ítaní dopravy v obci Dob�ejovice nebylo v roce 2016 provedeno. Avšak 

z hlediska intenzit dopravy byla ulice �estlická podrobena kamerovému s�ítání provozu 

v kv�tnu roku 2015. Na základ� získaných podklad� nas�ítaných intenzit dopravy byla 

navržena konstrukce vozovky.  

5 Charakteristika území 

5.1 Základní údaje o Dob�ejovicích 

Obec Dob�ejovice se nachází v okrese Praha-východ ve St�edo�eském kraji. Obec  



Úpravy k�ižovatek v úseku ulic Kaštanová – �estlická v Dob�ejovicích 

2017            Bakalá�ská práce

Veronika Budínová  5 

leží cca 18 km od centra Prahy.  

Dopravu do obce zajiš�ují p�ím�stské autobusové linky, které sem vypravuje jak 

spole�nost ARRIVA PRAHA s.r.o., tak akciová spole�nost Dopravní podnik hl. m. 

Prahy.   

Železni�ní tra� ani stanice se na území nenachází, tudíž autobusová doprava je jediným 

prost�edkem hromadné dopravy.  

 Zájmovým území ulicí Košumberk p�es ulic Na Návsi probíhá cyklotrasa �. 0028 

Dob�ejovice – Pet�íkov – Pyšely, která se v západní �ástí obce napojuje na cyklostezku 

�. 11, Greenway P-W. 

5.2 Územní plán obce Dob�ejovice 

Úpravy, jež jsou p�edm�tem této studie, se dle aktuáln� platného územního plánu 

obce Dob�ejovice týkají silnic III. t�ídy a funk�ních ploch dopravní infrastruktury silni�ní, 

které p�ipouští i komunikace pro p�ší �i cyklisty.  

Všechny úpravy navržené v této dokumentaci se nacházejí na místních 

komunikacích sb�rných a obslužných funk�ní skupiny B a C. Okružní k�ižovatka je 

stabilizována územním plánem obce, avšak autobusové obratišt� je evidováno pouze jako 

styková k�ižovatka hlavní a vedlejší komunikace, tudíž variantní �ešení není zcela 

v souladu s územním plánem obce.  

Vý�ez koordina�ního výkresu Územního plánu obce Dob�ejovice M 1:5000 
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5.3 Pozemky dot�ené stavbou 

P�ed za�átkem projektu v dalším stupni projektové dokumentace by bylo nezbytn�

nutné vy�ešit majetkoprávní vztahy. Pokud bychom nezískali souhlas vlastník� se 

zásahem do jejich pozemku, nebylo by možné akci realizovat. 

�ešení majetkoprávních vztah� není sou�ástí této studie. P�esto je v p�íloze B.2 

graficky znázorn�no, kterých pozemk� by se výstavba týkala. Navrhovaná stavba se 

mírn� dotýká i pozemk� soukromých, avšak pouze t�ch, do kterých zasahuje i stávající 

stav. Každopádn� je up�ednost�ováno zabírat pouze pozemky ve vlastnictví obce 

Dob�ejovice. Jinak by muselo být zažádáno o souhlas všech vlastník� uvedených 

v katastru nemovitostí. 

 Všechny pozemky, se nacházejí v katastrálním území Dob�ejovice (627640). 

P�ehled dot�ených pozemk�: 

�.parc.  druh pozemku / využití  celková plocha poznámka 

Obec Dob�ejovice 

24/1  ostatní plocha/ostatní komunikace    588 m2 -

26/1  zastav�ná plocha a nádvo�í/zbo�eništ� 1322 m2 -   

27  zastav�ná plocha a nádvo�í/zbo�eništ�   429 m2 -  

86  zastav�ná plocha a nádvo�í/zbo�eništ�     21  m2 - 

595/4  ostatní plocha/ostatní komunikace    993 m2 - 

595/16  ostatní plocha/ostatní komunikace  2760 m2 

604  ostatní plocha/ostatní komunikace      26 m2 -

627  ostatní plocha/jiná plocha     608 m2 - 

St�edo�eský kraj 

537/4  ostatní plocha/ostatní komunikace    944  m2 VB  

537/5  ostatní plocha/silnice    4183 m2 VB 

567/1  ostatní plocha/silnice    6364 m2 VB 

Soukromé pozemky (ve vlastnictví fyzických �i právnických osob), do kterých je 

zasaženo jen z d�vodu, že jsou již dnes používané. Tudíž se jejich fce nezm�ní. 
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�.parc.  druh pozemku / využití  celková plocha poznámka 

17/1  zastav�ná plocha a nádvo�í     881 m2 - 

18/2  zastav�ná plocha a nádvo�í     823 m2 VB, ZPS 

25/1  zahrada       835 m2 ZPF 

28  zastav�ná plocha a nádvo�í     542 m2 

56/3  zahrada     2756 m2 ZPF 

61  zahrada       309 m2 ZPF 

VB = v�cné b�emeno, ZPS = zástavní právo smluvní, ZPF = zem�d�lský p�dní fond 

Pozemky ZPF, kterých by se stavba dotýkala, musí být ze zem�d�lského p�dního fondu 

vy�aty. 

6 Stávající stav 

Studie se zabývá stavebními úpravami a dopravním zna�ením v centru obce, které 

zajistí zklidn�ní dopravy v zastav�ném území obce. P�edm�tem studie je pouze st�žejní 

úsek obce, avšak do budoucna se dají p�edpokládat, a budou vhodné, i úpravy dalších 

�ástí obce. 

Komunikace, jimiž se studie zabývá, jsou pr�tahy obcí zastav�ným územím obce – 

kom III/0032 – ulice Na návsi, komunikace III/00311 – ul. Košumberk, ul. �estlická. 

Dnes mají komunikace živi�ný povrch. Podél vozovky vedou asfaltové nebo 

dlážd�né chodníky, odd�lené silni�ním obrubníkem s prom�nlivým nášlapem �i pásy 

zelen� r�zné ší�ky. Prostor místní komunikace vymezují ploty soukromých parcel. 

K�ižovatka ulic Na Návsi x Košumberk x �estlická je ne�ízená pr�se�ná k�ižovatka, která 

v sou�asné dob� nevyhovuje legislativ� a nespl�uje bezpe�nostní požadavky jak pro 

chodce a cyklisty, tak pro �idi�e motorových vozidel.  

Ší�ka komunikace mezi obrubami nebo nezpevn�nými krajnicemi je po délce 

prom�nná, v místech k�ižovatek jsou rozlehlé asfaltové plochy. Nej�ast�ji se však ší�ka 

pohybuje okolo 7,00 – 9,00 m. 

St�et ulic Kaštanová x Skalická x Na Návsi nyní slouží jako autobusové obratišt�. 

V rámci �ešené �ásti obce se nacházejí t�i autobusové zastávky. Všechny jsou 

opat�eny ozna�níkem a p�íst�eškem a mají asfaltový kryt. Zastávka Dob�ejovice,  
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Na Návsi – sm�rem do obce – zastávka v zálivu, na níž je p�ístup možný pouze 

z protilehlého chodníku p�es p�echod pro chodce. Zastávka Dob�ejovice – sm�rem z obce 

– zastávka na jízdním pruhu, p�ístupná chodníkem jak z východu, tak i západu. Vzájemn�

jsou situovány v opa�ném po�adí. Zastávka Dob�ejovice, Na Návsi – v ulici Košumberk 

– zálivová zastávka nevhodného tvaru (bez náb�hu). Zálivem probíhá p�echod pro chodce 

šikmo k ose komunikace délky cca 11,00 m.  

V zájmové oblasti jsou umíst�ny t�i p�echody pro chodce. Ší�ka chodník� p�ímo 

lemujících komunikaci se pohybuje mezi 1,25 – 2,00 m (2,50 m). Nejužší chodník má 

v sou�asnosti ší�ku 1,1 – 1,2 m, místy ani 0,9 m. 

Komunikace jsou vybaveny ve�ejným osv�tlením, svítidla instalována na stožárech 

ve�ejného osv�tlení.  

Deš�ové vody jsou svedeny uli�ními vpus�mi do jednotné kanalizace. Ve dvou 

místech je voda odvedena žlábkem do návsí protékajícího potoka. 

7 Popis navržených úprav 

Jedná se o stavební úpravy stávajících komunikací v zastav�ném území obce 

Dob�ejovice, vycházející svým sm�rovým a výškovým �ešením ze stávajícího stavu. Dále 

je navrženo nové dopravní zna�ení a úprava p�vodního. 

Ve studii je spln�n požadavek z�ízení okružní k�ižovatky v míst� pr�se�né 

k�ižovatky �estlická x Košumberk. Úprava autobusového obratišt� je zpracována ve 

dvou variantních �ešeních, od nichž se odvíjí i z�ízení autobusové zastávky ve sm�ru 

k to�n�, rovn�ž zpracované ve dvou variantách. Další navržené úpravy z�stávají stejné 

nehled� na zvoleném variantním �ešení. 

7.1 Sm�rové a výškové �ešení 

Navrhované osy komunikací se z v�tšinové �ásti shodují se stávajícími osami, 

s mírnými odchylkami. 

Výškov� není tato studie �ešena. 

7.2 Ší�kové uspo�ádání 

Jízdní pruhy jsou na všech komunikacích navrženy v ší�ce 3,25 m. Ší�ka vozovky 

je tedy 6,50 m.  Pouze v p�ípad� ulice Skalická a na výjezdu ulic u Potoka a K Lesíku je 

ší�ka snížena na 5,50 m, která v p�ípad� uvážení nízkých intenzit dopravy pln� dosta�uje.  
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7.3 K�ižovatka �estlická x Košumberk 

Nov� navržená okružní k�ižovatka pln� nahrazuje rozlehlou nekanalizovanou 

pr�se�nou k�ižovatku. Jedná se o malou okružní k�ižovatka s pr�m�rem D = 25 m. 

Zpevn�nou �ást okružní k�ižovatky tvo�í jízdní pruh ší�ky 6 m a výjime�n� pojížd�ný 

prstenec ší�ky 3 m.  St�ed k�ižovatky tvo�í ostr�vek o pr�m�ru 7 m, který bude osazen 

zelení tak, aby nebránil v rozhledu �idi�e. 

Plynulé bezproblémové vjezdy na okružní �ást z p�ipojujících se komunikací 

zajiš�ují oblouky o polom�rech R=15 m. Jedinou výjimku tvo�í v�tev okružní k�ižovatky 

ulice U Zámku, kde musel být polom�r oblouku snížen na hodnotu vyhovující p�ipojení 

na stávající mostek – R = 6 m. Ovšem do ulice U Zámku je povolen vjezd pouze 

automobil�m do 3,5 t, provedení pot�ebných manévr� osobním automobilem nep�sobí 

potíže. 

 Polom�ry na výjezdech nabývají rovn�ž polom�ru 15 m, krom� výjezdu z ulice 

Košumberk, kde musel být polom�r upraven dle vle�ných k�ivek kloubového autobusu 

na 20 m. Stejn� tak jako byl snížen polom�r na vjezdu do ulice U zámku, tak i polom�r 

na výjezdu z této ulice má nižší hodnotu R=10 m. Pr�jezdy okružní k�ižovatkou byly 

prov��eny pro kloubový autobus a náv�sovou soupravu, v souladu s TP 171.  

Krom� samotné okružní k�ižovatky je zde dopln�na chyb�jící p�ší infrastruktura. 

Jedná se o chodníky ší�ky 2,0 m odsazené od vn�jšího pr�m�tu k�ižovatky pásem zelen�

nejednotné ší�ky. Na ramenech okružní k�ižovatky v ulicích Na Návsi, Košumberk a 

�estlická jsou z�ízeny nové p�echody pro chodce délky 6,5 m a ší�ky 4 m. Na výjezdu 

z okružní k�ižovatky na mostek pot�ebný prostor pro nový p�echod pro chodce není, tudíž 

je zde navrženo místo pro p�echázení na ší�ku p�ipojující se komunikace, což je v souladu 

s p�edpokladem nízkých hodnot intenzit automobilové dopravy. 

7.4 Ulice Na Návsi 

V ulici na Návsi dochází k úprav� prostoru místní komunikace. Komunikace je 

zúžena na ší�ku 6,5 m, po obou stranách navržen chodník ší�ky 2,0 m. K n�mu logicky 

navazující p�echody pro chodce a autobusové zastávky (podrobn�jší popis viz níže).  
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7.5 Autobusové obratišt�

Stávající to�na autobus� musí být zachována, a navíc musí umož�ovat oto�ení 

kloubového autobusu. Nachází se na st�etu ulic Skalická, Na Návsi a Kaštanová.  

Úprava autobusového obratišt� nabízí dv� variantní �ešení. Zachování stykové 

k�ižovatky �i z�ízení další okružní k�ižovatky. 

7.5.1 Varianta A – Styková k�ižovatka  

První varianta je navržena jako vyvýšená plocha. rozd�lená prodloužením ulice 

Skalická na dv� �ásti. Ulice Skalická v ší�ce 5,0 m s polom�ry nároží 10,0 m tvo�í s hlavní 

komunikací stykovou k�ižovatku.  

Plocha p�ibližn� p�lkruhovitého tvaru má ší�ku cca 17 m. Výsledný tvar obratišt�

byl vytvo�en pomocí vle�ných k�ivek kloubového autobusu. Napojení ulice Skalická i 

plocha autobusového obratišt� je uvažována jako výjime�n� pojížd�ná, což se projeví i 

p�i návrhu konstrukce vozovky. Vydlážd�ná plocha bude vyvýšena pomocí silni�ní 

obruby o 20 mm v��i asfaltové vozovce. V pomyslném st�edu prostoru autobusového 

obratišt�m po obou stranách ulice Skalické, bude zabrán�no nežádoucímu pojezdu plochy 

vyvýšenými polštá�i srpovitého tvaru. 

Na východní stran� je podél zástavby navržen chodník ší�ky 1,50 m navazující 

z obou stran na nov� vydlážd�né vjezdy na sousední pozemky. Na západní stran� má 

chodník prom�nlivou ší�ku 1,50 m – 2,00 m podél zástavby až k nov� budovanému 

p�echodu pro chodce. Stávající vjezd bude taktéž nov� vydlážd�n. 

Zbývající plocha rekonstruovaného autobusového obratišt� bude zatravn�na.  

7.5.2 Varianta B – Okružní k�ižovatka 

Ve druhé variant� je navržena okružní k�ižovatka se t�emi rameny o vn�jším 

pr�m�ru D = 25 m. Jízdní okružní pás v ší�ce 6,0 m, dlážd�ný pojížd�ný prstenec ší�ky 

3,0 m, st�edový ostrov má pr�m�r 7,0 m. Návrh spl�uje požadavky pro oto�ení a odbo�ení 

jak kloubového autobusu, tak i náv�sové soupravy (s p�ípadným pojezdem prstence). 

Polom�ry na vjezdech i výjezdech jsou 15,0m.  

Chodníky podél zástavby jsou �ešeny stejn� jako v p�edchozí variant�. Stávající 

vjezd na pozemek mezi v�tvemi do ulice Kaštanová a Skalická bude vydlážd�n až po 

hranu okružního jízdního pásu a vyvýšen osazením silni�ní obruby o 20 mm oproti 

vozovce okružní k�ižovatky. 
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7.6 Chodníky 

Rekonstrukce stávajících chodník� je navržena v celé délce mezi upravovanými 

k�ižovatkami. P�edevším kv�li míst�m, kde nebylo dosaženo požadované ší�ky chodníku, 

kde povrch stávajících chodník� vykazoval zna�nou míru porušení nebo v místech zm�ny 

dispozice prostoru místní komunikace. 

Nové chodníky jsou rovn�ž navrženy tam, kde by jinak chyb�la jejich logická 

návaznost �i návaznost na p�echody pro chodce. 

Podrobné návrhy chodník� v oblasti autobusového obratišt� a pr�se�né k�ižovatky 

jsou uvedeny v kapitole 7.1 – 7.3 odpovídajících jednotlivým zpracováním. 

Všechny navržené chodníky dosahují ší�ky nejmén� 1,50 m. Ovšem ve v�tšin�

p�ípad� je snaha o zajišt�ní ší�ky 2,0 m. V p�ípad� ulice Košumberk je ší�ka chodníku 

prom�nlivá v závislosti na p�ilehlé zástavb�.  

Podél zastávek má chodník ší�ku 2,50 m, jelikož slouží zárove� jako nástupišt�

autobusové dopravy. 

Všechny chodníky jsou od komunikace odd�leny silni�ní obrubou s nášlapem 0,15 

m, na zastávkách bezbariérovou obrubou o nášlapu 0,25 m. V místech vjezd� bude 

obrubník snížen na hodnotu 0,02 m. Strana chodník� podél zelen� bude ukon�ena 

obrubníkem zahradním s nášlapem 0,06 m, jež bude sloužit zárove� jako p�irozená vodící 

linie pro osoby slabozraké a nevidomé. 

7.7 Autobusové zastávky 

Autobusové zastávky budou pouze posunuty a upraveny, jejich po�et se nezm�ní. 

U všech zastávek je stávající p�íst�ešek a ozna�ník autobusové zastávky, jež budou dle 

pot�eby p�emíst�ny.  

Podél zastávek je navržen chodník ší�ky 2,50 m, nástupní hrana délky 18,0 m 

tvo�ená bezbariérovou obrubou s nášlapem 0,25 m.   

Všechny odbo�ovací a p�ipojovací úseky jsou zaobleny, ideáln� polom�ry 40,00 m, 

40,00 m, 10,00 m a 20,00 m v po�adí ve sm�ru jízdy. 

Zálivové zastávky mají povrch ze zámkové dlažby, od asfaltové vozovky odd�lené 

zapušt�nou silni�ní obrubou. 

Zastávky na jízdním pruhu budou ozna�eny pouze vodorovným dopravním 

zna�ením. 
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7.7.1 Ulice Na Návsi 

Autobusová zastávka ve sm�ru na západ k autobusovému obratišti m�že být 

�ešena jako zastávka zálivová, tak i zastávka na jízdním pruhu. Avšak v p�ípad� zálivové 

zastávky se rozm�ry vy�azovacích úsek� dotýkají spodních limitních hodnot 

požadovaných normou. Jelikož je Obec Dob�ejovice obsluhována i kloubovými 

autobusy, musí být délka nástupní hrany nejmén� 18 m, délka vy�azovacího úseku 25 m, 

délka za�azovacího úseku 10 m a ší�ka samotného zálivu 3 m. Dalším problémem 

zálivové zastávky je zásah do vjezdu k pošt�, kde bude nutné snížení obruby pro 

bezproblémový p�ístup. 

V p�ípad� z�ízení autobusové zastávky na jízdním pruhu budou rozm�ry 

odpovídat délce kloubového autobusu zv�tšené o 2 m.  

Ve sm�ru ze západu k okružní k�ižovatce rovn�ž dochází k posunu stávající 

zastávky do t�sné blízkosti k�ižovatky. Rozm�rov� odpovídá autobusové zastávce 

uvedené výše, avšak vjezdový klín pomysln� vede p�es p�ipojující se komunikace. Vjezd 

i výjezd ze zastávky byl ov��en vle�nými k�ivkami pro kloubový autobus. 

7.7.2 Ulice Košumberk 

Stávající zastávka v ulici Košumberk nespl�uje požadavky na zálivovou zastávku, 

tudíž bude rekonstruována a p�em�n�na na zastávku na jízdním pruhu, která zde bude 

nejlepším kompromisem z hlediska bezpe�nosti i z hlediska nárok� na zásah do 

soukromých pozemk�, kdy by v p�ípad� uvažování o této zastávce jako zálivové, bylo 

nevyhnuteln� nutné zasáhnout do podezdívky plotu soukromého pozemku, což není 

žádoucí. V p�ípad� realizace zastávky na jízdním pruhu, bude její délka 18,0 m plus 1,0 

m p�esah z obou stran pro vodorovné dopravní zna�ení. 

  

7.8 P�echody pro chodce a místa pro p�echázení 

�ešené území obce zahrnuje t�i stávajících p�echody pro chodce. Jejich po�et bude 

navýšen, dojde k jejich rekonstrukci, zm�n� umíst�ní �i narovnání kolmo k ose 

komunikace. Ob� variantní �ešení mají p�echody pro chodce umíst�ny ve stejné poloze 

nebo s menšími odchylkami od stávajícího stavu. 

 Všechny p�echody jsou ší�ky 4,00 m a délky na ší�ku komunikace 6,50 m. 
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 Nov� z�ízený p�echod pro chodce se nachází v ulici Kaštanová v t�sné blízkosti 

obratišt� autobus�, který umož�uje bezpe�né p�ekonání hlavní komunikace. 

V p�ípad� ulice Na Návsi dojde ke zrušení p�echodu pro chodce východn� od 

to�ny autobus�, jelikož zde nemá své opodstatn�ní. Sm�rem k pr�se�né k�ižovatce se 

nachází další p�echod pro chodce, nyní spojující protilehlé zastávky. Ten z�stane 

zachován, dojde pouze k obnov� vodorovného dopravního zna�ení.  Na vjezdu do ulic  

U Potoka a K Lesíku je navrženo místo pro p�echázení v ší�ce 4,00 m a délky 5,50 m.  

 Jak již bylo popsáno výše, na každé v�tvi okružní k�ižovatky bude z�ízen p�echod 

pro chodce, krom� ulice U Zámku, kde je navrženo pouze místo pro p�echázení.  

7.9 Dopravní zna�ení  

Veškeré nové dopravní zna�ení bude tvo�eno zna�kami normální velkosti s reflexní 

úpravou. Nové svislé dopravní zna�ky budou umíst�ny mimo pr�jezdný profil a jeho 

bezpe�nostní odstup (0,5 m) a jejich p�esná poloha bude volena i s ohledem na skute�nou 

polohu inženýrských sítí.  

Nové dopravní zna�ení se odvíjí od nov� navrženého situa�ního �ešení. Jedná se o 

úpravy a dopln�ní jak svislého, tak vodorovného dopravního zna�ení. Pokud nyn�jší stav 

p�vodního svislého zna�ení bude vyhovující, bude znovu použito �i p�emíst�no do nové 

pozice. 

7.9.1 Okružní k�ižovatka 

Samotná okružní k�ižovatka bude na každé vjezdové v�tvi ozna�ena svislým 

dopravním zna�ení C1 (Kruhový objezd) a P4 (Dej p�ednost v jízd�!). Zna�ky se osadí 

na nové sloupky do zelen� t�sn� p�ed k�ižovatkou. Pouze v ulici U Zámku bude z d�vodu 

stísn�ných pom�r� zna�ka umíst�na již v zeleni p�ed chodníkem. Vn�jší strana okružního 

jízdního pásu k�ižovatky bude po obvodu zna�ena vodorovným dopravním zna�ením 

V2b, stejn� tak vnit�ní strana pomocí V4 odd�lující okružní jízdní pás od pojížd�ného 

prstence.  

Na v�tvích k�ižovatky ulic Na Návsi, Košumberk a �estlická bude vyzna�en 

p�echod pro chodce vodorovným zna�ením V7a a zd�razn�n svislým dopravním 

zna�ením IP6 (P�echod pro chodce) v obou sm�rech jízdy. V ulici Košumberk a Na Návsi 
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budou tyto stávající zna�ky zachovány v�etn� jejich umíst�ní. V ostatních ulicích budou 

osazeny na nový sloupek v t�sné blízkosti p�echod� pro chodce, na chodníku �i v zeleni. 

Sm�rové tabule DZ IS3a, DZ IS3c a IS3d, jež jsou v sou�asné dob� umíst�ny 

v prostoru pr�se�né k�ižovatky, budou posunuty do prostoru p�ed okružní k�ižovatku.  

Svislé dopravní zna�ení B20a (Nejvyšší dovolená rychlost 30 km/h), A11 (Pozor, 

p�echod pro chodce) a další stávající zna�ky upravující p�ednost v k�ižovatce, budou 

odstran�ny. 

7.9.2 Ulice Na Návsi a Košumberk 

V ose komunikací budou jízdní pruhy vyzna�eny pomocí V1a (Podélná �ára 

souvislá). 

Autobusové zastávky budou vyzna�eny vodorovným dopravním zna�ením V11a 

(Zastávka autobusu nebo trolejbusu). 

Odstran�ny budou svislé zna�ky IP6 (P�echod pro chodce) a A7a (Nerovnost 

vozovky) u zrušeného p�echodu pro chodce sm�rem k autobusovému obratišti v ulici Na 

Návsi. 

7.9.3 Autobusové obratišt�

V obou variantních �ešeních dojde ke zrušení stávajícího ostr�vku autobusové  

to�ny, tím dojde ke zrušení na n�m umíst�né svislé dopravní zna�ky B28 (Zákaz 

zastavení). 

 Vodorovným dopravním zna�ením V7a je zna�en p�echod pro chodce a V11a 

(Zastávka autobusu nebo trolejbusu). Samotný p�echod pro chodce je navíc zvýrazn�n 

pomocí svislého dopravního zna�ení IP6 (P�echod pro chodce) osazeného v zeleni �i na 

chodníku v t�sné blízkosti p�echodu.  

7.9.3.1 Varianta A - Styková k�ižovatka 

Za p�echod pro chodce ve sm�ru do obce bude umíst�na svislá dopravní zna�ka P2 

(Hlavní pozemní komunikace). U výjezdu z ulice Skalická bude osazena P6 (St�j, dej 

p�ednost v jízd�!) a dopln�na vodorovným dopravním zna�ením V5 a V1. 
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7.9.3.2 Varianta B – Okružní k�ižovatka 

Jelikož je varianta B �ešena jako k�ižovatka okružní, bude na každé v�tvi 

umíst�no svislé dopravní zna�ení C1 (Kruhový objezd) a P4 (Dej p�ednost v jízd�!). 

7.10 Bezbariérová opat�ení 

Základní navržená ší�ka chodník� je 2,0 m. Studie se nezabývá výškovým �ešením, 

ale p�edpokládá se, že stávající podélný spád, který �iní max. 8,33 %, bude zachován. 

P�í�ný spád chodníku bude ve 2%.  

Díky t�mto opat�ením chodník spl�uje požadavky vyhlášky MMR �. 398/2009 Sb. 

a umož�uje bezproblémový pohyb osob s omezenou schopností pohybu. 

Stejn� tak i p�ístup a užívání stavby osobami nevidomými a slabozrakými je �ešen 

v souladu s vyhláškou �. 398/2009 Sb. 

V míst� p�echod� a míst pro p�echázení budou osazeny signální pásy z betonové 

dlažby s výstupky v kontrastní barv� v ší�ce 0,8 m. Podél chodník� bud realizována 

vodící linie pro nevidomé a slabozraké pomocí zvýšeného obrubníku (minimáln� 6 cm) 

na stran� nesouvisející s vozovkou. 

U vjezd� na parcely a snížených obrubník� budou chodníky na stran� u vozovky 

osazeny varovným pásem z betonové dlažby v ší�ce 0,4 m.  

Na autobusových zastávkách se podél nástupní hrany osadí do vzdálenosti 0,5 m 

od okraje vozovky varovný pás z betonové dlažby a na za�átku nástupišt� kontrastní 

signální pás z betonové dlažby s výstupky ší�ky 0,8 m. 

Vzorová �ešení bezbariérových opat�ení jsou p�iložena na konci pr�vodní zprávy. 

8 Konstrukce komunikací 

Podle TP 170 náleží silnicím III. t�ídy, sb�rným a obslužným místním komunikacím 

návrhová úrove� porušení vozovky D1 a t�ída dopravního zatížení III-VI. V závislosti na 

podkladech o nam��ených intenzitách dopravy, jsou parametry zvoleného návrhu 

popsány níže. Jednotlivé skladby konstrukcí byly navrženy dle TP 170 a upraveny dle 

lokálních podmínek a pot�eb. 
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8.1 Komunikace, chodníky a vjezdy 

Jelikož dochází ke zm�n� ší�kového uspo�ádání prostoru místní komunikace, a 

k posun�m obrub chodník�, je navržena nová konstrukce i komunikací nep�íslušejících 

výhradn� okružní k�ižovatce a autobusovému obratišti.  

Rovn�ž dojde k novému vydlážd�ní chodník� a vjezd� na parcely, které jsou dnes 

pouze s povrchem asfaltovým.  

Konstrukce komunikace D1-N-2-IV-PIII 

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy   ACO11 40 mm  �SN EN 13108-1 

Spojovací post�ik   PSE   0, 5 kg/m2 

Asfaltový beton pro ložní vrstvy   ACL16+ 60 mm  �SN EN 13108-1 

Spojovací post�ik   PSE   0, 5 kg/m2 

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy  ACL16+ 50 mm �SN EN 13108-1 

Infiltra�ní post�ik   PI   2,0 kg/m2 

Št�rkodr�       ŠDA            150 mm   �SN 73 6126 

Št�rkodr�       ŠDA            150 mm  �SN 73 6126 

     Celkem          450 mm 

Konstrukce komunikace musí spl�ovat minimální hodnotu modulu p�etvárnosti 

zemní plán� Edef,2 = 45 MPa. Pokud podloží t�mto hodnotám nevyhoví (na základ�

provedené statické zat�žovací zkoušky), bude jej t�eba dohutnit nebo zlepšit mechanicky 

�i chemicky.  

Konstrukce chodníku D2-D-1-CH-PIII 

Betonová dlažba    DL    60 mm �SN 73 6131 

Lože z kameniva 4/8    L    30 mm  �SN 73 6126 

Št�rkodr�     ŠDB   150 mm   �SN 73 6126 

                 Celkem 240 mm 

Konstrukce vjezdu D2-D-1-VI-PIII 

Betonová dlažba    DL    80 mm �SN 73 6131 

Lože z kameniva 4/8    L    40 mm  �SN 73 6126 

Št�rkodr�     ŠDB   250 mm   �SN 73 6126 

                 Celkem 370 mm 
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Konstrukce chodníku i vjezdu musí spl�ovat minimální hodnotu modulu 

p�etvárnosti zemní plán� Edef,2 = 30 MPa. Pokud podloží t�mto hodnotám nevyhoví (na 

základ� provedené statické zat�žovací zkoušky), bude jej t�eba dohutnit nebo zlepšit 

mechanicky �i chemicky.  

8.2 Okružní k�ižovatka 

Konstrukce okružního pásu D1-N-2-IV-PIII 

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy   ACO11 40 mm  �SN EN 13108-1 

Spojovací post�ik   PSE   0,5 kg/m2

Asfaltový beton pro ložní vrstvy   ACL16+ 60 mm  �SN EN 13108-1 

Spojovací post�ik   PSE   0,5 kg/m2

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy  ACL16+ 50 mm �SN EN 13108-1 

Infiltra�ní post�ik   PI   2,0 kg/m2

Št�rkodr�      ŠDA            150 mm   �SN 73 6126 

Št�rkodr�      ŠDB            150 mm  �SN 73 6126 

     Celkem          450 mm 

Konstrukce pojížd�ného prstence D2-D-1-V-PII 

Kamenná dlažba 15/17  DL  150 mm �SN 73 6131 

Lože z kameniva 4/8   L    40 mm �SN 73 6126 

Št�rkodr�    ŠDA              150 mm   �SN 73 6126 

Št�rkodr�    ŠDB              150 mm  �SN 73 6126 

     Celkem           490 mm 

Konstrukce okružního pásu a pojížd�ného prstence okružní k�ižovatky musí 

spl�ovat minimální hodnotu modulu p�etvárnosti zemní plán� Edef,2 = 45 MPa. Pokud 

podloží t�mto hodnotám nevyhoví (na základ� provedené statické zat�žovací zkoušky), 

bude jej t�eba dohutnit nebo zlepšit mechanicky �i chemicky.  

8.3 Autobusové obratišt� a zálivové zastávky 

Konstrukce autobusového obratišt� a zálivových zastávek D2-D-1-V-PII 

Kamenná dlažba 10/12   DL  120 mm �SN 73 6131 

Lože z kameniva 4/8    L    40 mm  �SN 73 6126 
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Št�rkodr�     ŠDA   140 mm   �SN 73 6126 

Št�rkodr�     ŠDB   150 mm   �SN 73 6126 

                 Celkem 450 mm 

Konstrukce autobusového obratišt� a zálivových zastávek musí spl�ovat 

minimální hodnotu modulu p�etvárnosti zemní plán� Edef,2 = 45 MPa. Pokud podloží 

t�mto hodnotám nevyhoví (na základ� provedené statické zat�žovací zkoušky), bude jej 

t�eba dohutnit nebo zlepšit mechanicky �i chemicky. 

9 Sadové úpravy 

Místa navržené zelen� budou upravena jemnými terénními úpravami a dostate�n�

uváleny. 

V závislosti na novém konceptu úprav v obci Dob�ejovice, budou zatrav�ovány i  

plochy, které d�íve sloužily jako chodníky (v p�ípad� chodníku vedoucího skrz zele� za 

zastávkou Košumberk) �i zastávkové plochy (zastávka Na Návsi ve sm�ru k okružní 

k�ižovatce).  

10 Odvodn�ní 

Problematika odvodn�ní není v této studii �ešena. Avšak odvodn�ní komunikací a 

zpevn�ných ploch pomocí podélných a p�í�ných spád� do stávajících �i do nové polohy 

posunutých uli�ních vpustích, �áste�n� i do zelen�. 

11 Inženýrské sít�

Informace o stávajících inženýrských sítích byly p�evzaty od správc� jednotlivých  

sítí. V této studii slouží pouze jako druhotná informace. V p�ípad� vypracovávání dalších 

�ástí projektové dokumentace, by bylo nezbytn� nutné se touto problematikou zabývat 

dopodrobna. 

 Ovšem již v tomto stupni projektové dokumentace je z�ejmá nutnost p�eložení 

n�kterých stožáru ve�ejného osv�tlení, jež zasahují do oblasti míst okružní k�ižovatky a 

autobusového obratišt�.  
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12 Zhodnocení studie 

Ú�elem této studie bylo zvýšit bezpe�nost dopravy v obci Dob�ejovice. Bylo tak  

dosaženo úpravami k�ižovatek, p�í�ného uspo�ádání, dopln�ním chodník�, 

p�eorganizováním p�echod� pro chodce, úpravami autobusových zastávek, vybudováním 

ostr�vk� na vjezdech do obce, dopln�ním zna�ení svislého i vodorovného. 

 Pr�se�ná k�ižovatka byla dle požadavk� navržena jako k�ižovatka okružní, a to�na 

autobus� zpracována ve dvou variantních �ešeních.  

Z variantních �ešení autobusové to�ny bych zvolila variantu A, jelikož umož�uje 

do�asné autobusové stání, což u okružní k�ižovatky není možné. 
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Obrázek 1 - Pohled sm�rem k pr�se�né k�ižovatce z ulice �estlická
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Obrázek 3 - Pohled z pr�se�né k�ižovatky do ulice Košumberk
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Obrázek 13 – Vjezd k pošt� z ulice Na Návsi

Obrázek 14 – Pohled na autobusové obratišt� z ulice Na Návsi
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Obrázek 15 – Pohled do obytné zóny ulice Skalická 

Obrázek 16 – Pohled na autobusové obratišt� z ulice Skalická 
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Obrázek 17 – Pohled na autobusové obratišt� sm�rem do ulice Kaštanová

Obrázek 18 – P�ejezdový práh v obytné zón� v ulici Skalická 
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Obrázek 19 - Celkový pohled na autobusové obratišt�

Obrázek 20 - Pohled k autobusovému obratišti z ulice Kaštanová


