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Variantní řešení komunikace  

„Vestecká spojka“ 

Anotace: 

Předmětem diplomové práce je zpracování variantního řešení studie 

dopravního napojení Vesteckého přivaděče na D8. Výslednou variantu poté 

rozpracovat do vyšší podrobnosti tak, aby vyhovovala jak z hlediska dopravně 

– technického, tak z hlediska ekologického a výrazně tak nezasahovala do 

života místních obyvatel.  

Klíčová slova: 

D8, Pražský okruh, Vestec, multikriteriální hodnocení, studie 

 

Alternative solution of road  

„Vestecká spojka“ 

Abstract: 

The subject of the diploma thesis is the elaboration of a variant solution of the 

study of the transport connection of “Vestecký přivaděč” to D8. The resultant 

variant is then developed into more detail to suit both the transport and 

technical and ecological aspects and does not significantly affect the lives of 

the local population. 

Keywords: 

D8, Prague Circuit, Vestec, multi-criteria evaluation, study 
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Seznam použitých zkratek 

ČSN – česká technická norma 

DÚR – dokumentace k územnímu řízení 

JVD – jihovýchodní dlouhá 

JVK – jihovýchodní krátká 

ŘSD – Ředitelství silnic a dálnic 

TP – technické podmínky 

TSK-ÚDI – Technická správa komunikací – úsek dopravního inženýrství 

VL – vzorové listy 

VVM – velmi vysoké napětí 

ZKZP – západní komerční zóna Průhonice 

). Úvod 

Vestecká spojka je plánovaná silniční komunikace na hranicích Prahy a 

Středočeského kraje, propojující oblast Vestce a Jesenice s D8 u Průhonic. 

Zároveň bude sloužit jako obchvat několika obcím, především Vestci a 

Jesenicím, kterými nyní prochází silnice druhé třídy II/FL=. Na silnici II/FL= je 

momentálně vyústěn navíc první část vestecké spojky a to Vestecký přivaděč 

z Pražského okruhu. V místě napojení okružní křižovatka kapacitně vůbec 

nevyhovuje.  

 

Obr. �  plynulost dopravy v místě napojení Vesteckého přivaděče na silnici II/!"# 

(zelená-rychlý, červená-pomalý. www.google.cz/maps) 



)' 

Trasa plánované vestecké spojky kopíruje původní záměr Pražského 

okruhu ve variantě tzv. JVK (Jihovýchodní krátká), kterou ale obyvatelé Jižního 

města, Šeberova a dalších obcí odmítli a prosadili JVD (jihovýchodní dlouhá), 

která řidiče jedoucí po Pražském okruhu posílá až na exit 8L na D8.  

Komunikace je rozdělena na tři části. První část, jako vestecký přivaděč, 

od Pražského okruhu po silnici II/FL=, který je již od roku >L8L v provozu, 

druhá část od silncie II/FL= po připojení k ZKZP (západní komerční zóna 

Průhonice) a třetí část napojení na D8 jako Exit ?. Vestecký přivaděč je 

v provozu v šířkovém uspořádání jako směrově rozdělená komunikace >+>. Od 

Exitu ? po dopravní připojení ZKZP je navrhovaná komunikace také jako 

směrově rozdělená >+>.  

Prostřední část, která je obsahem této diplomové práce, měla být 

původně budována ve dvou etapách. V první etapě jako směrově 

nerozdělenou 8+8 s územní rezervou, po dokončení D= v roce >L=L 

k Pražskému okruhu poté ve druhé etapě jako směrově rozdělenou >+>. Druhá 

etapa ale projektována nebude a do prostřední části, od silnice II/FL= po 

připojení k ZKZP, bude omezení vjezdu těžké nákladní dopravy.  

'. Identifikační údaje 

Název stavby: Vestecká spojka (II. etapa) 

Kraj:   Středočeský a Hlavní město Praha 

Katastrální území: Průhonice, Jesenice, Vestec, Praha – Šeberov 

Zadavatel studie: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje 

E. Zdůvodnění studie 

E.) Vztah k programu rozvoje sítě pozemních komunikací 

Vestecká spojka je v celém rozsahu součástí veřejného komunikačního 

systému, je obsažena v územních plánech hl. m. Prahy a obcí Průhonice, 

Jesenice a Vestec a je v celém rozsahu součástí veřejně prospěšné stavby.  

Vestecká spojka bude tvořit spojení mezi dálnicí D8 a silničním okruhem 

kolem Praha DL a přitom bude obsluhovat území podél spojky.  



)E 

E.' Účel a cíle studie 

Účelem studie je najít nejvhodnější trasu tak, aby splňovala všechny 

nároky současné ale i budoucí dopravní situace, bezpečnost a plynulost 

dopravy, ale také šetrnost k životnímu prostředí.  

E.E Potřebnost a naléhavost stavby 

Je dána rozvojovými plány hl. m. Prahy a obcí Průhonice, Jesenice a 

Vestec s nutností vytvořit odpovídající dopravní síť. 

G. Stanovení zájmové oblasti 

G.) Začátek a konec stavby  

Začátek stavby je dán Exitem ? na D8, respektive jiným vhodným exitem 

na D8. Konec stavby je u začátku Vesteckého přivaděče, který začíná u 

okružní křižovatky na silnici II/FL=. V rámci studie se na začátku neřeší prvních 

cca F>Dm před dálnicí D8, neboť je obsahem jiné studie.  

G.' Vymezení území pro hledání reálných variant 

Vymezené území pro hledání variant je dáno prostorem územních plánů, 

obcí Vestec, Jesenice, Průhonice a Praha – Šeberov. 

G.E Vhodné nebo požadované průchozí místo 

Na trase nejsou žádné požadovaná průchozí místa. 

G.G Průchodné koridory (členitost území, zástavba, problémová 

území z hlediska ŽP a ochrany přírody a krajiny, chráněné oblasti, 

základní vybavenost, apod.) 

Vymezeným území prochází vedení VVM ?LL Kv, vyšší sítě vodovodů a 

plynovodů. V území se také rozprostírá přírodní památka Hrnčířské louky  

V blízkosti se nacházejí také tato chráněná území:  

- Milíčovský les – přírodní památka (oblast klidu) 

- údolí Botiče – oblast klidu 

- Průhonický park – kulturní nemovitá památka I. kategorie 
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I. Výchozí údaje pro návrh variant 

I.) Kategorie, třída, návrhová kategorie, funkční skupina a typ 

příčného uspořádání 

Návrhová kategorie silnice vychází z ČSN E= F8L8/Z> dle tabulky D 

s přihlédnutím k předpokládaným intenzitám automobilové dopravy. Jako 

podklad byl využit dopravní model použitý z akce „Ekonomické hodnocení 

Vestecké spojky“ zpracované LE/>L8F firmou SUDOP Praha a.s. a 

Pragoprojekt a.s. 

Vestecká spojka je v úseku mezi silnicí II/FL= a stykovou křižovatkou 

komerčního areálu ZKZP navržena jako směrově nerozdělená dvoupruhová 

komunikace S J,D/EL. Prostorové uspořádání je rozkresleno ve vzorovém řezu, 

příloze C?. 

I.' Skladba vozovky 

Konstrukce vozovky bude netuhá s asfaltovým krytem, ve skladbě 

odpovídající dopravnímu zatížení a významu komunikace a parametrům 

podloží dle TP 8EL. Pro tuto práci jsem vybral vozovku DL - N8 – TDZIII - PII. 

Pro další stupně se vozovka dle podloží může změnit. 

I.E Charakteristiky území 

Trasa Vestecké spojky je plánována pouze po nezastavěném území po 

polních pozemcích.  

Geologické poměry se budou zjišťovat až pro další stupeň projektové 

dokumentace 

I.G Rozsah studie 

Budou navrženy = varianty směrového a výškového vedení Vestecké 

spojky, splňující všechny normy, předpisy a podmínky a které budou následně 

metodou multikriteriálního hodnocení posouzeny. Vítězná varianta bude dále 

podrobněji zpracována. 

I.I Dopravně inženýrské odhady 

Součástí dokumentace je situace s grafickým vyobrazení posledního 

sčítání dopravy, jenž se uskutečnilo v roce >L8F jak na území hl.m. Prahy od 

TSK, tak na dálnicích a silnicích prvních a druhých tříd od ŘSD.  
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J. Informace o předchozích studiích nebo jiné 

výchozí dokumentaci 

Na Vesteckou spojku byla zpracována: 

?/>LLI DÚR  

8/>L8= vydáno kladné stanovisko EIA 

>/>L8= ZÚR Středočeského kraje zrušeny Krajským soudem v Praze, 

momentálně probíhá aktualizace ZÚR č.> 

V současné době probíhání zpracování technické studie ve VPÚ DECO Praha. 

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (EIA) běží prodloužení platnosti a 

zezávaznění podmínek dokumentace EIA. 

*. Varianty řešení 

*.) Úvod 

Byly navrženy = varianty řešení, označením A, B, C. Varianta A směrově 

z větší části vychází z DÚR z roku >LLI. Varianta A a B začíná na plánovaném 

Exitu ? na D8, varianta C vychází ze stávajícího Exitu > Chodov na D8. Konec 

všech variant je za přemostěním okružní křižovatky na silnici II/FL= a napojení 

na Vestecký přivaděč. Jiné další možné napojení na dálnici D8 není možné, 

neboť minimální vzdálenost křižovatek na dálnici při návrhové rychlosti 

8>L km/h, respektive 8LL km/h je ? km. Plánovaný Exit ? je vzdálen od Exitu > 

přibližně > km. Exit ? je ale zanesen v územním plánu hl.m. Praha a po 

dokončení Pražského okruhu se dálnice D8 stane až k Pražskému okruhu 

místní komunikací. Do té doby bude napojení Exitu ? pouze směrem do centra. 

Směrové a výškové řešení jednotlivých tras je přiloženo za popisem 

všech variant z programu RoadPAC. 

*.' Omezující podmínky při návrhu variant 

Maximální sklony: mmax = E,D %; smax = F,L %; pmax = F,L %, mmin = L,D % 

Minimální poloměr směrového oblouku:  

Rmin = L,=*vn
>/p = L,=*EL>/F = >?D m 

Minimální délka přechodnic:  

Lmin. = vn = EL m 

Minimální poloměr výškového oblouku 

 Rv = = >LL m; Ru = 8 DLL m 
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*.E Použité symboly 

m – výsledný sklon 

s – podélný sklon 

p – příčný sklon 

R – poloměr oblouku 

vn – návrhová rychlost 

L – délka přechodnice 

Rv – poloměr vypuklého oblouku 

Ru – poloměr vydutého oblouku  

Varianta A 

Varianta A se nově směrově vyhýbá retenční nádrži v km cca. ?,=, jinak 

kopíruje předchozí směrové vedení a drží se tak s územním plánem 

jednotlivých obcí. Výškově je trasa celkově posazena níže oproti původnímu 

návrhu, aby co nejvíce eliminovala hluk směrem k zastavěným územím. 

Celková délka trasy je D,>FF km. 

 

Obr. - Varianta A 

Varianta B 

Varianta B obchází obec Hrnčíře ze severní strany, oproti var. A která jde 

jižně od obce. Prochází tak přímo přírodní památkou Hrnčířské louky, kterou 

bude přemosťovat.  
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Obr. # Varianta B 

Varianta C 

Varianta C jako jediná vychází ze stávajícího Exitu > Chodov, který je 

momentálně již kapacitně nevyhovující a připojení, respektive vyústění by bylo 

velice komplikované. Trasa dále pokračuje směrem ke Kunratické spojce v km 

cca. 8,8, kterou následně až do km cca >.= kopíruje.  

 

Obr. 0  Varianta C 

  



Význam hodnot na prvním řádku:  
CB  pořadové číslo hlavního bodu  
IND  typ bodu (např. KP, PT, atd.)  
STA (km)  staničení hlavního bodu  
YH(m),XH(m) Y a X souřadnice hlavního bodu  
SIGMAH  směrník v hlavním bodě (grady, nebo stupně)  
R (m)  poloměr křivosti v hlavním bodě  
YS(m),XS(m) souřadnice středu oskulační kružnice v hlavním bodě  
 

Význam hodnot na druhém řádku:  
CV  číslo vrcholu 
TP  typ křivky v daném úseku  
DIF (m)  délka úseku  
YP(m)  Y souřadnice inflexního bodu přechodnice  
XP(m)  X souřadnice inflexního bodu přechodnice  
SIGP  směrník inflexního bodu přechodnice (grady, stupně)  
A  parametr přechodnice  
YT(m), XT(m) Y a X souřadnice průsečíku tečen úseku  
T1(m)  délka tečny u kružnice, první tečny u přechodnice  
T2 (m), VZP (m) délka vzepětí u kružnice, 2. tečny u přechodnice  
ALFAT  úhel tečen  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  PRAGOPROJEKT PRAHA, a. s. OBO CAD,                                        14754  Praha 4,  K Rysance 16          
                                  PROGRAMOVÝ SYSTÉM  R O A D P A C - program  RP12 
 
                                             SMĚROVÝ VÝPOČET DO KRUŽNIC                         
 
    Verze:   2014                         Datum zadání:   07.05.2017           Datum výpočtu:   7. 5.2017  17:22:44 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Projekt: VESTEC                                                                                   

 Trasa:  101A                                                                                  
 Systém úhlů: grady            
              Kontrolní opis vstupních údajů 
 Typ  D1     D2       DL         R        A1(-L1)  A2(-L2)  IB1      Y1          X1      IB2      Y2          X2         
 1    .000    .000    .000        .000   -140.000     .000    1 736051.562 1052270.627     2 736196.490 1052418.134 
 2    .000    .000    .000    -850.000   -140.000     .000    3 736291.801 1052520.623     4 736443.205 1052790.577 
 2    .000    .000    .000        .000   -160.000     .000    5 736480.960 1052925.346     6 736695.744 1053781.872 
 2    .000    .000    .000    1100.000   -160.000 -160.000    7 736738.401 1053936.042     8 738274.342 1054575.884 
 2    .000    .000    .000   -1200.000   -160.000     .000    9 738553.178 1054419.022    10 738610.393 1054391.904 
 2    .000    .000    .000        .000   -120.000     .000   11 738759.433 1054333.791    12 738866.850 1054294.634 
 2    .000    .000    .000    -570.000   -100.000     .000   13 738980.908 1054257.534    14 739209.373 1054247.854 
 2    .000    .000    .000   -2700.000   -100.000     .000   15 739306.822 1054270.083    16 739473.719 1054321.380 
 2    .000    .000    .000    -830.000       .000     .000   17 739567.179 1054356.875    18 739702.458 1054431.202 
 2    .000    .000    .000        .000       .000     .000   19 739702.458 1054431.202    20 739703.642 1054432.004 
 

             Údaje o hlavních bodech směrového vedení trasy 
 CB IND       STA         YH          XH        sigmah        R        YS          XS                                    
 CV TP        DIF         YP          XP        sigp          A        YT          XT        T1    T2(VZP)     alfat     
 
  1 OT       .000000  736051.562 1052270.627  49.43841        .000        .000        .000 
  0 tečna    206.791        .000        .000    .00000        .000        .000        .000    .000    .000    .00000 
 
  2 TP       .206791  736196.490 1052418.134  49.43841        .000        .000        .000 
  1 klotoida 140.000  736196.490 1052418.134  49.43841     344.964  736261.925 1052484.734  93.367  46.697  -5.24275 
 
  3 PK       .346791  736291.801 1052520.623  44.19566    -850.000  735638.533 1053064.444 
  1 kružnice 311.249        .000        .000    .00000        .000  736392.496 1052641.583 157.387 -14.448 -23.31144 
 
  4 KP       .658040  736443.205 1052790.577  20.88422    -850.000  735638.533 1053064.444 
  1 klotoida 140.000  736480.960 1052925.346  15.64147    -344.964  736458.251 1052834.784  46.697  93.367  -5.24275 
 
  5 PT       .798040  736480.960 1052925.346  15.64147        .000        .000        .000 
  0 tečna    883.045        .000        .000    .00000        .000        .000        .000    .000    .000    .00000 
 
  6 TP      1.681084  736695.744 1053781.872  15.64147        .000        .000        .000 
  2 klotoida 160.000  736695.744 1053781.872  15.64147     419.524  736721.696 1053885.364 106.696  53.360   4.62996 
 
  7 PK      1.841084  736738.401 1053936.042  20.27143    1100.000  737783.105 1053591.666 
  2 kružnice1886.843        .000        .000    .00000        .000  737136.522 1055143.7861271.670 581.412 109.20014 
 
  8 KP      3.727927  738274.342 1054575.884 129.47157    1100.000  737783.105 1053591.666 
  2 klotoida 160.000  738413.837 1054497.595 134.10153    -419.524  738322.085 1054552.055  53.360 106.696   4.62996 
 
  9 PP      3.887927  738413.837 1054497.595 134.10152        .000        .000        .000 
  3 klotoida 160.000  738413.837 1054497.595 134.10152     438.178  738505.584 1054443.139 106.692  53.356  -4.24413 
 
 10 PK      4.047927  738553.179 1054419.022 129.85739   -1200.000  739095.571 1055489.448 
  3 kružnice  63.324        .000        .000    .00000        .000  738581.428 1054404.708  31.669   -.418  -3.35945 
 
 11 KP      4.111251  738610.394 1054391.903 126.49794   -1200.000  739095.571 1055489.448 
  3 klotoida 160.000  738759.433 1054333.790 122.25381    -438.178  738659.194 1054370.331  53.356 106.691  -4.24413 
 
 12 PT      4.271251  738759.433 1054333.790 122.25380        .000        .000        .000 
  0 tečna    114.331        .000        .000    .00000        .000        .000        .000    .000    .000    .00000 
 
 13 TP      4.385582  738866.850 1054294.634 122.25381        .000        .000        .000 
  4 klotoida 120.000  738866.850 1054294.634 122.25381     261.534  738942.055 1054267.219  80.046  40.042  -6.70126 
 
 14 PK      4.505582  738980.909 1054257.534 115.55254    -570.000  739118.778 1054810.609 
  4 kružnice 230.232        .000        .000    .00000        .000  739094.150 1054229.305 116.707 -11.825 -25.71405 
 
 15 KP      4.735814  739209.373 1054247.854  89.83849    -570.000  739118.778 1054810.609 
  4 klotoida 100.000  739332.619 1054277.199  82.75970    -268.800  739248.061 1054254.082  39.185  60.901  -6.76331 
 
 



 16 PK      4.835814  739306.822 1054270.083  83.07518   -2700.000  738597.441 1056875.228 
  4 kružnice 174.632        .000        .000    .00000        .000  739391.100 1054293.032  87.347  -1.412  -4.11758 
 
 17 KP      5.010446  739473.719 1054321.380  78.95761   -2700.000  738597.441 1056875.228 
  4 klotoida 100.000  739431.658 1054307.206  79.48087     346.179  739529.387 1054340.481  58.854  41.195  -5.01399 
 
 18 PK      5.110446  739567.179 1054356.875  73.94362    -830.000  739236.872 1055118.319 
  4 kružnice 154.576        .000        .000    .00000        .000  739638.289 1054387.722  77.512  -3.612 -11.85618 
 
 19 KT      5.265023  739702.458 1054431.202  62.08745        .000        .000        .000 
  0 tečna      1.430        .000        .000    .00000        .000        .000        .000    .000    .000    .00000 
 
 20 TO      5.266453  739703.642 1054432.004  62.08745        .000        .000        .000 
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       P R O T O K O L   O   N I V E L E T Ě 
       číslo   staničení      výška   typ      poloměr      tečna  vzepětí      spád      délka  mezipřímá 
       vrch.     vrcholu    vrcholu   obl.           m          m        m         %          m          m 
         1       .000000    290.300    0          .000       .000     .000 
                                                                               1.000     80.000     72.500 
         2       .080000    291.100    2       500.000      7.500     .056 
                                                                               4.000    113.927     61.308 
         3       .193927    295.657    2      3000.000     45.119     .339 
                                                                                .992    215.220     90.613 
         4       .409147    297.792    2     15000.000     79.488     .211 
                                                                               2.052    231.645     20.740 
         5       .640792    302.545    2     15000.000    131.418     .576 
                                                                                .300   1280.655    739.129 
         6      1.921447    306.382    2     40000.000    410.109    2.102 
                                                                               2.350   1003.253    267.422 
         7      2.924700    329.960    2     15000.000    325.723    3.537 
                                                                              -1.993    741.463    271.374 
         8      3.666163    315.184    2     30000.000    144.366     .347 
                                                                              -1.030    824.361    529.000 
         9      4.490524    306.690    2      6000.000    150.994    1.900 
                                                                               4.003    422.382    108.794 
        10      4.912906    323.597    2      5000.000    162.593    2.644 
                                                                              -2.501    353.546    190.953 
        11      5.266452    314.755    0          .000       .000     .000 



 Projekt: VESTEC                                                                                   

 Trasa:  101B                                                                                
 Systém úhlů: grady            
              Kontrolní opis vstupních údajů 
 Typ  D1     D2       DL         R        A1(-L1)  A2(-L2)  IB1      Y1          X1      IB2      Y2          X2         
 1    .000    .000    .000        .000   -130.000     .000    1 736051.562 1052270.627     2 736500.464 1052727.520 
 2    .000    .000    .000     600.000   -130.000     .000    3 736594.813 1052816.855     4 737054.217 1052947.265 
 2    .000    .000    .000        .000   -130.000     .000    5 737181.430 1052920.824     6 737676.665 1052799.087 
 2    .000    .000    .000    -600.000   -130.000     .000    7 737803.878 1052772.646     8 738409.440 1053079.027 
 2    .000    .000    .000        .000   -130.000     .000    9 738463.496 1053197.181    10 738719.750 1053815.348 
 2    .000    .000    .000     600.000   -130.000     .000   11 738773.806 1053933.501    12 739080.559 1054203.597 
 2    .000    .000    .000        .000   -100.000     .000   13 739204.605 1054242.263    14 739261.282 1054257.708 
 2    .000    .000    .000   -2700.000   -100.000     .000   15 739357.598 1054284.595    16 739472.745 1054321.092 
 2    .000    .000    .000    -830.000       .000     .000   17 739566.249 1054356.472    18 739702.458 1054431.202 
 

             Údaje o hlavních bodech směrového vedení trasy 
 CB IND       STA         YH          XH        sigmah        R        YS          XS                                    
 CV TP        DIF         YP          XP        sigp          A        YT          XT        T1    T2(VZP)     alfat     
 
  1 OT       .000000  736051.562 1052270.627  49.43841        .000        .000        .000 
  0 tečna    640.519        .000        .000    .00000        .000        .000        .000    .000    .000    .00000 
 
  2 TP       .640519  736500.464 1052727.520  49.43841        .000        .000        .000 
  1 klotoida 130.000  736500.464 1052727.520  49.43841     279.285  736561.241 1052789.379  86.720  43.382   6.89671 
 
  3 PK       .770519  736594.813 1052816.855  56.33512     600.000  736974.828 1052352.540 
  1 kružnice 491.154        .000        .000    .00000        .000  736796.229 1052981.703 260.276  54.021  52.11305 
 
  4 KP      1.261673  737054.217 1052947.265 108.44818     600.000  736974.828 1052352.540 
  1 klotoida 130.000  737181.430 1052920.824 115.34489    -279.285  737097.217 1052941.525  43.382  86.720   6.89671 
 
  5 PT      1.391673  737181.430 1052920.824 115.34489        .000        .000        .000 
  0 tečna    509.978        .000        .000    .00000        .000        .000        .000    .000    .000    .00000 
 
  6 TP      1.901650  737676.665 1052799.087 115.34489        .000        .000        .000 
  2 klotoida 130.000  737676.665 1052799.087 115.34489     279.285  737760.878 1052778.386  86.720  43.382  -6.89672 
 
  7 PK      2.031650  737803.878 1052772.646 108.44817    -600.000  737883.267 1053367.371 
  2 kružnice 721.315        .000        .000    .00000        .000  738211.709 1052718.206 411.448-127.523 -76.53390 
 
  8 KP      2.752965  738409.440 1053079.027  31.91427    -600.000  737883.267 1053367.371 
  2 klotoida 130.000  738463.496 1053197.181  25.01756    -279.285  738430.288 1053117.071  43.382  86.720  -6.89671 
 
  9 PT      2.882965  738463.496 1053197.181  25.01756        .000        .000        .000 
  0 tečna    669.176        .000        .000    .00000        .000        .000        .000    .000    .000    .00000 
 
 10 TP      3.552141  738719.750 1053815.348  25.01756        .000        .000        .000 
  3 klotoida 130.000  738719.750 1053815.348  25.01756     279.285  738752.958 1053895.458  86.720  43.382   6.89671 
 
 11 PK      3.682141  738773.806 1053933.502  31.91427     600.000  739299.979 1053645.158 
  3 kružnice 417.062        .000        .000    .00000        .000  738878.261 1054124.111 217.354  38.156  44.25168 
 
 12 KP      4.099203  739080.559 1054203.597  76.16595     600.000  739299.979 1053645.158 
  3 klotoida 130.000  739204.605 1054242.263  83.06267    -279.285  739120.936 1054219.462  43.382  86.720   6.89671 
 
 13 PT      4.229203  739204.605 1054242.263  83.06267        .000        .000        .000 
  0 tečna     58.743        .000        .000    .00000        .000        .000        .000    .000    .000    .00000 
 
 14 TP      4.287947  739261.282 1054257.708  83.06267        .000        .000        .000 
  4 klotoida 100.000  739261.282 1054257.708  83.06267     519.615  739325.604 1054275.236  66.668  33.334  -1.17893 
 
 15 PK      4.387947  739357.598 1054284.595  81.88374   -2700.000  738599.588 1056876.008 
  4 kružnice 120.803        .000        .000    .00000        .000  739415.580 1054301.555  60.412   -.676  -2.84835 
 
 16 KP      4.508750  739472.745 1054321.092  79.03539   -2700.000  738599.588 1056876.008 
  4 klotoida 100.000  739430.667 1054306.968  79.55865     346.179  739528.437 1054340.125  58.854  41.195  -5.01399 
 
 17 PK      4.608750  739566.249 1054356.472  74.02140    -830.000  739236.872 1055118.319 
  4 kružnice 155.590        .000        .000    .00000        .000  739637.866 1054387.435  78.024  -3.659 -11.93393 
 
 18 KO      4.764340  739702.458 1054431.202  62.08747    -830.000        .000        .000 
 
 

       P R O T O K O L   O   N I V E L E T Ě 
       číslo   staničení      výška   typ      poloměr      tečna  vzepětí      spád      délka  mezipřímá 
       vrch.     vrcholu    vrcholu   obl.           m          m        m         %          m          m 
         1       .000000    290.300    0          .000       .000     .000 
                                                                               1.000     80.000     72.500 
         2       .080000    291.100    2       500.000      7.500     .056 
                                                                               4.000    113.927     61.308 
         3       .193927    295.657    2      3000.000     45.119     .339 
                                                                                .992    215.220    133.356 
         4       .409147    297.792    2     15000.000     36.746     .045 
                                                                                .502    741.734    524.234 
         5      1.150881    301.516    2     30000.000    180.754     .545 
                                                                               1.707    359.265     56.808 
         6      1.510146    307.649    2      5000.000    121.703    1.481 
                                                                              -3.161    510.216    185.482 
         7      2.020362    291.521    2     10000.000    203.031    2.061 
                                                                                .900    981.540    678.620 
         8      3.001902    300.351    2     50000.000     99.889     .100 
                                                                                .500    944.904    740.013 
         9      3.946806    305.076    2      6000.000    105.002     .919 
                                                                               4.000    463.013    195.509 
        10      4.409819    323.597    2      5000.000    162.503    2.641 
                                                                              -2.500    354.520    192.017 
        11      4.764339    314.734    0          .000       .000     .000



 Projekt:DIPLOM                                                                                   

 Trasa:  101C                                                                                
 Systém úhlů: grady            
              Kontrolní opis vstupních údajů 
 Typ  D1     D2       DL         R        A1(-L1)  A2(-L2)  IB1      Y1          X1      IB2      Y2          X2         
1    .000    .000    .000        .000   -160.000     .000    1 737603.997 1051204.615     2 737769.284 1051446.492 
 2    .000    .000    .000   -1300.000   -160.000     .000    3 737856.813 1051580.396     4 737941.865 1051749.969 
 2    .000    .000    .000        .000   -100.000     .000    5 737996.846 1051900.198     6 738056.838 1052075.156 
 2    .000    .000    .000    1300.000   -100.000     .000    7 738090.481 1052169.320     8 738120.016 1052239.550 
 2    .000    .000    .000        .000   -100.000     .000    9 738163.784 1052329.456    10 738970.559 1053934.094 
 2    .000    .000    .000     600.000   -100.000     .000   11 739017.928 1054022.129    12 739303.594 1054264.695 
 2    .000    .000    .000        .000   -100.000     .000   13 739398.142 1054297.166    14 739437.368 1054309.431 
 2    .000    .000    .000    -800.000       .000     .000   15 739532.153 1054341.250    16 739694.946 1054426.113 
 2    .000    .000    .000        .000       .000     .000   17 739694.946 1054426.113    18 739703.642 1054432.004 
 

             Údaje o hlavních bodech směrového vedení trasy 
 CB IND       STA         YH          XH        sigmah        R        YS          XS                                    
 CV TP        DIF         YP          XP        sigp          A        YT          XT        T1    T2(VZP)     alfat     
 
1 OT       .000000  737603.997 1051204.615  38.16309        .000        .000        .000 
  0 tečna    292.958        .000        .000    .00000        .000        .000        .000    .000    .000    .00000 
 
  2 TP       .292958  737769.284 1051446.492  38.16309        .000        .000        .000 
  1 klotoida 160.000  737769.284 1051446.492  38.16309     456.070  737829.478 1051534.578 106.688  53.353  -3.91766 
 
  3 PK       .452958  737856.813 1051580.396  34.24543   -1300.000  736740.408 1052246.459 
  1 kružnice 189.877        .000        .000    .00000        .000  737905.542 1051662.071  95.107  -3.474  -9.29840 
 
  4 KP       .642835  737941.865 1051749.969  24.94703   -1300.000  736740.408 1052246.459 
  1 klotoida 160.000  737996.846 1051900.198  21.02937    -456.070  737962.241 1051799.278  53.353 106.688  -3.91766 
 
  5 PT       .802835  737996.846 1051900.198  21.02937        .000        .000        .000 
  0 tečna    184.958        .000        .000    .00000        .000        .000        .000    .000    .000    .00000 
 
  6 TP       .987793  738056.838 1052075.156  21.02937        .000        .000        .000 
  2 klotoida 100.000  738056.838 1052075.156  21.02937     360.555  738078.463 1052138.223  66.672  33.338   2.44854 
 
  7 PK      1.087793  738090.481 1052169.320  23.47791    1300.000  739303.074 1051700.686 
  2 kružnice  76.199        .000        .000    .00000        .000  738104.219 1052204.868  38.110    .558   3.73152 
 
  8 KP      1.163992  738120.016 1052239.550  27.20944    1300.000  739303.074 1051700.686 
  2 klotoida 100.000  738163.784 1052329.456  29.65797    -360.555  738133.835 1052269.889  33.338  66.672   2.44854 
 
  9 PT      1.263992  738163.784 1052329.456  29.65797        .000        .000        .000 
  0 tečna   1796.037        .000        .000    .00000        .000        .000        .000    .000    .000    .00000 
 
 10 TP      3.060029  738970.559 1053934.094  29.65797        .000        .000        .000 
  3 klotoida 100.000  738970.559 1053934.094  29.65797     244.949  739000.516 1053993.678  66.691  33.355   5.30516 
 
 11 PK      3.160029  739017.928 1054022.129  34.96314     600.000  739529.693 1053708.926 
  3 kružnice 381.133        .000        .000    .00000        .000  739120.890 1054190.366 197.244  31.589  40.43949 
 
 12 KP      3.541162  739303.594 1054264.695  75.40263     600.000  739529.693 1053708.926 
  3 klotoida 100.000  739398.142 1054297.166  80.70780    -244.949  739334.490 1054277.264  33.355  66.691   5.30516 
 
 13 PT      3.641162  739398.142 1054297.166  80.70780        .000        .000        .000 
  0 tečna     41.099        .000        .000    .00000        .000        .000        .000    .000    .000    .00000 
 
 14 TP      3.682261  739437.368 1054309.431  80.70780        .000        .000        .000 
  4 klotoida 100.000  739437.368 1054309.431  80.70780     282.843  739501.010 1054329.330  66.680  33.346  -3.97888 
 
 15 PK      3.782261  739532.153 1054341.250  76.72892    -800.000  739246.189 1055088.394 
  4 kružnice 183.990        .000        .000    .00000        .000  739618.451 1054374.279  92.403  -5.319 -14.64148 
 
 16 KT      3.966251  739694.946 1054426.113  62.08745        .000        .000        .000 
  0 tečna     10.503        .000        .000    .00000        .000        .000        .000    .000    .000    .00000 
 
 17 TO      3.976755  739703.642 1054432.004  62.08745        .000        .000        .000 
 

       P R O T O K O L   O   N I V E L E T Ě 
       číslo   staničení      výška   typ      poloměr      tečna  vzepětí      spád      délka  mezipřímá 
       vrch.     vrcholu    vrcholu   obl.           m          m        m         %          m          m 
         1       .000000    313.460    0          .000       .000     .000 
                                                                              -3.664    582.873    425.404 
         2       .582873    292.106    2     10000.000    157.469    1.240 
                                                                               -.514    720.917    441.388 
         3      1.303790    288.399    2     20000.000    122.060     .372 
                                                                                .706   1748.448   1511.121 
         4      3.052238    300.750    2      7000.000    115.267     .949 
                                                                               4.000    571.213    293.386 
         5      3.623451    323.597    2      5000.000    162.560    2.643 
                                                                              -2.503    353.303    190.743 
         6      3.976754    314.755    0          .000       .000     .000 



'' 

K. Hodnocení variant 

Pro porovnání bylo vybráno pět kritérií, podle kterých byly varianty 

sledovány z hlediska přípravy stavby, začlenění stavby do krajiny, technické 

náročnosti a budoucího dopravního využití. Kritéria byla zvolena tak, aby 

postihovala fázi přípravy, proces výstavby tak i začlenění stavby do území a 

její dopravní využití. Hodnocení nezahrnuje stavební ani provozní náklady. 

K.) Hodnotící kritéria 

Průchodnost územím – Kritérium zohledňuje vedení trasy z hlediska 

ovlivnění a zásahu do sídelních útvarů. 

Projednatelnost stavby – Kritérium prověřuje varianty dle 

projednatelnosti návrhu s orgány státní správy a dotčenými obcemi. 

V hodnocení je zohledněn aktuální stav přípravy a jeho projednání. Váha 

kritéria patří k nejvýznamnějším, neboť toto kritérium nese silný vliv na celkové 

době přípravy akce. 

Technická proveditelnost - Kritérium hodnotí varianty dle technické 

náročnosti stavby. Je přihlédnuto ke složitosti a četnosti jednotlivých 

stavebních částí a objektů (zemní těleso, mostní objekty, odvodnění apod.). 

Vliv na krajinný ráz – Kritérium sleduje změnu krajinného rázu po 

výstavbě. 

Napojení a obsluha území – Kritérium je zaměřeno na využití nové 

stavby z hlediska dopravní obslužnosti. Sleduje napojení okolních obcí na 

novou infrastrukturu a výhodnost nových dopravních výkonů. 

Jednotlivým výkonům byla přidělena stupnice, podle které bylo 

sledované kritérium hodnoceno. Vzhledem k tomu, že každé kritérium se na 

významu hodnocení podílí jinou vahou, která závisí na vlivu přípravu přípravu, 

výstavbu a následnou využitelnost stavby, byla stanovena bodová škála, 

kterou byla jednotlivým kritériím přidělena váha významu v celkovém 

hodnocení. Tím je zajištěno, že významnější kritéria se na celkovém výsledku 

podílejí vyšší vahou. 

  



'E 

Bodová škála L 8 > = ? F 

Průchodnost územím špatná dobrá     

Projednatelnost stavby neprojednatelná   obtížně  projednatelná 

Technická proveditelnost obtížně prov. proveditelná snadno     

Vliv na krajinný ráz negativní podstatný neutrální    

Napojení a obsluha území špatné dostatečné dobré    

Tabulka č.� Kritéria a jejich bodové ohodnocení 

K.' Hodnocení variant 

Podle stanovených kritérií a jejich ohodnocení bylo provedeno 

posouzení sledovaných variant. Jednotlivým variantám byly přidělovány body 

dle bodové škály na základě návrhu dané varianty. 

Varianta varianta A  varianta B  varianta C  

Kritérium / hodnocení ohodnocení b ohodnocení b ohodnocení b 

Průchodnost územím dobrá 8 dobrá 8 dobrá 8 

Projednatelnost stavby projednatelná F obtížně = obtížně = 

Technická proveditelnost snadno > snadno > obtížně prov. L 

Vliv na krajinný ráz neutrální > negativní L neutrální > 

Napojení a obsluha území dobré > dobré > dostatečné 8 

Součet bodů  8=  I  E 

Pořadí variant ) ' E 

Tabulka č.- Bodové hodnocení jednotlivých variant 

Dle provedeného hodnocení lze na základě výsledků konstatovat, že 

nejvýhodnější variantou pro vedení trasy Vestecká spojka, je trasa varianty A. 

?. Popis vybrané varianty 

V hodnocení byla jako nejvhodnější zvolena varianta A, tedy původní 

uvažovaná trasa. Začátek řešení trasy se nachází za stykovou křižovatkou ke 

ZKZP. Začátek trasy je řešen jinou studií. Na trase se nachází dvě úrovňové 

křížení a to napojení pomocí stykové křižovatky plánované bytové zóny 

Průhonice a okružní křižovatka s křižující komunikací třetí třídy silnice III/LL==, 

spojující Hrnčíře a Zdiměřice. Dále je zde devět mimoúrovňových křížení. 

Napojení je pouze u posledního křížení a to na okružní křižovatku na silnici 

druhé třídy II/FL=. Trasu mimoúrovňově kříží tři cyklostezky, jedna místní 

komunikace, jedna polní cesta, jedna komunikace třetí třídy společně 

s biokoridorem a cyklostezkou a jedna polní cesta s ekoduktem. Přeložky 

inženýrských sítí nejsou součástí diplomové práce. 



'G 

?.) Klopení 

Ve směrových obloucích střechovitý příčný sklon >,D % z přímé přechází 

do jednostranného dostředného sklonu dle poloměru směrového oblouku. 

Největší a nejmenší sklon vzestupnice vychází z tabulky 8F v ČSN E= F8L8. Pro 

SJ,D/EL, kde hodnota a ,́ vzdálenost vnějšího okraje vodícího proužku 

klopeného jízdního pásu od osy klopení, je rovno =,ED m, je minimální sklon 

vzestupnice L.=ED % a maximální sklon vzestupnice 8 %. Minimální sklon 

vzestupnice platí pouze do dosažení příčného sklonu >,D %, respektive > %. 

Kontrola výsledného sklonu v místě překlápění vozovky je na následujících 

stranách vytvořené pomocí softwaru RoadPAC.  

Délka vzestupnice se vypočítá z následujícího vztahu dle ČSN E= F8L8 

��� =
�� − ��

∆

∗ �´ 

Kde: 

Lvz (m) – délka vzestupnice / sestupnice 

p> (%) – příčný sklon jízdního pásu na konci vzestupnice / sestupnice 

p8 (%) – príčný sklon jízdního pásu na začátku vzestupnice / sestupnice (se 

záporným znaménkem, pokud má vůči p> opačný smysl) 

Δs (%) – sklon vzestupnice / sestupnice 

a  ́(m) – vzdálenost vnějšího okraje vodícího proužku klopeného jízdního pásu 

od osy klopení 

���,��� =
�, � + �, �

�
∗ �, �� = ��, �� � 

���,��� =
�, � + �, �

�, ���
∗ �, �� = �� � 

Rozšíření jízdního pásu se provádí pouze u poloměrů R menších než 

>DL m. Neboť v navrhované trase jsou všechny poloměry větší než >DL m, je 

v celé trase základní šířka bez rozšíření.  
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 PRAGOPROJEKT PRAHA, a. s. OBO CAD,       14754  Praha 4,  K Rysance 16          
                PROGRAMOVÝ SYSTÉM  R O A D P A C - program  RP44 
 
                  POKRYTÍ SILNIC A DÁLNIC PODLE ČSN 73 6101                  
 
 Verze:   2014  Datum zadání:   08.05.2017  Datum výpočtu:   8. 5.2017  16: 7:19 
 ------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Projekt:DIPLOM                                                                                   
 Trasa:  101.V44                                                                                  
 
 V programu je zapracována změna normy Z1 z roku 2009 
 
 Režim B:  kontrola existujícího souboru V43 
 
 *     Použit vstupní soubor Hlavní body směru s názvem 101.SHB 
 *     Akce:                                                                                 
 *     Trasa:                                                                                
 *     Datum vzniku        20. 4.2017  programem  RP12   
 *     Datum posl. zápisu  20. 4.2017  programem  RP12   
 *     Soubor .SHB nového typu 
 
 *     Použit vstupní soubor Niveleta s názvem 101.SNI 
 *     Akce:                                                                                 
 *     Trasa:                                                                                
 *     Datum vzniku        25.01.2017  programem  HNIV21 
 *     Datum posl. zápisu  03.05.2017  programem  HNIV21 
 *     Soubor .SNI nového typu 
 
    Kontroly vstupních dat:  
 
 **  Kód korekce kapacity        opraven na 0, nebyla zadána kontrola 
 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
    REŽIM B:  Kontroly  shody zadání V44 a souboru V43 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 *   Kontrola šířek v úseku od km    .000000 vlevo : 
                                        V43       zadání 
 *   Všechny šířky v souboru V43 odpovídají zadání 
 *   Kontrola šířek v úseku od km    .000000 vpravo: 
                                        V43       zadání 
 *   Všechny šířky v souboru V43 odpovídají zadání 
 *   Kontrola základního spádu a metody klopení  
                                        V43     zadané V44 
 *   základní spád v souboru V43 odpovídá zadání 
 *   Základní metoda klopení v souboru V43 odpovídá zadání 
 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 A     Zadané údaje 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 Rozsah trasy v souboru SHB (osa):          od km   .000000 do km  5.266453 
 Rozsah trasy v souboru SNI (niveleta):     od km   .000000 do km  5.266452 
 Výsledný rozsah trasy pro pokrytí:         od km   .625000 do km  5.266452 
 Délka trasy:                                          4.641452 km 
 Kategorie:             S 9.50 /  70 
 Třída silnice:         2 
 Území:                 pahorkovité          
 Základní sklon vozovky:             2.50% 
 Základní sklon pláně:               3.00% 
 Tloušťka vozovky:                    .60m 
 Základní metoda klopení:               9 
 Šířka svodidla ve středním pruhu:    .80m 
Požadované výpočty:             kontrola    korekce 
 sklon vzestupnice              ano          ne 
 výsledný sklon                 ano 
 poloměry výškových oblouků     ano 
 Rozhled ve směrovém oblouku    ano 
 kapacitní výpočty a ZDJP        ne          ne 
Odlišné metody klopení a zajištění bočního rozhledu: 
 nezadáno 
 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 B     Odvozené údaje a informace o trase 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Vysledky diagnostiky oblouku na trase:  
 Rozsah trasy od km     .625000 do km    5.266452 
 Celkový počet oblouků =  6 
 
 čís  poloměr(m)  toč         ZAC          PK          KP         KON  n.délka   úh.změna 
   1     850.000    L     .625000     .625000     .658040     .798040  103.040   33.797 gr. 
   2    1100.000    P    1.681084    1.841084    3.727927    3.887927 2046.843  118.460 gr. 
   3    1200.000    L    3.887927    4.047927    4.111251    4.271251  223.324   11.848 gr. 
   4     570.000    L    4.385582    4.505582    4.735814    4.785814  340.232   35.797 gr. 
   5    2700.000    L    4.785814    4.835814    5.010446    5.060446  274.632   10.006 gr. 
   6     830.000    L    5.060446    5.110446    5.265023    5.265023  204.576   14.363 gr. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Výsledky diagnostiky nivelety: 
 Rozsah trasy od km     .000000 do km    5.266452 
 Celkový počet oblouků =  6 
 
 čís         ZAC       KON  poloměr(m)  typ 
   1     .509388   .772195   -15000.0   vypuklý    
   2    1.511335  2.331558    40000.0   vydutý     
   3    2.598971  3.250429   -15000.0   vypuklý    
   4    3.521783  3.810543    30000.0   vydutý     
   5    4.339531  4.641517     6000.0   vydutý     
   6    4.750315  5.075497    -5000.0   vypuklý    
 
Směrodatná rychlost (čl. 8.3)                   80 km/hod 
Křivolakost (čl. 8.3.2)                        48.3 gr/km 
Požadovaná úroveň kvality dopravy (čl.6.3.5)    stupeň D 
 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 C     Základní rozměry příčného řezu (obsah souboru V43) 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Základní šířky v příčném řezu:  
 
 zakladní šířka j. pruhu             3.50 
 šířka vnějšího vod. proužku          .25 
 šířka zpevn. krajnice                .50 
 šířka nezp. krajnice po svodidlo     .50 
 
 Přehled rozšiření ve směrových obloucich:  
 
 Oblouk     poloměr v ose                 rozšíření 
                             vnitřního pruhu   vnějšího pruhu 
   1             850.000             .000             .000 
   2            1100.000             .000             .000 
   3            1200.000             .000             .000 
   4             570.000             .000             .000 
   5            2700.000             .000             .000 
   6             830.000             .000             .000 
 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 D     Posouzení vzestupnic, korekce vzestupnic 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 
 1. návrh klopení a vzestupnic 
 
  č. sklon     poloměr  typ               délka                               staničení 
                    vzest sest    vzest. oblouku sest.         ZVZ         KVZ         ZS          KS 
   1 -2.50     850.000  0  A       .000   33.040  140.000     .625000     .625000     .658040     .798040 
   2  2.50    1100.000  A  C    160.000 1886.843  160.000    1.681084    1.841084    3.727927    3.887927 
   3 -2.50    1200.000  C  A    160.000   63.324  160.000    3.887927    4.047927    4.111251    4.271251 
   4 -3.50     570.000  A  A    120.000  230.232  100.000    4.385582    4.505582    4.735814    4.835814 
   5   .00    2700.000          100.000  174.632  100.000    4.735814    4.835814    5.010446    5.110446 
   6 -2.50     830.000  A  A    100.000  154.576     .000    5.010446    5.110446    5.265023    5.265023 
 
 
 Výsledky kontroly sklonu vzestupnic(VZ) a sestupnic(S) 
 
 Oblouk VZ/S   Typ     Sklon   metoda  a'      délka    Ds    minDs   maxDs  opatření 
                    P1%    P2% klopeni  m       m      %       %       % 
    1     S     A  -2.50   Z      9  3.750   140.000   .134    .375   1.000  zalomit (zkrátit)    
    2    VZ     A   Z      2.50   9  3.750   160.000   .117    .375   1.000  zalomit (zkrátit)    
    2     S     C   2.50   0.00   9  3.750   160.000   .059    .375   1.000  zalomit (zkrátit)    
    3    VZ     C   0.00  -2.50   9  3.750   160.000   .059    .375   1.000  zalomit (zkrátit)    
    3     S     A  -2.50   Z      9  3.750   160.000   .117    .375   1.000  zalomit (zkrátit)    
    4    VZ     A   Z     -3.50   9  3.750   120.000   .188    .375   1.000  zalomit (zkrátit)    
    4     S     A  -3.50   Z      9  3.750   100.000   .225    .375   1.000  zalomit (zkrátit)    
    6    VZ     A   Z     -2.50   9  3.750   100.000   .188    .375   1.000  zalomit (zkrátit)    
 **  Oblouk c. 6 o sklonu -2.50% ma nulovou delku sestupnice ! 
 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 E     Posouzení výsledného sklonu 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Výsledné sklony vozovky podle čl. 8.11 ČSN 
 Ani v jednom profilu nebyl nalezen sklon nevyhovující normě 
 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 F     Posouzení výškových oblouků - rozhled 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Výsledky kontroly výškových oblouků podle čl. 8.16 ČSN 
 
        Staničení       Poloměr    druh     výsledky kontroly 
   začátku     konce    oblouku 
 
   .509388   .772195    15000.0  vypuklý  vyhovuje kritériu pro zastavení 
                                          NEVYHOVUJE kritériu pro předjíždění, zakázat předjíždění ! 
  1.511335  2.331558    40000.0  vydutý   vyhovuje kritériu doporučeného poloměru 
  2.598971  3.250429    15000.0  vypuklý  vyhovuje kritériu pro zastavení 
                                          NEVYHOVUJE kritériu pro předjíždění, zakázat předjíždění ! 
  3.521783  3.810543    30000.0  vydutý   vyhovuje kritériu doporučeného poloměru 
  4.339531  4.641517     6000.0  vydutý   vyhovuje kritériu doporučeného poloměru 
  4.750315  5.075497     5000.0  vypuklý  vyhovuje kritériu pro zastavení 
                                          NEVYHOVUJE kritériu pro předjíždění, zakázat předjíždění ! 
 
  



-------------------------------------------------------------------------------- 
 G     Posouzení směrových oblouků - rozhled 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Výsledky kontroly rozhledu v obloucích podle čl. 8.18 ČSN 
 
POSOUZENÍ OBLOUKU NA ROZHLED PRO ZASTAVENÍ - směrově nedělená komunikace 
 
  1. Oblouk v km   .625000 až   .798040  R=       850.00m  náhr. délka oblouku  103.04m 
 
 Jízda v protisměru: pravotočivý oblouk, průměr. spád -1.17%, 
 zadané zvětšení rozhled. šířky   .0m 
 Dz = 100.0m,   deltaR = 1.75 Nx = 3.00 Rx =      418.17 
 *   Oblouk R=      850.00m vyhovuje   
 
  2. Oblouk v km  1.681084 až  3.887927  R=      1100.00m  náhr. délka oblouku 2046.84m 
 
 Jízda ve směru staničení: pravotočivý oblouk, průměr. spád  -.09%, 
 zadané zvětšení rozhled. šířky   .0m 
 Dz = 100.0m,   deltaR = 1.75 Nx = 3.00 Rx =      418.17 
 *   Oblouk R=     1100.00m vyhovuje   
 
  3. Oblouk v km  3.887927 až  4.271251  R=      1200.00m  náhr. délka oblouku  223.32m 
 
 Jízda v protisměru: pravotočivý oblouk, průměr. spád  1.03%, 
 zadané zvětšení rozhled. šířky   .0m 
 Dz = 100.0m,   deltaR = 1.75 Nx = 3.00 Rx =      418.17 
 *   Oblouk R=     1200.00m vyhovuje   
 
  4. Oblouk v km  4.385582 až  4.785814  R=       570.00m  náhr. délka oblouku  340.23m 
 
 Jízda v protisměru: pravotočivý oblouk, průměr. spád -2.87%, 
 zadané zvětšení rozhled. šířky   .0m 
 Dz = 100.0m,   deltaR = 1.75 Nx = 3.00 Rx =      418.17 
 *   Oblouk R=      570.00m vyhovuje   
 
  5. Oblouk v km  4.785814 až  5.060446  R=      2700.00m  náhr. délka oblouku  274.63m 
 
 Jízda v protisměru: pravotočivý oblouk, průměr. spád  -.55%, 
 zadané zvětšení rozhled. šířky   .0m 
 Dz = 100.0m,   deltaR = 1.75 Nx = 3.00 Rx =      418.17 
 *   Oblouk R=     2700.00m vyhovuje   
 
  6. Oblouk v km  5.060446 až  5.265023  R=       830.00m  náhr. délka oblouku  204.58m 
 
 Jízda v protisměru: pravotočivý oblouk, průměr. spád  2.50%, 
 zadané zvětšení rozhled. šířky   .0m 
 Dz =  90.0m,   deltaR = 1.75 Nx = 3.00 Rx =      339.00 
 *   Oblouk R=      830.00m vyhovuje   
 
POSOUZENÍ OBLOUKU NA ROZHLED PRO PŘEDJÍŽDĚNÍ - směrově nedělená komunikace 
 
  1. Oblouk v km   .625000 až   .798040  R=       850.00m  náhr. délka oblouku  103.04m 
 
 Jízda v protisměru: pravotočivý oblouk, průměr. spád -1.17%, 
 zadané zvětšení rozhled. šířky   .0m 
 Dp = 500.0m,   deltaR = 1.75 Nx = 3.00 Rx =    10418.17 
 *** Oblouk R=      850.00m NEVYHOVUJE 
     je nutné zvětšení rozhledové šířky na    34.68m nebo zakázat předjíždění ! 
 
  2. Oblouk v km  1.681084 až  3.887927  R=      1100.00m  náhr. délka oblouku 2046.84m 
 
 Jízda ve směru staničení: pravotočivý oblouk, průměr. spád  -.09%, 
 zadané zvětšení rozhled. šířky   .0m 
 Dp = 500.0m,   deltaR = 1.75 Nx = 3.00 Rx =    10418.17 
 *** Oblouk R=     1100.00m NEVYHOVUJE 
     je nutné zvětšení rozhledové šířky na    25.83m nebo zakázat předjíždění ! 
 
  3. Oblouk v km  3.887927 až  4.271251  R=      1200.00m  náhr. délka oblouku  223.32m 
 
 Jízda v protisměru: pravotočivý oblouk, průměr. spád  1.03%, 
 zadané zvětšení rozhled. šířky   .0m 
 Dp = 500.0m,   deltaR = 1.75 Nx = 3.00 Rx =    10418.17 
 *** Oblouk R=     1200.00m NEVYHOVUJE 
     je nutné zvětšení rozhledové šířky na    23.37m nebo zakázat předjíždění ! 
 
  4. Oblouk v km  4.385582 až  4.785814  R=       570.00m  náhr. délka oblouku  340.23m 
 
 Jízda v protisměru: pravotočivý oblouk, průměr. spád -2.87%, 
 zadané zvětšení rozhled. šířky   .0m 
 Dp = 500.0m,   deltaR = 1.75 Nx = 3.00 Rx =    10418.17 
 *** Oblouk R=      570.00m NEVYHOVUJE 
     je nutné zvětšení rozhledové šířky na    54.95m nebo zakázat předjíždění ! 
 
  5. Oblouk v km  4.785814 až  5.060446  R=      2700.00m  náhr. délka oblouku  274.63m 
 
 Jízda v protisměru: pravotočivý oblouk, průměr. spád  -.55%, 
 zadané zvětšení rozhled. šířky   .0m 
 Dp = 500.0m,   deltaR = 1.75 Nx = 3.00 Rx =    10418.17 
 *** Oblouk R=     2700.00m NEVYHOVUJE 
     je nutné zvětšení rozhledové šířky na     8.61m nebo zakázat předjíždění ! 
 
  6. Oblouk v km  5.060446 až  5.265023  R=       830.00m  náhr. délka oblouku  204.58m 
 
  



Jízda v protisměru: pravotočivý oblouk, průměr. spád  2.50%, 
 zadané zvětšení rozhled. šířky   .0m 
 Dp = 500.0m,   deltaR = 1.75 Nx = 3.00 Rx =    10418.17 
 *** Oblouk R=      830.00m NEVYHOVUJE 
     je nutné zvětšení rozhledové šířky na    35.63m nebo zakázat předjíždění ! 
 
 Pozn: Zvětšení rozhledové šířky lze zajistit rozšířením prostoru na vnitřní straně oblouku nad úrovní 
       0.90 m od vozovky.  Měří se od základní volné šířky komunikace. 
 *   Kontrola rozšíření v obloucích (  6 oblouků): 
                                      staničení    V43      zadání 
 *   Všechna rozšíření oblouků v souboru V43 odpovídají zadání 
 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
    REŽIM B:  Kontroly  shody příčných sklonů a souboru V43 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
 *   Kontrola příčných sklonů uprostřed délky oblouků: 
                                              V43      zadání 
 *   Všechny sklony v obloucích v souboru V43 odpovídají zadání 
 
 *** VÝPOČET UKONČEN *** 
     Doporučujeme prověřit výsledky 
 



'? 

?.G Členění stavby 

Stavba je projektována jako celek s členěním podle jednotlivých profesí. 

Stavební objekty jsou členěny v následujících objektových řadách: 

SO 8LL – objekty pozemních komunikací 

SO >LL – mostní objekty 

SO =LL – vodohospodářské objekty 

Mostní objekty nebyly v rámci diplomové práce detailně řešeny, byla 

navržena pouze poloha a jejich přibližné rozpětí.  

Vodohospodářské objekty nebyly v rámci diplomové práce detailně 

řešeny. Je počítáno pouze se zkapacitněním stávající retenční nádrže na 

žádost Vestce v km cca ?,= a nově vybudování retenční nádrže v km cca 8,8, 

která je uvažována pro odvodnění příkopu hlavní komunikace přibližně ze 

> km.  

SO )() – Vestecké spojka 

V rámci stavebního objektu SO 8L8 je navržena hlavní trasa Vestecké 

spojky. Základní návrhová kategorie pozemní komunikace hlavní trasy je 

SJ,D/EL, tzn., následujícího šířkového uspořádání:  

> x jízdní pruh šířky =,D m,  

> x vodící proužek šířky L,>D m 

> x zpevněná krajnice šířky L,D m 

> x nezpevněná krajnice šířky L,ED m v místě osazení směrového 

sloupku, resp. 8,D m v místě osazení svodidla.  

U křížení se silnicí třetí třídy III/LL==, pomocí okružní křižovatky, jsou 

navrženy připojovací pruhy, o šířce =,D m, tedy stejné, jako na hlavní trase. Na 

konci úseku před mimoúrovňovém křížení se silnicí druhé třídy II/FL= je 

navržen připojovací a odbočovací pruh šířky =,D m. Návrh zemního tělesa je 

proveden v normových sklonech dle ČSN E= F8==. Pro vyšší stupně projektové 

dokumentace by bylo potřeba zpracovat podrobný geotechnický průzkum pro 

úpravu sklonů dle místních podmínek.  

Na trase jsou navrženy dva mosty. První jednopólový o rozpětí >Lm, 

který překonává stávající bezejmenný potok, jenž ústí do přilehlé retenční 

nádrže přibližně v km ?,>I. Druhý most, pětipólový a rozpětí =L m, = x ?D m a 

=L m, překonává okružní křižovatku na silnici druhé třídy II/FL=. Na trase je 

navržen zatím jeden propustek, přibližně v km cca 8,8.  
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Výškově je snahu vést co nejvíce v zářezu z důvodu eliminace hluku 

směrem k zastavěným územím. V km cca 8,8 až 8,I je po obou stranách 

projektována protihlukový val. tak aby rozdíl nivelety a výšky byl F m. 

Protihlukový val je dále od okružní křižovatky, v km cca >.E až do km ?.>. Od 

km ?.> až k napojení stávajícímu stavu po levé straně ve směru staničení je 

uvažována protihluková stěna z důvodu odhlučnění směrem od Vestce.  

SO )(' Větev A 

V rámci stavebního objektu 8L> je navržena větev A, jenž slouží jako 

připojovací větev z okružní křižovatky na silnici druhé třídy II/FL= 

k projektované trase Vestecká spojka. Šířkové uspořádání větve je následující:  

8 x jízdní pruh šířky =,D m 

> x vodící proužek šířky L,>D m 

8 x zpevněná krajnice vlevo od jízdního pruhy šířky > m pro objetí 

vozidla 

8 x zpevněná krajnice vpravo od jízdního pruhy šířky L,D m 

> x nezpevněná krajnice šířky L,ED m v místě osazení směrového 

sloupku, resp. 8,D m v místě osazení svodidla. 

Návrhová rychlost na větvi je navržena na DL km/h. Připojovací pruh je 

složen z oddělovacího úseku, dl =L m, manévrovacího úseku délky 8LL m a 

zařazovacího úseku délky DL m. Celkově tedy délka připojovacího pruhu je 

8IL m, šířka jízdního pruhu je =,D m.  

Součástí objektu je také předběžný návrh protihlukové stěny. V místě 

vyústění z okružní křižovatky nutné vyřešit přerušení chodníku. 

SO )(E Větev B 

V rámci stavebního objektu 8L= je navržena větev B, jenž slouží jako 

odbočovací větev k okružní křižovatce z hlavní trasy Vestecká spojka. Šířkové 

uspořádání je následující  

8 x jízdní pruh šířky =,D m 

> x vodící proužek šířky L,>D m 

8 x zpevněná krajnice vlevo od jízdního pruhy šířky > m pro objetí 

vozidla 

8 x zpevněná krajnice vpravo od jízdního pruhy šířky L,D m 

> x nezpevněná krajnice šířky L,ED m v místě osazení směrového 

sloupku, resp. 8,D m v místě osazení svodidla. 
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Návrhová rychlost na větvi je navržena na DL km/h. Odbočovací pruh je 

složen z vyřazovacího úseku délky DD m a délka zpomalovacího úseku je 8L m. 

Celkově tedy délka odbočovacího pruhu je FD m. Šířka jízdního pruhu je =,D m. 

Součástí objektu bude také nutno vyřešit přerušení chodníku v místě 

zaústění do okružní křižovatky. 

SO ))( Přeložka polní cesty s ekoduktem šířky '( m 

Stávající polní cesta v kategorii P?/=L dozná pouze výškové úpravy 

v místě přemostění nad Vesteckou spojkou v km 8,>=?. Součást přemostění 

bude i migrační koridor pro zvěř v šířce 8L m po obou stranách. Šířka zpevnění 

je = m, na obou stranách poté nezpevněná krajnice o šířce L,D m. Délka 

úpravy je přibližně 8IL m. 

SO ))) Přeložka cyklostezky 

Stávající cyklostezka v šířce zpevnění ? m dozná pouze výškové úpravy 

v místě přemostění nad Vesteckou spojkou v km 8,?88. Cyklostezka z jedné 

strany ohraničuje biokoridor. Šířka zpevnění je ? m. Délka úpravy je přibližně 

8LL m. 

SO ))' Přeložka silnice III/((E' 

Stávající silnice třetí třídy III/LL=> v kategorii SE,D/DL dozná pouze 

výškové úpravy v místě přemostění nad Vesteckou spojkou v km 8,?E. Silnice 

ohraničuje z druhé strany biokoridor. Šířkové uspořádání je > x jízdní pruh 

šířky = m, > x vodící proužek šířky L,>D m a > x nezpevněná krajnice šířky 

L,ED m v místě osazení směrového sloupku, resp. 8,D m v místě osazení 

svodidla. Délka úpravy je přibližně ?LL m. Délka přeložky je na maximální 

možnou délku od jedné zástavby k druhé. Návrh zemního tělesa směrem 

k biokoridoru je navržen ve sklonu 8:8L ze zpevněných zemin z důvodu 

zachování vysázených dřevin v biokoridoru.  

SO ))E Přeložka místní komunikace  

Stávající místní komunikace MO8k ?/?/=L. Směrově se komunikace 

překládá, aby Vesteckou spojku přemosťovala pokud možno co nejvíce 

kolmým úhlem. Nově tak na směrovém vedení jsou tři oblouky a poloměru 

=L m, v kterých je rozšířená zpevněná část komunikace na ? m. V přímé části 

je šířka jízdního pruhu = m a L,D m nezpevněná krajnice po obou stranách. 

Vesteckou spojku nově křižuje v km 8,EJ?. Délka úpravy je přibližně >LL m.  
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SO ))G Přeložka polní cesty 

Stávající polní cesta v kategorii P?/=L dozná pouze výškové úpravy 

v místě přemostění nad Vesteckou spojkou v km >,=8=. Šířka zpevnění je = m, 

na obou stranách poté nezpevněná krajnice o šířce L,D m. Délka úpravy je 

přibližně DL m. 

SO ))I Silnice III/((EE 

Stávající silnice třetí třídy III/LL==, která křižuje Vesteckou spojku 

v km >,FE, směrově ani výškově upravována není. V místě křížení 

s komunikací je navržena okružní křižovatka o průměru =D m, s šířkou 

zpevněné části F m a >,D m širokém prstence. Ze silnice třetí třídy III/LL== je 

navržena spojovací větev, nebo-li tzv. bypass, pro odbočení vpravo. 

Vyřazovací úsek na silnici třetí třídy III/LL== je ?L m, připojovací pruh na 

Vestecké spojce na obou stranách se skládá z manévrovacího úseku délky 

8LL m a zařazovacího úseku délky DL m, celkově je délka připojovacího pruhu 

8DL m. Šířka jízdního pruhu je =,D m. Délka spojovací větve je přibližně EL m.   

SO ))J Přeložka cyklostezky 

Stávající cyklostezka v šířce zpevnění ? m dozná výškové a směrové 

úpravy v místě přemostění nad Vesteckou spojkou v km =,D=. Cyklostezka 

spojuje Hrnčíře a Vestec. Délka úpravy je přibližně >LL m. 

SO ))* Přeložka cyklostezky 

Stávající cyklostezka v šířce zpevnění ? m dozná pouze směrové 

úpravy, kde nově je cyklostezka v souběhu s Vesteckou spojkou vpravo v km 

přibližně ? až ?,>D. Cyklostezka končí stykovým napojením na přeložce 

cyklostezky SO 88I. Délka úpravy je přibližně >DL m. 

SO ))K Přeložka cyklostezky 

Stávající cyklostezka v šířce zpevnění ? m dozná výškové a směrové 

úpravy v místě přemostění nad Vesteckou spojkou v km ?,>==. Cyklostezku 

přibližně v km L.8 přechází příjezd na zemědělské pozemky. V km L.>D se na 

cyklostezku připojuje přeložka cyklostezky SO 88E. Šířka zpevnění je ? m. 

Délka úpravy je přibližně =LL m.  

SO ))? Přeložka cyklostezky 

Stávající cyklostezka, jenž je nyní v souběhu se silnicí třetí třídy 

III/LL==, v šířce zpevnění ? m dozná pouze výškové a směrové úpravy v místě 
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přemostění nad Vesteckou spojkou v km >,F8J. Šířka zpevnění je ? m. Délka 

úpravy je přibližně =LL m 

)(. Závěr 

Předložená diplomová práce měla za úkol navrhnout variantní řešení 

komunikace „Vestecká spojka“ v kategorii SJ,D/EL, tvořící spojení mezi 

Pražským okruhem, respektive koncem vesteckého přivaděče a D8, tyto 

varianty porovnat a nejvýhodnější variantu dále zpracovat ve vyšší podrobnosti 

do úrovně studie.  

V rámci studie bylo zpracováno směrové a výškové řešení třech variant, 

z čehož varianta A, jde z velké části v původní trase a je zanesena v územních 

plánech. Tyto varianty byly pomocí multikriteriálního hodnocení porovnány a 

jako vítězná byla vybrána varianta A.  

Navržené technické řešení je v souladu s platnými normami a 

s územním plánem všech dotčených obcí. Výsledná varianta je také 

v maximální míře přizpůsobená připomínkám starostů dotčených obcí.  
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