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Úprava křižovatky a optimalizace obslužnosti cyklistickou dopravou v 

Březhradu 

 

Bakalářská práce 

Srpen 2017 

Aneta Bahníková 

 

ABSTRAKT 

Předmětem bakalářské práce „Úprava křižovatky a optimalizace obslužnosti cyklistickou 

dopravou v Březhradu“ je analýza stávající dopravní situace města Hradec, rozbor navržených 

variant silničního napojení, návrh křižovatky, dále návrh cyklostezek k železniční stanici 

a  Opatovickému rybníku. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Bezpečnost, dopravní průzkum, cyklotrasy, železniční stanice, křižovatka 

ABSTRACT 

The subject of the bachelor thesis "Modification of crossroads and optimization of bicycle 

transport in Březhrad" is an analysis of the current traffic situation of the city of Hradec, 

the analysis of the proposed road connections, the design of the intersection, the design 

of cycle paths to the railway station and the Opatovický pond. 
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Seznam použitých zkratek: 

CSD  Celostátní sčítání dopravy 

ČSN  Česká technická norma 

ČR  Česká republika 

MHD  Městská hromadná doprava 

RPDI  Roční průměr denních intenzit 

TP  Technické podmínky 

SDZ  Svislé dopravní značení 

VDZ  Vodorovné dopravní značení 

ÚSES  Územní systém ekologické stability 
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1. Úvod 

V rámci této bakalářské práce bude stručně charakterizováno město Hradec Králové 

se zaměřením na různé druhy dopravy a také charakterizovaná městská část Březhrad. 

Dále bude provedena analýza záměrů Jižního propojení mezi mimoúrovňovou křižovatkou 

silnice I/37 a ulicí Březhradská a silnicí III/29810 přes řeku Labe a možností jejich dopadů 

na provoz na křižovatce ulic Březhradská a rovná. Analýza bude provedena pro všechny 

navržené varianty. Zdroj bude Vyhledávací stude trasy jižního propojení Hradec Králové 

vypracované firmou SURPMO a.s. 

Na křižovatce bude proveden směrový dopravní průzkum, z jehož výsledků budou vypočteny 

hodnoty Roční průměrné intenzity dopravy. Tyto hodnoty budou porovnány s Ročními 

průměrnými intenzity dopravy z Celostátního sčítání dopravy z roku 2016. Na základě těchto 

hodnot bude určena prognóza dopravy a uspořádání nově navržené křižovatky a přilehlých 

ulic. 

Se zohledněním možného budoucího vývoje bude navrhnuto nové uspořádání křižovatky ulic 

Březhradská a Rovná. V návrhu bude zahrnuta i stezka pro chodce a cyklisty se společným 

provozem začleněná do návrhu křižovatky a bezpečné přechody pro pěší a cyklisty. 

Návrh nové stezky pro chodce a cyklisty se společným provozem bude pokračovat 

k zamýšlené železniční stanici v městské části Březhrad. V návrhu bude kladen důraz 

na bezpečnost všech účastníků provozu, stávajícího dopravního uspořádání a majetkové 

poměry pozemků.  

Další návrh stezky pro chodce a cyklisty se společným provozem bude od křižovatky ulic 

Březhradská a Rovná směrem k Opatovickému písníku. I zde bude kladen důraz na majetkové 

poměry pozemků a snaha o co nejmenší náklady.  
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2. Historie, geografie a doprava ve 

městě Hradec Králové 

Krajina na soutoku Labe s Orlicí byla osídlena v době předhistorické.Archeologické nálezy 

ukázaly na osídlení v době pravěku a doby římské. Postupem času se město stává knížectvím. 

Ve 13. století se stává hrad svobodným královským městem. Město postupně získává 

na  prestiži. Ve 14. století je vybudován chrám sv. Ducha, který je dokladem bohatství města 

v  této době.  

Další důležitou úlohu sehrálo město v době husitského revolučního hnutí, kdy se rozrůstají 

náboženské a sociální rozpory v zemi. Při odboji, kdy město otevře brány Janu Žižkovi 

z  Trocnova je město pobořeno včetně královského hradu a chrámu sv. Ducha, který je později 

opraven. 

Po těžším období město nabývá svou tehdejší slávu a probíhají zdeúpravy a přestavby 

stávajících budov, budují se školy, nové dláždění a mnohé další. V roce 1664 bylo zřízeno 

biskupství v Hradci. Město dostává nový náboženský ráz. Jsou zde postaveny nové 

náboženské stavby, například chrám, kaple, kostel a morový sloup. V roce 1762 pruští vojáci 

podpalují město. Většina města lehne popelem.  

Roku 1851 se Hradec Králové stává samostatným městem a zvolí si svého prvního starostu 

Ignáce Lhotského. O 6 let později je město spojeno se zbylým světem železnicí a zakládá 

spořitelnu, plynárnu, cukrovar a roku 1864 vzniká továrna na piana firmy Petrof. V 80.letech je 

postaveno Klicperovo divadlo a muzeum. Na gymnáziu, dnes pojmenovaném Gymnázium 

J.K.Tyla, studují na počátku 20. století osobnosti jako například Alois Jirásek a Karel Čapek. 

Působení Josefa Gočára v Hradci Králové  

Josef Gočár, žijící mezi lety 1880-1945, se stal velkým přínosem pro Hradec Králové. Díky 

němu se z města stal unikát. Po zbourání hradeb měl Josef Gočár velké možnosti 

na  organizaci města, které taky využil. Navrhl městský okruh, kde již v té době predikoval 

vyšší počet automobilů, viz Obrázek 1. Myslel také na přírodu, navrhl spoustu zelených ploch 

a  parků v centru města, které se v Hradci Králové vyjímají dodnes. Mezi jeho další návrhy 
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patří blok škol na Eliščině nábřeží, mezi něž patří například dnes již prestižní gymnázium 

J.  K.  Tyla [34]. 

 

Obrázek 1:Gočárův návrh městského okruhu [1] 

2.1. Geografie 

Hradec Králové se nachází ve východních Čechách v Královéhradeckém kraji (viz Obrázek 2). 

Vzdálené je 100 km od hlavního města Prahy. Je to stotisícové město s bohatou historií 

a  architektonickými skvosty. Město se rozkládá na soutoku řek Labe a Orlice v rovinaté 

oblasti. Ve městě se lze setkat s hradeckými lesy, ale i s několika rybníky vhodnými ke koupání. 

Jedná se například o rybníky Biřička, Cikán, Datlík, Roudnička a Stříbrný rybník. 
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Obrázek 2: Umístění Hradce Králové[2] 

2.2. Doprava v Hradci Králové 

2.2.1. Automobilová 

Jak již zde bylo zmíněno, Hradec Králové je výjimečný především pro městský okruh vedoucím 

uvnitř města, okolo historického centra navržený na přelomu 19. a 20. století Josefem 

Gočárem.  

Město je napojeno na několik silnic 1.třídy a k Hradci Králové vede dálnice D11, která těsně 

před Hradcem Králové končí. Její prozatímní ukončení je u vsi Praskačka. Její další výstavba je 

plánována. Podle aktuálních plánů by dálnice D11 měla vést přes Jaroměř, Trutnov až 

k  Polsku. Seznam silnic 1. tříd a dálnice naleznete v Tabulce 1. 

silnice vedoucí 

I/11 Poděbrady-Hradec Králové-Šumperk-Havířov-Slovensko 

I/31 okruh Hradce Králové 

I/33 Hradec Králové-Jaroměř-Náchod-Polsko 

I/35 Polsko-Turnov-Hradec Králové-Olomouc-Slovensko 

I/37 Trutnov-Hradec Králové-Pardubice- Žďár nad Sázavou- Velká Bíteš 

D11 Praha-Praskačka 
Tabulka 1: Seznam dálnic a silnic 1.třídy v HK 

Některé části silnic prochází rekonstrukcí. Například probíhá přestavba průsečné křižovatky 

na  okružní křižovatku v místní části "U Koruny". Mezi upravované úseky této stavby patří 



 

Gočárova třída a další navazující ulic

Zamenhofova, Horova a Sukov

Tato okružní křižovatka je   postavena na základ

(viz  Obrázek  3 a 4). 

Obrázek 

Obrázek 

2.2.2. Železniční

Hradec Králové je důležitý železni

nad Cidlinou-Hradec Králové

041 (Ostroměř- Jičín-Hradec Králové). Schéma je znázorn
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navazující ulice, například Puškinova, Habrmanova,

a Sukovy sady. Stavba je nyní již ukončena a kř

ižovatka je   postavena na základě návrhu Ing. Arch

 

Obrázek 3: Model okružní křižovatky Koruna [3] 

 

Obrázek 4: Okružní křižovatka Koruna v provozu [4

 

2.2.2. Železniční 

ležitý železniční uzel. Kříží se v něm tratě číslo 020 (Velký Osek

Hradec Králové-Týniště nad Orlicí), 031 (Pardubice-Hradec Králové

Hradec Králové). Schéma je znázorněné na Obrázku 5. 

Puškinova, Habrmanova, Všehrdova, 

ena a křižovatka je průjezdná. 

Ing. Arch. Patrika Kotase 

 

4] 

íslo 020 (Velký Osek-Chlumec 

Hradec Králové-Jaroměř), 

né na Obrázku 5.  
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V Hradci Králové se nachází 5 železničních stanic. Jsou to Hradec Králové Hlavní nádraží, 

Hradec Králové zastávka, Hradec Králové Slezské Předměstí, Hradec Králové Kukleny 

a  Plotiště nad Labem, které katastrálně také spadá pod Hradec Králové.  

V městské části Březhrad se do budoucna plánuje výstavba nové železniční stanice, která se 

bude nacházet na trati číslo 031 mezi stanicemi Hradec Králové Hlavní nádraží a Opatovice 

nad Labem-Pohřebačka. 

 

Obrázek 5: Železniční tratě v okolí Hradce Králové [5] 

2.2.3. Autobusová 

Hradec Králové je také důležitým uzlem pro dálkovou autobusovou dopravu. Je městem 

na  trase z Polska do ostatních částí ČR. Dále důležité spojení mezi krajskými městy. 

Nejvýznamnější jsou Hradec Králové-Pardubice a Hradec Králové-Praha. Nelze také 

opomenout autobusovou dopravu v kraji, která je také důležitá a využívaná spoustou lidí, ať už 

do zaměstnání či na výlety. 

Dálková autobusová doprava v Hradci Králové využívá mnoho zastávek MHD. Dnes 

nejdůležitější a nejvyužívanější zastávkou pro MHD i dálkovou dopravu je Terminál hromadné 

dopravy, který se nachází přibližně 200 m severovýchodně od Hlavního nádraží. Stavba byla 

dokončena v roce 2008 a byla postavena na základě návrhu Ing. Arch. Patrika Kotase 

(viz  Obrázek 6) 
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Obrázek 6: Terminál hromadné dopravy [6] 

2.2.4. Letecká 

V Hradci Králové se nachází jedno letiště. Jedná se o letiště s civilním provozem. Jeho 

umístění je v severním okraji města. Letiště má dvě přistávací a vzletové dráhy, které mají 

betonový povrch a pak také jednu s povrchem travnatým. Každým rokem se stává letiště 

důležitějším. Pohyby všech letadel na něm rostou již spoustu let. Statistika pohybů říká, že 

mezi lety 2015 a 2016 se pohyb letadel zvýšil o 28 631 a to na hodnotu 70 872 [35]. 

V  budoucnu by se letiště mělo stát regionálním letištěm pro mezinárodní přepravu. 

2.2.5. Městská hromadná doprava 

V Hradci Králové provozuje městskou hromadnou dopravu Dopravní podnik města Hradec 

Králové. Tento provozovatel má k dispozici autobusy a trolejbusy. Hradec Králové obsluhuje 

5  linek trolejbusů a 21 linek autobusů. Tedy 26 denních linek a v noci 4linky.  

Ceny jízdného se rozdělují na děti, studenty, dospělé, seniory do 70 let a nad 70 let. Druhy 

jízdného jsou přestupní, nepřestupní, celodenní a časové s městskou kartou. Jak již bylo 

psáno, jízdenka se může nahrát na městskou kartu, kde je cena nejvýhodnější. Papírové 

jízdenky jsou samozřejmě také k dispozici. Pokud není možnost koupit si papírovou jízdenku, 

lze zakoupit jízdenku u řidiče autobusu či si koupit SMS jízdenku.  

Nejrozsáhlejší zastávky MHD jsou Terminál hromadné dopravy a Hlavní nádraží. 
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2.2.6. Cyklistická 

Díky své poloze je Hradec Králové ideálním místem pro cyklisty. Rovinaté území s téměř 79 km 

cyklistických komunikací ve městě lákají obyvatele, aby vyrazili na výlet, do školy či 

zaměstnání právě na kole. Což je i záměr města, uzpůsobit ho tak, aby se snížila motorová 

doprava a lidé začali více využívat kola či MHD. Na Obrázku 7 je schéma cyklistických tras 

ve  městě. Zelené trasy jsou chráněná opatření, červené integrační opatření a modré 

tečkované jsou doporučené cyklotrasy města [7].  

 

Obrázek 7 : Cyklistická doprava [7] 

Novým projektem města Hradce Králové je vybudování Biketowerů (viz Obrázek 8), což je 

automatický samoobslužný skladovací systém pro kola. Tyto budovy, které jsou bez obsluhy, 

nonstop a zanechají kola zabezpečené a v suchu, jsou v Hradci Králové postaveny na dvou 
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místech. První je naproti budově ČEZU a naproti budově Hradec Králové hlavní nádraží. Další 

se nachází naproti OC Futurum.  

 

Obrázek 8: Bike tower Hradec Králové [8] 

2.3. Městská část Březhrad 

O obci Březhrad se vedou první zmínky od roku 1227, kdy byla tato vesnice koupena pro 

Opatovický kostel. Její vlastníci se v průběhu let velmi mění. Střídají se obce i soukromníci 

a  postupem času se několikrát dostává do vlastnictví Hradce Králové. Posledním vlastníkem, 

který je této obce od roku 1976 do teď, je právě město Hradec Králové. Březhrad se tedy stal 

jeho městskou částí. V roce 2009 požádal Březhrad o odtrhnutí, které bylo ještě téhož roku 

zamítnuto. 
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Obrázek 9 : Umístění Březhradu [9] 

Březhrad se nachází na okraji jižní části města(viz Obrázek 9). V jejím okolí se nachází 

městské části Plačice a Pražské předměstí. Březhrad se rozkládá západně od silnice 

I/37,severně a východně od Plačického potoka a jižně od potoka Labský náhon. Nedaleko 

od  této městské části se nachází umělé vodní jezero, které v minulosti sloužilo k těžbě písku 

a  štěrku, pojmenované "Opaťák" nebo také "Opatovický rybník". Severo-východně od této 

městské části se nachází obchodní zóna, kde lze najít obchody Makro, Sconto a Hornbach. 

Tato městská část je obsluhována městskou hromadnou dopravou. Jezdí sem linky 12 a 22. 

Linka 22 obsluhuje Březhrad o víkendu, kdy je její interval 30 minut. Linka 12 jezdí ve všední 

dny a všední dny s omezeným provozem (například letní prázdniny) s intervalem 20 minut 

v  ranní a odpolední špičce.   
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3. Analýza záměrů stavby Jižního 

propojení 

Zamýšlená stavba jižního propojení se týká katastrálního území Třebeš a Březhrad. Jedná 

se  o spojení silnic I/37 a III/29810, jejichž vzdálenost vzdušnou čarou činí přibližně 900 m. 

Jižní spojka je součást územních plánů města Hradec Králové přibližně 40 let. Cílem je najít 

optimální umístění s ohledem na environmentální hodnoty a současnou dopravní 

infrastrukturu.  

Byly vypracovány ve Vyhledávací studii trasy jižního propojení v Hradci Králové 3 varianty 

řešení A,B,C, které byly zkoumány podle několika hledisek.Tyto varianty lze najít na obrázku 9. 

Kde je i zakreslená žlutou čarou ideální varianta po zpracování všech hledisek (životní 

prostředí, investice, dopravní). Tabulka 2 ukazuje porovnání hledisek z pohledu životního 

prostředí. 

 

Obrázek 10: Varianty A,B,C [10] 
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Hlediska Varianta A Varianta B Varianta C 

ÚSES Zasažení 
biokoridoru LK 2 

odstraněním 
dřevin. Funkčnost 

biokoridoru 
nebude významně 

omezena. 
Předpokládá se, 
že piloty mostní 

konstrukce 
nebudou 

zasahovat do 
vlastního toku 
řeky a ani do 
příbřežního 
pásma, kvůli 

migraci vyder a 
průletu klínatky. 
Mírně negativní 

ovlivnění 
biokoridoru RK 

1280. 

Zasažení 
biokoridoru LK 2 

odstraněním 
dřevin. Funkčnost 

biokoridoru 
nebude významně 

omezena. 
Předpokládá se, 
že piloty mostní 

konstrukce 
nebudou 

zasahovat do 
vlastního toku 
řeky a ani do 
příbřežního 
pásma, kvůli 

migraci vyder a 
průletu klínatky. 
Mírně negativní 

ovlivnění 
biocentra LC 

K73N 03. 
Významně 
negativní 
ovlivnění 

biokoridoru RK 
1280. 

Předpokládá se, 
že piloty mostní 

konstrukce 
nebudou 

zasahovat do 
vlastního toku 
řeky a ani do 
příbřežního 
pásma, kvůli 

migraci vyder a 
průletu klínatky. 

Významně  
negativní 
ovlivnění 

biocentra LC 
K73N 03. 
Významně 
negativní 
ovlivnění 

biokoridoru RK 
1280. 

Vodní 
plochy a 

vodní toky 

Bezprostřední vliv 
je zanedbatelný. 

Bezprostřední vliv 
je zanedbatelný. 

Bezprostřední vliv 
je zanedbatelný. 

Zemědělský 
půdní fond 

Vliv na 
zemědělský fond 

je záporný a 
největší oproti 

ostatním 
variantám. 

Vliv na 
zemědělský fond 

je záporný a 
nejmenší oproti 

ostatním 
variantám. 

Vliv na 
zemědělský fond 

je záporný. 

Lesní půdní 
fond 

Vliv je 
zanedbatelný. 

Na východním 
okraji zasahuje do 

PUPFL. 

Na východním 
okraji zasahuje do 

PUPFL. 
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Hlediska Varianta A Varianta B Varianta C 
Krajinný ráz Umístění do nivy 

řeky Labe a nad 
její tok. 

Umístění do nivy 
řeky Labe a nad 

její tok. 

Umístění do nivy 
řeky Labe a nad 
její tok. Varianta 

není pohledově do 
kopce  a bude 

působit jako nový 
antropogenní 

prvek. 

Tabulka 2: Porovnání hledisek Vyhledávající studie 

Pokud se tyto vlivy shrnou do číselného hodnocení, dostane se tabulka 3. 0 znamená 

zanedbatelný vliv v dané kategorii. 1 znamená mírně negativní vliv. 2 znamená významně 

negativní vliv. 

Hlediska  Varianta 
A 

Varianta 
B 

Varianta 
C 

ÚSES 1 2 2 

Vodní plochy a 
vodní toky 0 0 0 

Zemědělský půdní 
fond 

1 1 1 

Lesní půdní fond 0 1 1 

Krajinný ráz 1 1 2 

Vliv na životní 
prostředí celkem 3 5 6 

Tabulka 3: Výsledek porovnávání hledisek 

Pokud se porovnají složky životního prostředí, je nejvýhodnější varianta A, protože má 

nejmenší zásah do lesních pozemků a nejmenší vliv na krajinný ráz a ÚSES. Nejméně vhodná 

je varianta C, která má nejvíce negativních vlivů na životní prostředí. 

Studie dále řeší vedení cyklistické dopravy, která se bude napojovat na cyklistickou stezku 

vedoucí souběžně se silnicí III/29810. Souběžně s jižním propojením povede cyklotrasa 

v přidruženém pruhu silnice (viz obrázek 11). Stezka bude také propojena s plánovanou 

stezkou podél levého břehu řeky Labe.  
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Obrázek 11: Příčný řez jižního propojení v extravilánu [11] 

Připojení jižního propojení do mimoúrovňové křižovatky se silnicí I/37 je řešeno v několika 

variantách (viz Obrázky12,13,14,15,16,17,18).Pro nejvhodnější napojení na I/37 byla zvolena 

varianta A1, která umožňuje v budoucnu přestavbu podle varianty D1 a D2. Hlavním 

parametrem při výběru vhodného napojení byla investiční náročnost a nutnost rozsahu 

přestavby. 

 

Obrázek 12: Varianta možného připojení A1 [12] 
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Obrázek 13: Varianta možného připojení A2 [13] 

 

Obrázek 14: Varianta možného připojení B1 [14] 

 

Obrázek 15: Varianta možného připojení B2 [15] 
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Obrázek 16: Varianta možného připojení C [16] 

 

Obrázek 17: Varianta možného připojení D1 [17] 

 

Obrázek 18: Varianta možného připojení D2 [18] 
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4. Dopravní průzkum 

Dopravní průzkum byl prováděn pro zjištění intenzity dopravy v úseku mezi vjezdy/sjezdy 

na I/37 a to na 2 křižovatkách. Jedná se o směrový průzkum, na který bylo zapotřebí 7 měřičů 

na 7 stanovištích, kteří byli vybaveni záznamovým archem a poučeni ohledně vyplňování. 

Průzkum byl prováděn v jeden den v času ranní a odpolední špičky. Jednalo se o datum 

17.5.2017. Schéma umístění měřičů a měřených směrů je znázorněné na Obrázku 19 . 

 

Obrázek 19: Schéma měření [19] 

Měřiči zaznamenávali SPZ vozidla a typ vozidla v intervalu 30 minut. Typ vozidla byl rozdělen 

do kategorií: osobní automobil, cyklista, motocyklista, autobus, dodávka do 3,5 tun, nákladní 

vozidla a soupravy nad 3,5 tun. Průzkum byl prováděn v hodinách od 7 do 11 hodin a od 13 

do 17 hodin. 
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Výsledné hodnoty byly použity a dosazeny do vzorců z TP 189. Jedná se o tyto vzorce: 

��,� =
100%

∑
�
�

 

Kde ∑
�
�  je součet podílů hodinových intenzit za dobu průzkumů na denní intenzitě [%] 

�� = �� ∙ ��,� 

Kde �� je denní intenzita [voz/den] 

Kde �� je intenzita průzkumu [voz/8 hod] 

��,� =
100%


�
�

 

Kde 
�
� je podíl denní intenzity dne průzkumu na týdenním průměru denních intenzit [%] 

�� = �� ∙ ��,� 

Kde �� je týdenní průměr denních intenzit [voz/den] 

��,���� =
100%


�
�  

Kde 
�
� je podíl denní intenzity měsíce na ročním průměru denních intenzit [%] 

���� = �� ∙ ��,���� 

Na základě těchto výpočtů bylo možno vyhotovit směrové diagramy. Ty byly vytvořeny ve 

4 variantách: Roční průměrná denní intenzita dopravy pro všechny druhy dopravy, Roční 

průměrná denní intenzita dopravy pro nákladní vozidla a soupravy, Intenzita ve špičkové 

hodině pro všechna vozidla a Intenzita ve špičkové hodině pro nákladní vozidla a soupravy 

(viz Obrázky 10, 11, 12 ) 
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Obrázek 20:RPDI nákladních vozidel a souprav [20] 
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Obrázek 21: RPDI všech vozidel [21] 
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Obrázek 22: Intenzita ve špičkovou hodinu pro nákladní vozidla a soupravy [22] 
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Obrázek 23: Intenzita ve špičkové hodině pro všechna vozidla [23] 
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Na základě výpočtů RPDI z průzkumů mohlo dojít k porovnání s RPDI z CSD z roku 2016 

(viz Tabulka 4). 

Porovnání intenzit [voz/24hod] 

Ulice/směr 

údaj z 
celostátního 

sčítání 
dopravy 

údaj 
naměřený 

průzkumem k 
bakalářské 

práci 

Březhradská 4880 4693 

Rovná 3660 4359 

Z Pardubic 3240 3510 

Z Hradce Králové 3800 4186 

Průmyslová zóna 940 681 
 Tabulka 4: Porovnání RPDI 

Kde dle porovnání lze dojít k vypočtení procentuálních rozdílů (viz Tabulka 5). Kde jsou zjevné 

pouze nepatrné rozdíly. Největší odchylka je 27,6% ve směru na průmyslovou zónu, kde 

mohla klesnout hodnota kvůli jednorázovému průzkumu a možnému uzavření některého 

z areálů. Pro vysvětlení rozdílnosti těchto hodnot by bylo zapotřebí opakovaného měření, aby 

bylo možné určit důvod změny intenzity. Výsledky průzkumu lze i přes tuto nepřesnost 

považovat za uspokojivé a lze s nimi pracovat v navrhování dopravního uspořádání dopravního 

prostoru a navrhované křižovatky. 

 

Ulice/směr 
Procentuální 
rozdíl hodnot 

RPDI 

Březhradská 3.8 

Rovná 16.0 

Z Pardubic 7.7 

Z Hradce Králové 9.2 

Průmyslová zóna 27.6 
Tabulka 5: Procentuální rozdíl hodnot RPDI  

Po dokončení stavby jižního propojení lze předpokládat nárůst intenzity dopravy v místě 

napojení jižního propojení na sjezd ze silnice I/37 směrem k řešené křižovatce a to samé platí 
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i pro opačný směr pro vozidla směřující na Nový Hradec Králové přes jižní propojení, bude to 

právě z důvodu využívání nové silnice. Předpokládá se, že řidiči se budou chtít vyhnout 

přeplněnému městskému okruhu a centru města a také si cestu budou chtít i zkrátit. Zároveň 

lze očekávat pokles vozidel směřujících do centra Hradce Králové a z centra zpět k řešené 

křižovatce, právě z důvodu přesunu vozidel z městského okruhu na nové jižní propojení. 

Jelikož neexistuje žádná studie na prognózu dopravy v této oblasti po dokončení stavby jižního 

propojení, bude práce založena na těchto předpokladech. 
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5. Řešení uspořádání ulice Rovná 

Na základě dopravního průzkumu došlo v ulici Rovná k přeuspořádání dopravy a změny 

stykové křižovatky ulic Rovná a ulicí napojující se na I/37. Současný stav vodorovného 

dopravního značení lze vidět na obrázku 24. Úprava povede k vytvoření stykové křižovatky 

s  usměrněním dopravy na hlavní a vedlejší komunikaci. Tato změna by měla přispět 

k bezpečnému odbočení zleva, jak na hlavní komunikaci, tak i na vedlejší.  

 

Obrázek 24: Současný stav ulice Rovné [24] 

Z toho v ulici Rovná vyplývají následující změny. První změnou je odbočovací pruh k firmě MK, 

s.r.o. ve směru od okružní křižovatky. Tento odbočovací pruh je dlouhý 18 metrů a široký 

4 metry. K této změně patří taky omezení směru při výjezdu od této firmy. Odbočený je možné 

jenom doleva. Pro směr doprava je nutno využít okružní křižovatky.   
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Druhá změna se týká nově navrženého připojovacího pruhu. Tento pruh se týká levého 

odbočení z vedlejší komunikace. Šířka je 4 metry. Délka je 48,94 metrů.  

Následovnou změnou je úprava přechodu pro chodce, který je upraven na sdružený přechod 

a je zabezpečen ostrůvkem. Tato úprava byla nutná kvůli délce přechodu. Stávající délka 

nebyla vhodná. Navržený přechod pro chodce je široký 3 metry a délky jsou 4 a 7 metrů.  

Při levém odbočení byl navržen prvek podélný oddělovací práh o délce 30 metrů. 

Součástí návrhu je svislé a podélné dopravní značení. 

Ulice Rovná byla podrobena zkoušce vlečných křivek (viz Obrázek 25 a 26). 
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Obrázek 25: Řešení vlečných křivek v ulici Rovná [25] 
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Obrázek 26: Řešení vlečných křivek v ulici Rovná [26] 
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6. Řešení okružní křižovatky 

Podle vypočtených intenzit jako nejvhodnější řešení křižovatky byla zvolena okružní 

křižovatka. Zvýší se tím kapacita oproti původní neřízené průsečné křižovatce. Bude to působit 

jako prvek ke zklidnění dopravy a zvýší bezpečnost silničního provozu z důvodu snížení počtu 

kolizních bodů. Okružní křižovatka bude jednopruhová s poloměrem vhodným k průjezdu 

velkého množství nákladních vozidel a souprav. Na obrázku 27 lze vidět současný stav 

křižovatky. 

 

Obrázek 27: Stávající stav křižovatky [27] 

Z důvodu velkého počtu vozidel v jednom směru bude zřízena jedna spojovací větev. Středový 

ostrov bude zvýšený, aby zabránil tangenciálnímu průjezdu křižovatkou. Okolo středového 

ostrova bude zřízen pojízdný prstenec o šířce 1,5 m. Vnější průměr jednopruhové okružní 

křižovatky byl zvolen 34 m, šířka okružního pásu 5,5 m a průměr nezpevněné části středového 

ostrova 20 m.  

Na 2 paprscích jsou navrhnuta místa přechodu pro chodce a cyklisty a splňují podmínku 

vzdálenosti v ose jízdního pruhu na vjezdu 5 m. Šířka přechodu v obou prstencích je 5 m 

a nepřekračuje nevyšší povolenou délku . 
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Celá okružní křižovatka vyhovuje rozhledovým poměrům. Byly zde vyzkoušeny vlečné křivky 

vhodným vozidlem(viz Obrázek 28). 

Součástí návrhu křižovatky jsou majetkové poměry pozemků, viz příloha 4. 4., kde byla snaha 

vyhnout se pozemkům soukromníků a firem.  
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Obrázek 28: Vlečné křivky okružní křižovatka 
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7. Řešení stezky pro chodce a cyklisty 

se společným provozem k železniční 

stanici 

Stezka pro chodce a cyklisty je vedena od severní větve navrhované okružní křižovatky 

směrem na západ. Je vedena podél místního potoka Labský náhon místní loukou (viz obrázek 

29). Takto stezka pro chodce a cyklisty se společným provozem pokračuje až k silnici vedoucí 

do místního průmyslového centra, kde sídlí firmy Himpex Import, s.r.o a PPL CZ, s.r.o. Zde je 

navržen sdružený přechod pro chodce s ostrůvkem, kvůli předimenzované šířce komunikace. 

Šířka přechodu je 5 m. Délky jsou 3,2 m.  

 

Obrázek 29: Vedení stezky pro chodce a cyklisty k železniční stanici [29] 
Po překonání silnice stezka pro chodce a cyklisty se společným provozem pokračuje stále 

na západ, kde se po 100 metrech stáčí na jihozápad a napojuje se k místní komunikaci. Jedná 

se o ulici Březhradskou. Zde se navrhl nový přechod pro chodce a starý o pár desítek metrů 

před ním byl zrušen. To z důvodu, aby nemusel být vybudován ještě jeden přechod navíc kvůli 
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vedlejší silnici, kterou by bylo nutno překonat.Stezka pro chodce a cyklisty se společným 

provozem bude přebudována ze stávajícího chodníku, který bude muset být rozšířen.  

Stezka pokračuje k silnici, kterou překoná nově vybudovaným přechodem o šířce 5 m, o délce 

6,12 m. Stezka pro chodce a cyklisty se společným provozem se rozdvojuje, aby vedla 

k železniční stanici ze dvou směrů.  

Zde je pro cyklisty připravené stání pro kola. Počet stání je 46. Inspirací byla stání 

před železniční budovou Hradec Králové hlavní nádraží, kde jsou také nově přebudovány a 

hojně denně využívány (viz obrázek 30). 

 

 

Obrázek 30: Stojany pro cyklisty Hradec Králové hlavní nádraží [30] 
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Stezka pro chodce a cyklisty se společným provozem je v celé délce široká 2 m. Stezka byla 

navržena, aby co nejméně zasahovala do soukromých pozemků a vedla především přes 

pozemky, které jsou majetkem města Hradec Králové či státu. Seznam pozemků přes, které je 

stezka pro chodce a cyklisty se společným provozem vedena, lze nalézt v tabulce 6. Pro návrh 

a inspiraci železniční stanice byla použita sousední železniční stanice Opatovice nad Labem 

(viz obrázek 31) 

 

Obrázek 31: Železniční stanice Opatovice nad Labem[31] 
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Pozemek 
číslo 

Vlastník 

333 Česká republika 

332 Česká republika 

331 Česká republika 

522/135 HOYA a.s. 

522/11 
Šejvl Miroslav 

Procházková Vlasta 

330 Česká republika 

328 Česká republika 

329 Česká republika 

698/16 Česká republika 

109/15 Statutární město Hradec Králové 

109/14 Statutární město Hradec Králové 

109/13 Statutární město Hradec Králové 

109/4 Statutární město Hradec Králové 

101/7 Statutární město Hradec Králové 

678/15 Statutární město Hradec Králové 

145/15 Česká republika 

678/16 Statutární město Hradec Králové 

705/30 Česká republika 

145/16 Česká republika 

Tabulka 6: Vlastníci pozemků 
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8. Řešení stezky pro chodce a cyklisty 

se společným provozem k 

Opatovickému písníku 

Stezka pro chodce a cyklisty se společným provozem byla navržena pro spojení města 

s místním písníkem, který je využíván pro zábavu a osvěženi v letních dnech ( viz obrázek 32).  

 

Obrázek 32: Opatovický písník [32] 

 

Stezka pro chodce a cyklisty se společným provozem začíná u jižního paprsku navrhované 

okružní křižovatky a pokračuje směrem na jih. Navrhovaná šířka po cele délce je 2 m. Stezka 

je vedena po bývalém chodníku, který bude muset mít nový povrch a dále bude muset být 

rozšířen, protože dnes není chodník v dostatečné šířce.  
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Na trase dojde k vytvoření jednoho sdruženého přechodu o šířce 3 m. A následně jednoho 

místa pro přecházení, kde se nepředpokládá vysoka intenzita provozu, protože je to jeden 

ze dvou výjezdů od místní firmy, tedy ze soukromého pozemku.  

Dále se stezka pro chodce a cyklisty se společným provozem táhne podél místního lesa. Za 

lesem se napojuje na stezku vyjetou místními obyvateli. Tato stezka vede okolo prvního 

rybníka, u kterého je navrhnuto i odpočívadlo. Součásti odpočívadla jsou dva přístřešky 

s lavičkami. Přístřešky jsou kruhového půdorysu s průměrem 6 m. Je odtud krásný výhled 

na rybník a je to v klidné oblasti, kde nehrozí žádný větší hluk. Inspiraci pro návrh odpočívadla 

sloužilo odpočívadlo u přechodu Klein Taxen a odpočívadlo Hradec nad Moravicí.(viz obrázky 

33 a 34)  

 

Obrázek 33: Odpočívadlo u přechodu Klein Taxen [33] 
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Obrázek 34: Odpočívadlo Hradec nad Moravicí [34] 

Kousek za odpočívadlem se stezka pro chodce a cyklisty se společným provozem stáčí 

na západ a pokračuje podél koryta místního potůčku, který v prvním úseku překoná. Zde 

se stezka napojuje na místní stezku, která vede okolo celého Opatovického písníku. Tato 

stezka je z důvodu majetkových poměrů pozemku zachována v původní podobě.  

Stezka pro chodce a cyklisty se společným provozem byla navrhnuta tak, aby byla vedena 

především pozemky, které jsou majetkem města či státu. Ne vždy bylo možné toho dosáhnout. 

Seznam pozemku a jejich vlastníků lze najit v tabulce 7. 
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Pozemek 
číslo 

Vlastník 

114/3 

Myšáková Eva 

Koutníková Eva 

Čásenská Pavla Ing.   

114/2 Statutární město Hradec Králové 

114/20 Statutární město Hradec Králové 

114/21 
Šejvl Miroslav 

Procházková Vlasta  

114/22 Statutární město Hradec Králové 

114/23 Statutární město Hradec Králové 

114/24 Statutární město Hradec Králové 

241/30 Statutární město Hradec Králové 

241/38 WLC Park s.r.o. 

703/1 Česká republika 

241/15 Česká republika 

 Tabulka 7: Vlastníci pozemků 
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9. Závěr 

V bakalářské práci byla provedena základní analýza dopravy ve městě Hradec Králové 

a místní části Březhrad. 

Další důležitou a podrobnou analýzou byla Vyhledávající studie jižního propojení Hradec 

Králové zpracované projektovým střediskem Hradec Králové, SURPMO a.s. Zde byly 

rozebrány možné varianty vedení trasy na základě parametrů k zachování životního prostředí, 

možnosti dopravní infrastruktury a také z pohledu investičních nákladů. Na základě těchto 

parametrů byla vytvořena ideální varianta. Dalším probíraným tématem bylo napojení na silnici 

I/37, kde se rozhodovalo mezi spoustou variant. Vyhrála ta nejzákladnější, ze které bude 

v budoucnu možnost přestavby v některou ze složitějších a nákladnějších variant.  

V Březhradu byl proveden směrový průzkum, ze kterého byly zjištěny intenzity v dopravní 

špičce a na základě TP 171 byl vypočten roční průměr denních intenzit. Na základě těchto 

podkladů byly vypracovány diagramy. Diagramy byly zvlášť vytvořeny pro nákladní vozidla 

a  soupravy, které mají pro tuto práci důležitý význam, kvůli nedaleké průmyslové zóně a taky 

zóně obchodní. Bohužel není k nahlédnutí žádná prognóza změny dopravy v místě návrhu 

nového řešení křižovatky.  Proto se při návrhů vychází z výsledků směrového průzkumu. 

Na základě intenzit byla jako nejvhodnější křižovatka vybrána okružní. Kvůli vysokému počtu 

nákladních vozidel a souprav byl průměr zvolen 34 m. Jedná se tedy o okružní čtyř-paprskovou 

křižovatku,kde byl navržen bypass. Na 2 paprscích byl navrhnut sdružený přechod pro chodce 

vedený přes ostrůvky. Celá křižovatka byla prozkoušena vlečnými křivkami. Bylo zde navrženo 

vhodné dopravní značení jak vodorovné, tak svislé. Umístění křižovatky bylo zvoleno, tak aby 

zasahovalo do co nejméně soukromých pozemků. 

Dalšími úpravami prošla ulice Rovná. Zde byla upravena její organizace. Byly zde změněny 

odbočovací pruhy a upraven přechod. Byl změněn na sdružený s ostrůvkem. Změny se také 

týkaly vodorovného a svislého dopravního značení. 

Dalším bodem práce byl návrh stezky pro chodce a cyklisty se společným provozem směrem 

k Opatovickému rybníku. Tato stezka byla navržena od jižního paprsku navržené okružní 

křižovatky. Stezka vede směrem na jih, kde v místě prvního rybníka je navržené odpočívadlo 

s lavičkami a přístřeškem. Stezka poté pokračuje na jihozápad podél místního potoka, kde se 
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pár metrů od Opatovického rybníka napojuje na místní stezku, která vede okolo celého rybníku. 

Stezka byla navržena, aby vedla co nejméně soukromými pozemky. 

Poslední návrh se týkal stezky pro chodce a cyklisty se společným provozem směrem k nově 

zamýšlené železniční stanici Březhrad. Tato stezka opět začíná u navržené okružní křižovatky, 

ze které vede západním směrem podél místního potoku Labský náhod. Poté je pro překonání 

silnice navržen sdružený přechod pro chodce zabezpečený ochranným ostrůvkem. 

Po připojení se k ulici Březhradská využije stezka místního přechodu a pokračuje dále 

na západ. Zde je navržen další sdružený přechod. Stezka pro chodce a cyklisty se společným 

provozem poté dále pokračuje až k zamýšlené železniční stanici. Po obou stranách 

je navrženo stání pro kola. Stezka byla navržena, aby vedla co nejméně soukromými pozemky. 

Závěrečná práce byla vypracována v souladu s platnými normami a technickými podmínkami. 

V rámci tvorby výkresových příloh byly použity software AutoCAD s rozšířením 

VehicleTracking od firmy Autodesk, pro zpracování dat z průzkumů byl použit aplikace 

Microsoft Office od firmy Microsoft. 
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