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ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
FAKULTA DOPRAVNÍ

Návrh nové organizace dopravy v oblasti za ţelezniční stanicí v
Benešově

Diplomová práce
Prosinec 2019
Bc. Aneta Bahníková

ABSTRAKT
Předmětem bakalářské práce „Návrh nové organizace dopravy v oblasti za ţelezniční stanicí v
Benešově“ je analýza stávající dopravní situace, provedení a vyhodnocení dopravního
průzkumu, úprava křiţovatek ulic Hodějovského a Nádraţní, Ke Stadionu a Konopišťská,
Hodějovského a Sukova a úprava přilehlých ulic.
KLÍČOVÁ SLOVA
Dopravní průzkum, návrh, zklidňování, parkoviště
ABSTRAKT
The subject of the diploma thesis „Proposal of new traffic layout behind the railway station in
Benešov“ is an analysis of the actual state of transportation, make a surveys, proposal of
crossroads of Hodějovského and Nádraţní streets, Ke Stadionu and Konopišťská streets,
Hodějovského and Sukova streets and proposal of the adjacent streets.
KLÍČOVÁ SLOVA
Survey, proposal traffic calming, parking lot
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Seznam pouţitých zkratek:
CSD

Celostátní sčítání dopravy

ČSN

Česká technická norma

MHD

Městská hromadná doprava

OSSPO

Osoby se sníţenou schopností pohybu a orientace

OV

Osobní automobily, dodávky

PK

Pozemní komunikace

RPDI

Roční průměr denních intenzit

TP

Technické podmínky

SDZ

Svislé dopravní značení

VDZ

Vodorovné dopravní značení

JP

Jízdní pruh
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1. Úvod
V rámci této diplomové práce bude stručně charakterizováno město Benešov a její obsluţnost
hromadnou dopravou, dopravou v klidu, ţelezniční dopravou, cyklistickou dopravou a jejím
významným komunikacím. Dále bude provedena analýza její části za ţelezniční tratí, která je
ohraničená třemi křiţovatkami. Jedná se o křiţovatky ulic Hodějovského a Nádraţní, Ke
Stadionu a Konopišťská, Hodějovského a Sukova.
Analýza se bude věnovat stávajícímu dopravnímu řešení, k němuţ bude vypracována
bezpečnostní inspekce a v krátkosti nastíněny doporučené řešení nedostatků, které nebudou
součástí vlastního návrhu dopravní situace.
Návrh dopravní situace bude podloţen dopravním průzkumem, který bude stěţejní z důvodu
velkých intenzit, které se v oblasti předpokládají.
Nejzávaţnější dopravní problém je křiţovatka ulic Hodějovského a Sukova, kvůli její rozlehlosti
a nepřehlednosti. Nový návrh bude s cílem optimalizovat stávající plochu a zvýšit bezpečnost
provozu na křiţovatce a rozhledové poměry.
V další části návrhu se bude upravovat křiţovatka ulic Hodějovského a Nádraţní, kde v době
ranní špičky vznikají kongesce a křiţovatka ulic Ke Stadionu a Konopišťská, která je ve stavu
provizorní okruţní křiţovatky, kde hlavním nedostatkem jsou nyní tangenciální průjezdy.
Poslední částí, které se tato diplomová práce bude věnovat je úprava ulic, které jsou mezi
uvedenými křiţovatkami. Zde bude brát potaz na bezpečnost, přehlednost a taky budou
navrţeny nové parkovací místa, kterých je ve městě Benešov nedostatek.
Předpokládá se, ţe návrh bude v několika variantách.
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2. Benešov
2.1.

Historie města

Podle mnohých dohadů se historie města táhnou do 2. poloviny 11. století, kdy byl jistý
opevněný dvorec na Karlově pojmenován po jistém Benediktu Benešovi. Páni Benešové zde
pak sídlili mnohá léta, dokud nezískali blízký hrad Konopiště, kam se přesunuli. Po jejich
vymření se město a hrad Konopiště stává majetkem rodu Šternberků.
Tohoto města jako mnohých jiných se dotkne doba Husitů. Roku 1420 dojde k vyplenění a také
k vypálení minoritského kláštera. V době pohusitské město vzkvétá. Stává se jedním z
nejvýznamnějších měst v Čechách. V minoritském kostele, který se dodnes nedochoval, se
konají zemské sněmy. Významná je vláda Jiřího z Poděbrad, kdy mnohá politická a
diplomatická jednání se konají právě v Benešově. Příkladem je smíření s katolickou Evropou,
kde se setkal s papeţem Piem II.
Útlum rozvoje města a jeho významnosti přichází v době třicetileté války, kdy je část města
vydrancovaná. V 18. století za vlády Přehořovských a pánů z Vrtby se Benešov opět stal
městem kultury a vzdělanosti, hlavně díky nově zaloţené barokní piaristické koleji. V tomto
století dochází také k poštovnímu spojení s Prahou. Dalším důleţitým bodem historie je
postavení ţeleznice, kdy zde prochází trať Praha České Budějovice a lokální trať do Vlašimi.
[3]

Obrázek 1: Dobová fotografie piaristické koleje [1]
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Obrázek 2: Dobová fotografie Masarykova nádraţí [1]

2.2.

Poloha a popis města

Benešov je město nacházející se ve Středočeském kraji. Jedná se o obec s rozšířenou
působností a největší město okresu Benešov. Jeho lokace je 30 km jihovýchodně od Prahy, 50
km severně od města Tábor. Město má rozlohu 46,87 km 2, 16 656 obyvatel (pro rok 2019) a
nadmořskou výšku 368 m.n.m. Městem protéká Benešovský a Konopišťský potok a západně
od města se nachází zámecký park a zámek Konopiště, který je lákadlem pro turisty i lidi
z blízkého okolí pro jeho malebnou krajinu.

Obrázek 3: Lokace města Benešov na mapě České republiky [4]

Město je pro lidi ideální pro ţití hlavně pro jeho lokaci. Spousta lidí zde ţije a dojíţdí za prací do
Prahy, která je vzdálená 40 min jízdy vlakem či autem, kdy je moţnost se do Prahy dostat mimo
špičku za 30 minut.
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Benešov také nabízí kulturní, sportovní i volnočasové vyţití. Za kulturou je moţno dojít do kina,
městského divadla či do Muzea umění. Ve městě funguje i několik sportovních klubů, například
hokejový, fotbalový, florbalový, volejbalový, basketbalový, taneční, nohejbalový a další.
Benešovské pamětihodnosti, které stojí za zmínku jsou Kostel sv. Mikuláše, Piaristická kolej a
kostel sv. Anny (viz Obrázek 1), zámek Konopiště (viz Obrázek 5), starý ţidovský hřbitov a
pivovar Ferdinand.

Obrázek 4: Zámek Konopiště [5]
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2.3.

Doprava

2.3.1. Automobilová
Pro Benešov je z dopravního hlediska nejdůleţitější silnice I/3 . Jedná se o silnici 1 . třídy,
která spojuje dálnici D1 a Rakousko. Je vedena přes další významná města jako jsou Benešov
a České Budějovice. Tato silnice by měla být v budoucnosti nahrazena dálnicí D3, která má
nyní zprovozněno přibliţně 60 km z 172 km. A zamýšlené dokončení nyní je na rok 2028.

Obrázek 5: Schéma významných komunikací [6]

Další významné komunikace 2. Třídy vedoucí přes Benešov jsou II/110, II/106 a II/112. Silnice
II/110 spojuje silnici I/33 v Benešově se silnicí II/335 v Černých Budech. V Benešově vede
ulicemi Křiţíkova, Jana Nohy, Ke Stadionu, Konopišťská, Nádraţní, Táborská, Hráského, Na
Chmelnici a Vlašimská. Silnice II/106 propojuje silnice II/102 v Štěchovicích, I/3 v Benešově,
II/105 v Kamennémm Přívozu a II/107 v Týnci nad Sázavou. V Benešově vede ulicí Máchova.
- 10 -

Silnice II/112. Silnice II/112 spojuje I/3 v Benešově s II/113 ve Vlašimi , II/125 ve Vlašimi,
II/150 v Čechticích, II/129 v Křelovicích, I/19 v Pelhřimově, I/34 v Pelhřimově, II/639 v Horní
Cerekvi, II/133 v Horní Cerekvi, II/132 v Horní Cerekvi, II/134 v Nové Vši, II/406 v Telči, I/23
v Telči, II/407 v Nové Říši a silnicí II/410. Silnice II/112 vede v Benešově ulicí Čechova a
Vlašimská.
Na obrázku 5 je vidět schéma těchto komunikací, kde červeně jsou označeny silnice 1.třídy,
modře silnice 2. třídy a ţlutě silnice 1. Třídy.
Aktuálně je v městě Benešov jednosměrně uzavřena ulice Červené vršky ve směru z města a
úplně uzavřena ulice Nádraţní před Ţelezniční stanicí, kde je vedena objízdná trasa. Zároveň
je ve výstavbě okruţní křiţovatka na silnici I/3, kde je postavena nyní objízdná trasa.
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2.3.2. Ţelezniční
V Benešově se nachází ţelezniční stanice Benešov u Prahy. Z této stanice vedou 3 ţelezniční
tratě (viz. Obrázek 6). Jedná se o tratě číslo 221, 222 a 223. Trať číslo 221 vede do Prahy, 222
do Trhového Štěpánova, 223 z Olbramovic do Sedlčan.
Ve všední den je moţné se do Prahy dostat rychlíky, spěšnými vlaky i osobními vlaky kaţdou
hodinu. To platí i pro cestu zpět. Rychlíkem je moţné se do Prahy dostat za 40 min. Rychlík
staví po Benešově aţ v Praze. A to ve stanicích Praha-Vršovice, Praha hlavní nádraţí,
Praha-Holešovice. Kaţdou hodinu je moţné jet také R na České Budějovice, kdy doba jízdy
dělá 1 hodinu 50 minut. Pro dopravní obsluţnost okolních obcí v Benešově staví velké
mnoţství osobních vlaků.

Obrázek 6: Schéma tratí [7]
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2.3.3. Autobusová
V Benešově je právě v rekonstrukci autobusový terminál. Stavba začala 3. června 2019. Dojde
k vystavění podchodu navazujícího na podchod od ţelezniční stanice. Původní budovy a
nástupiště jsou demolovány a místo nich budou vystavěna zastřešená nástupiště nová a taky
vystavěna budova terminálu. Jak bude stavba vypadat lze vidět na obrázcích 7 a 8.

Obrázek 7: Terminál Benešov [8]

Obrázek 8: Terminál Benešov [8]
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V Benešově se nachází zastávky dálkové autobusové dopravy a také městské hromadné
dopravy. Zároveň zde jezdí i linka zapojená do PID.
Linka 438 vede z Benešova do Štěchovic. Jezdí 14 x denně. Zastávky se nachází ve městech:
Benešov, Václavice, Chrášťany, Netvořice, Chleby, Vysoký Újezd, Krňany, Hradišťko,
Štěchovice, Hradišťko, Krňany, Vysoký Újezd, Netvořice, Chleby, Chrášťany, Václavice,
Benešov. Autobusy jsou provozovány dopravcem ČSAD Benešov s.r.o.
Linka 452 vede z Benešova do Jílového u Prahy. Jezdí 24x denně. Zastávky se nachází ve
městech: Benešov, Chlístov, Bukovany, Týnec nad Sázavou, Krhanice, Kamenný Přívoz,
Jílové u Prahy, Kamenný Přívoz, Krhanice, Týnec nad Sázavou, Bukovany, Chlístov, Benešov.
Autobusy jsou provozovány dopravcem ČSAD Benešov s.r.o.
Linka 453 vede z Benešova do Neveklova. Jezdí 11x denně. Zastávky se nachází ve městech
: Benešov, Chlístov, Bukovany, Týnec n. Sázavou, Chářovice, Lešany, Netvořice, Chleby,
Chrášťany , Neveklov, Netvořice, Chrášťany, Chleby, Lešany, Týnec n. Sázavou, Bukovany,
Chlístov, Benešov. Autobusy jsou provozovány dopravcem ČSAD Benešov s.r.o.
Linka 454 vede z Benešova na Ţivohošť. Jezdí 23x denně. Zastávky se nachází ve městech:
Benešov, Bystřice, Tisem, Neveklov, Maršovice, Křečovice, Nová Ţivohošť, Křečovice,
Maršovice, Neveklov, Tisem, Bystřice, Benešov. Autobusy jsou provozovány dopravcem
ČSAD Benešov s.r.o.
Linka 455 vede z Benešova na Měřín. Jezdí 11x denně. Zastávky se nachází ve městech:
Benešov, Václavice, Neveklov, Stranný, Rabyně, Měřín, Neveklov, Měřín, Rabyně, Stranný,
Neveklov, Václavice, Benešov. Autobusy jsou provozovány dopravcem ČSAD Benešov s.r.o.
Linka 459 vede z Benešova do Neveklova. Jezdí 11x denně. Zastávky se nachází ve městech:
Benešov, Bystřice, Maršovice, Křečovice, Vrchotovy Janovice, Neveklov, Vrchotovy Janovice,
Křečovice, Maršovice, Bystřice, Benešov. Autobusy jsou provozovány dopravcem ČSAD
Benešov s.r.o.
Linka 337 vede z Prahy Budějovické do Benešova. Jezdí 17x denně. Zastávky se nachází ve
městech: Praha, Betáň, Jesenice, Sulice, Kamenice, Řehenice, Nespeky, Poříčí nad Sázavou,
Benešov, Poříčí nad Sázavou, Nespeky, Řehenice, Kamenice, Sulice, Jesenice, Betáň, Praha.
Tato linka je zapojena do PID.
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Autobus MHD Benešov linky 1 jezdí Kauflanda do Pomněnic 6x denně. Zastávky se nachází:
Kaufland, Lidl, Penny, U pinka, Na Chmelnici, Hráského, Zapova, Na Bezděkově, Purkyňova,
U Nemocnice, Lidl, Kaufland, Pomněnice. Autobusy jsou provozovány dopravcem ČSAD
Benešov s.r.o.
Autobus MHD Benešov linky 2 jezdí ze Spořilova do Černého Lesa.

Jezdí 8x denně.

Zastávky se nachází: U koberců, Spořilov samoobsluha, Jiřího Franka, Spořilov II,
pennymarket, Čechova, U koberců, Praţská, Dukelská, U Pinka, pivovar, U Mlékárny, ČKD,
pekárny, U Topolu, Mariánovice, Černý Les, Plavecký stadion, integrovaná škola, plavecký
stadion, Černý les. Autobusy jsou provozovány dopravcem ČSAD Benešov s.r.o.
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2.3.4. Vláček na Konopiště

Obrázek 9: Trasa Ekovláčku v Benešově [9]

Místní Ekovláček jezdí okruţní trasu, na které jsou vidět zajímavá místa v Benešově a zámek
Konopiště. Celá trasa má 16 zastávek je dlouhá 16 km a trvá 1,5hodiny. Nastoupit a vystoupit
lze na jakékoliv zastávce označení MTD (Městská turistická doprava). Vláček jezdí pouze v
turistické sezóně duben- říjen kaţdý den včetně víkendů. V měsíci duben a říjen jezdí 3x denně
a od května do září jezdí 5x denně dle jízdního řádu. Jízdenka stojí 20,- za osobu , děti do 6 let
a drţitelé průkazu ZTP a ZTP-P to mají zdarma. Zastávky se nacházejí: Masarykovo náměstí,
Sokolovna, Nemocnice, Ţeletinka, Hlavní parkoviště zámek, Přírodní divadlo, Vila poručíka
Hellera, Nádraţí ČD, Gymnázium, Pivovar, městská sportovní zařízení, Na Chmelnici, Karlov,
Masarykovo náměstí (viz Obrázek). Vláček je provozován Technickými sluţby Benešov s.r.o.
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3. Analýza současného stavu
3.1.

Popis lokality

Sledovaná lokalita se nachází poblíţ vlakové zastávky Benešov u Prahy. Zkoumané jsou části
ulic Hodějovského a Konopišťské (viz. Obrázek 10). Řešený úsek začíná v ulici Hodějovského,
která je od místa kříţení s ulicí Sukova rozdělena na dvě části. Jedna vede jihozápadně
k okruţní křiţovatce, druhá jiţně k mostu, kde se napojuje na ulici Konopišťská. Celý úsek měří
690 m. V ulici Konopišťská se nachází zastávka autobusové dopravy.

Obrázek 10: Řešená oblast [10]
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3.2.

Metodika zpracování bezpečnostní inspekce

Technika provedené inspekce vycházela z „Metodiky bezpečnostní inspekce pozemních
komunikací – metodika provádění“.
Pro vyhodnocení bezpečnostní inspekce konkrétní lokality bylo třeba nejprve definovat riziková
kritéria a popřípadě jim přiřadit váhy dle důleţitosti (viz. Tabulky 1 a 2). Ohodnocení rizik
usnadňuje stanovení priorit při rozhodování o tom, zda a jaká rizika řešit, případně ve kterém
pořadí.
Tabulka - Úroveň rizika
Vysoká

Střední

Nízká

Charakteristika
Při neodstranění rizika existuje značná pravděpodobnost vzniku
dopravních nehod s osobními následky. Inspekční tým povaţuje
jeho odstranění za prioritní a nezbytné.
Riziko má vliv na vznik nehod s osobními následky. Inspekční tým
povaţuje jeho odstranění za důleţité.
Riziko má vliv na vznik kolizních situací, popřípadě zvyšuje
subjektivní riziko (sniţuje pocit nebezpečí) účastníků silničního
provozu. Vznik nehod s osobními následky je velmi málo
pravděpodobný.
Tabulka 1: Úroveň rizika

Barva

Sloţité řešení

Administrativní řešení

Jednoduché řešení

Popis
Finančně a časově náročné řešení (např. stavba okruţní křiţovatky),
které v sobě zahrnuje projednávací a schvalovací procesy, tvorbu
dokumentace, BA apod.
Zvýšená administrativa – návrh umístění vhodného svislého nebo
vodorovného značení popř. drobných stavebních úprav.
Jednoduché řešení (např. prořezání bujné zeleně, která zakrývá svislé
dopravní značení, zvýraznění nebo obnova dopravního značení,
instalace vodicích sloupků u PK).
Tabulka 2: Sloţitost řešení
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3.3.

Prohlídka lokality terénu

V rámci procesu zpracování bezpečnostní inspekce byla provedena prohlídka lokality, jenţ
proběhla 7. 11. 2018, konkrétně v časovém intervalu mezi 15-17 hodinou. Nejprve se
uskutečnila seznamovací prohlídka po celé délce zkoumaného úseku. Následně si jiţ lokalita
samostatně pochůzkou prohlédla a současně v rámci pochůzky byla provedena nezbytná
fotodokumentace. Zjištěné dopravně-bezpečnostní deficity během pochůzky jsou uvedeny
v následující podkapitole.

3.4.

Identifikace dopravně – bezpečnostních rizik

3.4.1. Prověření

dostupných

dopravně

inţenýrských

charakteristik
Komunikace je v celém úseku dvoupruhová směrově nerozdělená. Maximální rychlost v celém
úseku je 50 km/h. Bylo prověřeno šířkové uspořádání prostoru komunikace včetně způsobu
zajištění.

3.4.2. Prověření šířkového uspořádání prostoru komunikace
včetně způsobu zajištění
Jihozápadní směr ulice Hodějovského
Úroveň rizika:

Nízký

Sloţitost řešení:

Administrativní
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Obrázek 11: Ulice Hodějovského JZ směru

Obrázek 12: Výtluky na chodnících

Popis problému
V jihozápadním směru ulice Hodějovského chybí VDZ. Na krajnicích na některých místech je
špatně viditelné VDZ V 4 a na některých místech úplně chybí, další chybějící VDZ je ve středu
vozovky V 2b, eventuálně V1a. Špatně viditelné je i VDZ V 12a, tedy ţlutá klikatá čára
nacházející se poblíţ okruţní křiţovatky.

Řešení
Realizace a obnova VDZ.
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Jiţní směr ulice Hodějovského
Úroveň rizika:

Nízká

Sloţitost řešení:

Administrativní řešení

Obrázek 13: Ulice Hodějovského J směru

Popis problému
Po stranách jízdních pruhů je špatně viditelné VDZ V 4 na krajnicích, na středu vozovky VDZ V
2b chybí, na některých místech chybí i V 4 (viz. Obrázek 13).

Řešení
Realizace a obnova VDZ.
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Ulice Konopišťská
Úroveň rizika:

Nízká

Sloţitost řešení:

Administrativní

Obrázek 14: ulice Konopišťská

Popis problému
VDZ V 2b, případně V 1a na středu komunikace chybí, po stranách komunikace je špatně
viditelné V 4 a na některých místech chybí V 4 úplně (viz obrázek 14).

Řešení
Realizace a doplnění VDZ.
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3.4.3. Posouzení směrového a výškového vedení
Převýšení s nejvyšším sklonem je v křiţovatce ulic Hodějovského x Konopišťská x Nádraţní,
neboť se zde nachází nadjezd přes ţelezniční trať č. 221. Ostatní úseky se nachází v přímé,
resp. s mírným sklonem, který nijak neovlivňuje dopravu na v těchto částech PK. Všechny
směrové oblouky jsou z hlediska poloměrů pro rychlost 50 km/h vyhovující.

3.4.4. Posouzení uspořádání křiţovatky a pohybu vozidel
v křiţovatce

Obrázek 15: Mapa s vyznačenými posuzovanými křiţovatkami
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Hodějovského x Sukova
Úroveň rizika:

Střední

Sloţitost řešení:

Sloţité řešení

Obrázek 16: Fotodokumentace Hodějovského x Sukova

Obrázek 17: Fotodokumentace Hodějovského x Sukova
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Obrázek 18: SDZ u křiţovatky

Popis problému
Situace na křiţovatce je velmi nepřehledná ( viz. Obrázky 16,17,18) a křiţovatka sama o sobě
je velmi rozlehlá. V křiţovatce se kvůli špatným rozhledovým poměrům nachází dvě zrcadla.
Navíc chybí upřesňující vodorovné značení. Nachází se zde svislé dopravní značení, které
neodpovídá realitě. Přesněji se jedná o dodatkové tabulky E 2b k značkám upravujícím
přednost, tedy SDZ P2 a P4. Dalším problémem u SDZ je, ţe SDZ P2 ze severního směru je
umístěno déle neţ 25 m od křiţovatky, přesněji ve vzdálenosti 40 m. Na obrázku lze vidět
špatné SDZ jak tvarem E 2b, tak špatné grafické ztvárnění značky P3, kde černá čára není
sloţená z více čar, ale je to jednolitá černá čára. Nedostatečná kanalizace křiţovatky je
provedena pomocí středového ostrůvku, u kterého chybí SDZ C4 – Přikázaný směr objíţdění.

Řešení
Nízkonákladová moţnost řešení této situace je náprava provedení SDZ a kanalizace
křiţovatky pomocí VDZ, spolu s jeho obnovou. Vhodnějším a draţším řešením této křiţovatky
by byla přestavba. Rozlehlost křiţovatky by to umoţnila.
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Hodějovského x Pavlíkova
Úroveň rizika:

Nízká

Sloţitost řešení:

Administrativní řešení

Obrázek 19: Křiţovatka Hodějovského x Pavlíkova

Popis problému
Problémem této křiţovatky jsou rozhledové poměry. Ve výhledu vozidlům odbočujícím z ulice
Pavlíkové brání po pravé straně kontejnery na tříděný odpad a parkující vozidla (viz. Obrázek
19).

Řešení
Řešením toho problému by bylo vhodné přemístění kontejnerů na vhodnější místo a zrušení
jednoho parkovacího místa.
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Hodějovského x Šímova
Úroveň rizika:

Nízká

Sloţitost řešení:

Administrativní řešení

Obrázek 20: Křiţovatka Hodějovského x Šímova

Popis problému
Křiţovatka je přehledná jen chybí VDZ V 2b v místě napojení vedlejší pozemní komunikace (
viz obrázek 20).

Řešení
Realizace VDZ.
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Hodějovského x Konopišťská x Ke Stadionu
Úroveň rizika:

Střední

Sloţitost řešení:

Sloţité řešení

Obrázek 21: Detail okruţní křiţovatky [10]

Obrázek 22: Fotodokumentace Hodějovského x Konopišťská x Ke Stadionu
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Obrázek 23: Fotodokumentace Hodějovského x Konopišťská x Ke Stadionu

Popis problému
Zde se nachází provizorní okruţní křiţovatka (viz obrázek 21,22,23). Křiţovatka umoţňuje
nevhodné tangenciální průjezdy ve dvou směrech. Okruţní prstenec je značen VDZ velkého
poloměru oproti pevné překáţce uprostřed. Vozidla tak objíţdí pevnou překáţku a prstenec
s vodorovným značením nerespektují. (obrázek 3) V křiţovatce se nachází opotřebované VDZ
V 2b a V 4. Uprostřed křiţovatky se nachází SDZ IS 3a, které jsou umístěny na nevhodném
místě.

Řešení
Přestavba křiţovatky včetně opravy SDZ a VDZ.
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Konopišťská x Hodějovského x Nádraţní
Úroveň rizika:

Střední

Sloţitost řešení:

Sloţité řešení

Obrázek 24: Křiţovatka Nádraţní X Konopišťská X Hodějovského

Obrázek 25: Křiţovatka Nádraţní X Konopišťská X Hodějovského
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Popis problému
Problémem této křiţovatky je vedlejší komunikace Hodějovského. Problém nastává z důvodu
špatných rozhledových poměrů z levé strany, kde ve výhledu brání konstrukce ţelezničního
nadjezdu. Tento důvod má za následek, ţe v dopravní špičce se špatně odbočuje z ulice
Hodějovského do ulice Nádraţní i Konopišťské, kde je to také navíc způsobeno vysokou
intenzitou na hlavní komunikaci na hlavní komunikaci a převýšením. Detaily lze prohlédnout na
obrázku 24 a 25.

Řešení
Nejvhodnějším řešením této situace by bylo zjednosměrnění ulic Hodějovského a
Konopišťské, kde by se nemuselo řešit odbočování z ulice Hodějovského. Navíc by zde bylo
moţné navrhnout více jízdních pruhů, kde by se zamezilo dání přednosti a kolizním bodům.

3.4.5 Posouzení stavu vozovky a krajnic
Vozovka obecně není ve špatném stavu, nicméně místy se začínají objevovat výtluky,
obzvláště v ulici Hodějovského. Na nějakých místech je zhoršený stav krajnic. Odvodnění je
řešeno sklonem vozovky do okolního terénu a v některých místech do městské kanalizace.

3.4.6 Posouzení parkovacích a odstavných stání
Úroveň rizika:

Nízká

Sloţitost řešení:

Administrativní řešení

Popis problému
V jihozápadním směru ulice Hodějovského vozidla parkují. Zde chybí VDZ V 10d.

Řešení
Realizace VDZ.
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3.4.7 Posouzení osvětlení
V celém úseku je VO dostatečné. Osvětlení přechodů se věnuje část „Zhodnocení bezpečnosti
všech účastníků silničního provozu a viditelnosti za různých podmínek.“

3.4.8 Posouzení existujících pevných překáţek a aplikací prvků
pasivní bezpečnosti
Úroveň rizika:

Střední

Sloţitost řešení:

Administrativní řešení

Popis problému
V celém úseku se nachází sloupy veřejného osvětlení. Od osvětlení nehrozí ţádné větší
nebezpečí, které by mohlo mít fatální následky. V ulici Konopišťské je podél trati obyčejné
zábradlí. Zde hrozí nebezpečí, pokud by vozidlo vjelo na chodník, pak by mohlo dojít
k proraţení zábradlí a vozidlo by se ocitlo na kolejišti, coţ by mohlo mít fatální následky.

Řešení
Nahrazení zábradlí zábradelním svodidlem.

3.4.9 Zhodnocení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu
a viditelnosti za různých podmínek
Chodci
Pěší komunikace je na některých místech s výtluky (převáţně ulice Hodějovského). Celá trasa
je dostatečně osvětlená. V intravilánu nejsou ţádné problémy s povětrnostními podmínkami.
Úroveň rizika:

Střední

Sloţitost řešení:

Sloţité řešení
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Popis problému
V ulici Hodějovského se lze setkat s nízkými hranami chodníku, coţ by mohlo mít fatální
důsledky při sráţce chodce a vozidla, kterému není bráněno vjezdu na chodník. V tomto úseku
se na chodníkové ploše objevují také výtluky.

Řešení
Rekonstrukce chodníku včetně jejích hran.

Přechody pro chodce
V celém úseku se nacházejí celkem 4 přechody pro chodce, viz obrázek 26. A místo pro
přecházení východně od přechodu č. 3 u křiţovatky s bezejmennou komunikací.

Obrázek 26: Zvýrazněná místa s přechody pro chodce
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Přechod č.1
Úroveň rizika:

Střední

Sloţitost řešení:

Sloţité řešení

Obrázek 27: Přechod 1

Obrázek 28: SDZ
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Popis problému
Délka přechodu je 8 m, takţe přechod je příliš dlouhý (viz obrázek 27 a 28). Stav vodorovného
značení V 7 je dobrý. Svislé dopravní značení IP 6 se u přechodu nachází, ale není vidět přes
zeleň. Přisvětlení se u přechodu pro chodce nenachází. Upozornění na přechod pro chodce
varovným a signálním pásem chybí. Vodicí pás přechodu chybí. Přechod je bezbariérový.

Řešení
Upravit chodník a vozovku, aby zde byl varovný, signální a vodicí pás. Doplnit přechod pro
chodce o přisvětlení. Délka přechodu by se řešila vysazenými chodníkovými plochami.
Prořezat zeleň, aby bylo SDZ viditelné.
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Přechod č.2
Úroveň rizika:

Střední

Sloţitost řešení:

Administrativní

Obrázek 29: Přechod 2

Popis problému
Délka přechodu je 7 m, tudíţ jeho délka je v pořádku. Stav vodorovného značení V 7 je špatný
a chtělo by opravit (viz obrázek 29). Svislé dopravní značení IP 6 se u přechodu nachází.
Přisvětlení se u přechodu pro chodce nenachází. Upozornění na přechod pro chodce
varovným a signálním pásem chybí. Vodicí pás přechodu chybí. Přechod není bezbariérový.

Řešení
Upravit chodník a vozovku, aby zde byl varovný, signální a vodící pás. Doplnit přechod pro
chodce o přisvětlení. Dalším bodem je oprava VDZ V7. Je třeba upravit hrany chodníku, aby
byl přechod bezbariérový.
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Přechod č.3
Úroveň rizika:

Střední

Sloţitost řešení:

Sloţité řešení

Obrázek 30: Přechod 3

Popis problému
Délka přechodu je 12 m, je tedy příliš dlouhý (viz obrázek 30). Stav vodorovného značení V 7 je
špatný a chtělo by opravit. Svislé dopravní značení IP 6 se u přechodu nachází. Přisvětlení se
u přechodu pro chodce nenachází. Upozornění na přechod pro chodce varovným a signálním
pásem chybí. Vodicí pás přechodu chybí. Přechod není bezbariérový.

Řešení
Upravit chodník a vozovku, aby zde byl varovný, signální a vodicí pás. Doplnit přechod pro
chodce o přisvětlení. Dalším bodem je oprava VDZ V7. Je třeba upravit hrany chodníku, aby
byl přechod bezbariérový. Délka přechodu by se řešila středním dělícím pásem.
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Přechod č.4
Úroveň rizika:

Střední

Sloţitost řešení:

Sloţité řešení

Obrázek 31: Přechod 4

Popis problému
Délka přechodu je 6 m. Stav vodorovného značení V 7 je špatný a chtělo by opravit (viz
obrázek 31). Svislé dopravní značení IP 6 se u přechodu nachází. Přisvětlení se u přechodu
pro chodce nachází jen z jedné strany. Upozornění na přechod pro chodce varovným a
signálním pásem se u přechodu nachází. Vodicí pás přechodu chybí. Přechod je bezbariérový.

Řešení
Doplnění přechodu pro chodce o vodicí pás. Přistavění druhého přisvětlení.
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Místo pro přecházení a starý přechod pro chodce
Úroveň rizika:

Vysoká

Sloţitost řešení:

Administrativní

Obrázek 32: Místo pro přecházení a starý přechod pro chodce

Popis problému
V místě starého přechodu pro chodce se stále nachází prvky pro OOSPO, tudíţ OOSPO by to
nadále povaţovali za přechod pro chodce. V místě pro přecházení se nachází špatně
provedené prvky pro OOSPO, signální pás navádí chodce mimo směr přecházení, přesněji do
vedlejší komunikace (viz obrázek 32). Varovný pás má být odsazený u místa přecházení. Takto
špatně provedené je to z obou stran.

Řešení
Oprava prvků pro OOSPO a odstranění prvků pro OOSPO na bývalém přechodu pro chodce.
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Cyklisté
Pro cyklisty není vyhrazen ţádný jízdní pruh.

3.4.10

Posouzení ţelezničních přejezdů , zastávek

Ţelezniční přejezdy se na kontrolované komunikaci nenacházejí. Je zde pouze nadjezd
ţeleznice.
V úseku se nachází 2 zastávky v ulici Konopišťské. Jedna ve směru do centra města, druhá ve
směru z města

Zastávka ve směru do města
Úroveň rizika:

Nízká

Sloţitost řešení:

Administrativní řešení

Popis problému
Zastávka má v pořádku VDZ V 11a. Zastávka se nachází v jízdním pruhu. Kvůli vysoké
intenzitě není toto uspořádání vhodné.

Řešení
Díky předimenzované šířce jízdního pruhu lze zastávku oddělit od jízdního pruhu kanalizací. Je
třeba tedy doplnit VDZ o vodící čáru V 4.
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Zastávka ve směru z města
Úroveň rizika:

Nízká

Sloţitost řešení:

Jednoduché řešení

Popis problému
Zastávka má v pořádku VDZ V 11a. Zastávka se nachází mimo jízdní pruh, ale VDZ V 4 je jiţ
opotřebované a ţlutá klikatá čára V 12a není viditelná téměř vůbec.

Řešení
Je třeba tedy obnovit VDZ o vodící čáru V 4 a ţluté klikaté čáry V 12a.

3.4.11

Posouzení vlivu prací na komunikaci na bezpečnost

silničního provozu
V současnosti se ţádné práce na PK neprovádí.
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3.5.

Nehodovost v oblasti

S pomocí Geografického informačního systému Ministerstva dopravy bylo vytvořeno statistické
vyhodnocení nehodovosti v silničním provozu na vybrané lokalitě.
Zvolené období bylo od 1. 1. 2017 do 4. 3. 2019, kdy byla nehodovost zpracována.
Jak je patrné z následujících grafů pro jednotlivé oblasti i pro celou lokalitu, tak zde nedošlo
k ţádné nehodě, za dané období, kdy by došlo k usmrcení či váţnému zranění osob. U 4
nehod z 87 byl zjištěn alkohol v krvi do 0,99 promile. Nejčastějším faktorem způsobující
nehody bylo nedodrţení bezpečné vzdálenosti za vozidlem a tomu, ţe se řidič plně nevěnoval
řízení vozidla. 68 nehod bylo způsobeno sráţkou s vozidlem, 9 s pevnou překáţkou, 4
s chodcem (2 z nich zaviněny chodcem) a 4 s zaparkovaným vozidlem. Nehody se stávaly
především ve dne s dobrou viditelností, jedná se o 70 nehod. Zbylé byly v noci či při
zhoršených viditelnostních podmínkách.

Nehodovost v celé řešené oblasti

Statistika nehod v celé lokalitě dle zranění
v důsledku dopravní nehody
21
nehody s následky na zdraví
(lehce zraněné osoby)
nehody bez zranění
66

Graf 1: Statistika nehod v celé lokalitě podle hlavních příčin nehody
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6

12

64
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Graf 3: Statistika nehod v celé lokalitě podle druhu vozidla viníka nehody
při předjíždění došlo k ohrožení
protijedoucího řidiče

při otáčení nebo couvání

při vjíždění na silnici

chodci na vyznačeném přechodu

nepřizpůsobení rychlosti hustotě
provozu
proti příkazu dopravní značky
STŮJ DEJ PŘEDNOST
jízda po nesprávné straně, vjetí
do protisměru
vyhýbání bez dostatečné boční
vůle

nesprávné otáčení nebo couvání

při odbočování vlevo

nezaviněná řidičem

řidič se plně nevěnovala řízení
vozidla
nedodržení bezpečné
vzdálenosti za vozidlem
proti příkazu dopravní značky
DEJ PŘEDNOST
nepřiměřená rychlost dopravně
technickému stavu vozovky

25

Statistika nehod v celé lokalitě podle
hlavních příčin nehody

20

15
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5

0

Graf 2: Statistika nehod v celé lokalitě podle hlavních příčin nehody

Statistika nehod v celé lokalitě podle
druhu vozidla viníka nehody

2 21
osobní automobil

nákladní automobil

nezjištěno

autobus

nákladní automobil s
návěsem

osobní automobil s
přívěsem

Nehodovost na křiţovatce Hodějovského X Sukova

Statistika nehod v křižovatce Hodějovského x
Sukova podle hlavních příčin nehody

při otáčení nebo couvání

chodci na vyznačeném
přechodu

proti příkazu dopravní značky
STŮJ DEJ PŘEDNOST

při odbočování vlevo

proti příkazu dopravní značky
DEJ PŘEDNOST

nedodržení bezpečné
vzdálenosti za vozidlem

řidič se plně nevěnoval řízení
vozidla

6
5
4
3
2
1
0

Graf 4: Statistika nehod v křiţovatce Hodějovského x Sukova podle hlavních příčin nehody

Statistika nehod v křižovatce
Hodějovského x Sukova podle druhu
vozidla viníka nehody
2

osobní automobil

3

nákladní automobil
10

nezjištěno

Graf 5: Statistika nehod v křiţovatce Hodějovského x Sukova podle druhu vozidla viníka nehody
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Nehodovost na křiţovatce Hodějovského X Nádraţní

Statistika nehod v křižovatce Hodějovského X
Nádražní podle hlavních příčin nehody

proti příkazu dopravní
značky STŮJ DEJ PŘEDNOST

nepřiměřená rychlost
dopravně technickému
stavu vozovky

proti příkazu dopravní
značky DEJ PŘEDNOST

nedodržení bezpečné
vzdálenosti za vozidlem

řidič se plně nevěnoval řízení
vozidla

9
8
7
6
5
4
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2
1
0

Graf 6: Statistika nehod v křiţovatce Hodějovského X Nádraţní podle hlavních příčin nehody

Statistika nehod v křižovatce
Hodějovského X Nádražní podle druhu
vozidla viníka nehody
1

1
osobní automobil
nákladní automobil
13

nezjištěno

Graf 7: Statistika nehod v křiţovatce Hodějovského X Nádraţní podle druhu vozidla viníka
nehody
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Nehodovost na křiţovatce Hodějovského X Konopišťská

nesprávné otáčení nebo
couvání

při odbočování vlevo

proti příkazu dopravní značky
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Statistika nehod v křižovatce Hodějovského X
Konopišťská podle hlavních příčin nehody

Graf 8: Statistika nehod v křiţovatce Hodějovského X Konopišťská podle hlavních příčin nehody

Statistika nehod v křižovatce
Hodějovského X Konopišťská podle druhu
vozidla viníka nehody
1

osobní automobil
1

6

nákladní automobil
nezjištěno
26
nákladní automobil s
návěsem

Graf 9: Statistika nehod v křiţovatce Hodějovského X Konopišťská podle druhu vozidla viníka
nehody
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4. Dopravní průzkum
Dopravní průzkum byl provádět pomocí nainstalovaných kamer na křiţovatce ulic
Hodějovského a Konopišťská a ručně sčítaná na křiţovatce ulic Nádraţní a Hodějovského.
Ručně sčítaná křiţovatka byla sčítána autorkou této diplomové práce. DP byl prováděn 14. 11.
2018. Bylo sčítáno v intervalech 6-10 a 12-16, tedy ranní a odpolední špičce.
Výsledné hodnoty byly pouţity a dosazeny do vzorců z TP 189. Jedná se o tyto vzorce:

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]

Kde

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

Kde

je týdenní průměr denních intenzit [voz/den]

Kde

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

Porovnání s celostáním sčítání dopravy lze vidět na obrázcích 33 a tabulce 3.
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Obrázek 33: Celostátní sčítání dopravy 2016 [11]

naměřená
hodnota
hodnota
RPDI dle
RPDI dle celostátního rozdíl v %
vlastního
sčítání
průzkumu
dopravy
4908
5546

4559
7348

7,65
-24,52

Tabulka 3: Porovnání naměřených hodnot RPDI s daty z CSD 2016

Na základě výpočtů bylo moţno vyhotovit směrové diagramy. Ty byly vytvořeny ve 4
variantách: Roční průměrná denní intenzita dopravy pro všechny druhy dopravy na křiţovatce
Hodějovského x Nádraţní (obrázek 34) a na křiţovatce Hodějovského x Konopišťská obrázek
35). Další vytvořené diagramy (obrázek 36 a 37) jsou na základě přepočtu intenzit v případě
zjednosměrnění ulic pro variantu A a B z následující kapitoli.
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Obrázek 34: RPDI na křiţovatce Hodějovského x Nádraţní
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Obrázek 35: RPDI na křiţovatce Hodějovského x Konopišťská
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Obrázek 36: RPDI pro variantu A
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Obrázek 37: RPDI pro variantu B
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5. Návrh řešení dopravní situace
Návrh byl vypracován ve dvou základních variantách (Přílohy 1 a 2). Základní rozdíl mezi
oběma variantami je zjednosměrnění ulic, kde ve variantě A je zjednosměrněna ulice
Konopišťská i obě části ulic Hodějovského. U varianty B došlo ke zjednosměrnění pouze ulice
Hodějovského od křiţovatky Nádraţní x Hodějovského po křiţovatku Hodějovského x Sukova.
Obě varianty mají společný návrh křiţovatky ulic Jana Nohy a Konopišťské. V tomto případě se
jedná o návrh okruţní křiţovatky s průměrem 25 m a šířkou okruţního pásu 6,8 m. Uprostřed
okruţní křiţovatky se nachází středový ostrov s průměrem 6,4 m a okolo něho prstenec
s šířkou 2,5 m. Pro oddělení JP je navrhnut dělící ostrůvek, který zároveň k ochraně chodců,
jelikoţ je jím veden přechod pro chodce šířky 5 m. Ostatní vjezdy mají oddělené JP dopravním
stínem kvůli nedostatku prostoru pro vybudování dělícího ostrůvku.
Rozhledy na vjezdu do okruţní křiţovatky byly zajištěny rozhledovými trojúhelníky.

5.1.

Varianta A

Na obrázku 38 je vidět schéma návrhu varianty A. V tomto návrhu jsou 2 alternativy řešení
křiţovatky ulic Hodějovského a Sukova. Všechny ulice jsou zjednosměrněny.
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Obrázek 38: Schéma varianty A

5.1.1. Řešení křiţovatky ulic Hodějovského a Sukova
Tato průsečná křiţovatka je řešena pomocí kanalizace ostrůvky. Jeden ostrůvek je vyuţit pro
přechod chodců, který jsou jím vedeni. Na tento ostrov vedou 3 přechody pro chodce šířky 5
m.. Hlavní silnice vede od nádraţní směrem na Červené vršky a z druhé strany od Červených
vršků na Konopiště. Pro obdbočení do ulice Sukova je navrţen odbočovací pruh. Ten zajistí
plynulý provoz po hlavní komunikaci. Řidiči kteří jedou na konopiště mají taktéţ vlastní JP,
který je bezkolizně vede do ulice Hodějovského. Návrh byl ověřen vlečnými křivkami (viz
obrázek 39). Na vlečné křivky v ulici Sukova bylo pouţito auto pro rozvoz odpadu
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Obrázek 39: Vlečné křivky Hodějovského x Sukova

V alternativě je navrhnuta okruţní křiţovatka s průměrem 25 m a šířkou okruţního pásu 6,8 m.
Uprostřed okruţní křiţovatky se nachází středový ostrov s průměrem 6,4 m a okolo něho
prstenec s šířkou 2,5 m. Pro oddělení JP je navrhnut dělící ostrůvek pro vjezdy a výjezdy ze
severní strany okruţní křiţovatky, který zároveň k ochraně chodců, jelikoţ je jím veden
přechod pro chodce šířky 5 m.
Směrem ke Konopišti vede jednosměrná komunikace, kde se po levé straně za přechodem pro
chodce šířky 5 m nachází podélná parkovací stání. Jedná se o 5 parkovacích míst. Parkovací
místa jsou vyznačeny VDZ IP 11c. Vjezd do okruţní křiţovatky od nádraţí je také jednosměrný,
který je řešen šikanou s pomocí podélného parkovacího stání. To je z důvodu sníţení rychlosti
vozidel pro vjezd do křiţovatky, protoţe by jinak mohl hrozit tangenciální průjezd křiţovatkou.
Křiţovatka byla ověřena vlečnými křivkami pro jízdu autobusů (viz.obrázek 40).
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Obrázek 40: Vlečné křivky Hodějovského x Nádraţní

5.1.2.

Řešení

křiţovatky

ulic

Hodějovského

a

Nádraţní
Jedná se o úroňovou křiţovatku stykovou. Tato křiţovatka je řešena pomocí středového
ostrůvku, který zabraňuje nepovoleným pohybům v křiţovatce. Řidiči ve směru od konopiště
odbočí do pruhu pro odbočování nebo do pruhu pro jízdu rovně a ostrůvek jim zamezí pohybu
mimo směr, který si určili. Od nádraţí do křiţovatky vede jeden JP. Zde je jediná moţnost
pohybu a to odbočení vpravo. Jelikoţ ve směru na Červené vršky vedou dva JP, tak si nemusí
vozidla dávat přednost. Tudíţ je křiţovatka bez kolizních bodů.
Křiţovatka byla ověřena vlečnými křivkami pro jízdu autobusů (viz.obrázek 41)
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Obrázek 41: Vlečné křivky Hodějovského x Nádraţní

5.1.3.

Řešení

křiţovatky

Konopišťská

a

Hodějovského
Tato styková křiţovatka je řešena pomocí středového ostrůvku, který zabraňuje nepovoleným
pohybům v křiţovatce. Řidiči ve směru od křiţovatky ulic Hodějovského a Sukova odbočí do
pruhu pro odbočování vlevo nebo do pruhu pro jízdu rovně do okruţní křiţovatky a ostrůvek jim
zamezí pohybu mimo směr, který si určili. Od OK do křiţovatky vede jeden JP. Zde je jediná
moţnost pohybu a to odbočení vpravo. Jelikoţ ve směru k nádraţí vedou dva JP, tak si nemusí
vozidla dávat přednost. Tudíţ je křiţovatka bez kolizních bodů.
Na středový ostrov vedou 3 přechody pro chodce o šířce 5 m, kudy jsou vedeni pěší.
Křiţovatka byla ověřena vlečnými křivkami pro jízdu autobusů (viz.obrázek 42). Mezi touto
stykovou křiţovatkou a OK je navrţet zvýšení střední dělící pás nouzově pojizditelný, pro
něhoţ byla inspirace ve Voticích (viz Obrázek 43). Autobusová zastávka je navrţena v ulici
Hodějovského v JP a v ulici Konopišťské v zálivu.
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Obrázek 42: Vlečné křivky Hodějovského x Konopišťská

Obrázek 43: Střední zvýšený dělící pás nouzově pojizditelný
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5.2.

Varianta B

Na obrázku 44 je vidět schéma návrhu varianty B. Modrá varianta má 2 moţné trasy pro svůj
cíl.

Obrázek 44: Schéma varianty B
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5.2.1. Řešení křiţovatky ulic Hodějovského a Sukova
Tato průsečná křiţovatka je řešena pomocí kanalizace ostrůvky. Jeden ostrůvek je vyuţit pro
přechod chodců, který jsou jím vedeni. Na tento ostrov vedou 2 přechody pro chodce šířky 5
m.. Hlavní silnice vede od nádraţní směrem na Červené vršky a z druhé strany od Červených
vršků na Konopiště. Pro obdbočení do ulice Sukova je navrţen odbočovací pruh. Ten zajistí
plynulý provoz po hlavní komunikaci. Řidiči, kteří jedou na Červené vršky od Konopiště mají
dávají přednost vozidlům jedoucích od nádraţí. Kříţní je v úhlu 90°. Návrh byl ověřen vlečnými
křivkami (viz obrázek 45). Na vlečné křivky v ulici Sukova bylo pouţito auto pro rozvoz odpadu,
zbylé pro jízdu autobusu.

Obrázek 45: Vlečné křivky křiţovatky Sukova a Hodějovského
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5.2.2.

Řešení

křiţovatky

ulic

Hodějovského

a

Nádraţní
Tato styková křiţovatka byla řešena SDZ a VDZ, kde je oddělena hlavní a vedlejší komunikace.
Hlavní komunikace vede od nádraţí na Konopiště. Tato komunikace je obousměrná. Odbočení
do vedlejší jednosměrné komunikace je moţné z obou směrů. V této jednosměrné komunikaci
jsou navrţena podélná parkovací stání.

5.2.3.

Řešení

křiţovatky

Konopišťská

a

Hodějovského
Tato křiţovatka je řešena jako okruţní křiţovatka s průměrem 24 m a šířkou okruţního pásu 7
m. Uprostřed okruţní křiţovatky se nachází středový ostrov s průměrem 4,6 m a okolo něho
prstenec s šířkou 2,7 m. Pro oddělení JP je navrhnut dělící ostrůvek pro vjezdy a výjezdy
z východní strany okruţní křiţovatky, který zároveň k ochraně chodců, jelikoţ je jím veden
přechod pro chodce šířky 5 m. Jedná se o směr na nádraţí. Ostatní vjezdy jsou odděleny
dopravními stíny.
Před vjezdem na OK z východní strany se nachází autobusová zastávka v zálivu. Zastávka pro
druhý směr je umístěna ve stejné ulici ve vlastní JP východnějším směrem.
OK navazuje na další okruţní křiţovatku řešenou v kapitole 5. Křiţovatka byla ověřena
vlečnými křivkami pro jízdu autobusů (viz.obrázek 46)
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Obrázek 46: Vlečné křivky okruţní křiţovatka Konopišťská, Hodějovského
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6. Rozvrţení příloh

Obrázek 47: Rozloţení příloh
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7. Závěr
V této diplomové práci byla řešena analýza aktuální dopravní situace v lokalitě za nádraţím
v Benešově a vlastní návrh dopravního řešení. V průběhu řešení analýzy stávající situace
pomocí bezpečnostní inspekce byly prezentovány lokality, které představují nejvýznamnější
rizika a jejichţ odstraněním by se při porovnání se současným stavem výrazně zvýšila úroveň
bezpečnosti všech účastníků silničního provozu. Jejich podrobný výčet obsahuje Tabulka 4.
1 uspořádání křižovatky ulic Hodějovského x Sukova
uspořádání křižovatky ulic Hodějovského x Konopišťská x Ke
2 stadionu

Střední

Složité

Střední

Složité

3 uspořádání křižovatky ulic Hodějovského x Konopišťská x Nádražní

Střední

Složité

4 neadekvátní úroveň zadržení svodidla v ulici Konopišťské

Střední

Administrativní

5 absence zvýšených hran chodníků v ulici Hodějovského

Střední

Složité

6 stav přechodu č. 1

Střední

Složité

7 stav přechodu č. 2

Střední

Administrativní

8 stav přechodu č. 3

Střední

Složité

9 stav přechodu č. 4

Střední

Složité

Vysoká

Administrativní

10 stav a uspořádání místa pro přecházení

Tabulka 4: Rizika doporučená k primárnímu řešení

Předmětné posouzení je zhotoveno za účelem dosaţení společensky přijatelné úrovně
bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. K dosaţení tohoto cíle bylo vyuţito
systematického nástroje zabývajícího se koncepčním zvyšováním bezpečnosti na pozemních
komunikacích, a to bezpečnostní inspekcí pozemních komunikací. V rámci identifikace
dopravně-bezpečnostních deficitů byly zároveň navrţeny moţná sanační opatření. Tato
opatření je třeba chápat jako doporučující řešení, nikoliv jako řešení jediná moţná. V průběhu
bezpečnostní inspekce byly sledovány potencionální rizika obecné povahy v silničním provozu.
V rámci tohoto posouzení bylo v řešené lokalitě identifikováno 18 deficitů. Z toho byla určena
vysoká závaţnost u téměř 6 % deficitů, střední závaţnost u 50 % a nízká u téměř 44 % deficitů.
Současně s jejich ohodnocením byla u jednotlivých deficitů určována i náročnost realizace
navrhovaných opatření. Celkem bylo navrhnuto 2 jednoduchá opatření (11 %), 9
administrativních (50 %) a 7 sloţitých řešení (39 %) Je třeba poznamenat, ţe v případě
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realizace navrhovaných opatření bude při porovnání se současným stavem výrazně zvýšena
úroveň bezpečnosti všech účastníků silničního provozu.
Nejčastějším faktorem způsobující nehody v této oblasti bylo nedodrţení bezpečné vzdálenosti
za vozidlem a tomu, ţe se řidič plně nevěnoval řízení vozidla. 68 nehod bylo způsobeno
sráţkou s vozidlem, 9 s pevnou překáţkou, 4 s chodcem (2 z nich zaviněny chodcem) a 4
s zaparkovaným vozidlem.
Na dvou křiţovatkách byl proveden dopravní průzkum, pomocí vzorců byly následně
vypočítány hodnoty RPDI a vytvořeny diagramy zatíţení jednotlivých křiţovatek a ulic, které
pomohly s návrhem řešení.
Vlastní návrh řešení celé lokality byl rozdělen na dvě základní varianty, která jsou zaměřena na
bezpečnost všech účastníků provozu. Byla zde snaha zachovat stávající uspořádání, aby
náklady byly co nejniţší. Kvůli tomu jsou šířky JP a chodníky variabilní šířky.
Varianta A zjednosměrňuje ulice v celé lokalitě a tím zmenšuje počet kolizních bodů.
Křiţovatka ulic Hodějovského a Sukova je vytvořena ve 2 alternativách, z nichţ jedna je
okruţní. Velkou výhodou této varianty je mnoţství parkovacích míst. Je navrţeno 18 podélných
parkovacích míst a 13 šikmých. V případě okruţní křiţovatky o 5 podélných parkovacích míst
více. V tomto návrhu je upraveno či navrhnuto 8 přechodů pro chodce se všemi náleţitostmi.
Zastávka autobusové dopravy ve směru z centra města je přesunuta do ulice Hodějovského do
JP:
Varianta B zjednosměrňuje pouze úsek od křiţovatky ulic Konopišťská, Nádraţní a
Hodějovského do křiţovatky Hodějovského, Sukova. Ostatní ulice zůstávají obousměrné.
V křiţovatce ulic Konopišťská a Hodějovského je navrţena okruţní křiţovatka. V návrhu je
umístěno 16 podélných parkovacích míst. Obě zastávky autobusové dopravy jsou umístěny do
zálivu, tudíţ nebrání provozu.
Obě varianty byly prověřeny vlečnými křivkami na autobus délky 13,7 m. Křiţovatky splňují
úhel kříţení a rozhledové trojúhelníky.
Závěrečná práce byla vypracována v souladu s platnými normami a technickými podmínkami.
V rámci tvorby výkresových příloh byly pouţity software AutoCAD s rozšířením Vehicle
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Tracking od firmy Autodesk, pro zpracování dat z průzkumů byl pouţit aplikace Microsoft Office
od firmy Microsoft.
Autorka diplomové práce věří, ţe na základě jejího návrhu v dané lokalitě za nádraţím
v Benešově lze vytvořit stavební projekty, po jejichţ realizaci by byla zlepšena bezpečnost i
plynulost dopravy pro všechny účastníky silničního provozu.
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