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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Označení stavby: Přeložka silnice I/20 – obchvat obce 

Kasejovice 

Druh stavby:    Liniová novostavba 

Stupeň dokumentace:  Technická studie (TST) 

Kraj:     Plzeňský  

Katastrální území:   Kasejovice 

Zpracovatel dokumentace:  David Pezl 

 

2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

Dokumentace byla vypracována s využitím následujících podkladů: 

- Aktuálně platné ČSN, ČSN EN, TP, VL 

- Podklady obdržené od společnosti PRAGOPROJEKT, a.s.: 

- Geodetické zaměření stávajícího terénu 

- Rastrová mapa 

- Ortofotomapa 

- Elektronická katastrální mapa území  

- Celostátní sčítaní dopravy z roku 2016 

- Výhledové intenzity dopravy 

- Územní plán města Kasejovice 

- Fotodokumentace 
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3 ÚVOD 

3.1 Zadání 

Zadáním bakalářské práce je vypracování návrhu obchvatu obce 

Kasejovice v Plzeňském kraji v rozsahu technické studie. Nová trasa bude 

navržena v koridoru definovaném platným územním plánem. Spolu s návrhem 

obchvatu bude zpracováno i napojení na stávající silniční síť a na západ od 

obce bude navržena styková křižovatka. 

3.2 Zdůvodnění studie 

Současná doprava procházející obcí je převážně tranzitního charakteru 

a zhoršuje situaci obyvatelstva v obci svými negativními účinky, jako jsou 

emise, vibrace a hluk. Podíl nákladních vozidel z celkového počtu vozidel na 

této komunikaci dosahuje v současnosti téměř 30 %. Stávající stav komunikace 

nevyhovuje především svými technickými parametry a nesplňuje tak požadavky 

na plynulost a bezpečnost provozu a na ochranu životního prostředí. 

3.3 Hlavní cíle řešení 

Hlavním cílem návrhu je převedení nákladní dopravy mimo centrální část 

obce na novou komunikaci, která bude splňovat požadavky silnice I. třídy. Tím 

dojde v obci ke snížení nepříznivých vlivů způsobovaných primárně tímto 

druhem dopravy. Dále dojde ke zklidnění dopravního ruchu a zároveň i ke 

zlepšení kvality života obyvatelstva obce Kasejovice. 
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4 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ 

Zájmové území se nachází v Plzeňském kraji, v okolí obce Kasejovice 

a náleží do Středočeské pahorkatiny, konkrétně do jejího geomorfologického 

celku Blatenské pahorkatiny. Samotná trasa projektované komunikace spadá 

podle regionálního členění reliéfu do podcelku Blatenské pahorkatiny 

nazývaného Nepomucká vrchovina. 

Pro koridor nově řešené trasy komunikace je charakteristická zvlněná 

krajina pohybující se ve výškovém rozmezí od cca 510 m n.m. do cca           

600 m n. m. a terén se s rostoucím staničením směrem k východu snižuje. 

Dosavadní využití území je primárně zemědělské. Krajina je rozčleněna sítí 

menších vodních toků, které se spojují a ústí do rybníků a větších řek. Na 

východ od obce Kasejovice se nachází Nesviňský rybník, v jehož těsné blízkosti 

se vyskytuje mokřad, který je evidován v konsolidované vrstvě ekosystémů 

(KVES). Severně od obce se nachází historická památka „Židovský hřbitov“. 
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5 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

5.1 Hlavní silnice I/20 

5.1.1 Příčné uspořádání 

Obchvat obce Kasejovice – silnice I/20 je navržen v návrhové kategorii 

S9,5/80 a jednotlivé šířky jsou: 

- šířka jízdního pruhu: 3,50 m 

- šířka zpevněné krajnice: 0,75 m 

- základní šířka nezpevněné krajnice při osazení pouze směrovými 

sloupky: 0,75 m 

- šířka nezpevněné krajnice v případě osazení svodidel na násypech 

větších než 3,00 m a v místech pevných překážek: 1,50 m 

5.1.2 Směrové vedení 

Přeložka silnice I/20 se na začátku staničení odklání od stávající silnice 

I/20 levotočivým obloukem o poloměru R = 700,00 m se symetrickými 

přechodnicemi délky L = 100,00 m. Ve své nejsevernější části obchvat míjí 

starý Židovský hřbitov a pravotočivým obloukem o poloměru R = 900,00 m se 

symetrickými přechodnicemi délky L = 160,00 m se stáčí směrem 

k jihovýchodu. Na konci trasy ve staničení v km 4,007 11 se trasa napojuje 

levotočivým obloukem o poloměru R = 700,00 m se symetrickými 

přechodnicemi délky L = 160,00 m ke stávající silnici I/20. 

5.1.3 Výškové vedení 

Výškově trasa se stoupajícím staničením převážně klesá a její podélné 

sklony se ve směru staničení pohybují v rozmezí od -3,53 % do +1,62 %. 

V místě stykové křižovatky ve staničení v km 0,545 33 má podélný sklon 

nivelety hodnotu -2,76 %. 
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V úseku je navrženo sedm výškových oblouků: 

1. Rv = 20 000,00 m 

2. Ru = 4 000,00 m 

3. Rv = 4 000,00 m 

4. Ru = 20 000,00 m 

5. Rv = 3 500,00 m 

6. Ru = 10 000,00 m 

7. Rv = 25 000,00 m 

5.1.4 Klopení 

Klopení splňuje požadavky „Tabulky 12 – Podélné sklony vzestupnice“ 

dle normy ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic. 

Základní příčný sklon v přímé je střechovitý se sklonem 2,50 %. 

V obloucích je navržen jednostranný příčný sklon podle poloměru oblouku. 

Klopení je provedeno kolem osy jízdního pásu. 

1. VB1 – příčný sklon v oblouku 3,00 % 

2. VB2 – příčný sklon v oblouku 2,50 % 

3. VB3 – příčný sklon v oblouku 3,00 % 

5.1.5 Odvodnění 

Odvedení vody z povrchu vozovky je zajištěno podélným a příčným 

sklonem do podélných příkupů. V celé délce trasy je zajištěn výsledný sklon    

m ≥ 0,50 %. 

Odvodnění zemní pláně je zajištěno jejím příčným sklonem, který je 

nejméně 3,00 %. 

Zpevnění příkopovou tvárnicí je provedeno v místě podélného sklonu 

příkopu větším jak 3,00 %. 

Zpevněné příkopy vlevo: 

- km 2,540 00 – km 3,140 00, dl. 600,00 m 

Zpevněné příkopy vpravo: 

- km 2,520 00 – km 2,960 00, dl. 440,00 m 
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5.1.6 Konstrukce vozovky 

Asfaltový koberec mastixový střednězrnný SMA 11S tl. 40 mm 

       ČSN EN 13108 

Asfaltový beton pro ložnou vrstvu velmi hrubý ACL 16S tl. 70 mm 

       ČSN EN 13108 

Asfaltový beton pro podkladní vrstvu  ACP 22S tl. 90 mm 

       ČSN EN 13108 

Mechanicky zpevněné kamenivo   MZK  tl. 200 mm 

Štěrkodrť      ŠDA  tl. 250 mm 

CELKEM        tl. 650 mm 

 

Konstrukce vozovky byla navržena dle návrhové úrovně porušení D0, 

třídy dopravního zatížení TDZ II a typu podloží PIII. 

5.1.7 Silniční objekty 

Na trase se nacházejí tři mosty: 

- most přes vodoteč a silnici III/17720 ve staničení                           

v km 0,900 00 – 1,180 00, délky 280,00 m 

- most přes silnici III/17727 ve staničení v km 2,140 00 – 2,180 00, 

délky 40,00 m 

- most přes potok a biokoridor ve staničení                                          

v km 3,140 00 – 3,400 00, délky 260,00 m 

 

Dále se na trase nachází celkem 5 propustků. 

1. km 0,635 50 – šikmý propustek, převod vodoteče 

2. km 1,702 11 – kolmý propustek DN800 

3. km 2,385 05 – kolmý propustek DN800 

4. km 3,648 57 – kolmý propustek DN800 

5. km 3,810 87 – kolmý propustek DN800 
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5.1.8 Výkaz výměr 

Přibližný výkaz výměr byl vypracován v programu Civil 3D 2020 a byl 

tabelizován. Celá tabulka výpočtu kubatur z příčných řezů je uvedena v příloze 

C. 2 – Výpočet kubatur. 

 

Zemní práce    MJ   Množství 

Výkop     m3   86 759,61 

Násyp     m3   172 084,43 

 

5.1.9 Bezpečnostní zařízení 

Svodidla jsou navržena na násypech větších než 3,00 m a v místech 

pevných překážek. Ostatní úseky jsou osazeny směrovými sloupky. 

Svodidla vlevo: 

- km 0,880 00 – km 1,380 00, dl. 500,00 m 

- km 1,522 30 – km 1,810 00, dl. 287,70 m 

- km 2,080 00 – km 2,500 00, dl. 420,00 m 

- km 2,980 000 – km 3,450 00, dl. 470,00 m 

Svodidla vpravo: 

- km 0,620 00 – km 1,260 00, dl. 640,00 m 

- km 1,640 00 – km 1,750 00, dl. 110,00 m 

- km 2,080 00 – km 2,460 00, dl. 380,00 m 

- km 2,980 00 – km 3,690 00, dl. 710,00 m 
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5.2 Připojení Kasejovic – směr Nepomuk 

5.2.1 Příčné uspořádání 

Připojení obce Kasejovice ve směru na Písek je navrženo v návrhové 

kategorii S9,5/50 a jednotlivé šířky jsou: 

- šířka jízdního pruhu: 3,50 m 

- šířka zpevněné krajnice: 0,75 m 

- základní šířka nezpevněné krajnice při osazení pouze směrovými 

sloupky: 0,75 m 

- šířka nezpevněné krajnice v případě osazení svodidel na násypech 

větších než 3,00 m a v místech pevných překážek: 1,50 m 

 

5.2.2 Směrové vedení 

Připojení obce Kasejovice v západní části navazuje na stávající silnici. 

Trasa obsahuje jeden pravotočivý oblouk o poloměru R = 250,00 m se 

symetrickými přechodnicemi délky L = 50,00 m. Na konci staničení              

v km 0,382 21 se trasa napojuje kolmo na nově navržený obchvat                

v km 0,545 33. 

5.2.3 Výškové vedení 

Výškově trasa se stoupajícím staničením roste a její podélné sklony se 

ve směru staničení pohybují v rozmezí od +0,95 % do +5,80 %.  

V úseku jsou navrženy dva výškové oblouky: 

1. Rv = 3 500,00 m 

2. Ru = 3 500,00 m 
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5.2.4 Klopení 

Klopení splňuje požadavky „Tabulky 12 – Podélné sklony vzestupnice“ 

dle normy ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic. 

Základní příčný sklon v přímé je střechovitý se sklonem 2,50 %. 

V obloucích je navržen jednostranný příčný sklon podle poloměru oblouku. 

Klopení je provedeno kolem osy jízdního pásu. 

1. VB1 – příčný sklon v oblouku 3,00 % 

5.2.5 Odvodnění 

Odvedení vody z povrchu vozovky je zajištěno podélným a příčným 

sklonem do podélných příkupů. V celé délce trasy je zajištěn výsledný sklon 

m ≥ 0,50 %. 

Odvodnění zemní pláně je zajištěno jejím příčným sklonem, který je 

nejméně 3,00 %. 

Zpevnění příkopovou tvárnicí je provedeno v místě podélného sklonu 

příkopu větším jak 3,00 %. 

Zpevněné příkopy vlevo: 

- km 0,000 00 – km 0,120 00, dl. 120,00 m 

Zpevněné příkopy vpravo: 

- km 0,000 00 – km 0,120 00, dl. 120,00 m 

5.2.6 Konstrukce vozovky 

Konstrukce vozovky zůstane zachována podle stávajícího stavu. 

5.2.7 Silniční objekty 

Na trase se nenacházejí žádné silniční objekty. 
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5.3 Styková křižovatka 

5.3.1 Údaje o provozu 

Při návrhu křižovatky bylo vycházeno z hodnot ročních průměrů denních 

intenzit dopravy RPDI [voz./den] v jednotlivých směrech spočtených pro rok 

2040 dle prognózy vypočítané pro variantu s výstavbou obchvatu obce 

Kasejovice. Intenzita provozu je středně vysoká a dopravní proud je cca z 30 % 

tvořen nákladními vozidly. Výpočet výhledových intenzit a kapacitní posouzení 

křižovatky je uvedeno v příloze C. 1 – Posouzení ÚKD stykové křižovatky. 

Úroveň kvality dopravy na křižovatce odpovídá dle normy ČSN 73 6102 

(tabulka A. 2 – Mezní hodnoty střední doby zdržení na vjezdu do úrovňové 

neřízené křižovatky) označení B, tedy zdržení ještě bez front, se střední dobou 

zdržení tw ≤ 20 s. 

5.3.2 Směrové uspořádání 

Novostavba vedlejší silnice „Připojení Kasejovic – směr Nepomuk“ se na 

hlavní silnici napojuje kolmo v km 0,545 33. Novostavba přeložky silnice I/20 je 

navržena v návrhové kategorii S9,5/80 a novostavba vedlejší silnice, která 

připojuje obec Kasejovice na západě, pak v kategorii S9,5/50.  

Novostavba přeložky silnice I/20 je rozšířena tak, aby vznikl prostor pro 

odbočovací pruh šířky 3,25 m pro odbočení z hlavní silnice vlevo. Toto rozšíření 

se provede nalevo ve směru rostoucího staničení. Odbočovací pruh sestává 

z čekacího úseku délky 30,00 m, deceleračního úseku délky 70,00 m 

a vyřazovacího úseku délky 60,00 m. Délka rozšiřovacího klínu je 145,00 m. 

Pro odbočení vpravo z hlavní silnice je uvažována návrhová rychlost    

30 km/h. Za účelem zvýšení plynulosti silničního provozu je pro odbočení 

vpravo z hlavní silnice zřízen vyřazovací klín délky 60,00 m, na který navazuje 

směrový oblouk o poloměru R = 30,00 m se symetrickými přechodnicemi délky 

L = 30,00 m. Vyřazovací klín a odbočná větev A je lemována zpevněnou 

krajnicí šířky 0,75 m, ve které se nachází vodící čára šířky 0,25 m. Ve 

směrovém oblouku větve A křižovatky je jízdní pruh rozšířen na 4,80 m. Větev 

A je oddělena fyzickým směrovým ostrůvkem. Ten je od odbočných větví 
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oddělen dopravním stínem o šířce 0,50 m a od průběžného jízdního pruhu na 

hlavní silnici zpevněnou krajnicí šířky 1,75 m, na které se nachází vodící čára 

šířky 0,25 m a také dopravní stín. Vrcholy ostrůvku jsou zaobleny poloměrem 

0,50 m, resp. 0,75 m.  

Pro odbočení vpravo z vedlejší silnice je uvažována návrhová rychlost 

25 km/h. Ve větvi B je navržen směrový oblouk o poloměru R = 25,00 m se 

symetrickými přechodnicemi délky L = 25,00 m. Ve směrovém oblouku je 

vozovka rozšířena na 5,05 m. Větev pro pravé odbočení z vedlejší komunikace 

je oddělena pouze dopravním stínem. 

Na vyústění vedlejší silnice je navržen kapkovitý dělící ostrůvek. Poloměr 

ostrůvku pro odbočení vlevo i vpravo je 13,00 m. Jízdní pruh pro levé odbočení 

z vedlejší silnice se rozšíří na 6,80 m a jízdní pruh pro levé odbočení z hlavní se 

rozšíří také na 6,80 m. Kapkovitý ostrůvek je lemován dopravním stínem šířky 

0,50 m. 

5.3.3 Výškové vedení 

Navržené výškové vedení v oblasti křižovatky respektuje vedení nivelety 

nově navržené přeložky silnice I/20 i navržené silnice připojující obec 

Kasejovice. Na hlavní silnici je v celé šířce zpevněné plochy zachován příčný 

střechovitý sklon 2,50 %, na který se v přímém úseku napojuje vedlejší silnice 

podélným sklonem +2,50 %. 

Větve pro obě pravá odbočení jsou řešeny návrhem vlastního podélného 

profilu s vloženými výškovými zakružovacími oblouky. Ve větvi A se nachází 

vypuklý oblouk o poloměru Rv = 1 200,00 m, který v inflexním bodě přechází do 

vydutého oblouku o poloměru R = 1 200,00 m. Ve větvi B je navržen pouze 

vypuklý oblouk o poloměru R = 850,00 m. 

5.3.4 Klopení 

V obou větvích křižovatky je navržen dostředný příčný sklon 2,5 %. 
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5.3.5 Odvodnění 

Odvedení vody z povrchu vozovky je zajištěno podélným a příčným 

sklonem do podélných příkupů. V celé délce trasy je zajištěn výsledný sklon 

m ≥ 0,50 %. 

Odvodnění zemní pláně je zajištěno jejím příčným sklonem, který je 

nejméně 3,00 %. 

Zpevnění příkopovou tvárnicí je provedeno v místě podélného sklonu 

příkopu větším jak 3,00 %. 

Zpevněné příkopy vpravo: 

- km 0,015 00 – km 0,060 00, dl. 45,00 m 

5.3.6 Konstrukce vozovky 

Konstrukce vozovky bude navržena stejná jako u vedlejší silnice 

„Připojení Kasejovic – směr Nepomuk“. 

5.3.7 Silniční objekty 

V křižovatce se nenacházejí žádné silniční objekty. 

5.3.8 Dopravní značení 

Dopravní značení je navrženo v souladu s TP 65 a TP 133. Navrženo je 

vodorovné dopravní značení s cílem usměrnění průjezdu vozidel křižovatkou, 

určení přednosti v jízdě a usnadnění orientace řidičů. 

5.3.9 Rozhledové poměry 

Pro stykovou křižovatku byly zpracovány rozhledové poměry uvedené 

v příloze B – Rozhledové poměry P4 a B – Rozhledové poměry P6. 

Pro zajištění rozhledových poměrů pro P4 – Dej přednost v jízdě, se levá 

strana křižovatky nachází v zářezovém řešení, které bude nutné upravit tak, aby 

rozhledy vyhověly dle normy ČSN 73 6102. Pravá strana křižovatky se nachází 

v násypovém řešení, a tedy pro tyto poměry vyhoví. 
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Rozhledové poměry na P6 – Stůj, dej přednost v jízdě, vyhoví v celém 

řešeném úseku křižovatky a přeložky silnice I/20. 

5.4 Přeložka silnice III/17720 

5.4.1 Příčné uspořádání 

Přeložka silnice III/17720 je navržena v návrhové kategorii S6,5/60  

a jednotlivé šířky jsou: 

- Šířka jízdního pruhu: 2,75 m 

- Šířka zpevněné krajnice: 0,00 m 

- Základní šířka nezpevněné krajnice při osazení pouze směrovými 

sloupky: 0,75 m 

- Šířka nezpevněné krajnice v případě osazení svodidel na násypech 

větších než 3,00 m a v místech pevných překážek: 1,50 m 

5.4.2 Směrové vedení 

Přeložka silnice je na začátku staničení napojena na svůj stávající stav. 

Trasa obsahuje jeden pravotočivý oblouk o poloměru R = 250,00 m se 

symetrickými přechodnicemi délky L = 60,00 m. Na konci staničení              

v km 0,384 70 se trasa napojuje opět na její stávající stav. 

5.4.3 Výškové vedení 

Podélné sklony trasy se ve směru staničení pohybují v rozmezí od           

-1,09 % do +6,00 %.  

V úseku jsou navrženy dva výškové oblouky: 

1. Rv = 1 200,00 m 

2. Ru = 3 000,00 m 

5.4.4 Klopení 

Klopení splňuje požadavky „Tabulky 12 – Podélné sklony vzestupnice“ 

dle normy ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic. 
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Základní příčný sklon v přímé je střechovitý se sklonem 2,50 %. 

V obloucích je navržen jednostranný příčný sklon podle poloměru oblouku. 

Klopení je provedeno kolem osy jízdního pásu. 

1. VB1 – příčný sklon v oblouku 4,50 % 

5.4.5 Odvodnění 

Odvedení vody z povrchu vozovky je zajištěno podélným a příčným 

sklonem do podélných příkupů. V celé délce trasy je zajištěn výsledný sklon 

m ≥ 0,50 %. 

Odvodnění zemní pláně je zajištěno jejím příčným sklonem, který je 

nejméně 3,00 %. 

Zpevnění příkopovou tvárnicí je provedeno v místě podélného sklonu 

příkopu větším jak 3,00 %. 

Odvodnění bude podrobněji řešeno ve vyšším stupni projektové 

dokumentace. 

5.4.6 Konstrukce vozovky 

Konstrukce vozovky zůstane zachována podle stávajícího stavu a bude 

podrobněji řešeno ve vyšším stupni projektové dokumentace. 

5.4.7 Silniční objekty 

Silniční objekty budou podrobněji řešeny ve vyšším stupni projektové 

dokumentace. 
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5.5 Přeložka silnice III/17727 

5.5.1 Příčné uspořádání 

Přeložka silnice III/17727 je navržena v návrhové kategorii S6,5/60  

a jednotlivé šířky jsou: 

- Šířka jízdního pruhu: 2,75 m 

- Šířka zpevněné krajnice: 0,00 m 

- Základní šířka nezpevněné krajnice při osazení pouze směrovými 

sloupky: 0,75 m 

- Šířka nezpevněné krajnice v případě osazení svodidel na násypech 

větších než 3,00 m a v místech pevných překážek: 1,50 m 

5.5.2 Směrové vedení 

Přeložka silnice se nachází pouze v přímém úseku délky 136,89 m. 

5.5.3 Výškové vedení 

Podélné sklony trasy se ve směru staničení pohybují v rozmezí od           

-2,51 % do -0,98 %.  

V úseku je navržen pouze jeden vypuklý výškový oblouk o poloměru 

R = 2 000,00 m. 

5.5.4 Klopení 

Trasa se nachází v přímém úseku, a proto nebylo potřeba klopit v celé 

délce její úpravy. 

5.5.5 Odvodnění 

Odvedení vody z povrchu vozovky je zajištěno podélným a příčným 

sklonem do podélných příkupů. V celé délce trasy je zajištěn výsledný sklon 

m ≥ 0,50 %. 

Odvodnění zemní pláně je zajištěno jejím příčným sklonem, který je 

nejméně 3,00 %. 
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Odvodnění bude podrobněji řešeno ve vyšším stupni projektové 

dokumentace. 

5.5.6 Konstrukce vozovky 

Konstrukce vozovky zůstane zachována podle stávajícího stavu a bude 

podrobněji řešeno ve vyšším stupni projektové dokumentace. 

5.5.7 Silniční objekty 

Silniční objekty budou podrobněji řešeny ve vyšším stupni projektové 

dokumentace. 

5.6 Mimoúrovňová křižovatka 

Pro připojení obce Kasejovice ve východní části byly předběžně 

navrženy osy a nivelety větví mimoúrovňové křižovatky, která bude podrobněji 

řešena ve vyšším stupni projektové dokumentace. 

5.6.1 Směrové uspořádání 

Ve větvi A ve směru Písek – Kasejovice je uvažována návrhová rychlost 

40 km/h. Za účelem zvýšení plynulosti silničního provozu je pro odbočení 

vpravo z hlavní silnice zřízen vyřazovací klín délky 60,00 m, na který navazuje 

směrový oblouk o poloměru R = 70,00 m se symetrickými přechodnicemi délky 

L = 40,00 m. Následuje levotočivý oblouk o poloměru R = 50,00 m se 

symetrickými přechodnicemi délky L = 40,00 m. Větev míjí jižní část 

Nesviňského rybníka pravotočivým obloukem o poloměru R = 50,00 m se 

symetrickými přechodnicemi délky L = 40,00 m a napojuje se na stávající stav 

silnice ve staničení v km 0,401 85. 

Ve větvi B ve směru Kasejovice – Písek je uvažována návrhová rychlost 

35 km/h. Ve větvi je navržen jeden směrový oblouk o poloměru R = 50,00 m se 

symetrickými přechodnicemi délky 40,00 m. Připojovací pruh sestává 

z oddělovacího úseku délky 30,00 m, manévrovacího úseku délky 115,00 m 

a zařazovacího úseku délky 50,00 m. Celková délka připojovacího pruhu tedy 

činí 195,00 m. 



Obchvat obce Kasejovice – silnice I/20, Příloha A – Technická zpráva David Pezl 

21 

 

Základní šířka jízdních pruhů větví činí 3,50 m a bude provedeno 

rozšíření v oblouku dle ČSN 73 6102, Tabulka 38 – Rozšíření jízdních pruhů ve 

směrových obloucích na větvích křižovatek Δ a v m. 

5.6.2 Výškové vedení 

Navržené výškové vedení v oblasti křižovatky respektuje vedení nivelety 

nově navržené přeložky silnice I/20, na které je v místech napojení větví příčný 

dostředný sklon 3,00 %. 

Obě větve jsou řešeny návrhem vlastního podélného profilu s vloženými 

výškovými zakružovacími oblouky. Ve větvi A se nachází jeden vypuklý oblouk 

o poloměru Rv = 800,00 m a jeden vydutý oblouk o poloměru R = 2 300,00 m. 

Ve větvi B jsou také navrženy dva oblouky, a sice vydutý oblouk o poloměru 

R = 300,00 m a vypuklý oblouk o poloměru R = 250,00 m. 

5.6.3 Klopení 

V obou větvích mimoúrovňové křižovatky je navržen dostředný příčný 

sklon 2,5 % a klopení splňuje požadavky „Tabulky 12 – Podélné sklony 

vzestupnice“ dle normy ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic. 

5.6.4 Odvodnění 

Odvedení vody z povrchu vozovky je zajištěno podélným a příčným 

sklonem do podélných příkupů. V celé délce trasy je zajištěn výsledný sklon 

m ≥ 0,50 %. 

Odvodnění zemní pláně je zajištěno jejím příčným sklonem, který je 

nejméně 3,00 %. 

Zpevnění příkopovou tvárnicí je provedeno v místě podélného sklonu 

příkopu větším jak 3,00 %. 

Podrobně bude odvodnění řešeno ve vyšším stupni projektové 

dokumentace. 
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5.6.5 Konstrukce vozovky 

Návrh konstrukce vozovky bude řešen ve vyšším stupni projektové 

dokumentace. 

5.6.6 Silniční objekty 

Silniční objekty budou řešeny ve vyšším stupni projektové dokumentace. 

5.6.7 Dopravní značení 

Dopravní značení bude řešeno ve vyšším stupni projektové 

dokumentace. 
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6 ZÁVĚR 

Projektovaná trasa přeložky silnice I/20 je v souladu s aktuálně platným 

koridorem definovaným územním plánem obce Kasejovice a spolu s řešenou 

stykovou křižovatkou vyhovuje normovým požadavkům. Dále byly navrženy 

přeložky silnic III. tříd, a sice III/17720 a III/17727, které taktéž odpovídají 

normovým požadavkům. Vypracován byl i předběžný návrh mimoúrovňové 

křižovatky na východ od obce Kasejovice, která bude podrobněji řešena ve 

vyšším stupni projektové dokumentace. 
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