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ABSTRAKT 

 

Předmětem diplomové práce „Technická studie jihovýchodního úseku Hostivařské 

spojky“ je navržení silniční liniové stavby v návrhové kategorii S/11,5/50 propojující ulici 

Kutnohorská/Přátelství a Silniční okruh kolem Prahy úsek 511. Dále řeší křížení liniové stavby 

s ulicí Bečovská a napojení liniové stavby na ulici Kutnohorská/Přátelství. Obě napojení jsou 

řešena okružními křižovatkami.  
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ABSTRACT 

 

The diploma thesis „Technical Design of the South-eastern Part of the Hostivařská 

Junction“ is design road line construction in category S/11,5/50, that connecting 

Kutnohorská/Přátelství street and Prague road ring section 511. Diploma thesis also solves 

cross road line construction with Bečovská street and connection of the road line construction 

to Kutnohorská street. Both intersection are solved by roundabouts.  
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Seznam použitých zkratek 

AK autobusy kloubové 

av  stupeň vytížení 

av,lim nejvyšší přípustná hodnota stupně vytížení 

b vzdálenost kolizních bodů 

Bpv Výškový systém Baltský po vyrovnání 

C cyklisté 

Cb kapacita připojení na konci spojovací větve 

Ce kapacita výjezdu 

CV kapacita vjezdu 

D vnější průměr okružní křižovatka 

DPH daň z přidané hodnoty 

I intenzita dopravy 

IA intenzita autobusů 

IM intenzita motocyklů 

IAK  intenzita kloubových autobusů 

Ib intenzita dopravy na spojovací větvi 

IC intenzita cyklistů 

Ie(+1) intenzita dopravy na následujícím výjezdu z okruhu 

Ie intenzita dopravy na výjezdu z okružní křižovatky 

Ii intenzita dopravy na vjezdu do okružní křižovatky 

INA intenzita nákladních automobilů 

INS intenzita nákladních souprav 

Io intenzita dopravy  na okruhu v místě vjezdu 

IOA intenzita osobních automobilů 

IPED intenzita přecházejících chodců 

KP  kružnice - přechodnice 

Lb délka spojovací větve 

Lkk vzdálenost vnějšího okraje okružního jízdního pásu na následujícím výjezdu a místa 

připojení spojovací větve  

Lkol vzdálenost mezi kolizním bodem na výjezdu z okružního jízdního pásu a kolizním  

bodem na vjezdu na okružní jízdní pás 

L95% délka fronty (95% času během časového intervalu je fronta kratší, než udává  

hodnotaL95% ve zbývajících 5% času se připouští fronta delší) 

M motocykly 

MK místní komunikace 
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NA nákladní automobily 

ne počet jízdních pruhů na výjezdu 

no počet jízdních pruhů na okruhu v místě vjezdu 

NS nákladní soupravy 

nv  počet jízdních pruhů na vjezdu 

OA osobní automobily 

PK přechodnice – kružnice 

PT přechodnice – tečna  

Re poloměr výjezdu        

Rez  rezerva kapacity 

Rv poloměr vjezdu 

SOKP  Silniční okruh kolem Prahy 

S-JTS Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

TP  tečna - přechodnice 

tw střední doba zdržení 

tw,lim nejvyšší přípustná doba zdržení 

UKD úroveň kvality dopravy 

UKDlim nejvyšší přípustná úroveň kvality dopravy 
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0 Úvod 

Nadřazené silniční komunikace Hlavního města Prahy jsou provozovány v radiálně okružním 

systému. V hlavním městě jsou naplánovány a částečně vybudovány dva okruhy. První je 

Městský okruh, který je vnitřním okruhem a Pražský okruh nebo ho lze nazývat také jako 

Silniční okruh kolem Prahy je vnějším okruhem. Je značen jako dálnice D0. Komunikace, které 

tyto dva okružní systémy propojují, se nazývají radiály. Tento systém byl vybudován pro odklon 

tranzitní dopravy. Tato doprava je dále přerozdělena na dálniční síť České republiky, která je 

napojena na okruhy. Další charakteristikou tohoto systému je, že propojuje okrajové městské 

části a příměstské části s vnitřním územím města.  

Pražský okruh je rozdělen do jedenácti úseků značených jako 510 - 520. Dnes je v provozu 

západní až jižní část okruhu, konkrétně úseky 512 D1 – Jesenice - Vestec, 513 Vestec – 

Lahovice, 514 Lahovice – Slivenec, 515  Slivenec – Třebonice, 516 Třebonice – Řepy, 517 

Řepy – Ruzyně a úsek 510 v severovýchodní části Satalice - Běchovice. Do provozu celého 

Pražského okruhu chybí dostavět 44 km z celkových 83 km.  

Městský okruh je v provozu od úseku Štěrboholské radiály, přes Jižní spojku, Barrandovský 

most, Zlíchov, Radlická, Strahovský tunel až po tunely v komplexu Blanka. V současné době 

chybí v provozu severovýchodní část okruhu v délce úseku 10,1 km. Radiály, které propojují 

oba okruhy, jsou v provozu dvě. Chuchelská, která propojuje D4 s Prahou a Chodovská 

vedena z jihojihovýchodu spojující Prahu s D1. 

Diplomová práce se zabývá propojovací komunikací, která bude nezbytnou součástí pro 

správné fungování silničního systému v Praze, který byl popsán výše. Hostivařská spojka je 

rozdělena do tří staveb. Stavba č. 42820 Komunikační propojení Průmyslová – Kutnohorská 

řeší propojení Městského okruhu s ulicí Kutnohorská. Na ní navazuje další část, Stavba č. 

42674 Obchvatová komunikace Dolní Měcholupy, jak z názvu vyplívá, bude tvořit obchvat 

městské části Dolní Měcholupy. Poslední část Hostivařské spojky je stavba č. 42823, 

Propojovací komunikace Kutnohorská – SOKP, která je předmětem této práce. Stavba 

významně odkloní vysoké intenzity ze zastavěné části Uhříněvsi a zlepší mobilitu uvnitř 

zastavěného území.  
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1 Identifikační údaje 

1.1  Stavba 

Název stavby:   Technická studie jihovýchodního úseku Hostivařské spojky 

Charakter stavby:  liniová, silniční 

Druh stavby:   novostavba silniční infrastruktury 

Kraj:    Hlavní město Praha 

Okres:    Praha 

Katastrální území:  Uhříněves  

Dubeč  

Hájek u Uhříněvsi  

Dolní Měcholupy  

 

1.2 Zadavatel/Objednatel 

Název:    České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní 

Sídlo:    Horská 3  

Praha 2 

128 03 

 

1.3 Zhotovitel studie 

Jméno:   Bc. Jan Šátek 

Sídlo:    Rynárec 104 

394 01 Rynárec 

 

2 Zdůvodnění studie 

Stavba jihovýchodního úseku Hostivařské spojky řeší propojení ulice Kutnohorská/Přátelství a 

SOKP, konkrétně s budoucím úsekem 511.  Hostivařská spojka je rozdělena do tří staveb. 

Napojení komunikace na úsek 511 přerozdělí dopravní intenzity v území jihovýchodní části 

Prahy. 

Stavba je nezbytná z důvodu plánované výstavby úseku 511 a dostavění posledního úseku 

Městského okruhu. Oba okruhy v této části hlavního města chybí. Hostivařská spojka bude 

spojovat oba okruhy. Po výstavbě úseku 511, který je navržen v šestipruhovém provedení, 

dojde ke zkapacitnění sítě Pražského okruhu. Části úseku 511 jsou vedeny v tunelech. Nové 

dopravní zatížení přibyde z úseku 512 Jesenice – Vestec a připojení dálnice D1 u Modletic. 

Tato výstavba výrazně sníží intenzity na Městském okruhu, které spádují na Hradec Králové, 
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Liberec, Mladou Boleslav nebo jiné cíle s napojením na dálnice D11 a D10. Na dálnici D0 

v úseku 511 bude napojeno město Říčany. Ze severu bude úsek 511 připojen již k vystavěné 

části 510 Satalice - Běchovice v místě mimoúrovňového křížení Českobrodská. Na toto křížení 

bude napojena silnice I/12 ze směru Kolín. Je zřejmé, že po výstavbě těchto plánovaných 

staveb, bude jihovýchodní část Prahy lépe dosažitelná a obsloužitelná pomocí silniční 

dopravy. 

Jihovýchodní úsek Hostivařské spojky bude odklánět vysoké intenzity dopravy z komunikace 

I/2 a zároveň bude plnit funkci obchvatu Uhříněvsi. Převážně těžká nákladní doprava bude 

odkloněna mimo Uhříněves. Důsledek obchvatu vyvolá snížení intenzit vedené přes Uhříněves 

spádující na silnici I/2. Budou sníženy hladiny hluku v zastavěné části území. Zvýší se 

bezpečnost dopravy v závislosti na snížení intenzit, v návaznosti na tyto skutečnosti bude celá 

městská část Uhříněvsi více atraktivnější z hlediska pobytové funkce.  

     

3 Stanovení zájmové oblasti 

Navrhovaná stavba se nachází v jihozápadní části Hlavního města Prahy v městských částech 

Praha – Uhříněves, Praha – Dubeč, Praha – Hájek u Uhříněvsi a Praha – Dolní Měcholupy. 

Začátek stavby je situován na místní komunikaci Kutnohorská/Přátelství na 

rozhraní katastrálních území Uhříněves a Dolní Měcholupy. Konec stavby je v katastrálním 

území Hájek u Uhříněvsi, kde je stavba napojena na mimoúrovňovou křižovatku deltovitého 

tvaru, která je součástí úseku 511. Území dané varianty bylo vymezeno územním plánem 

Hlavního města Prahy. Stavba je považována za veřejně prospěšnou stavbu. Vymezený 

koridor trasy protíná následující plochy se způsobem využití: 

- Zeleň městská a krajinná  

- Louky a pastviny  

- Orná půda a plochy pro pěstování zeleniny 

Koridor trasy je veden přes přírodní park Říčanka, který má ráz venkovské krajiny. V parku je 

dominantou Podleský rybník, který má rozlohu téměř 14 ha.  V území je několik dalších 

menších rybníků a niva potoka Říčanka, dále se zde rozprostírají louky a lesní porosty. 

Severně nad Podleským rybníkem je Výzkumný chov jelenů. Součástí přírodního parku 

Říčanka je Zvláště chráněné území a jejich ochranné pásmo Lítožnice. Území je významným 

hnízdištěm ptactva. 
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 Zastavěné plochy městské části Prahy 22 se skládají z následujících celků: 

- Uhříněves 

- Pítkovice 

- Hájek u Uhříněvsi  

- Kolovraty 

- Nedvězí  

- Královice 

- Benice 

K 1. 1. 2021 byl celkový počet obyvatel v této městské části 17 533 včetně cizinců. Na 

obrázcích 1 – 9 jsou fotografie současného stavu zájmové oblasti. V příloze 1 je přehledná 

situace. 
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Obrázek 1. Pohled na Podleský rybník (zdroj: www.wikipedie.org) 

 

 

Obrázek 2. Pohled do ulice Kutnohorská (zdroj: foto autora) 

http://www.wikipedie.org/
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Obrázek 3. Pohled do ulice Kutnohorská v místě okružní křižovatky (zdroj: foto autora) 
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Obrázek 4. Pohled z ulice Bečovská v místě propojovací komunikace (zdroj: foto autora) 
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Obrázek 5. Vjezd do zastavěné oblasti městské části Praha – Dubeč (zdroj: foto autora) 

 
 

 
Obrázek 6. Ulice Bečovská ve směru Uhříněves (zdroj: foto autora) 
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Obrázek 7. V místě  křížení účelové komunikace s estakádou (zdroj: www.mapy.cz) 

 

 
Obrázek 8. V místě cyklotrasy A239 severně nad křížením s propojovací komunikací (zdroj: www.mapy.cz) 

http://www.mapy.cz/
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Obrázek 9.  Místo napojení propojovací komunikace na SOKP (zdroj: www.mapy.cz) 

4 Výchozí údaje pro návrh 

4.1 Podklady 

Pro zpracování této technické studie byly použity následující podklady: 

- Digitální katastrální mapa (DKM) 

- Geodetické zaměření zájmového území stavby v souřadnicovém systému S-JTSK a 

výškovém systému Bpv 

- Územní plán Hlavního města Prahy 

- Místní šetření 

- Dopravně inženýrské podklady pro ,,Stavba č. 42823 Propojovací komunikace 

Kutnohorská – SOKP“, Praha 22 (Uhříněves) – Uhříněves 

- Katastrální mapy 

- Ortofotomapy  
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4.2 Charakteristiky stávající dopravní sítě 

Propojovací komunikace Hostivařské spojky kříží pozemní komunikaci v ulici 

Kutnohorská/Přátelství. Tato komunikace je místní komunikace skupiny B, sběrná 

komunikace. Na tuto komunikaci je napojeno několik účelových komunikací. Součástí 

dopravního prostoru této místní komunikace jsou chodníkové plochy po pravé straně ve 

staničení na Uhříněves a autobusové zálivy. Šířky stávajících vozovek byly změřeny 

z geodetického zaměření. Šířka vozovky v ulici Kutnohorská/Přátelství je 7,10 – 7,80 m, 

v místě autobusového zálivu dosahuje šířka až 10,5 m. Další křížení je s ulicí Bečovská. Tato 

komunikace je místní komunikace skupiny C, obslužná komunikace. Propojuje části Dubeč a 

Uhříněves. V ulici Bečovská se pohybuje šířka vozovky v hodnotách od 5,35 – 6,50 m. Třetí 

křižující komunikace je vedena z Dubče do osady Netluky. Je to účelová komunikace, která 

obsluhuje přilehlé zemědělské plochy. Ze zaměření se šířka koruny vozovky pohybuje 

v rozmezí 2,50 – 4,00 m. Poslední křížení je s účelovou komunikací severně nad osadou 

Netluky. Po této účelové komunikaci jsou vedeny cyklotrasy A239 a A24. Šířka koruny vozovky 

komunikace nad osadou Netluky je 4,50 – 6,00 m.  

 

4.3 Návrhové uspořádání  

Návrhová kategorie dvoupruhové silnice Hostivařské spojky byla zvolena jako S11,5/50. 

Návrhová rychlost pro tuto kategorii dle ČSN 73 6101 je 90 km/h, 80 km/h nebo 70 km/h. Z 

důvodu vedení trasy v intravilánu, byla zvolena návrhová rychlost 50 km/h. Koruna silniční 

komunikace je složena z následujících prvků: 

Jízdní pruh:                                          

Jízdní pruh:                                         

Zpevněná krajnice:                              

Zpevněná krajnice:                             

Nezpevněná krajnice:                         

Nezpevněná krajnice:                         

a 

a 

c 

c 

e 

e 

3,50 m 

3,50 m    

1,75 m 

1,75 m 

0,75 m (vč. směrového sloupku) 

0,75 m (vč. směrového sloupku) 

Celkem:                                                            12,00 m 

Směrové sloupky byly osazeny z důvodu, že krajina, ve které je trasa vedena, má charakter 

extravilánu. Na násypech, které jsou vyšší než 3,00 m, jsou osazena silniční svodidla.  
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Konstrukce vozovky byla navržena dle TP 170 a vychází z následujících charakteristik: 

- Návrhová úroveň porušení D1 

- Třída dopravního zatížení II 

- Index mrazu   350°C/rok 

- Podloží    PIII 

- Vodní režim   Kapilární 

 

Konstrukce vozovky na propojovací trase má následující vrstvy: 

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy 

Postřik spojovací emulzní 

Asfaltový beton pro ložní vrstvy 

Postřik spojovací emulzní  

Asfalt pro podkladní vrstvy 

Postřik infiltrační emulzní 

Směs kameniva stmelená cementem 

Štěrkodrť                                                                  

 ACO 11+ PmB 45/80-55                 40 mm 

 PS-CP                                       0,35 kg/m2                                   

ACL 16+, PmB 25/55-60                  70 mm 

PS-CP                                        0,35 kg/m2                                   

ACP 16+ 50/70                                60 mm 

PI-C                                            0,60 kg/m2 

SC C8/10                                       170 mm 

ŠD                                          min. 250 mm 

Celkem                                                                                                           min. 590 mm

 

4.4 Uspořádání mostních objektů 

Na trase propojovací komunikace je navržena estakáda. Předpokládaná délka rozpětí jednoho 

pole estakády je odhadována na 40,00 m. Výška nosné konstrukce je navržena v poměru 1:20 

vzhledem k délce rozpětí pole. Výška nosné konstrukce by měla být navržena v přibližné 

tloušťce 2,00 m. Podjezdná výška je zjistitelná ze známých parametrů, nivelety trasy, výšky 

terénu a tloušťce nosné konstrukce. Podjezdná výška se pohybuje v rozmezí 2,00 – 3,00 m. 

Šířkové uspořádání na estakádě navazuje na propojovací trasu a je rozšířeno o bezpečnostní 

a zádržné systémy. 

Uspořádání na estakádě je složeno z následujících prvků: 

Jízdní pruh:    3,50 m 

Jízdní pruh:   3,50 m  

Zpevněná krajnice:  1,75 m 

Zpevněná krajnice   1,75 m 

Nezpevněná krajnice:   0,50 m 

Nezpevněná krajnice:   0,50 m 

Mostní svodidlo H3   0,65 m 

Mostní svodidlo H3   0,65 m 
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Chodník    0,75 m 

Chodník     0,75 m 

Mostní zábradlí   0,30 m 

Mostní zábradlí   0,30 m 

Celkem    14,90 m 

 

4.5 Dopravně inženýrské údaje 

Ze získaných dopravně inženýrských podkladů z oblasti Prahy 22 – Uhříněves, byly zjištěny 

výhledové intenzity automobilové dopravy. Tato data jsou platná pro aktuální období územního 

plánu hlavního města Prahy. Výpočtové modely byly provedeny pro oblasti křížení propojovací 

komunikace se stávající dopravní sítí v ulicích Kutnohorská/Přátelství a Bečovská. Výstupy 

těchto dat jsou na obrázcích 10 a 11, kde jsou znázorněny pomocí kartogramů. Kartogramy 

zobrazují roční průměr denních intenzit pro jednotlivé směry. 

Kartogramy rozdělují dva typy vozidel, a to pomalá vozidla a všechna vozidla. Ve skupině 

všechna vozidla jsou započítány osobní automobily a vozidla nad 3,5 t (pomalá vozidla). Každý 

směr byl poté vynásoben koeficientem KRPDI,50 = 0,119 pro získání padesátirázových intenzit. 

Tyto hodnoty pro každou křižovatku jsou v tabulkách 1 a 2. Tento přepočet je nezbytný pro 

následující výpočty a posouzení kapacit okružních křižovatek. Padesátirázová intenzita 

dopravy je 50. nejvyšší hodnota hodinové intenzity dopravy. [11] 
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Obrázek 10. Kartogram dopravních intenzit v křižovatce Kutnohorská [voz/den] 

 

Obrázek 11. Kartogram dopravních intenzit v křižovatce Bečovská [voz/den] 
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Tabulka 1. Přepočet výhledových intenzit na padesátirázové intenzity na křižovatce Kutnohorská 

 

 

Tabulka 2. Přepočet výhledových intenzit na padesátirázové intenzity na křižovatce Bečovská 
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5 Charakteristiky území 

Stavba je vedena nezastavěným územím v městských částech Dolní Měcholupy a Uhříněves, 

kde je začátek úseku. Trasa dále protíná nezastavěné území městské části Dubeč. Konec 

úseku je v městské části Hájek u Uhříněvsi. Výškový horizont je v rozmezí 275 – 290 m. n. m. 

Typ georeliéfu území je vysočina. Její geomorfologickou jednotkou je pahorkatina.  V území 

se nenachází žádná ložiska nerostů a neprobíhá v něm žádná hornická činnost. Geologický 

průzkum nebyl v rámci studie proveden. 

Území je obsluhováno místními a účelovými komunikacemi. Místní komunikace 

Kutnohorská/Přátelství na začátku úseku trasy. Místní komunikace Bečovská z Dubče do 

Uhříněvsi. Dále obsluhu území zajišťuje účelová komunikace, která spojuje ulici Bečovskou a 

osadu Netluky, komunikace obsluhuje území Podleského rybníku a přilehlých ploch s různým 

využitím. Poslední účelová komunikace v území je vedena ze severovýchodní části Dubče do 

městské části Královice a odbočka této komunikace směřuje do Uhříněvsi. Jiné komunikace 

v území nejsou. Průzkum existence inženýrských sítí nebyl proveden, a proto není zjištěno, 

jaké inženýrské sítě prochází územím. Z místního šetření byl zjištěn průchod nadzemního 

silového vedení.  

Dráhy v řešeném území nejsou, ale ve vzdálenosti do 1000 m od křížení propojovací 

komunikace s ulicí Kutnohorsko se nachází železniční stanice Dolní Měcholupy. Stanice je na 

elektrifikované železniční trati číslo 221 vedoucí z Prahy do Benešova. Další železniční stanicí 

na této trati je stanice Praha – Uhříněves, která je vzdálená 1800 m od začátku hlavní trasy. 

Plochy  v jihovýchodní části  Podleského rybníka a Říčanského potoka  jsou v záplavové 

oblasti kategorie skupin Q20 – dvacetiletá voda a Q100 – stoletá voda. Tyto plochy jsou 

v ochranném pásmu jako hranice zátopových oblastí. Dle územního systému ekologické 

stability je v území lokální biokoridor L4/263, regionální biokoridor R4/39 a regionální 

biokoridor L2/108.  

V území jsou ochranná a bezpečnostní pásma energetických liniových staveb. Na konci stavby 

se nachází hranice silničního ochranného pásma dálnic, rychlostních silnic, rychlostních 

místních komunikací a ostatních silnic I. třídy od úseku 511. 

 

6 Základní údaje navržených variant 

6.1 Směrové a výškové řešení 

Stavba byla navržena ve vymezeném území, protože navazuje na veřejně prospěšnou stavbu, 

jejíž koridor je zakreslen v územním plánu hlavního města Prahy. Směrové a výškové řešení 
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je navrženo tak, aby bylo zajištěno co nejméně záborů. Na trase jsou navrženy 3 směrové 

oblouky. ZÚ trasy je plynule napojen na okružní křižovatku Kutnohorská, jejíž větve plynule 

navazují na stávající dopravní síť. Začátek trasy nemůže být napojený blíže k Uhříněvsi, 

z důvodu stožárů, které nesou inženýrské sítě velmi vysokého napět. Trasa je v bodě PK 0,106 

074 km uvedena do pravotočivého směrového oblouku až do staničení KP 0,393 405 km. 

Poloměr směrového oblouku je 375,000 m. Za okružní křižovatkou Bečovská je trasa v bodě 

PT 0,493 405 km uvedena do přímého úseku až do staničení TP 1,176 661 km. V bodě PK 

1,326 617 km je trasa v levotočivém směrovém oblouku o poloměru 825,000 m. Na konci 

estakády v bodě PT 2,049 658 km je trasa vedena v přímé. KÚ je ve staničení 2,650 000 km. 

Trasa v místě estakády překonává vodoteče Říčanského potoka. V km 0,160 000 je na 

komunikaci napojen hospodářský sjezd. Návrh směrového a výškového řešení byl posouzen 

podle ČSN 73 6109. Klopení bylo posouzeno dle ČSN 73 6109. 

Podélný sklon v bodě ZÚ, který je ve výšce 278,360 m. n. m, klesá až do údolnicového oblouku, 

který má nejnižší výšku v bodě 276,375 m. n. m. Poté niveleta trasy stoupá až do místa okružní 

křižovatky Bečovská. Za touto křižovatkou niveleta trasy opět klesá, až do staničení 0,863 555 

km ve výšce 274,529 m. n. n. Dále niveleta trasy plynule střídá vrcholové výškové oblouky 

s ohledem na nadmořskou výšku terénu. Před estakádou niveleta trasy stoupá a na estakádě 

niveleta trasy klesá. Ve staničení 2,219 508 km se trasa dostává do nejprudšího stoupání na 

trase a to 3,10 %. Stoupání pokračuje až do bodu KÚ 2,650 000 km do výšky 284,178 m. n. 

m. Odvodnění komunikace je zajištěno příčným a podélným sklonem. Příčný sklon je 

střechovitého tvaru ve sklonu 2,50 %. Pláň zemního tělesa je odvodněna sklonem svahů do 

příkopů.  Voda z vozovky  je příčným  a podélným sklonem  odváděna také do příkopů. 

Podélný sklon příkopů je zajištěn alespoň minimálním sklonem 0,50 %. Voda z příkopů 

vyúsťuje do vodoteče nebo do stávajících příkopů.   

Součástí propojovací komunikace je několik trubních propustků. První propustek je v km 0,250 

000 a druhý v km 0,885 000. Propustky mají průměr 1000 mm. 

Podélný profil trasy je v příloze 2.2. Celková situace trasy je v přílohách 2.1.a a 2.1.b. Zákres 

trasy do ortofotomapy je v příloze 2.1.c a 2.1.d. Vybrané vzorové příčné řezy jsou uvedeny 

v příloze 2.3 a charakteristické příčné řezy v příloze 2.4. 

 

6.2 Křižovatky 

V řešeném území se nacházejí dvě jednopruhové okružní křižovatky v místě napojení hlavní 

trasy do ulice Kutnohorská a v místě křížení s ulicí Bečovská. 
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6.2.1 Okružní křižovatka Kutnohorská 

Okružní křižovatka je napojena na stávající dopravní síť v ulici Kutnohorská/Přátelství. 

Křižovatka je jednopruhová s jedním vjezdem a jedním výjezdem na každém paprsku a dvěma 

spojovacími větvemi. Na spojovací větev ve směru na Uhříněves je napojen výjezd z účelové 

komunikace. Před okružní křižovatkou ze směru SOKP byl navržen přídatný pruh pro odbočení 

vpravo, jenž následně navazuje na spojovací větev. V tomto případě lze říct, že se odbočovací 

pruh skládá z vyřazovacího a zpomalovacího úseku. Délka odbočovacího pruhu je 90,00 m. 

Za touto spojovací větví v ulici Kutnohorská je přídatný pruh pro připojení, který se skládá ze 

zrychlovacího úseku, manévrovacího úseku a zařazovacího úseku. Délka připojovacího pruhu 

je 110,00 m. Spojovací větev ve směru Uhříněves je napojena na větev ze směru Uhříněves 

pod úhlem 77°. Odvodnění křižovatky je zajištěno podélným a příčným sklonem. Příčný sklon 

na spojovacích větvích je jednostranný. Ve směrovacím ostrůvku byl vytvořen příkop. Dno 

příkopu je zpevněno betonovou žlabovkou, která je v betonovém loži. Příkop plní funkci 

odvodnění tělesa směrovacího ostrova a částečně plochy vozovky a nezpevněných krajnic. 

Příkop ústí do horské vpusti o rozměrech 1200 x 600 mm, která je na konci příkopu. Voda je 

horskou vpustí vedena do trubního propustku o průměru trouby 1000 mm propustku. Do tohoto 

trubního propustku je svedena voda z pravého příkopu ulice Kutnohorská.  

 

Geometrie křižovatky je složena z následujících prvků: 

Vnější průměr okružní křižovatky                    

Šířka okružního pásu                                      

Šířka prstence                                                 

Průměr nezpevněné části ostrova                 

Poloměr vjezdu větve 1                                  

Poloměr vjezdu větve 2                                  

Poloměr vjezdu větve 3                                  

Poloměr výjezdu větve 1                                

Poloměr výjezdu větve 2                                

Poloměr výjezdu větve 3                                

Plocha dělicího ostrůvku 2                             

Plocha dělicího ostrůvku 3                             

Plocha směrovacího ostrůvku 2                    

Plocha směrovacího ostrůvku 3                    

Šířka jízdního pruhu spojovací větve             

D                 

aop               

ap                

Dso               

Rv1               

Rv2               

Rv3               

Re1               

Re2                

Re3               

ADO2             

ADO3             

AS02               

AS03               

aSV                                               

36,00 m 

6,75 m 

2,00 m 

17,00 m 

14,50 m  

20,00 m 

17,50 m 

74,50 m  

25,00 m 

24,50 m 

18,95 m2 

18,64 m2 

893,22 m2 

585,51 m2 

3,50 m
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Konstrukce vozovky na všech větvích je stejná a je složena z následujících vrstev:  

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy 

Postřik spojovací emulzní 

Asfaltový beton pro ložní vrstvy 

Postřik spojovací emulzní  

Asfalt pro podkladní vrstvy 

Postřik infiltrační emulzní 

Směs kameniva stmelená cementem 

Štěrkodrť 

ACO 11+ PmB 45/80-55                 40 mm 

 PS-CP                                       0,35 kg/m2  

ACL 16+, PmB 25/55-60                  70 mm 

PS-CP                                        0,35 kg/m2 

ACP 16+ 50/70                                60 mm 

PI-C                                            0,60 kg/m2 

SC C8/10                                       170 mm 

ŠD                                          min. 250 mm

Celkem                  min.590 mm 

 

Konstrukce pojížděného prstence je složena z následujících vrstev:

Kamenná dlažba  

Lože z cementové malty 

Směs stmelená cementem 

DL                                                  160 mm  

L (M25_XF4)                                    50 mm  

SC C8/10                              240 – 300 mm  

Celkem                    min 450 mm 

 

Situace okružní křižovatky je v příloze 3.1. Podélné profily jednotlivých os větví okružní 

křižovatky jsou v příloze 3.2. Vybrané vzorové příčné řezy jsou v příloze 3.3 a charakteristické 

příčné řezy jsou v příloze 3.4. 
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6.2.1.1 Posouzení kapacity okružní křižovatky 

Vstupní intenzity pro výpočet a ověření kapacity okružní křižovatky byly převzaty z tabulky 1. 

Skladba vozidel byla přepočtena dle přepočtových koeficientů z tabulky 3.  Za pomalá vozidla 

byla považována autobusy, nákladní automobily, nákladní soupravy a kloubové autobusy. 

Ostatní vozidla za osobní automobily. Intenzity cyklistů a motocyklů nebyly ve výpočtu 

uvažovány.  

 

 

Tabulka 3. Hodnoty koeficientu skladby dopravního proudu pro okružní křižovatky (TP 188) 

 

 

Prvním krokem posouzení bylo určení UKDlim pro jednotlivé větve okružní křižovatky. Dále bylo 

zjištěno geometrické uspořádání křižovatky. Aby kapacita na vjezdu vyhověla, nesmí být 

stupeň vytížení vyšší než 1.  Na výjezdu je limitní hodnota stupně vytížení 0,90. Posouzení 

kapacity okružní křižovatky Kutnohorská byl proveden dle platných TP 188 Posuzování 

kapacity křižovatek a úseků pozemních komunikací. Kapacity na vjezdech, výjezdech a 

spojovacích větvích vyhověly. Protokol o posouzení kapacity je v tabulce 4. Na obrázku č. 11 

je znázorněn zátěžový diagram okružní křižovatky. Hodnoty jsou v jednotkách pvoz/h. 

Nejzatíženější směry jsou Kutnohorská – Podleská a naopak. Oba směry dosahují přes 600 

pvoz/h. Kartogram dále poukazuje na intenzity dopravy na okruhu.  
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Tabulka 4. Protokol o posouzení kapacity okružní křižovatky Kutnohorská 
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Obrázek 12. Kartogram intenzit okružní křižovatky Kutnohorská 

 

6.2.1.2 Ověření průjezdnosti pomocí vlečných křivek 

Dle TP 171 - Vlečné křivky pro ověřování průjezdnosti směrových prvků pozemních 

komunikací byla ověřena průjezdnost jednotlivých směrů na okružní křižovatce. Průjezdnost 

byla ověřena pomocí nákladního vozidla, jehož rozměry jsou na obrázku 7. Jednotlivé průjezdy 

nákladního vozidla jsou na obrázcích 11 - 13. 

 

Obrázek 13. Nákladní vozidlo a jeho rozměry 
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Obrázek 14. Ověření průjezdnosti a) 
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Obrázek 15. Ověření průjezdnosti b) 
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Obrázek 16. Ověření průjezdnosti c) 
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6.2.1.3 Rozhledové poměry 

Rozhledy na vjezdu do okružní křižovatky byly zajištěny dle rozhledových trojúhelníků. 

Dosahovaná rychlost na okružní křižovatce je uvažována 30 km/h. Okružní křižovatka se 

nachází v zastavěném a zastavitelném území. Pro vnější průměr okružního jízdního pásu, 

který je D = 36 m, jsou předepsány délky stran trojúhelníku o rozměrech XB = 31,00 m a YB = 

25,00 m. Dále byly určeny délky rozhledu pro zastavení. Délka rozhledu pro zastavení na 

okružním jízdním páse při rychlosti 30 km/h je délka pro zastavení Dz = 20,00 m. Délka se 

vynáší 2,00 m od vnějšího okraje nezpevněné části ostrova. Vynesením správných rozměrů 

vznikne plocha kruhového tvaru (pokud téhož tvaru je středový ostrov), která vymezuje prostor 

pro provedení opatření na zamezení průhledu křižovatkou. Ve vyznačených rozhledových 

trojúhelnících nesmí být žádné překážky, které jsou definovány v ČSN 73 6102. 

 

Obrázek 17.  Ověření rozhledových poměrů a) 
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Obrázek 18. Ověření rozhledových poměrů b) 
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Obrázek 19. Ověření rozhledových poměrů c) 

 

6.2.2 Okružní křižovatka Bečovská 

Větve okružní křižovatky jsou napojeny na stávající dopravní síť v ulici Bečovská a na 

propojovací komunikaci Hostivařské spojky. Křižovatka má čtyři paprsky, je jednopruhová 

s jedním vjezdem a jedním výjezdem na každém paprsku. Spojovací větev je ve směru 

Uhříněves - SOKP. Paprsky na propojovací komunikaci jsou rozděleny dělicími ostrůvky. Na 

výjezdu ze spojovací větve je připojovací pruh o délce 140,00 m. Na větvích z Uhříněvsi a 
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Dubče jsou paprsky rozděleny pouze vodorovným dopravním značením V13a. Odvodnění je 

řešeno příčným a podélným sklonem. Na větvi ve směru Dubeč jsou 3 sjezdy na účelové 

komunikace, které obsluhují zemědělské a sousední pozemky, dva jsou vpravo a jeden vlevo 

ve směru staničení osy větve 2. Pod sjezdy jsou vyhotoveny propustky o průměru 600 mm. 

Tyto propustky odvodňují na ně napojené příkopy, které odvádí vodu z plochy propojovací 

komunikace a okružní křižovatky. Příkopy jsou napojeny na příkopy stávajících komunikací.  

 

Geometrie křižovatky je složena z následujících prvků: 

Vnější průměr okružní křižovatky                    

Šířka okružního pásu                                     

Šířka pojížděného prstence                           

Průměr nezpevněné části ostrova                  

Poloměr vjezdu větve 1                                  

Poloměr vjezdu větve 2                                  

Poloměr vjezdu větve 3                                  

Poloměr vjezdu větve 4                                  

Poloměr výjezdu větve 1                                

Poloměr výjezdu větve 2                                

Poloměr výjezdu větve 3                                

Poloměr výjezdu větve 4                               

Plocha dělicího ostrůvku 2                             

Plocha dělicího ostrůvku 4                            

Plocha směrovacího ostrůvku 1                     

Šířka jízdního pruhu spojovací větve             

D                

aop               

ap                 

Dso  

Rv1              

Rv2               

Rv3              

Rv4               

Re1                

Re2                

Re3               

Re4                

ADO2             

ADO4                                 

AS01              

aSV                              

36,00 m 

6,75 m 

2,00 m 

17,00 m 

25,00 m  

11,75 m 

18,00 m 

15,00 m 

25,00 m  

25,00 m 

20,00 m 

25,00 m 

149,98 m2 

150,34 m2 

420,83 m2 

5,75 m     

 

Konstrukce vozovky na větvi okružní křižovatky ve směru na Uhříněves má následující 

vrstvy:

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy 

Postřik spojovací emulzní 

Asfaltový beton pro ložní vrstvy 

Postřik spojovací emulzní  

Asfalt pro podkladní vrstvy 

Postřik infiltrační emulzní 

Směs kameniva stmelená cementem 

Štěrkodrť 

ACO 11+ PmB 45/80-55                 40 mm 

 PS-CP                                       0,35 kg/m2 

 ACL 16+, PmB 25/55-60                 60 mm 

PS-CP                                        0,35 kg/m2 

ACP 16+ 50/70                                 50mm 

PI-C                                            0,60 kg/m2 

SC C8/10                                       130 mm 

ŠD                                          min. 220 mm 

Celkem                    min. 500 mm 
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Konstrukce vozovky na větvi ve směru Dubeč má jinou tloušťku konstrukce než větev ve směru 

na Uhříněves. Větev ve směru na Dubeč má třídu dopravního zatížení IV. Během 24 hodin 

v obou směrech projede 148 těžkých nákladních vozidel. Třída dopravního zatížení na  větvi 

ve směru Uhříněves je III, těžkých nákladních vozidel projede 330 za den, ale k této hodnotě 

byl připočten vliv intenzity osobních vozidel, který je 10% z celého dne. Tento součet určuje, 

že pro tuto větev je dopravní zatížení stupně III.  Konstrukce spojovací větve je stejná jako 

propojovací komunikace. 

Konstrukce vozovky ve směru na Dubeč: 

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy 

Postřik spojovací emulzní 

Asfalt pro podkladní vrstvy 

Postřik infiltrační emulzní 

Směs kameniva stmelená cementem 

Štěrkodrť 

 ACO 11+ PmB 45/80-55 40 mm 

 PS-CP   0,35 kg/m2 

16+, PmB 25/55-60  70 mm 

PS-CP    0,35 kg/m2 

SC C8/10   130 mm 

ŠD    min. 200 mm

Celkem           min.440 mm 

 

Konstrukce dělicího ostrova má následující vrstvy: 

Kamenná dlažba     DL     100 mm 

Lože z cementové malty     L (M25_XF4)    50 mm 

Směs stmelená cementem    SC C8/10   120 mm 

Směs stmelená cementem    SC C8/10   170 mm 

Štěrkodrť     ŠD        min.250 mm 

Celkem              min 690 mm 

 
 

6.2.2.1 Posouzení kapacity okružní křižovatky 

Posouzení kapacity okružní křižovatky bylo provedeno dle TP 188 Posuzování kapacity 

křižovatek a úseků pozemních komunikací. UKD lim jsou stejné jako u předchozího posouzení. 

Na rozdíl od předchozího případu byla posuzována jen jedna spojovací větev. Nejzatíženější 

vjezd má hodnotu stupně vytížení 0,92 na větvi ze směru SOKP. Stupeň vytížení na výjezdu 

je na větvi 1, HS směr Přátelství, který dosahuje hodnoty 0,57. Stupeň vytížení na spojovací 

větvi je 0,44. Protokol o posouzení je k nahlédnutí v tabulce 5.  
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Na obrázku 19 je kartogram intenzit dopravy na okružní křižovatce v jednotkách pvoz/h. 

Nejzatíženější směr je na 3. paprsku okružní křižovatky, jak na vjezdu, tak i na výjezdu. 

Naopak nejméně zatížený směr je ve směru na Dubeč. Z opačného směru jsou přepočtené 

intenzity podobné. 



 
 

41 
 

 

Obrázek 20. Kartogram okružní křižovatky Bečovská 
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6.2.2.2 Ověření průjezdnosti pomocí vlečných křivek 

Ověření průjezdnosti směrovými prvky okružní křižovatky je popsáno v kapitole 6.2.1.2. Na 

obrázcích 21 – 24 jsou znázorněny průjezdy směrovými prvky okružní křižovatky Bečovské. 

 

Obrázek 21. Ověření průjezdnosti d) 
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Obrázek 22. Ověření průjezdnosti e) 
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Obrázek 23. Ověření průjezdnosti  f) 
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Obrázek 24. Ověření průjezdnosti g) 
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6.2.2.3 Rozhledové poměry 

Konstrukce rozhledových trojúhelníků jsou popsány v kapitole 6.2.1.3. Průměr okružního 

jízdního pásu je stejný jako na křižovatce Kutnohorská, takže všechny potřebné rozměry pro 

vyznačení ploch jsou stejné. Na obrázcích 25 – 28 jsou vyznačeny plochy rozhledových 

trojúhelníků pro všechny větve křižovatky. 

 

 

 

 

 

Obrázek 25. Rozhledové poměry d) 
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Obrázek 26. Rozhledové poměry e) 
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Obrázek 27. Rozhledové poměry f) 
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Obrázek 28. Rozhledové poměry g) 
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6.1 Mostní objekty 

Na trase Hostivařské spojky je navržena estakáda v km 1,640 000 – 2,200 000. Návrh tohoto 

mostního objektu je z důvodu vedení trasy nivou záplavového území. Trasu křižují vodoteče 

Říčanského potoka. Dalším důvodem je, že v této oblasti se nachází přírodní park Říčanka.  

Vedením nivelety trasy po mostním tělese umožní průchodnost územím živočichům, kteří mají 

v této krajině své teritorium. Průjezdná bude i účelová komunikace v km 1,640 000, která bude 

vedena pod nosnou konstrukcí mostního objektu. 

Estakáda navazuje na propojovací komunikaci v levotočivém směrovém oblouku. Poté je 

uvedena do přímé. Odvodnění je zajištěno příčným a podélným sklonem. Podélný sklon má 

hodnotu -0,63 %, niveleta trasy klesá.  

 

6.2 Obslužná zařízení 

V řešeném území nejsou žádná obslužná zařízení 

 

6.3 Nároky na úpravy a přeložky souvisejících pozemních 

komunikacích 

Propojovací komunikace se v km  2,500 000 kříží s účelovou komunikací, po které je vedena 

cyklostezka A239 V místě křížení se musí účelová komunikace přeložit. Nejvhodnější řešení 

je mimoúrovňové křížení komunikací pomocí mostního objektu. S touto variantou je do 

budoucna počítáno. Před a za úsekem tohoto křížení je rozšířena nezpevněná krajnice, aby 

v budoucnu, při realizaci mostního objektu přes propojovací komunikaci, byla osazena silniční 

svodidla. Tyto bezpečnostní prvky ochrání a zmírní případné následky dopravní nehody, před 

nárazem do mostních opěr. V km 1,600 000 je další křížení s účelovou komunikací. Křížení je 

přeloženo a vedeno pod nosnou konstrukcí vedle opěry 1. Musí být zajištěna průjezdná výška 

a šířka.  

 

6.4 Podmiňující předpoklady 

Hlavním předpokladem pro realizaci stavby je dostavba Pražského okruhu úseku 511 

v souběhu výstavby s propojovací komunikací nebo v krátkém časovém období po ukončení 

stavby a uvedení do provozu. Pokud by stavba 511 nebyla realizována, propojovací 

komunikace jihovýchodního úseku by byla bezvýznamnou investicí. Dalším podmiňujícím 

předpokladem je získání stavebního povolení.  
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6.5 Bilance základních výměr 

Pro tento stupeň dokumentace byly vyměřeny pouze plochy zpevněné vozovky a plochy na 

mostě. Tyto plochy by se v navazující dokumentaci neměly rozšířit. Ke změnám dojde 

s pravděpodobností u zemních prací. Výměra ploch je uvedena v kapitole 6.12.  

 

6.6 Zábory půdy 

Dotčené pozemky stavby jsou ve čtyřech katastrálních územích. Největší zábory má 

katastrální území Uhříněves a to o celkové ploše 309 998 m2. V tabulkách 6 – 9 jsou vypsány 

jednotlivé pozemky všech zasažených katastrálních území, které budou zabrány stavbou, 

z tabulek 6 - 9 lze vyčíst list vlastnictví, druh pozemku a výměru dotčeného pozemku. 

 

Tabulka 5. Dotčené pozemky v KÚ Hájek u Uhříněvsi 

 

 

Tabulka 6. Dotčené pozemky v KÚ Dubeč 

 

 

Tabulka 7. Dotčené pozemky v KÚ Dolní Měcholupy 
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Tabulka 8.Dotčené pozemky v KÚ Uhříněves 
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6.3 ŽP, příroda a krajina  

Trasa je vedena nezastavěným územím, ale musí být zajištěno dostatečné odhlučnění 

komunikace v závislosti k zastavěnému území. Pro stavbu by bylo vhodné provést hlukovou 

studii. Pokud by hluková studie vyhodnotila nadměrné hlukové zatížení, musela by se stavba 

odhlučnit například osazením protihlukových stěn. Dále musí být určeny náhrady za vykácené 

dřeviny, které kříží propojovací komunikaci. Na trase jsou plochy křovin.  Ty jsou na 

nezastavěném území v okolí komunikace Bečovská. Musí být nahrazeny. Dále budou 

vykáceny vzrostlé stromy, které  musí být  nahrazeny novou výsadbou. Výsadba nových 

stromů by měla být zajištěna i podél nové komunikace. I z důvodu, aby stavba zapadla do 

krajinného rázu. Výsadba nových stromů částečné odhluční komunikaci.  
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6.4 Organizace výstavby 

Organizace výstavby je uspořádána v 5 etapách. V etapě 1 se vybudují vjezdy na staveniště 

a to z ulic Kutnohorská, Bečovská a z účelových komunikací v km 1,640 000 a 2,500 000. 

V etapě 2 začne výstavba propojovací komunikace v celém jejím rozsahu včetně estakády, 

bez výstavby okružních křižovatek Kutnohorská a Bečovská. V etapě 2 nedojde k uzavření ulic 

Bečovská a Kutnohorská. Uzavřené budou účelové komunikace v místě křížení v km 1,640 

000 a 2,500 000. Pozemky dosažitelné z těchto komunikací lze obsloužit z obou stran těchto 

uzavřených komunikací. 

V etapě 3 je plánovaná výstavba okružní křižovatky Bečovská. Průjezd touto ulicí je v etapě 3 

uzavřen. Objízdná trasa je vedena ulicí Kutnohorská. V etapě 3 pokračují práce z předchozích 

etap. Výstavba okružní křižovatky musí být dokončena v této etapě nebo alespoň zajištěn 

průjezd ulicí Bečovskou pro následující etapu. 

V etapě 4 bude ulice Kutnohorská průjezdná pouze ze směru Uhříněves. Budou probíhat 

stavební práce na okružní křižovatce Kutnohorská, a to výstavbou spojovací větve ve směru 

SOKP – Dolní Měcholupy. Doprava z opačného směru bude vedena pomocí objízdné trasy ve 

směru Kutnohorská – K Měcholupům – Hornoměcholupská – Novopetrovická – Františka 

Diviše – Podleská – Přátelství. Ve zbytku etapy budou dokončeny práce na propojovací 

komunikaci. 

V etapě 5 dojde k dostavbě zbytku okružní křižovatky Kutnohorská a zbývající spojovací větve. 

Trasa bude uzavřena v místě okružní křižovatky. Objízdná trasa ze směru Uhříněves bude 

vedena ulicemi Přátelství – Bečovská – Hostivařská spojka – Kutnohorská. V předchozí etapě 

byla dokončena spojovací větev, po které bude doprava vedena. Tato trasa je objízdnou i pro 

opačný směr.  

 

6.5 Průzkumy 

Pro další stupně projektové dokumentace je vhodné zajistit následující seznam průzkumů: 

- Průzkum vedení existencí inženýrských sítí 

- Dendrologický průzkum 

- Diagnostika vozovkových vrstev 

- Ověřovací směrový dopravní průzkum 

- Ověřovací profilový průzkum 

- Korozní průzkum 

- Inženýrskogeologický průzkum 

- Pyrotechnický průzkum 
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6.6 Náklady 

Pro tuto technickou studii byly spočteny stavební náklady pro vozovku hlavní trasy a obou 

okružních křižovatek. Dále byly spočteny náklady pro estakádu. Odhad stavebních nákladů 

těchto dvou položek je v následující tabulce. V celkové částce není započteno DPH. Ostatní 

stavební náklady budou spočteny v navazujících projektové dokumentaci.  

 

Tabulka 9.  Odhad stavebních nákladů 

 

 

7 Celkové posouzení 

Stavba závisí na výstavbě úseku 511, který je pro propojovací komunikaci zásadní. Koridor 

stavby je vymezen v územním plánu Hlavního města Prahy a směrové řešení vychází 

z územního plánu. Stavbu lze realizovat po vypracování navazující projektové  dokumentace 

a po získání stavebního povolení.  

Umístění okružní křižovatky Kutnohorská bylo ovlivněno sloupy nesoucí velmi vysoké napětí. 

Tvar křižovatky byl navržen s ohledem na napojení stávající dopravní sítě a na výhledové 

intenzity dopravy. Průjezdnost a rozhledové poměry na okružní křižovatce byly zajištěny. 

Odvodnění zpevněných i nezpevněných ploch taktéž.  

Tvar křižovatky Bečovská byl opět navržen s ohledem na stávající dopravní síť a výhledové 

intenzity. Rozhledové poměry, průjezdnost křižovatkou a odvodnění bylo vyřešeno.  

 

8 Expertiza 

Nebylo řešeno. 
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9 Závěr a doporučení 

Stavba propojovací komunikace je realizovatelná v případě dostavění Pražského okruhu 

úseku 511 a zařazením propojovací komunikace do kategorie místní komunikace II. třídy pro 

splnění jejího využití. Stavba je shledána jako veřejně prospěšná dle územního plánu Hlavního 

města Prahy. Plánovaná stavba musí projít procesem EIA – Proces posouzení vlivů na životní 

prostředí, pro zjištění a zabránění možného negativního vlivu na životní prostředí, které 

zahrnuje široké spektrum subjektů, jež mohou být poškozeny či ovlivněny. Dalším krokem je 

získání stavebního povolení.  Návrh průzkumů pro navazující projektovou dokumentaci je 

zmíněn v kapitole 6.11. Nezbytnou součástí této stavby budou přeložky komunikací v km 

1,640 000 a 2,500 000. Po průzkumu inženýrských sítí lze očekávat, že nalezené inženýrské 

sítě v zájmovém území budou muset být přeloženy. Není vyloučeno, že pro obsluhu 

propojovací komunikace budou navrženy další objekty pozemních komunikací.  

Tato diplomová práce byla vypracována jako průvodní zpráva technické studie dle směrnice 

pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválenou ministerstvem dopravy a to 

Odborem pozemních komunikací. 

Výkresová dokumentace byla zpracována pomocí software Autodesk AutoCAD 2021, 

Autodesk AutoTurn 2021, RoadPack 2012 a Acrobat Reader DC. Textová část byla 

zpracována v programech MS Word a MS Excel.  
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