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C.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 
Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. 

 

        

A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 
 

OZNAČENÍ STAVBY : Rekonstrukce p ednádražního prostoru 
v Uherském Hradišti 

KONTROLOVAL  : Ing. Pavel Lopour, Ph. D. 

Katedra dopravního stavitelství 
PROJEKTANT : Bc. Daniel Gabrle 

OBEC 

KRAJ 

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ 

: Uherské Hradišt  

Zlínský 

Uherské Hradišt  [772844] 

CHARAKTER STAVBY  Jedná se o rekonstrukci ve ejného prostoru v okolí 
železniční stanice Uherské Hradišt . V rámci 
stavby je ešeno vedení cyklist  a s tím související 
úprava komunikací, vytvo ení terminálu MHD 
s p ímým napojením na železniční dopravu a 
z ízení krátkodobého parkování vozidel.  
V části za nádražím je situováno kapacitní 
parkování P+R s napojením na místní komunikaci 
ul. Revoluční. 

STUPE  PD  DSP – dokumentace pro stavební povolení 
POZEMKY DOTČENÉ 
STAVBOU 

 

: Celá stavba se nachází v k.ú.: 
Uherské Hradišt  [772844] 

Stavební pozemky podrobn  v p íloze :  
B.3.2 Záborový elaborát  
 

 

  
B. STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZD VODN NÍM NAVRŽENÉHO 

EŠENÍ 
 

Jedná se o rekonstrukci stávajících a výstavbu nových zpevn ných ploch v okolí železniční 
stanice Uherské Hradišt , která navazuje na plánovanou rekonstrukci stanice. 

 

V p ednádražní části se jedná o vedení cyklist  a s tím související úpravu komunikací, 
vytvo ení terminálu MHD se t emi nástupními hranami s p ímým napojením na železniční 
dopravu a z ízení krátkodobého parkování vozidel. V části za nádražím je umíst no kapacitní 
parkování P+R s napojením na místní komunikaci ul. Revoluční. Dále v rámci dokumentace je 
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ešeno koncepční vedení cyklist  s napojením na páte ní cyklotrasy ve m st  vč. z ízení nové 
cyklistické trasy v prostoru za nádražím.   

 
 

Popis stávajícího stavu: 
 

Stávající komunikace v p ednádražním prostoru (ul. Na Stavidle, ul. Kollárova) neumožňují 
z d vodu ší kových parametr  vedení cyklistické dopravy. V rámci dopravy v klidu není 
umíst no krátkodobé parkování K+R. Povrchy chodník  vykazují četné poruchy (trhliny, 

deformace, lokální propady …), odvodn ní není vzhledem ke stavu povrchu pln  funkční a dále 
neodpovídá vyhlášce 398/2009 Sb. o bezbariérovém užívání staveb – absence hmatových 
prvk , snížených obrub, zvýšené nástupní hrany, atd. 
 

Šířkové uspořádání  
Chodník: Minimální ší e 1,50 m, b žn  navržená 2,00 m a více v závislosti na p edpokládané 

intenzit  pohybu chodc . 

Smíšená stezka pro p ší a cyklisty: Minimální ší e 3,0 m, b žn  navržená 5,00 m 

Stezka pro cyklisty: B žn  navržená 2,50 m pro oba sm ry bez bezpečnostních odstup .   
Napojení na stáv. komunikaci: Schodovit  na ší ku 60 cm (tl. 40 mm) a 30 cm (tl. 60 mm).  
P echod pro chodce: Ší ka 4,0-5,0 m dle p edpokládané intenzity chodc . Ve výjimečném 

p ípad  z d vodu stísn ných podmínek navržena ší e 3,0 m 

Místo usnadňující p echázení: ší ka min. 3,00 m, stavebn  upraveno tak, aby splňovalo 

parametry pro místo pro p echázení. Signální pás se neprovádí ze stavebn -

technických d vod  – viz ČSN 736110, čl. 10.1.3.1.14 
 

P íčné sklony zpevn ných ploch  
 

Základní p íčný sklon v celé ešené lokalit  je navržený nejvýše 2 %.  

 

 
 

C.   P EHLED VÝCHOZÍCH PODKLAD  A PR ZKUM 
 

• Sbírka zákon  č. 146/2008; Vyhláška ze dne 9. dubna 2008, o rozsahu a obsahu 

projektové dokumentace dopravních staveb 

• Technická mapa poskytnuta od MÚ Uherské Hradišt  

• Místní šet ení  
• Katastrální mapa 

• Podklady správc  sítí (v rámci technické mapy) 

• Požadavky a pokyny vedoucího práce 

• ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic 

• ČSN 73 6102 Projektování k ižovatek na pozemních komunikacích 

• ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 
• ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel  
• ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb 
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• ČSN 73 6425-1 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, p estupní uzly a 
stanovišt  - Část 1: Navrhování zastávek 

• TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích 

• TP 135 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích 

• TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací 
• TP 171 Vlečné k ivky pro ov ování pr jezdnosti sm rových prvk  pozemních 

komunikací 
• TP 188 Posuzování kapacity k ižovatek a úsek  pozemních komunikací 
• TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty 

• Vyhláška č. 398/2009 Sb. - o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb 

 

D. VZTAHY POZEMNÍ KOMUNIKACE K OSTATNÍM OBJEKT M 
STAVBY 

 

Stavba není člen na na více stavebních objekt . 
 

E. NÁVRH ZPEVN NÝCH PLOCH 
 

 

ASFALTOVÉ PLOCHY 

 

technologie 1     
Skladba konstrukčních vrstev vozovky vychází z TP 170 – Navrhování vozovek pozemních 
komunikací, návrhová úroveň porušení vozovky D1, t ída dopravního zatížení IV. 
 

D1-N (D1-N-1) - IV 

Asfaltový beton st edn zrnný   ACO 11+            ČSN EN 13108-1   40 mm 

Spojovací post ik dle TP 102 -  0,5 kg/m2  ČSN 73 6129-1 

Asfaltový beton hrubozrnný ACL 16+          ČSN EN 13108-1   80 mm 

Infiltrační post ik dle TP 102 -  1,0 kg/m2  ČSN 73 6129-1 

Mechanicky zpevn né kamenivo 0/32  ČSN 73 6126        150 mm 

Št rkodrť 0/32     ČSN 73 6126  200 mm 

Nová konstrukce celkem              470 mm 

 

Min. modul p etvárnosti na zemní pláni je požadován Edef,2 = 45 MPa a na vrstv  ze 
št rkodrti min. Edef,2 = 80 MPa. 

 

technologie 2     
Skladba konstrukčních vrstev vozovky vychází z TP 170 – Navrhování vozovek pozemních 
komunikací, návrhová úroveň porušení vozovky D1, t ída dopravního zatížení IV. 
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D1-N (D1-N-5) - IV 

Asfaltový beton st edn zrnný   ACO 11+            ČSN EN 13108-1   40 mm 

Spojovací post ik dle TP 102 -  0,5 kg/m2  ČSN 73 6129-1 

Asfaltový beton hrubozrnný ACL 16+          ČSN EN 13108-1   60 mm 

Infiltrační post ik dle TP 102 -  1,0 kg/m2  ČSN 73 6129-1 

Stabilizace SC 0/32 C8/10   ČSN  73 6124-1 150 mm 

Št rkodrť 0/32     ČSN 73 6126  200 mm 

Nová konstrukce celkem              450 mm 

 

Min. modul p etvárnosti na zemní pláni je požadován Edef,2 = 45 MPa a na vrstv  ze 
št rkodrti min. Edef,2 = 80 MPa. 

 

technologie 3      
Skladba konstrukčních vrstev vozovky vychází z TP 170 – Navrhování vozovek pozemních 
komunikací, návrhová úroveň porušení vozovky D1, t ída dopravního zatížení VI. 
 

D1-N (D1-N-6) - VI 

Asfaltový beton jemnozrnný   ACO 8            ČSN EN 13108-1   40 mm 

Spojovací post ik dle TP 102 -  0,5 kg/m2  ČSN 73 6129-1 

Asfaltový beton hrubozrnný ACL 16+          ČSN EN 13108-1   50 mm 

Št rkodrť 0/32     ČSN 73 6126  250 mm 

Zemina vhodná do násypu   ČSN 73 6133    

Nová konstrukce celkem              340 mm 

 

Min. modul p etvárnosti na zemní pláni je požadován Edef,2 = 45 MPa a na vrstv  ze 
št rkodrti min. Edef,2 = 80 MPa. 

 

DLAŽEBNÍ PLOCHY 

  dlažba pochozí 1,2 

 

 

 

 

Povrch je navržen z betonové dlažby ŠEDÉ (P ÍRODNÍ) a 

ANTRACITOVÉ BARVY upnuté do sokl  dom , podezdívek plot , 
silniční obruby (150x250x1000mm) s podsádkou +12 cm, +2 cm a 

chodníkové obruby (80x250x1000mm) s podsádkou 0 cm nebo +8 cm.   
Skladba konstrukčních vrstev vychází z TP 170 – Navrhování vozovek pozemních 
komunikací. Návrhová úroveň porušení vozovky D2, t ída dopravního zatížení O. 
Konstrukční skladba chodníku bude následující:  
 

D2 (D2-D-1) – O 

Betonová dlažba ČSN 73 6131     60 mm 

Ložná vrstva fr. 4/8 ČSN 73 6126    30 mm 

Št rkodrť 0/32  ČSN 73 6126  200 mm 

Celkem 290 mm  
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Min. modul p etvárnosti na zemní pláni je požadován Edef,2 = 45 MPa a na vrstv  ze 
št rkodrti min. Edef,2 = 60 MPa.  

dlažba pojízdná 

 

 

 

 

Povrch je navržen z betonové dlažby ŠEDÉ (P ÍRODNÍ) BARVY 

upnuté do sokl  dom , podezdívek plot , silniční obruby 
(150x250x1000mm) s podsádkou +12 cm, +2 cm a chodníkové obruby 
(80x250x1000mm) s podsádkou 0 cm nebo +8 cm.   
Skladba konstrukčních vrstev chodníku vychází z TP 170 – Navrhování vozovek pozemních 
komunikací. Návrhová úroveň porušení vozovky D1, t ída dopravního zatížení V. 

Konstrukční skladba chodníku bude následující:  
 

D1 (D1-D-1) – V 

Betonová dlažba    ČSN 73 6131     80 mm 

Ložná vrstva fr. 4/8  ČSN 73 6126    40 mm 

Stabilizace SC 0/32 C8/10 ČSN  73 6124-1 150 mm 

Št rkodrť 0/32   ČSN 73 6126  200 mm 

Celkem  470 mm  
Min. modul p etvárnosti na zemní pláni je požadován Edef,2 = 45 MPa a na vrstv  ze 
št rkodrti min. Edef,2 = 80 MPa.  

dlažba vegetační 
 

 

 

 

Povrch parkovacích ploch za nádražím je navržen z vegetační 
vsakovací dlažby ANTRACITOVÉ BARVY pro zajišt ní vsakování 
srážkových vod.  
 

Skladba konstrukčních vrstev chodníku vychází z TP 170 – 

Navrhování vozovek pozemních komunikací.  
 

Betonová dlažba vegetační ČSN 73 6131     80 mm 

Ložná vrstva fr. 4/8  ČSN 73 6126    40 mm 

Št rkodrť ŠD A   ČSN 73 6126  150 mm 

Št rkodrť ŠD A   ČSN 73 6126  200 mm 

Celkem           470 mm 

 

Min. modul p etvárnosti na zemní pláni je požadován Edef,2 = 30 MPa a na vrstv  ze 
št rkodrti 200 mm min. Edef,2 = 60 MPa a na poslední vrstv  ze št rkodrti 200 mm 

min. Edef,2 = 90 MPa.  

 

Vypln ní spár bude provedeno substrátem a oseto travním semenem.    
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dlažba žulová 

 

 

 

 

Povrch je navržen ze žulové dlažby 8/10 upnuté do obrub a dvojlinky 
ze žul. dlažby v bet. loži s boční op rou.    
Skladba konstrukčních vrstev chodníku vychází z TP 170 – 

Navrhování vozovek pozemních komunikací. Návrhová úroveň 
porušení vozovky D1, t ída dopravního zatížení V. Konstrukční skladba chodníku bude 
následující:  
 

D1 (D1-D-1) – V 

Žulová dlažba 8/10    ČSN 73 6131    100 mm 

Ložná vrstva fr. 4/8  ČSN 73 6126    40 mm 

Beton C12/15   ČSN 73 6124-1  180 mm 

Št rkodrť 0/32   ČSN 73 6126  200 mm 

Celkem  520 mm  
Min. modul p etvárnosti na zemní pláni je požadován Edef,2 = 45 MPa a na vrstv  ze 
št rkodrti min. Edef,2 = 80 MPa.   

prvky z hmatné a vodící dlažby 

 

 

Použité výrobky na hmatové úpravy musí spl ovat 
technické požadavky na vybrané stavební výrobky 
v souladu s p edpisem 163/2002 Sb. A TN TZÚS 
12.03.04.-06. 
 

 

Hmatná dlažba 

Osazena bude hmatná dlažba tl. 60 a 80 mm. Dlažba bude kontrastní k okolním povrch m.  
 

Um lá vodící linie 

Osazena  bude um lá vodící 200 x 200 mm dle situace stavby ve dvou adách v p írodní 
barv  v tl. 60 mm.   

 
POKYNY K POKLÁDCE 

  asfaltové plochy 

 

Práce se nesmí provád t p i silném nebo dlouhotrvajícím dešti, materiál nesmí být zmrzlý. 
Stmelené vrstvy se nesmí provád t p i teplotách nižších než +5°C. Pokud teplota p i ošet ení 
klesne pod 0°C, musí se zhodnotit stav vrstvy a provést její p ípadné opravy. Pokud teplota 
p i ošet ení p ekročí +25°C, musí se udržování jejího vlhkého stavu v novat zvýšená 
pozornost. 
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Sm s bude plynule rozprostírána finišerem, ruční rozprostírání sm si je nutno omezit na 
minimum s tím, že plocha musí být pečliv  upravena hrably a p ípadné segregované části 
musí být z pokládané vrstvy odstran ny.  

dlažební plochy  
Dlažbu je nutno pokládat na ádn  zhutn né podkladní vrstvy. Po položení je t eba dlažbu 
p ehutnit a zaplnit spáry bílým k emičitým pískem. Na okrajích je t eba dlažbu štípat a 
vyvarovat se jakýchkoliv dobetonování. Je též nutno dodržet p íčné sklony a rovinnost 

položení dlažby, aby nedocházelo k tvorb  kaluží. 
 

OBRUBY 

 

• Silniční obruba s podsádkou +12 cm nebo +2 cm – Rozm r: 150x250x1000 mm. 
Materiál: Betonová do betonového lože s boční op rou.  

• Chodníková obruba s podsádkou +8 cm nebo 0 cm – Rozm r: 80x250x1000 mm. 
Materiál: Betonová do betonového lože s boční op rou. 

• Obruby p echodové, p ípadn  obloukové dle situace stavby. Materiál: Betonová do 
betonového lože s boční op rou. P echodové obruby lze použít sklopené silniční obruby.   

• Bezbariérová zastávková obruba s podsádkou +16 cm – Rozm r: 290 x 400 x 1000 mm. 

Materiál: betonová do betonového lože s boční op rou.  

 

 

 
MOBILIÁ  

 

Bude osazen katalogový výrobek s možnou úpravou rozm r , která bude provedena 
výrobcem. Zastávka bude ešena jako jedno-modulová bez bočnic, jejíž konstrukce se bude 

skládat z jäklových profil . Krytina st echy bude z pr svitného polykarbonátu síly 10 mm s 

UV filtrem olemovaným hliníkovým profilem. Zadní st na je z tvrzeného bezpečnostního 
skla. Sklo je odolné v či pov trnostním vliv m, vandal m a jednoduché na údržbu. 
 

 

Délka zastávky bude nanejvýš 3000 mm a výška kolem 2500 mm. Hloubka zastávky bude 
1700 mm.   
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Součástí p íslušenství bude lavice, která bude pevn  spojena s konstrukcí p íst ešku.  

P íst ešek bude ukotven dle doporučení výrobce, minimáln  na kotvy M16x250 do t ech 
monolitických patek z betonu C20/25 o rozm ru 600 x 1100 x 600 mm. 
 

Ostatní prvky mobiliá e viz výkres C.4 DETAIL KONSTRUKCÍ, MOBILIÁ .   
                                      

F. REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD, ZÁSADY 

ODVODN NÍ 
 

Odvodn ní navržených zpevn ných ploch je realizováno pomocí p íčných a podélných 
sklon  do nov  osazených uličních vpustí umíst ných dle výkresu situace.  

 

Uliční vpusti budou provedeny z prefabrikovaných bet. prvk  DN500 s m íží o min. nosnosti 
D400 o velikosti dle popisu v situaci (300x500, 500x500). Součástí bude pozinkovaný koš 
pro zachytávání nečistot a zápachový uzáv r. 

 

Dle výkresu C.3 Vzorové p íčné ezy budou umíst ny drenáže DN 160. Součástí provedení 
je perforovaná drenážní hadice DN 160, obsyp ŠD fr. 16/32 s podsypem ze ŠP tl. 100 mm.  

 

G. NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK, DOPRAVNÍCH ZA ÍZENÍ, SSZ 
 

situace A – p ednádraží 
 

Svislé dopravní značení: 

 



 DIPLOMOVÁ PRÁCE | 2019 C.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA  

9  

 

 

Vodorovné dopravní značení: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
situace B – za nádražím 

 

Svislé dopravní značení: 

 

Vodorovné dopravní značení: 
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Dočasné dopravní značení: 
 

V pr b hu stavebních prací také dojde k dočasnému dopravnímu značení, informující 
účastníky silničního provozu o probíhajících stavebních pracích, označeno p íslušnými 
dočasnými dopravními značkami dle TP 66. 

 

H. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY 
 

Nejsou kladeny žádné zvláštní podmínky na postup výstavby. 
 

1) V CNÉ A ČASOVÉ VAZBY SOUVISEJÍCÍCH STAVEB JINÝCH STAVEBNÍKŮ: 
 

Není známo. 
 

2) UVAŽOVANÝ PRŮB H VÝSTAVBY A ZAJIŠT NÍ JEJÍ PLYNULOSTI A 
KOORDINOVANOSTI: 

 

Stavba bude probíhat plynule, bez časových prodlev, tak aby byla provozuschopná v 
reáln  možném časovém termínu. Za tyto náležitosti bude ručit vybraný zhotovitel 
stavby. 

Staveništ  se musí za ídit, uspo ádat a vybavit, bude-li t eba, p ísunovými cestami pro 
dopravu materiálu tak, aby stavba mohla být ádn  a bezpečn  provád na.  
 

3) ZAJIŠT NÍ P ÍSTUPU NA STAVBU: 

 

P ístup na staveništ  bude umožn n dle místa provád ní stavební činnosti po místních 
komunikacích. Zejména ulicemi Svatoplukova, Ji ího z Pod brad, Stojanova a Kollárova 
od pr tahu silnice I/55 m stem Uherské Hradišt .   
 

4) DOPRAVNÍ OMEZENÍ, OBJÍŽĎKY A VÝLUKY DOPRAVY: 

 

V dob  provád ní stavební činnosti bude provedena úplná uzavírka a provoz bude vedený 
po náhradních objízdných trasách. 
 

 
5) INŽENÝRSKÉ SÍT : 

 

Pr b h podzemních sítí je t eba p ed započetím zemních prací nechat vytyčit. V p ípad , 
že nebudou spln ny požadavky normy o min. vzdálenostech ČSN 73 6005 Prostorové 
uspo ádání sítí technického vybavení, budou dotčené inženýrské sít  opat eny 
chráničkami. 
 

V rámci stavby dojde k zásahu do uvedených ochranných pásem. 
 

u vodohospodá ských sítí  
- kanalizace -> ochranné pásmo 3,0 m na každou stranu od vn jšího líce potrubí 
 

u silových kabel  podzemních 

- silové kabely podzemní nn -> ochranné pásmo 1,0 m po obou stranách krajního kabelu 

- silové kabely podzemní vn -> ochranné pásmo 1,0 m po obou stranách krajního kabelu 
 

u slaboproudých kabel  
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- sd lovací kabely místní -> ochranné pásmo 1,0 m po obou stranách krajního kabelu 

 

u plynovodní potrubí 
- plynové potrubí st edotlaké -> ochranné pásmo 1,0 m na každou stranu  
- plynové potrubí vysokotlaké do DN 200 -> ochranné pásmo 4,0 m na každou stranu od 
vn jšího líce potrubí 
 

6) NAKLÁDÁNÍ S ODPADY: 
 

Odpady, které budou vznikat v pr b hu výstavby, budou p echodn  shromažďovány 
na určených místech (plochách), odd len  podle svého druhu. Shromážd né odpady 
budou pr b žn , po dosažení technicky a ekonomicky optimálního množství, odváženy 
p íslušnou firmou, disponující oprávn ním k této činnosti, mimo areál staveništ . 
Nebezpečný odpad (živice) bude odvezen na skládku nebezpečného odpadu.  
 

 
7) POŽÁRNÍ BEZPEČNOST: 

 

Zajišt ní požární ochrany (zákon o požární ochran  č. 133/1985 Sb. a vyhláška MV 
246/2001 Sb.)  v pr b hu stavby.  

 

Nejsou kladeny zvláštní požadavky na požární zabezpečení b hem realizace stavby. 
Stávající ší ka stezky umožňuje vjezd vozidel HZS, RZS a vozidel záchranného 
systému. 
  

Veškeré hydranty, šoupata apod. z stávají zachovány. Zároveň komunikace splňují 
požadavky na únosnost požárních vozidel (min. 24 t).  
V upravované lokalit  nejsou v současnosti vyznačeny nástupní plochy pro požární 
vozidla, a proto není požadováno vyznačení t chto ploch p i rekonstrukci zpevn ných 
ploch.  

 
 

8) UŽITNÉ VLASTNOSTI STAVBY 

 

Je nutné dodržet p íčné a podélné sklony všech vrstev, aby nedocházelo ke tvorb  kaluží.  
 

Veškeré stavební práce je nutno provád t v souladu s platnými normami, p edpisy a 
zákonnými ustanoveními. 
 

Zemní pláň je nutno náležit  upravit, zamezit vstupu vody a zhutnit na požadovanou 
hodnotu. 

 

Dlažbu je nutno pokládat na ádn  zhutn né podkladní vrstvy do pískového lože. Po 
položení je t eba dlažbu p ehutnit a zaplnit spáry bílým k emičitým pískem. Na okrajích 
je t eba dlažbu štípat a vyvarovat se jakýchkoliv dobetonování. Je též nutno dodržet 
p íčné sklony a rovinnost položení dlažby, aby nedocházelo k tvorb  kaluží.  
 

Živičné sm si musí mít požadované vlastnosti. Veškerý stavební materiál použitý do díla 
musí odpovídat p íslušným normám a technologickým p edpis m. 
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Navržené ešení pln  respektuje požadavky na bezbariérové užívání stavby stanovené 
zvláštním p edpisem tj. „vyhláškou 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

 

 

 

K. EŠENÍ P ÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ VE EJN  P ÍSTUPNÝCH 
KOMUNIKACÍ A PLOCH SOUVISEJÍCÍCH SE STAVENIŠT M 
OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE. 

 

 

Navržené ešení pln  respektuje požadavky na bezbariérové užívání stavby stanovené 
zvláštním p edpisem tj. Vyhláškou 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a ČSN 73 6110 (zm na Z1 2010). 
 

a) Pro osoby s omezenou schopností pohybu jsou u napojení na stávající komunikace 
v míst  usnadňující p echázení sníženy podsádky silniční obruby na +2 cm. P íčný spád 
chodníku 2 % je navrhován v celé ešené lokalit . U sjezdu je zachován pr chozí 
minimální prostor 0,9 m v p íčném spádu 2 %. Zvýšená podsádka chodníkové obruby na 
+ 80 mm tvo í p irozenou vodící linii pro nevidomé a slabozraké. P irozenou vodící linii 

tvo í stávající podezdívka oplocení a zástavba. 
 

Nástupní hrana autobusové zastávky je navržena z bezbariérové obruby s podsádkou + 
16 cm v délce 2x 12,0 m a 16,0 m. Nástupišt  je navrženo v p íčném sklonu 1 %. 

 

b) V míst , kde je snížena podsádka silniční obruby + 2 až do místa, kde dosahuje + 8 cm, 
budou provedeny varovné pásy v ší ce 40 cm z hmatné dlažby kontrastní barvy 
k p ilehlým plochám. 

 

U autobusové zastávky ve vzdálenosti 0,50 m od nástupní hrany a ve vzdálenosti 0,80 m 
od označníku bude ukončen signální pás z hmatné dlažby kontrastní barvy k okolní 
dlažb . Signální pás z hmatné dlažby určuje místo nástupu do vozidel MHD a navazuje 
na vodící linii. Dále bude po celé délce nástupišt  provedena vizuální úprava ze zámkové 
dlažby hladké kontrastní barvy. 

 

c) Zásady ešení pro osoby se sluchovým postižením není ešeno s ohledem na charakter 

stavby. 

 

d) Stavební výrobky pro bezbariérové ešení chodníku se použijí: 
 

• Hmatná dlažba 

• kontrastní dlažba hladká v míst  nástupní hrany autobusové zastávky 

 
 

 

V Pardubicích, kv ten 2019 

   vypracoval: 

 Bc. Daniel Gabrle  
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E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. 

 

 

        

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 
 

OZNAČENÍ STAVBY : Rekonstrukce přednádražního prostoru 
v Uherském Hradišti 

KONTROLOVAL  : Ing. Pavel Lopour, Ph. D. 

Katedra dopravního stavitelství 
PROJEKTANT : Bc. Daniel Gabrle 

OBEC 

KRAJ 

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ 

: Uherské Hradiště 

Zlínský 

Uherské Hradiště [772844] 

CHARAKTER STAVBY  Jedná se o rekonstrukci veřejného prostoru v okolí 
železniční stanice Uherské Hradiště. V rámci 
stavby je řešeno vedení cyklistů a s tím související 
úprava komunikací, vytvoření terminálu MHD 
s přímým napojením na železniční dopravu a 
zřízení krátkodobého parkování vozidel.  
V části za nádražím je situováno kapacitní 
parkování P+R s napojením na místní komunikaci 
ul. Revoluční. 

STUPEŇ PD  DSP – dokumentace pro stavební povolení 
POZEMKY DOTČENÉ 
STAVBOU 

 

: Celá stavba se nachází v k.ú.: 
Uherské Hradiště [772844] 

Stavební pozemky podrobně v příloze :  
B.3.2 Záborový elaborát  
 

      
2. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

a) Charakter a uspořádání staveniště 

Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit, bude-li třeba, přísunovými cestami pro 
dopravu materiálu tak, aby stavba mohla být řádně a bezpečně prováděna. Nesmí 
docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem 
apod. 
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b) Stanovení obvodu staveniště 

Stanovení obvodu staveniště je vyznačeno ve výkresu B. 3. 1 Celková záborová 
situace. Pozemky staveniště jsou totožné s pozemky dotčené stavbou viz B. 3. 2 

Záborový elaborát. 
 1 954/8 4883 ostat í plo ha Město Uherské Hradiště, Masarykovo á ěstí 

,  Uherské Hradiště 2 974/1 10233 ostat í plo ha Město Uherské Hradiště, Masarykovo á ěstí 19, 68601 Uherské Hradiště 3 st. 986/1 22 zastavě á plo ha a 
ádvoří Rozu ová Jaroslava, Ja a Žižky ,  

Uherské Hradiště 4 st. 986/2 21 zastavě á plo ha a 
ádvoří Ne áš Bohu il, Na Doli ě ,  Kunovice 5 st. 986/3 21 zastavě á plo ha a 
ádvoří Švá  Lu o ír, Revoluč í ,  Uherské 

Hradiště 6 st. 986/4 21 zastavě á plo ha a 
ádvoří Ze á ek Ja  I g., Prokopa Holého ,  

Uherské Hradiště 7 st. 986/5 21 zastavě á plo ha a 
ádvoří Třeti a Vladislav, Tráv ík ,  Staré 

Město 8 st. 986/6 20 zastavě á plo ha a 
ádvoří Še estová A a, Štěp i ká ,  

Uherské Hradiště 9 st. 986/7 21 zastavě á plo ha a 
ádvoří SJM Polášek Jiří a Polášková Jar ila, 

Revoluč í ,  Uherské Hradiště 10 st. 986/8 20 zastavě á plo ha a 
ádvoří Kosek Pavel, Štěp i ká ,  Uherské 

Hradiště 11 1012/1 604 ostat í plo ha Škra alová Mi haela MUDr., Revoluč í , 
 Uherské Hradiště 12 st. 986/9 21 zastavě á plo ha a 

ádvoří Berger Jiří, č. p. ,  Salaš 13 788/8 3216 ostat í plo ha STAVEX U.H., s.r.o., Hrade í ,  
Uherské Hradiště 14 st. 986/10 24 zastavě á plo ha a 

ádvoří SJM Kegler Josef a Keglerová Vlasta, Štěp i ká 
,  Uherské Hradiště 15 974/5 3968 ostat í plo ha Město Uherské Hradiště, Masarykovo á ěstí 

,  Uherské Hradiště 16 286/1 1439 ostat í plo ha Město Uherské Hradiště, Masarykovo á ěstí 
,  Uherské Hradiště 17 91/5 2700 ostat í plo ha Město Uherské Hradiště, Masarykovo á ěstí 
,  Uherské Hradiště 18 1028/11 201 ostat í plo ha Město Uherské Hradiště, Masarykovo á ěstí 
,  Uherské Hradiště 19 286/2 191 ostat í plo ha Město Uherské Hradiště, Masarykovo á ěstí 
,  Uherské Hradiště 
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20 st. 2459 144 zastavě á plo ha a 
ádvoří STAVEX U.H., s.r.o., Hrade í ,  

Uherské Hradiště 21 668/1 1054 ostat í plo ha Město Uherské Hradiště, Masarykovo á ěstí 
,  Uherské Hradiště 22 788/28 1360 ostat í plo ha Město Uherské Hradiště, Masarykovo á ěstí 
,  Uherské Hradiště 23 1028/10 1972 ostat í plo ha Město Uherské Hradiště, Masarykovo á ěstí 
,  Uherské Hradiště 24 st. 2456 421 zastavě á plo ha a 

ádvoří STAVEX U.H., s.r.o., Hrade í ,  
Uherské Hradiště 25 st. 2455 49 zastavě á plo ha a 

ádvoří STAVEX U.H., s.r.o., Hrade í ,  
Uherské Hradiště 26 1325/1 191 ostat í plo ha Město Uherské Hradiště, Masarykovo á ěstí 

,  Uherské Hradiště 27 1325/2 659 ostat í plo ha Město Uherské Hradiště, Masarykovo á ěstí 19, 68601 Uherské Hradiště 28 82 768 ostat í plo ha Město Uherské Hradiště, Masarykovo á ěstí 
,  Uherské Hradiště 29 286/3 1415 ostat í plo ha Město Uherské Hradiště, Masarykovo á ěstí 
,  Uherské Hradiště 30 85/8 415 ostat í plo ha Město Uherské Hradiště, Masarykovo á ěstí 
,  Uherské Hradiště 31 285/2 29 ostat í plo ha Město Uherské Hradiště, Masarykovo á ěstí 
,  Uherské Hradiště 32 285/3 71 ostat í plo ha Město Uherské Hradiště, Masarykovo á ěstí 19, 68601 Uherské Hradiště 33 285/1 55 ostat í plo ha Město Uherské Hradiště, Masarykovo á ěstí 
,  Uherské Hradiště 34 788/23 30019 ostat í plo ha České dráhy, a.s., á řeží Ludvíka Svo ody 

/ , Nové Město,  Praha  35 788/30 531 ostat í plocha Město Uherské Hradiště, Masarykovo á ěstí 
,  Uherské Hradiště 36 st. 2728 118 zastavě á plo ha a 

ádvoří ČR; Správa želez ič í doprav í esty, stát í 
orga iza e, Dláždě á / , Nové Město, 11000 Praha 1 37 653/19 2415 ostat í plocha Město Uherské Hradiště, Masarykovo á ěstí 

,  Uherské Hradiště 38 788/25 7035 ostat í plo ha České dráhy, a.s., á řeží Ludvíka Svo ody 
/ , Nové Město,  Praha  39 44/5 60 ostat í plo ha Město Uherské Hradiště, Masarykovo á ěstí 

,  Uherské Hradiště 40 44/7 46 ostat í plo ha Město Uherské Hradiště, Masarykovo á ěstí 
,  Uherské Hradiště 41 653/39 3073 ostat í plo ha Město Uherské Hradiště, Masarykovo á ěstí 
,  Uherské Hradiště 
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42 45/1 1437 ostat í plo ha Město Uherské Hradiště, Masarykovo á ěstí 
,  Uherské Hradiště 43 45/10 793 ostat í plo ha Město Uherské Hradiště, Masarykovo á ěstí 
,  Uherské Hradiště 44 80/1 429 ostat í plo ha Město Uherské Hradiště, Masarykovo á ěstí 
,  Uherské Hradiště 45 st. 993/1 1139 zastavě á plo ha a 

ádvoří Město Uherské Hradiště, Masarykovo á ěstí 
,  Uherské Hradiště 46 45/7 718 ostat í plo ha Město Uherské Hradiště, Masarykovo á ěstí 19, 68601 Uherské Hradiště 47 45/5 44 ostat í plo ha Město Uherské Hradiště, Masarykovo á ěstí 
,  Uherské Hradiště 48 45/3 167 ostat í plo ha Město Uherské Hradiště, Masarykovo á ěstí 
,  Uherské Hradiště 49 45/6 617 ostat í plo ha Město Uherské Hradiště, Masarykovo á ěstí 
,  Uherské Hradiště 50 45/4 13 ostat í plo ha Město Uherské Hradiště, Masarykovo á ěstí 
,  Uherské Hradiště 

 
 

c) Zásady návrhu zařízení staveniště 

Staveniště bude upořádáno a zařízeno, dle ČSN a TKP v době výstavby. Před 
zahájením výstavby bude zřízeno staveniště dle potřeb zhotovitele. 

 

d) Návrh postupu a provádění stavby 

Práce na stavbě budou probíhat podle přesného časového harmonogramu dle 
požadavku investora. 

 

e) Objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu 

Objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu nejsou známi. 
 

f) Možné napojení na zdroje 

Pro stavební práce bude využita elektrická energie z mobilních zdrojů zhotovitele. 
 

g) Možnosti nakládání s odpady z výstavby 

Odpady, které budou vznikat v průběhu výstavby, budou umístěny na určené místo. 
Poté budou příslušnou firmou odvezeny mimo staveniště a zpracovány v souladu se 

zákonem. Nebezpečný odpad (živice) bude odvezen na skládku nebezpečného odpadu.  
  

h) Přístupy na staveniště 

Přístup na staveniště bude umožněn dle místa provádění stavební činnosti po místních 
komunikacích. Zejména ulicemi Svatoplukova, Jiřího z Poděbrad, Stojanova a 
Kollárova od průtahu silnice I/55 městem Uherské Hradiště.   
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i) Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí 

Staveniště bude označeno příslušnými dopravními značkami a ohraničeno mobilními 
zábranami se zákazem vstupu na staveniště. 

 

j) Zvláštní požadavky na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření 

Zvláštní požadavky na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření, nejsou 
uvažovány. 
 

k) Návrh řešení dopravy během výstavby 

viz výkres E. 2 Situace objízdné trasy  

 

l) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví 

Během realizace stavby je nutno se řídit všeobecně platnými bezpečnostními  
předpisy pro ochranu zdraví při práci.  

 

Zákon č. 262/2006 Sb.  Zákoník práce 
 

Zákon č. 309/2006 Sb., upravuje další požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci. 
 

 

 

 

 

 

V Pardubicích, květen 2019 

Bc. Daniel Gabrle  

  



SCHÉMA OBJÍZDNÉ TRASY
ÚPLNÁ UZAVÍRKA

OBOUSMĚRNÁ OBJÍZDNÁ TRASA 1TRASA 1
DÉLKA: 2,8 km
PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA JÍZDY: 6 minTRASA:
ul. Stojanova x ul. Jiřího z Poděbrad -> I/55 křiž. Jiřího z Poděbrad x tř. Maršála Malinovského -> I/35 křiž.
Velehradská tř. x Svatojiřské nám. -> ul. Stará Tenice -> ul. Na Stavidle

OBOUSMĚRNÁ OBJÍZDNÁ TRASA 2

DOBA VYZNAČENÍ:
dle harmonogramu předloženého zhotovitelem

POKYNY K PROVÁDĚNÍ:
Veškerá dopravní omezení a objízdná trasa musí být vyznačena s ohledem na dopravní situaci a příslušné místní
podmínky. Vyznačená trasa bude v souladu s patřičnými ČSN a TP, zejména:

TP 66 - ZÁSADY PRO OZNAČOVÁNÍ PRACOVNÍCH MÍST NA PK
TP 169 - ZÁSADY PRO OZNAČOVÁNÍ DOPRAVNÍCH SITUACÍCH NA PK
TP 205 - ZÁSADY PRO PROMĚNNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

TRASA 2
DÉLKA: 0,9 km
PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA JÍZDY: 3 minTRASA:
křiž. J. E. Purkyně x ul. Husova -> ul. Husova -> ul. Prokopa Holého
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G. PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK 
Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. 

 

        

A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 
 

OZNAČENÍ STAVBY : Rekonstrukce přednádražního prostoru 
v Uherském Hradišti 

KONTROLOVAL  : Ing. Pavel Lopour, Ph. D. 

Katedra dopravního stavitelství 
PROJEKTANT : Bc. Daniel Gabrle 

OBEC 

KRAJ 

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ 

: Uherské Hradiště 

Zlínský 

Uherské Hradiště [772844] 

CHARAKTER STAVBY  Jedná se o rekonstrukci veřejného prostoru v okolí 
železniční stanice Uherské Hradiště. V rámci 
stavby je řešeno vedení cyklistů a s tím související 
úprava komunikací, vytvoření terminálu MHD 
s přímým napojením na železniční dopravu a 
zřízení krátkodobého parkování vozidel.  
V části za nádražím je situováno kapacitní 
parkování P+R s napojením na místní komunikaci 
ul. Revoluční. 

STUPEŇ PD  DSP – dokumentace pro stavební povolení 
POZEMKY DOTČENÉ 
STAVBOU 

 

: Celá stavba se nachází v k.ú.: 
Uherské Hradiště [772844] 

Stavební pozemky podrobně v příloze :  
B.3.2 Záborový elaborát  
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B. NÁVRH KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY 
 

 

Kontrolní prohlídky stavby budou prováděny následovně:  

 

• při předání staveniště 

• po provedení terénních přípravných prací (sejmutí ornice, odstranění zpevněných 
vrstev, ...) 

• při kontrole dotčených inženýrských sítí po jejich odhalení za přítomnosti jejich 
správců 

• po osazení obrub, palisád, popř.podezdívek         

• před zásypem zemní pláně a drenážního systému 

• po zhotovení podkladních konstrukcí 
• před kladením povrchových či před provedením obrusných vrstev 

• po kladení povrchových či provedení obrusných vrstev 

• po osazení mobiliáře  

• po provedení konečných terénních a sadových úprav 

• po provedení dopravního značení 
 

 

Přesný časový plán návrhu kontrolních prohlídek stavby bude zpracován po dohodě mezi 
investorem a dodavatelem stavby v době, kdy bude znám konkrétní termín stavby. 
 

Termíny kontrolních prohlídek stavby budou určeny na základě časového harmonogramu 
stavebních prací, kterou předloží dodavatel stavby zástupci investora a stavebnímu dozoru. 
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Vý hozí i te zita dopravy

Koefi ie t vývoje i te zit dopravy pro
vý hozí rok

Koefi ie t vývoje i te zit dopravy pro
výhledový rok

V.19
Vý hozí rok

Výhledový rok

20192040
Vypracoval

č. 2III/05013
Zlí skýDaniel Gabrle

Posuzova ý profilTyp komunikace
Vzdále ost od 

krajského ěstaDatum
Prog óza intenzit dopravy metodou jed ot ého souči itele vývoje podle tě hto TP se dokládá o sahově
závaz ý protokolem dle tabulky 3. Jako sa ostat á příloha se doloží postup sta ove í vý hozí intenzitydopravy podle TP 189 [9]. Tabulka 3 – O sahově závaz ý protokol pro prog ózu intenzit dopravy metodou
jed ot ého souči itele vývoje

Protokol výhledových intenzit dle TP 225

větev J. E. Purky ě - vý hod

větev

Číslo ko u ika eKraj I travilá

sil i e III. třídy - průtah o í27 km
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težká3 I0 [voz/h] 19 0 04 k0 [-] 1,08 1,13 1,065 kv [-] 1,23 1,48 1,226 kp [-] 1,14 1,31 1,157 Iv [voz/h] 22 0 08 Iv,celk  [voz/h]Koefi ie t prog ózy i te zit dopravy

Výhledová i te zita dopravy

Výhledová i te zita dopravy elke 22

Výhledový rok 2040skupina vozidel
Vý hozí i te zita dopravy

Koefi ie t vývoje i te zit dopravy pro
vý hozí rok

Koefi ie t vývoje i te zit dopravy pro
výhledový rok

Vypracoval Daniel Gabrle Datum V.19
Vý hozí rok 2019

Číslo ko u ika e III/05013 Typ komunikace sil i e III. třídy - průtah o íKraj Zlí ský
Vzdále ost od 

krajského ěsta
27 km

Protokol výhledových intenzit dle TP 5

větev J. E. Purky ě - vý hod

Prog óza intenzit dopravy metodou jed ot ého souči itele vývoje podle tě hto TP se dokládá o sahově
závaz ý protokolem dle tabulky 3. Jako sa ostat á příloha se doloží postup sta ove í vý hozí intenzitydopravy podle TP 189 [9]. Tabulka 3 – O sahově závaz ý protokol pro prog ózu intenzit dopravy metodou
jed ot ého souči itele vývoje

větev č. Posuzova ý profil I travilá
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težká3 I0 [voz/h] 23 1 04 k0 [-] 1,08 1,13 1,065 kv [-] 1,23 1,48 1,226 kp [-] 1,14 1,31 1,157 Iv [voz/h] 26 1 08 Iv,celk  [voz/h]Koefi ie t prog ózy i te zit dopravy

Výhledová i te zita dopravy

Výhledová i te zita dopravy elke 28

Výhledový rok 2040skupina vozidel
Vý hozí i te zita dopravy

Koefi ie t vývoje i te zit dopravy pro
vý hozí rok

Koefi ie t vývoje i te zit dopravy pro
výhledový rok

Vypracoval Daniel Gabrle Datum V.19
Vý hozí rok 2019

Číslo ko u ika e III/05013 Typ komunikace sil i e III. třídy - průtah o íKraj Zlí ský
Vzdále ost od 

krajského ěsta
27 km

Protokol výhledových intenzit dle TP 225

větev J. E. Purky ě - západ

Prog óza intenzit dopravy metodou jed ot ého souči itele vývoje podle tě hto TP se dokládá o sahově
závaz ý protokolem dle tabulky 3. Jako sa ostat á příloha se doloží postup sta ove í vý hozí intenzitydopravy podle TP 189 [9]. Tabulka 3 – O sahově závaz ý protokol pro prog ózu intenzit dopravy metodou
jed ot ého souči itele vývoje

větev č. 7 Posuzova ý profil I travilá
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težká3 I0 [voz/h] 284 12 04 k0 [-] 1,08 1,13 1,065 kv [-] 1,23 1,48 1,226 kp [-] 1,14 1,31 1,157 Iv [voz/h] 323 16 08 Iv,celk  [voz/h]Koefi ie t prog ózy i te zit dopravy

Výhledová i te zita dopravy

Výhledová i te zita dopravy elke 339

Výhledový rok 2040skupina vozidel
Vý hozí i te zita dopravy

Koefi ie t vývoje i te zit dopravy pro
vý hozí rok

Koefi ie t vývoje i te zit dopravy pro
výhledový rok

Vypracoval Daniel Gabrle Datum V.19
Vý hozí rok 2019

Číslo ko u ika e III/05013 Typ komunikace sil i e III. třídy - průtah o íKraj Zlí ský
Vzdále ost od 

krajského ěsta
27 km

Protokol výhledových intenzit dle TP 225

větev J. E. Purky ě - západ

Prog óza intenzit dopravy metodou jed ot ého souči itele vývoje podle tě hto TP se dokládá o sahově
závaz ý protokolem dle tabulky 3. Jako sa ostat á příloha se doloží postup sta ove í vý hozí intenzitydopravy podle TP 189 [9]. Tabulka 3 – O sahově závaz ý protokol pro prog ózu intenzit dopravy metodou
jed ot ého souči itele vývoje

větev č. 8 Posuzova ý profil I travilá



Stávají í i te zity dopravyProud (vjezd - 
výjezd

IOA [voz/hod] INA+A [voz/hod] INS+AK [voz/hod] I [pvoz/hod] Σ Iv [pvoz/hod]2 309 9 0 3183 22 0 0 224 24 0 0 246 21 0 0 217 26 1 0 278 323 16 0 339 751
Výhledové uvažova é i te zity dopravyProud (vjezd - 

výjezd

IOA [voz/hod] INA+A [voz/hod] INS+AK [voz/hod] I [pvoz/hod] Σ Iv [pvoz/hod]2 352 12 0 3643* 37 0 0 374** 39 0 0 396** 49 0 0 497* 54 1 0 558 323 16 0 339 883
elke  íst P+R: 78

z toho uvažová o %: 43

%  proud ,  apoje í a I/ 28

%  proud ,  apoje í a I/ 15

883 394
Součet i te zity vše h vjezdů do křižovatky

Výhledový intenzity na komunikaci III/05013 v doprav í h proudech 2 a 8 byly avýše y dlemetodiky výpočtu uvede ého v TP 225 na výhledový rok 2040. V ostat í h doprav í h proudech,
které vjíždějí/vyjíždě í z ulice Revoluč í nelze postupovat totož ou metodikou výpočtu. Vzhledem k
u ístě í ového parkoviště P+R a K+R o elkové kapa itě 90 ový h íst s ávaz ostí na vlakovou
dopravu ylo postupová o ásledov ě. Z důvodu převažují í u charakteru parková í typu P+R bylo zvoleno vytíže í ve špičkovou hodinu
ra í příjezd, odpoled í odjezd) 60% parkova í h íst. To z a e á, že 55% stá í urče é pro účely

P+R udou rá o přijíždět a odjíždět v uvažova ou špičkovou hodi u. 

Součet i te zity vše h vjezdů do křižovatky

Prog óza i te zit dopravy etodou jed ot ého souči itele vývoje podle tě hto TP se dokládá o sahově 
závaz ý  protokole  dle ta ulky . Jako sa ostat á příloha se doloží postup sta ove í vý hozí i te zity 

dopravy podle TP  [ ]. Ta ulka  – O sahově závaz ý protokol pro prog ózu i te zit dopravy etodou 
jed ot ého souči itele vývoje

Celkový přehled intenzit dopravydle TP 225

1 401
3402 453 3661

2



Kapacit í posouze í eříze é průseč é křižovatky podle TP 188

Název křižovatky Revoluč í  J. E. Purk ě Sché a číslová í doprav ích proudů
Zatěžovací stav stav
Počet parsků 3Vypracoval Daniel Gabrle Datum V.19
Kritériu  výko ostiPaprsek Kategorie kom. UKD lim [-] tw,lim [s]1 J. E. Purk ě - východ S III D 452 Revoluč í M E 453 J. E. Purk ě - západ S III D 45Intenzity dopravyPaprsek Proud (vjezd - 

výjezd

IOA [voz/hod] INA+A [voz/hod] INS+AK [voz/hod] IM [voz/hod] IC [voz/hod] I [voz/hod] I [pvoz/hod] Σ Iv [pvoz/hod]1 - - - - - 0,0 0,02 352 12 0 0 - 364 364,03 37 0 0 0 - 37 37,04 39 0 0 0 - 39 39,05 - - - - - 0 0,06 49 0 0 0 - 49 49,07 54 1 0 0 - 55 55,08 323 16 0 0 - 339 339,09 - - - - - 0 0,010 - - - - - 0 0,011 - - - - - 0 0,012 - - - - - 0 0,0 883
Geo etrické uspořádá í a provoz í pod í kyPaprsek Proud (vjezd - 

výjezd

Z ače í 
před osti v 

jízdě

V85% [km/h] Počet 
řadících 

pruhů     H: 
 až     V: 

 až 

Číslo 
pruhu ů    (1-4) v 

rá ci parpsku Sa ostat ý pruh Ano/Ne vP/vL/Ner Délka pruhu nebo 
rozšíře í Lu [m]1 1 1 ne 02 1 23 1 24 1 15 1 1 7 4,45 2,606 1 1 6 4,70 3,107 1 1 ne 0 neobsazeno - -8 1 2 4 6,30 3,509 1 210 - -11 - -12 - -

Posouze í kapacity - doprav í proudy C [pvoz/hod] a [-] IH [voz/hod] Cg [pvoz/hod] av [-] L95% [m] po,n (*,**) [-] px [-]1 0,02 364,0 1800 0,2023 37,0 1800 0,0214 39,0 777 385,495 0,06 49,0 383 830,98 0,059 0,9417 55,0 401 974,87 0,056 1,08 0,930 0,0008 339,0 1800 0,1889 0,010 0,011 0,012 0,0C [pvoz/hod] av [-] po,n [-] pz,n [-] C [pvoz/hod] a [-]1234 328 0,11956789

výhledový - viz celkový přehled i te zit

50
50

-

-Hlav í hlav íneobsazenoPaprsek

Paprsek Název ko u ikace 
Proud (vjezd - 
výjezd1 J. E. Purk ě - východ2 Revoluč í3 J. E. Purk ě - západ

tg [s]

neobsazeno -
Kapacita pruhů podřaze ých proudů . stup ě Kapacita pruhů 

- -Proud (vjezd - 
výjezd

Název ko u ikace 

Základ í kapacita pruhů podřaze ých proudů = kapacita pruhů podřaze ých proudů 
. stup ě

Kapacita pruhů 
adřaze ých proudů . 

stup ěI [pvoz/hod]1 J. E. Purk ě - východ2

tf [s]

Revoluč í3 J. E. Purk ě - západneobsazeno
Posouze í kapacity - doprav í proudy

12

 vedlejší

3neobsazeno

Název ko u ikace 

Název ko u ikace 401883940
J. E. Purk ě - východ

Revoluč í

 hlav í

Střed í hod oty  kritických časových 
odstupů tg 

Hlav í ne 0p4

J. E. Purk ě - západ-
Součet i te zit  všech vjezdů do křižovatk

Doprav í proud



Paprsek Proud (vjezd - 
výjezd

av [-] Lu [m] ΣI [pvoz/hod] C [pvoz/hod]12 0,2023 0,021456 0,0597 0,056 0 55,00 974,878 0,1889101112
Posouze í úrov ě kvality dopravy Paprsek Proud (vjezd - 

výjezd
I [pvoz/hod] C [pvoz/hod] Rez [pvoz/hod] av [-] tw [s] UKD  [-] L95% [m] tw,lim [s] tw<=tw,lim Rez>014564+5+6 88,00 1492,36 1404 5,90E-02 2,42E+00 A 1,13 45,00 ANO7 55,00 974,87 920 0,06 3,71 A 1,08 45,00 ANO10111210+11+12

Celkové shr utí
Kapacita eříze é úrovňové křižovatk  v hovuje? ANO
Ko e tář

Posuzova á křižovatka kapacit ě v hovuje. Na hlav í i vedlejší ko u ikaci jsou požadavk  a UKD spl ě . Celková UKD křižovatk  je a stup i A. 

(7+8+9 pokud L95>LL)J. E. Purk ě - západ

J. E. Purk ě - východ(1+2+3 pokud L95>LL) 1+2+3, 1+2, 1+3
Revoluč í 7+8+9, 7+8, 7+9neobsazeno -

Název ko u ikace 1
3

1492,36401,00 1800,00
339,00 1800,00

2

2 Revoluč í3 J. E. Purk ě - západneobsazeno -
88,000

Posouze í kapacity - společ é pruhy s íše ých proudů1 J. E. Purk ě - východ

Název ko u ikace 
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