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ANOTACE 

Diplomová práce se zaměřuje na analýzu současného stavu organizace dopravy ve 

městě Havlíčkův Brod, jako jsou informace ohledně intenzity dopravy. 

Druhá kapitola se zaměřuje na analýzu připravovaných opatření ve městě Havlíčkův 

Brod, jako je plánovaná výstavba jihovýchodního obchvatu města. 

V třetí kapitole autor navrhnul úpravy, které by vedly ke zlepšení organizace dopravy 

ve městě Havlíčkův Brod. 
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TITLE 

Organization of transport in Havlíčkův Brod 

ANNOTATION 

The thesis focuses on the analys of the current status of the organization of the 

transport in the town of Havlíčkův Brod for example information’s about the intensity of the 

transport in the town. 

The second chapter focuses on the analysis of the prepared steps in the town Havlíčkův 

Brod, just like the planned construction of the south-eastern bypass around the town. 

In the third chapter author suggested layouts which may lead to improve the 

organization of transport in the town Havlíčkův Brod. 
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ÚVOD 

 Tato diplomová práce řeší organizaci dopravy ve městě Havlíčkův Brod a v jeho okolí. 

V současné době je organizace dopravy v tomto městě nevyhovující, proto se jedná o jedno 

z velmi aktuálních témat. 

V první kapitole je analyzován současný stav organizace dopravy ve městě Havlíčkův 

Brod, jsou popsány významné pozemní komunikace, které přináší vysokou intenzitu dopravy. 

Dále jsou okomentovány křižovatky, které musí přenášet vysoké dopravní proudy. Následně 

jsou předneseny informace získané od Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) při konzultaci, 

a to například údaje ohledně intenzity dopravy na významných pozemních komunikacích 

ve městě. Informace získané od ŘSD byly použity jako vstupní data do modelu, který autor 

vytvořil v programu OmniTrans, a slouží k názornému zobrazení současného stavu ve městě. 

 Ve druhé kapitole autor na základě získaných dat informuje o připravovaných 

změnách organizace dopravy ve městě Havlíčkův Brod. Vidíme zde informace o projektu 

jihovýchodního obchvatu města, který se začal stavět koncem roku 2019, dále je zde pomocí 

modelu vytvořeného autorem zobrazeno a zhodnoceno, jaký přínos pro město bude 

jihovýchodní obchvat představovat a jaké informační prvky bude jihovýchodní obchvat dle 

studie obsahovat. 

 Ve třetí kapitole jsou provedeny návrhy autora pro zlepšení organizace dopravy 

ve městě Havlíčkův Brod. Tyto návrhy autor následně zakreslil do modelu, pomocí kterého 

graficky znázorní intenzitu dopravy v jednotlivých ulicích. 

Cílem této práce je provést analýzu současného stavu organizace dopravy 

ve městě Havlíčkův Brod a dále provést analýzu pro připravované opatření ke zlepšení 

organizace dopravy ve městě. Na závěr navrhnout úpravy, které povedou ke zlepšení 

organizace dopravy ve městě. 
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1 ANALÝZA SOUČASNÉ ORGANIZACE DOPRAVY 

Cílem této kapitoly je analyzovat současnou organizaci dopravy ve městě Havlíčkův 

Brod. Jedná se o město, které se nachází v České republice v kraji Vysočina, od krajského 

města Jihlava je vzdáleno 23 km severně. Ve městě žilo v roce 2019 celkem 23 391 obyvatel 

(1) a městem protéká řeka Sázava, kterou lze silniční dopravou překonat na dvou místech 

v rámci města. Jedná se o mosty, které překonávají řeku Sázavu v ulici Dolní, která 

je označena II/150, a o most v ulici Masarykova s označením I/38. Letecká mapa města 

Havlíčkova Brodu je zobrazena na obrázku č. 1. Vidíme zde významné pozemní komunikace 

ve městě, jako jsou pozemní komunikace první třídy s označením I/34 a I/38, které jsou 

využívány zejména tranzitní dopravou. 

Obrázek 1 Síť důležitých pozemních komunikaci v Havlíčkově Brodě 

Zdroj: (2) 
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Město Havlíčkův Brod se nachází v nadmořské výšce 435 m. n. m. (1) a jeho celková 

rozloha je 64,94 km2. (1). Město je velmi kopcovité, pohodlnější je tudíž využití automobilové 

dopravy oproti cyklistické, což má za následek další zvýšení její intenzity. 

1.1 Síť pozemních komunikací ve městě Havlíčkův Brod 

Dopravní situaci ve městě Havlíčkův Brod v současné době nelze zhodnotit jinak než 

negativně, a to zejména kvůli vysoké intenzitě tranzitní dopravy. Nejvíce zatížené jsou silnice 

I/34, která vede směrem východ – západ (Svitavy – Chrudim – Havlíčkův Brod – Čáslav – 

Kolín), a I/38 vedoucí z jihu na sever (Jihlava – Havlíčkův Brod – Čáslav – Kolín). Po těchto 

dvou silnicích první třídy je přiváděna většina tranzitní dopravy.  

Křižovatka, která se nachází u Hotelu Slunce, tedy téměř v centru, tvoří významnou 

dopravní páteř města. Spojuje ulice Humpolecká, Lidická, Masarykova a ulici Dolní. 

Místopisně se vytížení tranzitní dopravou týká ulic Humpolecká, Dolní a Žižkova. 

Jedná se o silnici s označením I/34, která přechází v křižovatce ulic Masarykova 

a Humpolecká (křižovatka u Hotelu Slunce) na označení II/150 a následně z označení II/150 

na označení I/34 na výjezdu z města směrem na Ždírec nad Doubravou. Používá se pro směr 

západ – východ města. Dále se týká silnice I/38, která se využívá pro směr sever – jih města, 

tedy ze směru od Kolína příjezd do města po ulici Pražská, průjezd městem po ulici 

Masarykova a následný výjezd z města po ulici Lidická směrem do krajského města Jihlava. 

Ulice s názvem U Cihláře tvoří severovýchodní obchvat města a spojuje tyto dvě 

páteřní silnice města. 

Z informací, které byly získány na základě sčítání dopravy v letech 2010 a 2016, 

je patrné, že u silnic I/38 a I/34 se v průběhu šesti let intenzita dopravy výrazně zvýšila. 

Následkem tohoto vzestupu je, že v okolí křižovatek vznikají pravidelné kongesce, a to jak 

v dopravních špičkách, tak i v dopravním sedle. Kvůli těmto komplikacím vzniká uživatelům 

dopravy zmíněných komunikací časová ztráta, která je nežádoucí. S vysokou intenzitou 

dopravy jsou spojené další věci, které ovlivňují život ve městě, a to například zvýšené 

opotřebení komunikací a tím častější opravy. Při opravách pozemních komunikací doprava 

navíc nezatíží jen celé město, ale i jeho okolí, a dochází tak k dopravním kongescím, které 

mívají zpravidla délku v řádech kilometrů. Vlivem dopravy je ve městě také výrazně zhoršeno 

životní prostředí.  
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1.1.1 Křižovatka ulic Pražská, U Cihláře, Masarykova 

Ulice Pražská přivádí do města Havlíčkův Brod dopravu od dálnice D10 a D11 přes 

Kolín, Čáslav a Golčův Jeníkov. Jedná se o silnici vytíženou zejména tranzitní dopravou. 

Mluvíme o silnici první třídy a nese označení I/38. Ve městě je omezena maximální 

povolenou rychlostí 50 km/h. 

Při příjezdu do města ze směru od města Kolín se silnice I/38 rozšiřuje, a to o jeden 

jízdní pruh. Následně na ni navazuje křižovatka ulic Pražská, Masarykova a U Cihláře (která 

se také považuje za severovýchodní obchvat města). Jedná se o křižovatku úrovňovou 

stykovou, která je opatřena světelným signalizačním zařízením. 

Světelné zařízení je naprogramováno tak, aby v dopravních špičkách byla doprava 

do města vpuštěna v takové intenzitě, kterou je schopno pojmout v daném čase. Proto se často 

při příjezdu do města ze směru od města Kolín tvoří ve špičce v ulici Pražská kongesce 

před světelným signalizačním zařízením. Tranzitní doprava je tedy v této křižovatce rozdělena 

do ulice U Cihláře (severovýchodní obchvat města), anebo do ulice Masarykova. 

Tato úrovňová styková křižovatka opatřena signalizační světelným zařízením je v tomto 

provedení v provozu od roku 2015 (3) a její předepsaná životnost je 15 let, tedy do roku 2030 

(3). Tato křižovatka je zobrazena na obrázku č. 2, a to z pohledu při příjezdu ze směru Kolín. 

Zdroj: Foto a úprava autor 

Obrázek 2 Křižovatka ulic Pražská, U Cihláře, Masarykova 
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1.1.2  Křižovatka obchodního centra a ulic Masarykova, Sídliště Pražská 

Při pokračování v jízdě po ulici Masarykova, (která je silnici první třídy, má označení 

I/38, a jedná se o páteřní silnici ve městě Havlíčkův Brod, po celé své délce je dvouproudá 

v obou směrech a je možné jí využívat maximálně při rychlosti 50 km/h), z ulice Pražské 

po ulici Masarykově se po chvíli projíždí úrovňovou průsečnou křižovatkou opatřenou 

světelným signalizačním zařízením.  

Tato křižovatka je vybudována v roce 2012 (3) a její životnost je předepsána do roku 

2027 (3). Spojuje Masarykovou ulici s ulicí Sídliště Pražská (tato vede do obytné zóny 

Na Výšině) a s obchodním centrem. V tomto místě se střetává velká intenzita místní dopravy, 

která je zapříčiněná blízkostí obytné zóny a obchodního centra, s dopravou tranzitní. Tranzitní 

doprava výrazně zatěžuje Masarykovu ulici. Před křižovatkou nalezneme dva řadící pruhy. 

Jeden je určen pro vozidla směřující doleva do obytné zóny ulice Na Výšině, druhý 

je vyhrazen pro proudy vozidel, které chtějí odbočit doprava do obchodního centra, nebo 

chtějí pokračovat v jízdě po ulici Masarykova.  

Po projetí křižovatkou je ulice Masarykova opatřena přechodem pro chodce, který 

je vybaven ostrůvkem. Tato křižovatka je zobrazena na obrázku č. 3. 

Zdroj: Foto a úprava autor  

Obrázek 3 Křižovatka obchodního centra a ulic Masarykova, Sídliště Pražská 
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1.1.3 Zpomalovací světelné signalizační zařízení 

Při pokračování v jízdě po ulici Masarykova se po projetí křižovatky popsané 

v podkapitole 1.1.2 nachází zhruba po 400 metrech jízdy zpomalovací světelné signalizační 

zařízení. Zařízení je na toto místo instalováno proto, aby zajišťovalo dodržování maximálního 

rychlostního limitu. V případě překročení tohoto limitu je řidič motorového vozidla nucen 

zpomalit, nebo dokonce na krátkou dobu vozidlo zastavit. 

Protože ulice Masarykova v tomto místě prochází Sídlištěm Pražská, je zde 

zpomalovací světelné signalizační zařízení velmi žádoucí. Zajišťuje svým konáním 

bezpečnost a snížení hluku, který je způsoben projíždějícími motorovými vozidly. 

Zmíněné světelné zpomalovací zařízení je vybaveno aktivní preferencí pro vozidla 

integrovaného záchranného systému. Princip je takový, že vozidlo záchranné služby při 

projíždění tímto místem vyšle signál pomocí vysílače, který je umístěn ve vozidle, 

a zpomalovací světelné signalizační zařízení nedá pokyn stůj, jestliže vozidlo jede rychleji, 

než je předepsaná povolená rychlost v daném místě. 

Zpomalovací světelné signalizační zařízení v ulici Masarykova v Havlíčkově Brodě 

je zobrazeno na obrázku č. 4. Bylo umístěno v roce 2012 (3) a životnost je plánována do roku 

2027 (3). 

Zdroj: Foto a úprava autor 

Obrázek 4 Zpomalovací světelní signalizační zařízení 
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1.1.4 Křižovatka ulic Masarykova, Sídliště Pražská 

Při pokračování v jízdě po ulici Masarykova narazíme po 300 metrech na křižovatku 

ulic Masarykova s ulicí Sídliště Pražská. 

Tato úrovňová styková křižovatka je zobrazena na obrázku č. 5. Jedná 

se o problémovou křižovatku, a to zejména pro vozidla, která přijíždí do křižovatky po ulici 

Sídliště Pražská, a chtějí pokračovat v jízdě po ulici Masarykova směrem ke křižovatce 

u Hotelu Slunce. Protože se při tomto křížení musí dávat přednost vozidlům jedoucím po ulici 

Masarykova směrem na Kolín, kde jsou dva jízdní pruhy, a ještě dávat přednost vozidlům 

jedoucím směrem k Hotelu Slunce, je velmi problematické se na Masarykovu ulici dostat. 

Vysoká intenzita dopravy v ulici Masarykova totiž dobře neumožňuje, aby řidič neohrozil 

ostatní účastníky silničního provozu.  

Za křižovatkou v ulici Masarykova se kromě toho nachází přechod pro chodce, který 

je opatřen ostrůvkem. Přechod pro chodce je velmi využívaný, protože se nachází v blízkosti 

obytné zóny. 

Z důvodu špatného nájezdu na ulici Masarykova z ulice Sídliště Pražská se v období 

dopolední i odpolední špičky v ulici Sídliště Pražská tvoří dopravní kongesce u nájezdu. 

Zdroj: Foto a úprava autor 

Obrázek 5 Křižovatka ulic Masarykova, Sídliště Pražská 
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1.1.5 Křižovatka ulic Masarykova, Husova 

Další křižovatku v ulici Masarykova nalezneme při křížení s ulicí Husova. 

Tato křižovatka je úrovňová typu průsečná. Je opatřena světelným signalizačním zařízením 

a aktivní preferencí, a to zejména z důvodu častého průjezdu vozidel integrovaného 

záchranného systému. Stanice Policie České republiky a Nemocnice Havlíčkův Brod se totiž 

nacházejí v blízkosti této křižovatky. 

Křižovatka je zobrazena na obrázku č. 6. ze směru od Kolína směrem ke křižovatce 

u Hotelu Slunce. Nemocnici Havlíčkův Brod najdeme při odbočení doprava (cesta 

k nemocnici je vyhrazena pouze pro vozidla integrovaného záchranného systému) a stanici 

Policie České republiky naopak při odbočení doleva. 

O této křižovatce můžeme říci, že se jedná o bezproblémovou křižovatku ve městě 

Havlíčkův Brod. Křižovatka byla vybudována v roce 2013 (3) a její životnost je definována 

až do roku 2028 (3). 

Zdroj: Foto a úprava autor  

Obrázek 6 Křižovatka ulic Masarykova, Husova 
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1.1.6 Křižovatka ulic Masarykova, Havlíčkova 

Křižovatka ulic Masarykova a Havlíčkova je využívána zejména pro odbočení 

k Nemocnici Havlíčkův Brod (pro veřejnost), a to doprava z pohledu, který je zobrazen 

na obrázku č. 7. Doleva odbočit nelze, protože tato část ulice Havlíčkova je jednosměrná, 

a to v opačném směru. 

Zobrazená část ulice je využívána zejména pro vozidla vyjíždějící od obchodního 

domu Alej, který se nachází vedle ulice Masarykova. Dále je využívána pro proudy vozidel, 

které směřují ze Smetanova náměstí. Opět se jedná o křižovatku úrovňovou průsečnou 

opatřenou světelným signalizačním zařízením. 

Křižovatka byla vybudována v roce 1997 (3) a její životnost byla předepsána do roku 

2012 (3), je tedy za hranicí své předepsané životnosti a její současný stav v žádném případě 

neodpovídá ani současným českým státním normám (ČSN), ani technickým podmínkám (TP).  

Zdroj: Foto a úprava autor  

Obrázek 7 Křižovatka ulic Masarykova, Havlíčkova 
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1.1.7 Křižovatka ulic Masarykova, Ledečská, Svatovojtěšská 

Jedná se o křižovatku úrovňovou průsečnou se světelným signalizačním zařízením. 

Tato křižovatka je zobrazena z pohledu směrem od Kolína ke křižovatce u Hotelu Slunce 

na obrázku č. 8. 

Jak je z obrázku patrné, ulice Masarykova se zde rozšiřuje ve směru ke křižovatce 

u Hotelu Slunce na tři jízdní pruhy. První jízdní pruh je určen pro dopravní proudy směřující 

rovně, tedy ke křižovatce u Hotelu Slunce a současně do ulice Ledečská. Jak již název ulice 

napovídá, jedná se o ulici, po které se vyjíždí z města Havlíčkův Brod směrem do Ledče nad 

Sázavou. Druhý jízdní pruh je určen pouze pro dopravní proudy jedoucí ke křižovatce 

u Hotelu Slunce. Poslední jízdní pruh je vyhrazen pro odbočení vlevo, tedy pro dopravní 

proudy směřující do ulice Svatovojtěšská. Do ulice Svatovojtěšská míří vozidla zejména kvůli 

obchodnímu domu Billa, ale i do firem, které se nacházejí v blízkosti této ulice. 

Také tato křižovatka má uplynulé datum životnosti, stejně jako křižovatka ulic 

Masarykova, Havlíčkova. Do provozu byla uvedena v roce 1998 (3) a životnost byla 

předepsána na 15 let, tedy do roku 2013 (3). V současné době tudíž nesplňuje ČSN a TP.  

Při pokračování touto křižovatkou po ulici Masaryková se pomocí mostu I/38 přes 

řeku Sázavu dostaneme na poslední křižovatku, která protíná ulici Masarykova, a říká 

se jí křižovatka u Hotelu Slunce. 

Zdroj: Foto a úprava autor 

Obrázek 8 Křižovatka ulic Masarykova, Ledečská, Svatovojtěšská 
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1.1.8 Křižovatka u Hotelu Slunce 

  Jak bylo již zmíněno, křižovatka u Hotelu Slunce je nejdůležitější křižovatkou 

v Havlíčkově Brodě, přes kterou je vedena veškerá tranzitní doprava projíždějící městem. 

Jedná se o křižovatku úrovňovou průsečnou opatřenou světelným signalizačním zařízením. 

Křižovatka spojuje ulice Masarykova, Lidická, Dolní a Humpolecká, tedy ulice s vysokou 

intenzitou dopravy. Tato křižovatka je zobrazena z pohledu řidiče přijíždějícího po ulici 

Masarykova na obrázku č 9. 

Zdroj: Foto a úprava autor 

Křižovatka u Hotelu Slunce je velmi vytížená, z toho důvodu byly provedeny 

v uplynulých 10 letech rekonstrukce, které byly realizovány především pro zvýšení 

propustnosti křižovatky. Poslední rekonstrukce, která dovedla křižovatku do finální podoby, 

jakou můžeme vidět v současnosti (2020), skončila v roce 2016 (3), a životnost byla 

předepsaná na 15 let, tedy do roku 2031 (3). 

Dopravní situace u této křižovatky se vždy po rekonstrukci oproti původnímu řešení 

zlepšila, ale stále je nedostačující vzhledem ke zvyšování intenzity dopravy ve městě. 

Křižovatku již bohužel vlivem přítomnosti okolních staveb není možné více rozšířit. 

Obrázek 9 Křižovatka u hotelu Slunce 
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V ranních a odpoledních špičkách se před touto křižovatkou pravidelně tvoří dopravní 

kongesce, které měří i několik kilometrů. Běžně se stává, že vozidla stojí dokonce až před 

značkou informující o hranici města Havlíčkův Brod. 

Dopravní kongesce jsou nejvýraznější v ulici Lidická ve směru od Jihlavy a v ulici 

Humpolecká z Humpolce směrem do města. Jejich příčinu můžeme nalézt v nedostatečné 

propustnosti křižovatky u Hotelu Slunce a nejvytíženějších ulic ve městě. Světelné 

signalizační zařízení je proto u této křižovatky nastaveno způsobem, který zabezpečuje, 

aby se do města nedostalo více vozidel, než je schopná silniční síť ve městě Havlíčkův Brod 

pojmout.  

Z důvodu častého výskytu těchto dopravních kongescí před křižovatkou, jsou při 

příjezdu do Havlíčkova Brodu od Jihlavy, tedy v ulici Lidická, a od Humpolce, tedy v ulici 

Humpolecká, instalovány u všech odboček vodorovné dopravní značky, které zakazují stání 

na místě určeném pro vyústění jiné pozemní komunikace. Tato značka nese označení V12b 

„Žluté zkřížené čáry“ a tuto situaci zobrazuje obrázek č. 10 v ulici Humpolecká. Na základě 

zmíněného vodorovného dopravního značení je umožněno vozidlům jedoucím po ulici z této 

sjet, anebo na silnici najet z vedlejší ulice. 

Zdroj: Foto a úprava autor 

  

Obrázek 10 Žluté zkřížené čáry v ulici Humpolecká 
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1.1.9 Ulice Lidická 

Jak již bylo zmíněno, ulice Lidická s označením I/38 je ta, která odvádí (přivádí) 

dopravní proud ven z (do) města směrem na Jihlavu, tedy i na D1, proto je hojně využívána. 

Nájezd na dálnici D1 u Jihlavy je ve směru od Havlíčkova Brodu užíván zejména pro 

dopravní proudy směřující do Brna. Ulice Lidická je taktéž uplatňována pro proudy vozidel, 

které míří dále za nájezd na dálnici D1, a to zejména směrem do Rakouska přes Znojmo. 

Ve městě Havlíčkův Brod je ulice Lidická ve směru z města dvouproudá a rychlostní 

limit je na ní zvýšen z 50 km/h na 70 km/h, což umožňuje rychlejší pohyb dopravního proudu 

směrem z města. V protisměru, tedy směrem do města, je silnice jednoproudá, a to z toho 

důvodu, aby byl umožněn plynulejší odvod dopravních proudů vozidel směřujících ven 

z města nežli do města. Zajistí se tak nižší riziko vzniku kongescí v centu města a při výjezdu 

z města. V případě tvoření kongescí při vjezdu není ohrožen pohyb dopravních proudů ve 

městě. Ulice Lidická je zobrazena obrázku č. 11 ve směru z města. 

Zdroj: Foto a úprava autor 

1.1.10 Ulice Humpolecká 

Ulice Humpolecká je ulice první třídy a nese označení I/34. Tato ulice odvádí (přivádí) 

dopravní proud vozidel z (do) města a je využívána zejména vozidly, která míří na dálnici D1 

od Havlíčkova Brodu. Využívají ji zejména proudy vozidel, které směřují do Prahy. Neméně 

významná je pro proudy vozidel, které směřují dále od nájezdu na dálnici D1 u Humpolce, 

například do města Pelhřimov nebo Tábor. Jedná se o silnici jednoproudou, která je zatížena 

vysokou intenzitou dopravy. 

Obrázek 11 Výjezd z Havlíčkova Brodu ulici Lidická 
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1.1.11 Ulice Dolní 

 Ulice Dolní vede od křižovatky u Hotelu Slunce směrem na Ždírec nad Doubravou, 

nejvíce je ale využívána ke křižovatce pod náměstím s ulicí Žižkova. 

Tato ulice je velmi využívána, ve špičce (v některých situacích i v sedle) se tvoří 

dopravní kongesce. Ulice je před Hotelem Slunce opatřena světelným signalizačním 

zařízením u přechodu pro chodce, který byl v roce 2016 (3) zprovozněn a jeho životnost 

je předepsaná na 15 let, tedy do roku 2031 (3). Tento přechod pro chodce se světelným 

signalizačním zařízením v ulici Dolní je zobrazen na obrázku č. 12. 

Zdroj: Foto a úprava autor 

Hned za přechodem pro chodce, který je opatřený světelným signalizačním zařízením 

před Hotelem Slunce, se nachází okružní křižovatka, která propojuje ulice Dolní, Nádražní 

a Jihlavskou. Tato okružní křižovatka je zatížena velkou intenzitou dopravy, ale je plně 

vyhovující, protože je schopná propustit více dopravní intenzity vozidel, než jsou schopné 

pojmout ulice, které jsou v okolí. Okružní křižovatka v ulici Dolní je zobrazena na obrázku 

č. 13. 

Obrázek 12 Přechod pro chodce před hotelem slunce 
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Zdroj: Foto a úprava autor 

Při pokračování za okružní křižovatkou ulicí Dolní se překoná řeka Sázava pomocí 

mostu, na kterém je silnice označena II/150. Tento most je zatížen vysokou intenzitu dopravy. 

Následuje křižovatka s ulicí Žižkova, která je na obrázku č. 14. Vozidla, která déle pokračují 

po ulici Dolní, míří na Havlíčkobrodské náměstí a vozidla jedoucí doprava, tedy po hlavní 

ulici, najíždí na ulici Žižkova. 

U této křižovatky vznikají pravidelně dopravní kongesce, křižovatka je úzká 

a je problémová pro nákladní vozidla, která zásobují obchody v okolí. Křižovatku nelze 

rozšířit kvůli stavbám, které se nacházejí v blízkosti křižovatky. 

Obrázek 13 Okružní křižovatka ulic Dolní, Jihlavská, Bělohradská 
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Zdroj: Foto a úprava autor 

1.1.12 Ulice Žižkova 

Ulice Žižkova vede od křižovatky s ulicí Dolní pod Havlíčkovým náměstím 

až po okružní křižovatku (ulic Žižkova – U Cihláře). Po projetí křižovatky s ulicí Dolní 

na ulici Žižkova se nachází přechod pro chodce, který je velmi využívaný, bohužel ale 

nesplňuje současné ČSN a ani TP, protože není osvětlen a při měření bylo zjištěno, že je delší 

než 7 m, měl by být tedy vystavěn ostrůvek. Autor si ale také uvědomuje, že výstavbou 

ostrůvku by se dané místo ještě zúžilo, čímž by se zhoršil průjezd nákladních vozidel, které 

zde zásobují obchody. Proto toto místo dle autora není vůbec přizpůsobeno pro přenos tak 

vysoké dopravní intenzity vozidel.  

Zmíněný problematický přechod pro chodce v ulici Žižkova je zobrazen z pohledu 

řidiče přijíždějícího z ulice Dolní na ulici Žižkovu na obrázku č. 15. 

  

Obrázek 14 Křižovatka s ulici Žižkova 
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Zdroj: Foto a úprava autor 

Při pokračování po ulici Žižkova narazíme na okružní křižovatku, která spojuje ulici 

Žižkova s obchodním domem Lidl a Albert. Tato okružní křižovatka je plně dostačující 

k přenesení intenzity dopravy a je zobrazena na obrázku č. 16. 

Zdroj: Foto a úprava autor 

Obrázek 15 Přechod pro chodce v ulici Žižková 

Obrázek 16 Okružní křižovatka ulice Dolní s obchodním domem Lidl a Albert 
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Po projetí okružní křižovatkou u obchodního domu Lidl a Albert následuje další 

okružní křižovatka, která nám propojuje ulice Žižkova, U Cihláře (neboli severovýchodní 

obchvat města Havlíčkova Brodu) a silnici I/34 vedoucí směrem na Ždírec nad Doubravou. 

1.1.13 Okružní křižovatka ulic Žižkova, U Cihláře 

Jedná se o okružní křižovatku jednoproudou. Tato okružní křižovatka zvládá intenzitu 

dopravních proudů ze směru Svitavy – Ždírec nad Doubravou dostatečně. Odvádí intenzitu 

dopravy na severovýchodní obchvat (ulice U Cihláře) pomocí tzv. bypassu, kterým 

je zajištěno plynulé přesměrování dopravních proudů, aniž by byla zatížena okružní 

křižovatka. Okružní křižovatka následně přenáší dopravní proud do centra města přes ulici 

Žižkova. Okružní křižovatka ulic Žižkova, U Cihláře je zobrazena na obrázku č. 17. 

Zdroj: Foto a úprava autor 

1.1.14 Ulice U Cihláře 

 Ulice U Cihláře nese označení I/34 a vede od křižovatky ulic Pražská, U Cihláře 

a Masarykova, která je zobrazena na obrázku č. 2, a je připojena k okružní křižovatce s ulicí 

Žižkova, kterou vidíme na obrázku č. 17. Ulici U Cihláře se také říká severovýchodní obchvat 

města, na kterém je maximální dovolená rychlost od okružní křižovatky s ulicí Žižkova po 

křížení s ulicí Chotěbořská stanovena na 70 km/h. 

Obrázek 17 Okružní křižovatka ulic Žižkova, U Cihláře 
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Tato křižovatka je zobrazena na obrázku č. 18. Za touto křižovatkou na ulici U Cihláře 

je stanovena maximální dovolená rychlost na 50 km/h. 

Zdroj: Foto a úprava autor 

 Pro lepší orientaci, kde se která výše popsaná křižovatka ve městě Havlíčkův Brod 

přesně nachází, vytvořil autor obrázek č. 19. 

 Legenda, co jaké číslo představuje na obrázku č. 19, je následující: 

1. Křižovatka ulic Pražská, U Cihláře, Masarykova 

2. Křižovatka obchodního centra a ulic Masarykova, Sídliště Pražská,  

3. Křižovatka ulic Masarykova, Sídliště Pražská 

4. Křižovatka ulic Masarykova, Husova 

5. Křižovatka ulic Masarykova, Havlíčkova 

6. Křižovatka ulic Masarykova, Ledečská, Svatovojtěšská 

7. Křižovatka u Hotelu Slunce 

8. Okružní křižovatka v ulici Dolní (ulic Dolní, Jihlavská, Bělohradská) 

9. Křižovatka ulic Dolní, Žižkova 

10. Okružní křižovatka ulice Dolní s obchodním domem Lidl a Albert 

11. Okružní křižovatka ulic Žižkova, U Cihláře 

12. Křižovatka ulic U Cihláře, Chotěbořská 

Obrázek 18 Křižovatka ulic U Cihláře, Chotěbořská 
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Zdroj: (2 + úprava autor) 

1.2 Intenzita dopravy ve městě 

Jak již bylo řečeno v předchozí kapitole, intenzita dopravy ve městě Havlíčkův Brod 

je velmi vysoká. Aby byl přímo definován počet vozidel, byl proveden na požadavek ŘSD 

dopravní průzkum od externí firmy. Tato firma provedla měření intenzity dopravy v délce 

7 dní nepřetržitě, a to od pondělí 28. 5. 2018 do neděle 3. 6. 2018. 

Při měření bylo celkem 6 stanovišť. Jednalo se o silnice, které mají velký vliv 

na dopravu ve městě. Jsou to stanoviště:  

➢ I/38 sever (ulice Pražská) 

➢ I/34 východ (Výjezd z města směr Ždírec nad Doubravou) 

➢ I/38 jih (ulice Lidická) 

➢ I/34 západ (ulice Humpolecká) 

➢ I/38 most přes Sázavu (ulice Masarykova) 

➢ II/150 most přes Sázavu (ulice Dolní) 

Tyto určené stanoviště pro měření intenzity dopravy ve městě Havlíčkův Brod jsou 

vyznačeny na obrázku č. 20. 

Obrázek 19 Umístění popsaných křižovatek ve městě Havlíčkův Brod 
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Zdroj: (2 + úprava autor) 

1.2.1 Profilové sčítání 

Na předem stanovených stanovištích (obrázek č. 20) byly nainstalovány v každém 

směru digitální kamery, které byly nainstalovány ve výšce, kde se nachází registrační značky 

(RZ) na vozidlech. Kamera byla nainstalována odborným pracovníkem externí společnosti, 

kterou si najalo ŘSD.  

Kamera funguje na principu čtení RZ vozidel po připojení na server, který obsahuje 

databázi vozidel v České republice. Určí se kategorizace vozidla, kde se rozlišují vozidla 

osobní, dodávka, lehké nákladní, těžké nákladní, autobus. Úspěšnost měření je 95 % 

za hodinu. Chybovost je tedy stanovena na 5 % za jednu hodinu měření. S touto chybovostí 

se počítá z důvodů vnějších faktorů, které se nedají v daném místě ovlivnit. Jedná se zejména 

o vozidla jedoucí za sebou a nemožnost načtení RZ druhého vozidla, případně o pohyb 

speciálních vozidel v daném místě. 

Obrázek 20 Měřící stanoviště 
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Při prováděném měření intenzity dopravy externí firmou najatou ŘSD nebylo ve městě 

Havlíčkův Brod v průběhu měření zaznamenáno žádné omezení provozu na jakékoliv 

pozemní komunikaci, které by ovlivnilo výsledky měření. Nedošlo ani k žádné mimořádné 

události, jakou by byla například dopravní nehoda a tím zapříčiněna neprůjezdnost daným 

místem, dále nedošlo k výpadku technologií ve městě. 

Na jednotlivých vybraných stanovištích, které se nachází na hranici města, byly 

zaznamenány dopravní intenzity vozidel v rozmezí od 10 000 do 14 000 vozidel za 24 hodin. 

U vnitřních vybraných stanovišť byla naměřená hodnota vyšší, a to na mostu přes řeku 

Sázavu s označením I/38 23 412 vozidel za 24 hodin. Na druhém mostě přes řeku Sázavu 

s označením II/150 byla při měření zjištěna intenzita vozidel 17 508 za 24 hodin. 

Přehled výsledků naměřených dopravních intenzit na všech určených šesti stanovištích 

je zobrazen v tabulce č. 1. 

Zdroj: (3) 

Na základě dat získaných o roční průměrné denní intenzitě dopravy na silnici I/38 

mezi obcí Štoky a městem Havlíčkův Brod v letech 2010 a 2016, a získaných dat při měření 

(2018), je zpozorován výrazný stálý nárůst intenzity dopravy. V roce 2010 byla hodnota 

vyčíslena na 8 243 (3), v roce 2016 byla hodnota 9 062 (3) a při posledním měřeni (2018) 

je hodnota 12 1912 (3), což značí nárůst o 4 tisíce oproti roku 2010. 

V roce 2016 bylo naposledy provedeno celostátní sčítání dopravy, tedy i v Havlíčkově 

Brodě, zhotovitelem zakázky byla agentura IPOS s.r.o., výpočty provedla společnost EDIP 

s.r.o. a mapy následně připravilo ŘSD. Naměřené hodnoty potvrzují, že nárůst intenzity 

dopravy ve městě Havlíčkův Brod v roce 2016 oproti roku 2010 je výrazně vyšší. 

Mapa města Havlíčkova Brodu, na které jsou zobrazeny naměřené hodnoty v roce 

2016, je zobrazena na obrázku č. 21. 

  

Tabulka 1 Výsledek měření profilového sčítání 
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Zdroj: (3) 

Obrázek 21 Sčítání dopravy v roce 2016 
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1.2.2 Kapacitní posouzení dopravy z předchozích provedených měření 

V této podkapitole budou určeny kapacity na nejvytíženějších křižovatkách ve městě 

Havlíčkův Brod. Dne 25. 4. 2019 provedla externí firma šetření, na základě, kterých byly 

vytvořeny grafikony intenzit dopravy ve třech křižovatkách ve městě Havlíčkův Brod, a to: 

➢ Na křižovatce, která je řízena světelným signalizačním zařízením a kde 

se protínají ulice Pražská, U Cihláře, Masarykova 

➢ Na křižovatce, která je řízena světelným signalizačním zařízením, a ve které 

se protínají ulice Masarykova, Lidická, Humpolecká a ulice Dolní, často 

nazývána křižovatka u Hotelu Slunce. 

➢  Třetí křižovatka je křižovatka okružní, kde se protínají silnice I/34, silnice 

druhé třídy II/150 (Žižkova) a severovýchodní ochvat (U Cihláře). 

Grafikony intenzity dopravy byly vytvořeny dle požadavku ČSN, TP, a to zejména 

TP234 – Posuzování kapacity okružních křižovatek a TP188 – Posuzování kapacity křižovatek 

a úseků pozemních komunikací. 

Grafikony intenzity dopravy jsou vypracovány v počtu vozidel za hodinu ve špičce. 

Jsou zde promítnuta veškerá vozidla, tedy osobní automobily, motocykly, nákladní lehká 

vozidla, nákladní těžká vozidla a autobusy. Na obrázku č. 22 je grafikon intenzity dopravy 

křižovatky se světelným signalizačním zařízením ulic Pražská, U Cihláře, Masarykova. 

Zdroj: (3) 

Obrázek 22 Intenzita dopravy v křižovatce Pražská, U Cihláře, Masarykova 
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Další zkoumaná křižovatka byla křižovatka u Hotelu Slunce, (Masarykova, Lidická, 

Humpolecká, Dolní). Grafikon intenzity dopravy na této křižovatce v období špičky 

je zobrazen na obrázku č. 23. 

Zdroj: (3) 

Jak můžeme na obrázku č. 23 vidět, tato křižovatka u Hotelu Slunce je velmi vytížená, 

například dopravní proud z ulice Masarykova přivádí 1 089 (3) vozidel ke křižovatce u Hotelu 

Slunce. Další velmi vysoký přísun intenzity vozidel do křižovatky je od ulice Dolní, jedná 

se o 1 057 (3) dopravních prostředků. Také je z grafikonu čitelné, že nejvíce dopravních 

prostředků od křižovatky odjíždí po ulici Masarykova, a to 1 191. 

Poslední zkoumaná okružní křižovatka silnic I/34 a II/150 je zobrazena na obrázku 

č. 24. Na obrázku je patrné, že nejvíce je zatížen výjezd z města Havlíčkův Brod na ulici I/34 

směrem na Ždírec nad Doubravou – Svitavy, a to v intenzitě 634 (3) dopravních prostředků 

za hodinu v období špičky. Z těchto dat vyplývá, že tato okružní křižovatka není zatížená jako 

křižovatka u Hotelu Slunce, a je v současné době plně dostačující svojí kapacitou. 

  

Obrázek 23 Intenzita dopravy na křižovatce u hotelu Slunce. 



38 

 

Zdroj: (3) 

1.2.3 Znázornění intenzity dopravy v současném stavu 

Autor vypracoval na základě informací získaných z ŘSD při měření intenzity dopravy 

na významných komunikacích ve městě Havlíčkův Brod, a následně provedených vlastních 

měření intenzity dopravy, v programu OmniTrans model, který zobrazuje pohyb vozidel 

v dopolední špičce, a to od 7:00 do 9:00 hodin, a v odpolední špičce, která je od 14:30 

do 16:30. Kartogram zatížení pozemních komunikací v dopolední špičce je zobrazeno 

na obrázku č. 25. Tento obrázek je podrobnější a ve zvětšené podobě v příloze J tohoto 

dokumentu. Seznam příloh pro kapitolu, která zobrazuje současný stav intenzity dopravy 

ve městě Havlíčkův Brod, je k dispozici v tabulce č. 2. V tabulce je také vyznačeno, jaká 

stavba je zde využita. 

Zdroj: Autor 

  

Tabulka 2 Seznam příloh a obsah staveb pro kapitolu o současném stavu 

Obrázek 24 Intenzita dopravy na okružní křižovatce u Alberta 
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Zdroj: Autor 

Obrázek 25 Intenzita dopravy v dopolední špičce v současném stavu 
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Z grafického znázornění ranní špičky ve městě Havlíčkův Brod je patrné, že nejvíce 

vytíženými pozemními komunikacemi jsou ulice Pražská, Humpolecká, Lidická, Dolní, 

Žižkova a Masarykova. Můžeme si také všimnout, že hodně vozidel vyjíždí v těchto hodinách 

z obytných zón, tedy zejména z obytné zóny Žižkova a Na Výšině, což nepřispívá 

významným ulicím ve městě, protože při výjezdu z obytných zón jsou těmito vozidly 

využívány, a proto se intenzita dopravy na těchto ulicích ještě zvýší.  

Číselné vyjádření intenzity dopravy představuje, jaké množství vozidel projede ulicí 

v daném časovém horizontu dvou hodin. Model při grafickém znázornění počítal s nejkratším 

cestovním časem. Skim matice, které zobrazuje délku tras s nejkratším cestovním časem, 

mezi jednotlivými těžišti vytvořených přepravních okrsků v Havlíčkově Brodě, je v příloze 

A. Skim matice zobrazující čas přemístění v současném stavu z jednotlivých míst 

v Havlíčkově Brodě je vložena v příloze B. Dále je kartogram zatížení ve městě Havlíčkův 

Brod v odpoledních hodinách. Jak bylo řečeno výše, jedná se o období od 14:30 do 16:30. 

Toto období bylo vybráno z důvodu nejvyšší odpolední hodnoty intenzity dopravy. Čas je dán 

tím, že v tomto čase končí svojí ranní směnu největší zaměstnavatelé ve městě a také 

skutečností, že v průběhu školního roku končí v tuto dobu výuka, tedy cestováním pro své 

děti. Kartogram zatížení odpoledního času je k dispozici na obrázku č. 26, ve zvětšené podobě 

v příloze K.  

Při porovnání dopoledního období (od 7:00 do 9:00 hodin) s obdobím odpoledním 

(od 14:30 do 16:30 hodin) je patrné, že zatížení ulic Pražská, Masarykova, Dolní, Žižkova, 

U Cihláře, Humpolecká a Lidická je velmi podobné. U některých ulic je změna taková, 

že se zvýší dopravní intenzita v jednom směru oproti druhému období, ale v druhém směru 

se naopak sníží. Toto lze pozorovat v ulicích v blízko obytné zóny, například na Žižkově. 

Nejdůležitějším zjištěním při porovnání je, že ulice Masarykova, Pražská, Žižkova, Dolní, 

Humpolecká a Lidická jsou hodně a v časovém vyjádření dlouho zatížena, což představuje 

problém nejen v rámci životního prostředí ale i kvůli tvorbě kongescí. Problémové je i to, 

že při velké intenzitě dopravy na těchto ulicích dochází k velkému a rychlému opotřebení 

pozemní komunikace, na základě toho jsou nezbytné časté opravy ulic, což představuje zcela 

neřešitelný problém při odklánění dopravy na jiné ulice, protože ve městě ani v jeho okolí 

nejsou jiné ulice, které by byly schopny přenést tak vysokou intenzitu dopravy. Stejný 

problém vzniká při mimořádných událostech. Proto je současná organizace dopravy ve městě 

nedostatečná už v současném stavu. Jestliže je navíc zjištěn fakt, že intenzita dopravy výrazně 

roste, je zcela jasné, že bude potřeba provést výrazné změny v organizaci dopravy, aby byl 

zajištěn průjezd Havlíčkovým Brodem. 
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Zdroj: Autor 

Obrázek 26 Intenzita dopravy v odpolední špičce v současném stavu 
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1.3 Dopady dopravy na životní prostředí ve městě 

Životní prostředí ve městě je výrazně zhoršeno vlivem silniční dopravy. Velký problém 

můžeme v rámci města nalézt v tom, že veškerá tranzitní doprava je vedena kolem obytné 

zóny, a to kolem sídliště Na Výšině, ulice Masarykova vede dokonce přímo středem, 

Pražským Sídlištěm, a také ulice Žižkova s označením II/150 snáší vysokou intenzitu 

dopravy. Tato silnice vede kolem čtvrti zvané Žižkov, kde se nachází velké množství 

panelových domů, jedná se tedy o oblast s vysokým počtem obyvatel. Z druhé strany tohoto 

obydlí vede severovýchodní obchvat, tedy také ulice s vysokou intenzitou dopravy. 

Nyní nejsou známy přesné údaje, které by přímo číselně vyjadřovaly zhoršení životního 

prostředí ve městě vlivem dopravy, ale autor je přesvědčen, že se určitě nejedná o vlivy 

zanedbatelné nebo nízké, a proto je důležité tento fakt vzít v úvahu při změně organizace 

dopravy ve městě, jakým je Havlíčkův Brod. 

1.4 Dopravní nehody ve městě Havlíčkův Brod 

Dopravních nehod bylo ve městě Havlíčkův Brod od 1. 1. 2017 do 3. 4. 2019 celkem 

2 226 (3), z toho bylo 1 418 (3) viníků nehod bez požití alkoholických nápojů nebo drog, 

u 690 (3) osob toto nebylo po nehodě zjišťováno. Počet dopravních nehod, při kterých došlo 

vlivem nehody k následkům na zdraví, bylo 556 (3). 

Do 24 hodin od nehody bylo prohlášeno za usmrcené 14 (3) osob, za těžce zraněné 

bylo kvalifikováno 68 osob (3) a za lehce zraněné 610 osob (3). Tři nejčastější příčiny nehod 

byly kvalifikovány jako nesprávné otáčení nebo couvání (458 nehod) (3), nezvládnutí řízení 

vozidla (331 nehod) (3) a nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem (205 nehod) (3). 

Vezmeme-li v úvahu nejvyužívanější silnice ve městě Havlíčkův Brod, tedy I/34, I/38 

a II/150 a jejich nehodovost, tak nejhůře v počtu nehod je na tom silnice I/38. V počtu 

usmrcených osob nese nejhorší statistiku silnice I/34. Tyto informace jsou zobrazeny 

v tabulce č. 3. 

Zdroj: (3) 

Tabulka 3 Dopravní nehody podle komunikací v Havlíčkovým Brodě 
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1.5 Vyhodnocení současného stavu organizace dopravy ve městě 

Co se týče dopravní situace ve městě, současný stav lze hodnotit jako neuspokojivý. 

Silniční síť, která je ve městě, není schopná pojmout současnou intenzitu dopravy, pravidelně 

se ve městě a při příjezdu do města tvoří dopravní kongesce, a to jak ve špičce, 

tak v dopravním sedle, což je nežádoucí. 

Tato skutečnost má nepříznivé dopady na životní prostředí ve městě, protože vozidla 

se ve městě zdržují nastartovaná vyšší čas, než kdyby plynule projížděla městem, tudíž 

vypuštění škodlivých plynů do ovzduší je mnohem vyšší. Velmi negativním vlivem je také 

fakt, že významné silnice ve městě, které jsou nejvíce využívány, vedou v okolí obytných 

částí města, a dokonce i středem sídliště, čímž jsou občané vystaveni nežádoucímu hluku, 

který doprava způsobuje i v nočních hodinách, což nemá příznivý vliv na život ve městě. 

 Při analýze bylo také dle získaných podkladů zjištěno, že dvě křižovatky ve městě 

už jsou dávno po své předpokládané životnosti, tedy nesplňuji současné CSN ani TP. 

Můžeme tedy tvrdit, že na základě toho není v těchto křižovatkách zajištěn bezpečný 

a plynulý průjezd, což je v takové intenzitě dopravy, jaká v těchto křižovatkách byla zjištěna, 

nepřípustné.  

Také křižovatka ulic Dolní a Žižkova je vyhodnocena jako nebezpečná, protože 

je velmi úzká a problematická pro nákladní vozidla, která zásobují obchody v její blízkosti. 

Následně přechod pro chodce v ulici Žižkova hned za jmenovanou křižovatkou je velmi 

nevyhovující, není osvětlen a je delší než 7 m, což je dle současných CSN a TP nepřípustné. 

Pozitivně není hodnocena ani křižovatka ulic Masarykova, Humpolecká, Lidická 

a Dolní, nazývaná křižovatkou u Hotelu Slunce. Tato křižovatka je páteřní pro veškerou 

tranzitní dopravu a částečně i pro dopravu místní. 

 Křižovatka u Hotelu Slunce byla několikrát modernizována, poslední modernizace 

skončila v roce 2016 (3). Po této rekonstrukci se propustnost v křižovatce zlepšila, 

ale z důvodu velkého nárůstu intenzity dopravy ve městě je to nedostačující. Bohužel však 

z důvodu výskytu okolních staveb není možné křižovatku rozšířit, a tím zvýšit propustnost. 

Autor hodnotí negativně také fakt, že jsou ve městě pouze dva mosty, a to most 

na silnici II/150, a most I/38. Oba jsou určeny pro silniční dopravu. Nejvhodnější není ani 

fakt, že se mosty nachází ve vzájemné blízkosti, protože následkem je, že veškerá intenzita 

dopravy z celého města, která míří na druhou stranu města přes řeku, se shromažďuje 

u jednoho místa, kde v návaznosti na to často vznikají dopravní kongesce.  
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Autor hodnotí pozitivně, že křižovatky, které jsou opatřeny světelným signalizačním 

zařízením a nachází se na okraji města, jsou naprogramovány tak, aby byla vpuštěna do města 

taková intenzita dopravy, kterou jsou schopné ulice ve městě pojmout. Mezi pozitiva řadí 

autor i to, že výjezd z města v ulici Lidická je dvouproudý, čímž je zajištěn rychlejší výjezd 

z města. 

Autor klasifikuje kladně i to, že ulice Masarykova je v celé své délce dvouproudá 

v jednom směru, kromě míst u křižovatky ulic Masarykova, Sídliště Pražská a nákupní zóny, 

a u křižovatky ulic Masarykova a Sídliště Pražská, kde je zúžena do jednoho jízdního pruhu, 

je to z důvodu umístěného přechodu pro chodce, který je opatřen ostrůvkem. 

Posledním kladným hodnocením je, že v ulici Masarykova v místě, kde prochází 

Sídlištěm Pražská zpomalovací světelné signalizační zařízení, je tímto zajištěno dodržování 

maximální rychlosti, čímž se zvýšila bezpečnost v daném místě, snížila se hladina zvuku 

a prašnosti, kterou silniční doprava způsobuje. Přehled všech kladů a záporu ve městě 

Havlíčkův Brod je zobrazen v tabulce č. 4. 

 Zdroj: Autor 

Jak je z tabulky č. 4 patrné, z analýzy bylo zjištěno, že ve městě při organizaci dopravy 

vychází více negativ než pozitiv, což je při takové intenzitě dopravy, která byla přednesena 

v kapitole 1.2, nepřípustné. Proto byla koncem roku 2019 spuštěna výstavba jihovýchodního 

obchvatu ve městě Havlíčkův Brod.  

Tabulka 4 Výsledek analýzy současného stavu 
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2 ANALÝZA PŘIPRAVOVANÝCH OPATŘENÍ 

Dle informací, které byly sděleny v závěru první kapitoly, bude autor nyní informovat 

o projektu ŘSD o výstavbě jihovýchodního obchvatu města Havlíčkův Brod. 

Jak už bylo řečeno, obchvat je v současné době naprojektován, proběhlo i výběrové řízení 

na stavební firmu a koncem roku 2019 se stavba začala realizovat. 

Začátek jihovýchodního obchvatu bude na stávající okružní křižovatce ulice Žižkova 

II/150 a ulice U Cihláře I/34 (severovýchodní obchvat města). Jedná se o okružní křižovatku 

u obchodního domu Albert. 

Na novém jihovýchodním obchvatu jsou naprojektovány celkem dvě křižovatky.  

Jedná se o mimoúrovňové křižovatky, a to u Termesivy a Skalky. Další překážky, která se při 

stavbě musí překonat, budou řešeny mimoúrovňově, jako je železniční trať. Konec 

jihovýchodního obchvatu bude napojen na ulici Lidická (směr Jihlava) a křižovatka v tomto 

místě bude okružní. 

Jihovýchodní obchvat je vyžadován, a to z toho důvodu, aby dopravní proudy, které 

směřují od Svitav – Ždírce nad Doubravou přes Havlíčkův Brod a dále směřují na Jihlavu – 

Znojmo, byly odkloněny z ulice Žižkova, zejména křižovatky u Hotelu Slunce. Tímto 

se zamezí či sníží tvorba kongescí jak v dopolední, tak i v odpolední špičce. 

Také z důvodu odklonění dopravy na okraj města se částečně zlepší životní prostředí 

v centru města, doprava se uklidní, vznikne bezpečnější průjezd po těchto komunikacích. 

Doprava tímto směrem se navíc urychlí, protože rychlost na jihovýchodním obchvatu bude 

dle zjištěných informací (4) stanovena na 70 km/h.  

Při stavbě je brán v potaz i zásah do okolní krajiny, proto jsou do stavby začleněny 

i vegetační prvky, které zmírní dopad na krajinu. Při průzkumu před zahájením stavby bylo 

zjištěno, že v místě, kudy povede jihovýchodní obchvat města, je zaznamenán vysoký výskyt 

hmyzu z rodu modrásek, realizace díla tomu bude muset být přizpůsobena.  

Předpokládá se, že v těchto místech je pravděpodobná možnost nálezu 

archeologického díla, proto zde budou probíhat průzkumy. 

Umístění jihovýchodního obchvatu a jeho připojení na stávající komunikace 

je zobrazeno na obrázku č. 27. 
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Zdroj: (3) 

Po provedení výstavby a spuštění jihovýchodního obchvatu města do provozu 

(plánováno v prosinci roku 2022) musí být provedeny další úpravy silničních sítí ve městě 

Havlíčkův Brod.  

Úpravy budou nutné zejména u křižovatky, jež je opatřena světelným signalizačním 

zařízením a křižuje ulice Pražská, Masarykova a U Cihláře, a která bude odvádět dopravu 

na silnici U Cihláře. Proto bude křižovatka jinak časovaná a změní se vodorovné dopravní 

značení, protože pro odbočení do ulice U Cihláře je pouze jeden jízdní pruh, což by v takové 

intenzitě dopravy bylo nedostačující, začátek ulice U Cihláře proto taky bude muset být 

stavebně upraven, aby se zvýšil počet pruhů pro přijíždějící vozidla.  

Také po dostavění jihovýchodního obchvatu nastává veliký problém, a to zejména 

s ulicí U Cihláře (severovýchodní obchvat). Při stavbě tohoto obchvatu, který je v provozu 

od roku 2003 (3), se nepočítalo s tím, že bude v ulici tak vysoká intenzita dopravy, která 

je po dostavení jihovýchodního obchvatu města na tuto ulici přesměrována. 

Obrázek 27 Projekt jihovýchodního obchvatu města 
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 Dle sčítání dopravy, které proběhlo v roce 2016, projede za den 8 245 (3) vozidel ulicí 

U Cihláře. Kdyby se část dopravy z ulice Masarykova, kde projede za den 15 384 (3) vozidel, 

přemístila do ulice U Cihláře, tak tato silnice tak silný dopravní proud není schopná přenést, 

a budou se zde tvořit dopravní kongesce, což je nežádoucí, protože by se řidiči tomuto místu 

vyhýbali, a křižovatkám ani samotné Masarykově ulici by se neulevilo a stavba by byla 

zbytečná. Proto se musí křižovatka s ulicí Chotěbořská změnit, v úvahu připadají dvě 

možnosti. První variantou je vybudovat zde okružní křižovatku (Tento typ křižovatky byl 

v daném místě dočasně vytvořen při provádění oprav komunikací v Havlíčkově Brodě.) 

a přemístit sem část dopravy. Policie České republiky toto řešení hodnotila kladně, jenže ŘSD 

musí nahlížet i na ekonomickou stránku, a provést výstavbu okružní křižovatky je velmi 

nákladné, tato konkrétní stavba by byla ceněna v řádech milionu. Proto nyní přichází jako 

nejvhodnější řešení opatřit křižovatku světelným signalizačním zařízením, které bude 

synchronizováno s křižovatkou ulic Pražská, Masarykova, U Cihláře, čímž bude zajištěn 

plynulý provoz. Také v ulici U Cihláře se přemýšlí o rozšíření vozovky, hlavně v místě, kde 

zaznamenáváme výrazné stoupání. Autor toto opatření považuje za zásadní krok. 

Co se týče samotného obchvatu města, který má být v provozu od roku 2022, 

tedy jihovýchodní obchvat města, je hodnocen kladně. Přenese dopravní proudy, které vedou 

ze směru od Svitav – Ždírce nad Doubravou směrem na Jihlavu, vyhnou se tak ulici Žižková, 

Dolní, křižovatce u Hotelu Slunce, což je žádoucí, protože zde je velmi vysoká intenzita 

dopravy. Část dopravy sem bude přesunuta i z Masarykovy ulice. Pokud se jedná o připojení 

jihovýchodního obchvatu k okružní křižovatce u Alberta, toto autor hodnotí kladně. Výstavba 

mimoúrovňové křižovatky u Termesivy je ve městě žádoucí, protože do dané části města míří 

velké množství vozidel, a proto při absenci tohoto sjezdu z obchvatu by je tento proud vozidel 

nevyužíval, což je v současné době nežádoucí. Druhý sjezd z jihovýchodního obchvatu, tedy 

mimoúrovňový sjezd Skalka, je též žádoucí, a proto autor hodnotí toto opatření velmi 

pozitivně. V okolí se nachází velké množství podniků, sjezd budou proto využívat jak vozidla, 

která dopravují osoby do práce a z práce, ale i nákladní vozidla, která dané firmy zásobují 

nebo přepravují vyrobené produkty firmy, čímž bude zajištěno, že vozidla nebudou využívat 

ulice v centru města, jako je to v současné době. 

Jihovýchodní obchvat bude ukončen při křížení s ulicí Lidickou. Tato křižovatka bude 

okružní, což dle autora není úplně šťastné řešení. V tomto místě se budou dle autora často 

vytvářet dopravní kongesce, protože veškeré dopravní proudy, které jedou tímto směrem, 

se zde budou střetávat. Autor navrhuje řešení, a to umístit zde mimoúrovňovou křižovatku, 

kde by se dopravní proudy nijak nekřížily, zajistilo by se tak plynulé a bezpečné křížení 
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vozidel. S tímto křížením by bylo dosaženo mnohem vyšší propustnosti intenzity dopravy. 

Kvůli současnému vývoji intenzity dopravy ve městě a jeho okolí, kde se stále zvyšuje 

tento parametr, by mohl v budoucnu vzniknout problém s nedostatečnou propustností 

a vznikaly by zde dopravní kongesce, což je nežádoucí. Samozřejmě z hlediska 

ekonomického je řešení mimoúrovňového křížení velmi náročné, ale autor je přesvědčen, 

že zde by toto řešení bylo velkým přínosem i za předpokladu vysokých finančních nákladů 

spojených s výstavbou. 

2.1 Modelová situace připravovaných opatření 

Autor v programu OmniTrans doplnil jihovýchodní obchvat pro zobrazení kartogramu 

zatížení, jak se doprava ve městě Havlíčkův Brod po spuštění změní. Na obrázku č. 28 máme 

zobrazenou dopolední špičku po výstavbě jihovýchodního obchvatu, v příloze 

L je podrobněji. Seznam příloh pro kapitolu připravovaných opatření je v tabulce č. 5.  

 Zdroj: Autor 

Jak je patrné, dopravní situace se výrazně zlepší po spuštění jihovýchodního obchvatu 

v ulici Žižkova, Dolní a v křižovatce u Hotelu Slunce. Tento stav by byl velmi žádoucí, 

nebudou se tvořit dopravní kongesce v těchto ulicích. Na základě nižší intenzity dopravy 

v těchto ulicích se dá přeprogramovat světelné signalizační zařízení v křižovatce u Hotelu 

Slunce, tím by se zvýšila propustnost křižovatkou v jiných směrech. Dále je na obrázku č. 29 

zobrazena odpoledni špička ve městě po výstavbě jihovýchodního obchvatu města, zvětšená 

a podrobnější mapa je vložena v příloze M. V příloze jsou vloženy také skim matice, které 

zobrazuji informace po vystavění jihovýchodního obchvatu města. Skim matice vložená 

v příloze C zobrazuje vzdálenosti v kilometrech, které jsou při dané cestě z určitých bodů. 

Skim matice v příloze D zobrazuje časovou náročnost v minutách. Na základě porovnání skim 

matic, které představují současnou situaci v Havlíčkově Brodě, se skim maticemi, 

jež představuji hodnoty po spuštění jihovýchodního obchvatu města, je patrné, že se čas 

pro tranzitní dopravu při využíti tohoto obchvatu sníží, což je žádoucí. 

Tabulka 5 Seznam příloh a obsah staveb pro kapitolu připravovaných opatření 
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Zdroj: Autor 

Obrázek 28 Intenzita dopravy dopolední špičky po výstavbě jihovýchodního obchvatu 
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Zdroj: Autor 

Obrázek 29 Intenzita dopravy dopolední špičky po výstavbě jihovýchodního obchvatu 
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2.2 Řešení dopravní telematiky v Havlíčkově Brodě 

Tato podkapitola informuje o diskutované dopravní telematice (inteligentní dopravní 

systémy), která by mohla být dle poskytnutých informací použitá v Havlíčkově Brodě. 

Dopravní telematika obsahuje několik nástrojů, které mohou ovlivňovat organizaci 

dopravy ve městě. Spočívají na principu informování o dopravní situaci pro účastníky 

silničního provozu, ti na základě těchto informací mohou využít alternativní trasu. Jeden 

z prvků, které jsou probírány a zvažovány pro použití ve městě, jsou například informační 

tabule. 

2.2.1  Informační tabule 

Při příjezdu do Havlíčkova Brodu ze směru Znojmo – Jihlava by mělo být místo 

opatřeno informační tabulí, což je velmi přínosné. Z řídícího střediska budou na informační 

tabuli bezdrátově zaslány informace ohledně dopravy ve městě. 

Tímto bude zajištěna vyšší bezpečnost a plynulost dopravy ve městě, lepší organizace 

dopravy ve městě. Taková informační tabule je například využita na dálnici D1 na 124 km, 

která je zobrazena na obrázku č. 30. 

Zdroj: (6) 

  

Obrázek 30 Informační tabule 
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2.2.2 Meteorologie 

Na jihovýchodním obchvatu by měla být dle dostupných informací vybudována 

meteorologická měřící stanice. Jedná se o systém, který předvídá a monitoruje 

meteorologické podmínky v daném místě. Tento systém zajistí bezpečnost na dané 

komunikaci, a to zejména v zimním období, kdy sleduje, vyhodnocuje a zasílá informace 

dispečerovi, který na základě těchto informací řídí zimní údržbu pozemní komunikace, čímž 

je zajištěno bezpečné užívání pozemní komunikace. 

Na obrázku č. 31 je zobrazena meteorologická měřící stanice s popisem komponentu. 

Jak je z obrázku patrné, meteostanice obsahuje přehledovou kameru, sluneční svit-radiace, 

řídící jednotku, rozvaděč a napájení, vozovkový senzory, měření větru, atmosférické senzory, 

měření srážek a dohlednosti. 

Zdroj: (3) 

  

Obrázek 31 Meteostanice 
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2.3 Vyhodnocení analýzy 

 Na základě provedené analýzy připravovaného opatření v organizaci dopravy ve městě 

Havlíčkův Brod hodnotí autor situaci pozitivně, ale stále budou dle autora potřeba další 

úpravy. 

Výstavba jihovýchodního obchvatu určitě zlepší dopravní situaci ve městě, což bylo 

graficky znázorněno i na základě vypracovaného modelu. Nejvýraznější snížení intenzity 

dopravy po výstavbě jihovýchodního obchvatu města lze pozorovat v ulicích Žižkova, Dolní 

a částečně i Masarykova, v návaznosti na to se sníží intenzita dopravy i v křižovatce u Hotelu 

Slunce, což je velmi žádoucí. Na druhou stranu bude více zatížen severovýchodní obchvat 

města (ulice U Cihláře), což představuje potřebu stavebních úprav, aby ulice byla schopná 

převést vyšší intenzitu dopravy. 

Dle ŘSD se s tímto opatřením počítá, a to opatření pro zvýšení jízdních pruhů v ulici 

Pražská na odbočení do ulice u Cihláře. Následně křižovatka ulic U Cihláře a Chotěbořská 

by nakonec z ekonomických důvodů neměla být okružní, ale měla by být opatřena světelným 

signalizačním zařízením. Autor ještě navrhuje v místech, kde je vyšší převýšení, vybudovat 

stoupací jízdní pruh pro nákladní vozidla, která budou tuto ulici využívat. Tímto bude 

zajištěna plynulost provozu v ulici. Po výstavbě jihovýchodního obchvatu a provedení výše 

jmenovaných opatření se změní intenzita dopravy ve městě v porovnání se současným stavem 

v dopolední špičce, jak je zobrazeno na obrázku č. 32. V příloze N je vložena podrobnější 

mapa. Porovnání odpolední špičky po výstavbě jihovýchodního obchvatu se současnou situací 

v odpoledním čase je k dispozici na obrázku č. 33, podrobněji v příloze O. 

Připojení jihovýchodního obchvatu na okružní křižovatku ulic Žižkova a U Cihláře 

je autorem hodnoceno kladně. 

 Autor hodnotí pozitivně také trasu jihovýchodního obchvatu, který bude opatřen 

sjezdy u Termesiv a u Skalky. Bude se jednat o mimoúrovňové křižovatky, které zajisti vyšší 

bezpečnost, plynulost a větší propustnost danou křižovatkou. Také tyto sjezdy zajistí nižší 

intenzitu dopravy v centru města, obchvat se stane atraktivním pro větší množství dopravních 

prostředků. 

 Nepříliš pozitivně hodnotí autor propojení Lidické ulice s jihovýchodním obchvatem 

pomocí okružní křižovatky. Dle autorova zde bude docházet ke střetu dopravních proudů 

s vysokou intenzitou, v období špičky ke kongescím, což je nežádoucí. Dle autora by zde bylo 

vhodné vytvořit také mimoúrovňová křížení, která by zajistila vyšší bezpečnost, plynulost 

a rychlost pohybu dopravních proudů. 



54 

 

NáZdroj: Autor 

Obrázek 32 Porovnání dopolední intenzity dopravy po výstavbě jihovýchodního obchvatu vůči současnému stavu 
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Zdroj: Autor 

Obrázek 33 Porovnání odpolední intenzity dopravy po výstavbě jihovýchodního obchvatu vůči současnému stavu 
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Z dosavadního sčítání dopravy je patrné, že intenzita dopravy ve městě a jeho okolí 

stále roste, a proto se předpokládá, že tento parametr bude stále růst, je zde proto do budoucna 

reálné riziko vzniku kolize v rámci propustnosti dopravních proudů. 

 Autor navrhuje vytvořit okruh města, který by byl výhodný pro tranzitní dopravu, 

čímž by se ulevilo dopravě v centru města, zlepšilo by se životní prostředí ve městě a snížil 

by se hluk, který vzniká vlivem dopravy. V návaznosti na snížení hluku by se zvýšil i životní 

komfort ve městě Havlíčkův Brod. 

Okruh města by propojoval všechny důležité výjezdy z města, kterými jsou ulice 

Lidická, Pražská, Humpolecká, Žižkova, U Cihláře a Ledečská. 

Závěr této analýzy připravovaných opatření v Havlíčkově Brodě je znázorněn 

v tabulce č. 6. V tabulce č. 6 je také přehledně znázorněno pozitivní a negativní hodnocení. 

 

 Zdroj: Autor 

Jak je z tabulky patrné, výstavba jihovýchodního obchvatu města Havlíčkův Brod 

přinese více pozitiv než negativ, co se týče organizace dopravy ve městě. Autor v další 

kapitole navrhuje úpravy, které by vedly ke zlepšení organizace dopravy ve městě Havlíčkův 

Brod. 

  

Tabulka 6 Výsledek analýzy připravovaných opatření ve městě Havlíčkův Brod 
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3 NÁVRH KE ZLEPŠENÍ ORGANIZACE DOPRAVY 

Na základě provedené analýzy, a z ní vyplývajících informací o současném stavu 

(2020) dopravní situace v Havlíčkově Brodě, je patrné, že změna organizace dopravy 

ve městě Havlíčkův Brod je více než žádoucí. Jak bylo uvedeno v předchozí kapitole, 

tak i ŘSD je s organizací dopravy v tomto městě nespokojeno, a proto začalo s výstavbou 

jihovýchodního obchvatu města. 

Autor s výstavbou jihovýchodního obchvatu města i s úpravou stávajícího 

severovýchodního obchvatu souhlasí. Zcela jistě by tento postup vyřešil určitou část 

dopravních komplikací ve městě a je jeho výstavba v současné chvíli nezbytná. 

Na základě provedených měření, jak při sčítaní dopravy v roce 2010 a v roce 2016, 

tak i při prováděném měření intenzity dopravy externí firmou (2018), bylo zjištěno, 

že intenzita dopravy ve městě stále roste, a proto je dle autora zapotřebí provést další úpravy 

organizace dopravy, aby v budoucnu nebyla dopravní situace v Havlíčkově Brodě 

na tak špatné úrovni, jakou ji můžeme shledat v současnosti.  

Autor proto v této kapitole navrhne úpravy, které by vedly ke zlepšení dopravní situace 

města. Učiní tak na základě svých znalostí o pohybu vozidel v Havlíčkově Brodě a na základě 

výstupu z modelu, který vytvořil v programu OmniTrans, kde využil informace poskytnuté 

při konzultaci s ŘSD a se společností STRABAG a.s.. Bude brát v potaz ale i provedené 

doplňujícího měření intenzity dopravy ve městě. 

Cílem těchto návrhů je zajištění plynulého pohybu dopravních prostředků ve městě, 

zejména v ulici Žižkova, Dolní, Masarykova, Humpolecká a Lidická. Tímto se zajistí nižší 

hluk v centru města, který je způsoben právě velkou intenzitou dopravy ve zmíněných ulicích. 

V neposlední řadě se lepší i životní prostředí, které je v současné době velmi diskutované 

mimo jiné právě ve spojení se silniční dopravou. Zmíněnými podněty by se mohla zvýšit 

životní úroveň města.  

3.1 Propojení jihovýchodního obchvatu s ulicí Humpolecká 

 Prvním a velmi žádaným opatřením ve městě je výstavba silnice první třídy, která 

bude po realizaci jihovýchodního obchvatu a jeho napojení na ulici Lidická dále pokračovat 

k propojení i s ulicí Humpolecká. Významně se tím sníží intenzita dopravy v ulici Lidická 

od místa propojení jihovýchodního obchvatu ke křižovatce u Hotelu Slunce. Tento postup 

bude výrazně nápomocen i v rámci propouštění dopravy v křižovatce u Hotelu Slunce. 
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Sníží se také intenzita dopravy v ulici Humpolecká, zejména od křižovatky Hotelu 

Slunce po připojení navrhovaného obchvatu. V současné době je tato ulice velmi zatížená, 

opatření je proto žádoucí.  

Maximální povolená rychlost na novém obchvatu města by byla stanovena stejně, jako 

je tomu na jihovýchodním obchvatu, tedy na 70 km/h. Délka navrhovaného obchvatu 

je stanovena na 3 km. 

Cenu vybudování jednoho kilometru silnice I. třídy je velmi problematické stanovit. 

Aby se mohla cena reálně určit a mohlo se s určitou sumou počítat, je potřeba vzít v úvahu 

několik faktorů, které cenu ovlivňují, ale přibližná cena se dle získaných informací pohybuje 

okolo 280 milionů za 1 kilometr (7). Bude-li počítat s touto částkou, celkový náklad na 

výstavbu návrhu se vyšplhá na 840 milionů korun. 

 Úsek, o který se jedná, a jakým způsobem autor toto prodloužení jihovýchodního 

obchvatu navrhl, je vyznačen červeně a zobrazen na obrázku č. 34.  

Zdroj: Autor 

Vybudováním propojení jihovýchodního obchvatu s ulicí Humpolecká by se výrazně 

snížila vzdálenost pro vozidla jedoucí z Jihlavy směrem na Humpolec. Následně by došlo 

i k výraznému snížení časové ztráty. V případě tranzitu jedoucího ve směru z Kolína 

do Humpolce by byla vzdálenost vyšší, a to z 4,71 km na 7,1 km. Vzdálenost je sice téměř 

dvojnásobná, ale množství času by bylo sníženo ze 7,8 minut na 6,2 minut.  

Obrázek 34 Trasa propojeni jihovýchodního obchvatu s ulicí Humpolecká 
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Bližší informace jsou obsaženy ve skim matici, která je k dispozici v příloze 

E a představuje vzdálenostní hodnoty v kilometrech. Ve skim matici, která je vložena 

v příloze F této práce, nalezneme časovou náročnost v minutách.  

Pro lepší orientaci v příloze vytvořil autor práce tabulku č. 7, kde nalezneme seznam 

příloh pro kapitolu propojení jihovýchodního obchvatu s ulicí Humpolecká. Tabulka obsahuje 

i informace ohledně obsahu staveb v tomto návrhu. 

Zdroj: Autor 

Po výstavbě propojení jihovýchodního obchvatu města s ulici Humpolecká by tranzitní 

doprava od Kolína využívala ulici U Cihláře (severovýchodní obchvat), následně na okružní 

křižovatce u obchodního domu Albert by dále pokračovala po nově vybudovaném 

jihovýchodním obchvatu města, kde by u propojení s ulicí Lidická mohla vozidla odbočit 

na Jihlavu, nebo dále pokračovat na ulici Humpoleckou. Tuto trasu by zvolili na základě toho, 

že je časově méně náročná, tedy budeme-li posuzovat pouze podle časového hlediska, bude 

nejatraktivnější. 

Na obrázku č. 35 je zobrazena intenzita dopravy v dopolední špičce po výstavbě 

propojení jihovýchodního obchvatu města s ulicí Humpolecká. Podrobnější mapa města 

Havlíčkova Brodu a zobrazení intenzity dopravy po výstavbě je v příloze P této práce. 

Jak je z obrázku č. 35 patrné, po výstavbě propojení jihovýchodního obchvatu města s ulicí 

Humpolecká dojde ke zvýšení intenzity dopravy právě na jihovýchodním obchvatu města. 

Jak už bylo řečeno, je to dáno tím, že cesta například od Kolína na Humpolec bude méně 

časově náročná při využití jihovýchodního obchvatu města. Naopak v ulicích v centu města 

dojde ke snížení dopravní intenzity, což je velmi žádoucí. Odpolední dopravní špička 

ve městě po propojení jihovýchodního obchvatu města s ulici Humpolecká je zobrazena 

i s intenzitami dopravy na jednotlivých významných ulicích na obrázku č. 36, podrobnější 

kartogram zatížení dopravy je potom vložen v příloze Q. 

Tabulka 7 Seznam příloh a obsah staveb pro kapitolu propojení jihovýchodního obchvatu s ulicí Humpolecká 
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Zdroj: Autor  

Obrázek 35 Intenzita dopravy v dopolední špičce po propojení jihovýchodního obchvatu s ulici Humpolecká 
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Zdroj: Autor  

Obrázek 36 Intenzita dopravy v odpolední špičce po propojení jihovýchodního obchvatu s ulicí Humpolecká 
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  Jak je patrné z obrázků č. 35 a 36, v dopolední i v odpolední špičce se intenzita 

dopravy po propojení ulice Lidická s ulici Humpolecká velmi sníží v ulici Žižkova, kde 

v současné době vznikají pravidelně dopravní kongesce, proto je dle autora toto opatření 

velmi žádoucí. 

Viditelné je také výrazné snížení intenzity dopravy na mostě II/150, který 

je v současné době velmi zatížen. Při měření v roce 2018 bylo naměřeno 17 508 (3) 

dopravních prostředku za 24 hodin.  

V ulici Dolní se také sníží intenzita dopravy, ale co je hlavní, dojde i k výraznému 

snížení intenzity dopravy v křižovatce u Hotelu Slunce. Dojde i k ponížení intenzity dopravy 

v ulici Masarykova, v ulici Humpolecká, a to v dopolední špičce o 641 dopravních 

prostředků, které vyjíždí z města a 551 dopravních prostředků, které po ulici Humpolecká 

v současné době vjíždí do města. Jedná se tedy o velmi výrazné snížení intenzity dopravy 

v této ulici v dopolední špičce, která je zobrazována v rozmezí dvou hodin.  

Výstavbou propojení ulice Lidická s ulicí Humpolecká bude snížena intenzita dopravy 

v ulici Lidická, a to od místa, kde bude propojen jihovýchodní obchvat ulic Lidická 

a Humpolecká po křižovatku u Hotelu Slunce. V dopolední špičce se jedná přibližně o 200 

dopravních prostředků směrem ke křižovatce u Hotelu Slunce. V opačném směru hovoříme 

o snížení intenzity dopravy v dopolední špičce zhruba o 150 dopravních prostředků v časové 

ose dvou hodin. 

Porovnání dopolední intenzity dopravy ve špičce oproti stejnému období v současném 

stavu je zobrazeno na obrázku č. 37, podrobnější kartogram zatížení je vložen v příloze R. 

V odpolední špičce je podobná situace vůči současnému stavu, jako je v dopolední 

špičce. Porovnání odpolední dopravní intenzity ve špičce oproti současnému stavu ve stejném 

časovém období je graficky znázorněno na obrázku č. 38. Podrobnější kartogram zatížení této 

situace je v příloze S. 

Můžeme si všimnout jak u dopolední, tak i u odpolední intenzity dopravy, 

že po jmenovaných úpravách se výrazně zvýší intenzita dopravy na vybudovaném 

jihovýchodním obchvatu města. Například v odpolední špičce ve směru od okružní křižovatky 

ulic Žižkova, U Cihláře po sjezd u Termesivy se intenzita dopravy zvýší ve směru od okružní 

křižovatky o 328 dopravních prostředků, v druhém směru o 425 dopravních prostředků. 

Na konci jihovýchodního obchvatu mezi sjezdem u Skalky a připojením na ulici 

Lidickou je intenzity dopravy v odpolední špičce ve směru k ulici Lidická zvýšena o 370. 

V odpolední špičce silnice první třídy, která bude propojovat ulici Lidickou s ulicí 

Humpoleckou, využije během dvou hodin celkem 1 042 dopravních prostředků. 
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Zdroj: Autor  

Obrázek 37 Porovnání dopolední intenzity dopravy po propojení jihovýchodního obchvatu s ulicí Humpolecká vůči 

současnému stavu 
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Zdroj: Autor  

Obrázek 38 Porovnání dopolední intenzity dopravy po propojení jihovýchodního obchvatu s ulicí Humpolecká vůči 

současnému stavu. 
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3.2  Propojení křižovatky ulic Pražská, U Cihláře, Masarykova s ulicí 

Humpolecká 

Další opatření, které autor ve městě Havlíčkův Brod navrhuje, a které by vedlo 

ke zlepšení dopravní situace města, je výstavba silnice I. třídy. Byla by připojena 

ke křižovatce ulic Pražská, U Cihláře, Masarykova a vedla by dále za obchodním centrem 

kolem Nemocnice Havlíčkův Brod přes ulici Ledečská, kde by byl vystavěn sjezd na tuto 

pozemní komunikaci, a následně by obchvat vedl dále za letištěm v Havlíčkově Brodě, a byl 

připojen na ulici Humpoleckou v místě, kde bude připojena silnice I. třídy, která bude 

propojovat ulici Humpoleckou s ulici Lidickou. 

Výstavbou této silnice první třídy vznikne okolo města Havlíčkův Brod městský okruh 

využívaný zejména tranzitní dopravou, kterou je město Havlíčkův Brod velmi zatíženo. 

Trasa, kterou by silnice první třídy ve městě Havlíčkův Brod vedla, je vyznačena 

červeně na obrázku č. 39. 

Zdroj: Autor 

Obrázek 39 Trasa silnice I. třídy, která propojuje křižovatku ulic Pražská, Masarykova a U Cihláře s ulicí Humpolecká 
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Trasa by byla dlouhá 5 kilometrů. Co se týče finanční náročnosti výstavby této silnice, 

autor bude počítat s informací zjištěnou při konzultaci, tudíž jeden kilometr silnice první třídy 

je oceněn v průměru na 280 milionů korun. Autor chce podotknout, že tato cena je obecná, 

při délce 5 kilometru bude celková cena za výstavbu 1 400 000 000 korun. Při stavbě silnice 

první třidy je zapotřebí výstavba protihlukové stěny v místě, kde silnice první třídy vede 

okolo Perknova. Protihluková stěna by zajišťovala snížené hluku, který budou způsobovat 

dopravní prostředky využívající tuto silnici.  

Autor uvažoval nad variantou, že by silnice, která bude propojovat křižovatku ulic 

Masarykova, Humpolecká a ulice U Cihláře s ulicí Humpolecká, nebyla silnicí první třídy, 

ale druhé třídy, která je při výstavbě mnohem méně finančně náročná. Následně však tuto 

možnost autor zamítl, a to z důvodu, že na základě skutečnosti, že intenzita dopravy ve městě 

stále roste, a silnice druhé třídy by tedy mohla být v budoucnu nedostatečná. Na základě 

výstavby silnice první třídy, která by propojovala křižovatku ulic Masarykova, Pražská 

a U Cihláře s ulici Humpolecká, by vznikl kolem Havlíčkova Brodu okruh, který by využívala 

veškerá tranzitní doprava, tedy centrum města by bylo od tranzitní dopravy úplně oproštěno. 

Tento stav by vedl ke zlepšení dopravní situace ve městě Havlíčkův Brod. 

Po výstavbě by například ve směru od Jihlavy do Ledče nad Sázavou byla výrazně 

snížena časová náročnost na projetí městem Havlíčkův Brod. Před výstavbou silnice 

je potřeba překonat na projetí městem 11,4 minut, po výstavbě by byl čas snížen na 7,2 minut. 

Veškerá informace o celkové vzdálenosti v kilometrech po výstavbě silnice je ve skim 

matici v příloze G. V příloze H je zobrazena časová náročnost. Celkový seznam příloh 

pro kapitolu propojení výstavby ulice, která bude propojovat křižovatku ulic Pražská, 

Masarykova, U Cihláře s ulicí Humpoleckou a obsah staveb, je zobrazen v tabulce č. 8. 

Zdroj: Autor 

Obrázek č. 40 zobrazuje dopolední intenzitu dopravy ve špičce od 7:00 do 9:00 hodin. 

Podrobnější kartogram zatížení je vložen v příloze T. Obrázek č. 41, který je k dispozici 

zvětšeně v příloze U, zobrazuje dopravní intenzitu v odpolední špičce. 

Tabulka 8 Seznam příloh a obsah staveb pro kapitolu propojení křižovatky ulic Pražská, Masarykova, U Cihláře s ulicí 

Humpolecká (celý okruh) 
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 Zdroj: Autor  

Obrázek 40 Intenzita dopravy v dopolední špičce po propojení křižovatky ulic Pražská, U Cihláře, Masarykova s ulicí 

Humpolecká (celý okruh města) 
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 Zdroj: Autor  

Obrázek 41 Intenzita dopravy v odpolední špičce po propojení křižovatky ulic Pražská, U Cihláře, Masarykova s ulicí 

Humpolecká (celý okruh města) 
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 Jak je z obrázku č. 40 a 41 patrné, snížila by se intenzita dopravy v ulici Masarykova, 

a to výrazně. V dopolední špičce by po této úpravě využilo ulici Masaryková ve směru 

na Kolín 489 dopravních prostředků, směrem ke křižovatce u Hotelu Slunce 239 dopravních 

prostředků.  

Porovnání dopolední intenzity dopravy po výstavbě a zprovoznění celého okruhu 

města Havlíčkův Brod vůči současnému stavu je graficky zobrazeno na obrázku č. 42, 

podrobnější znázornění je vloženo v příloze V. 

Jak je na tomto obrázku viditelné, došlo k výraznému snížení intenzity dopravy 

ve městě. Například v ulici Lidická by se snížila intenzita dopravy směrem ke křižovatce 

u Hotelu Slunce o 1 315 dopravních prostředků, ve stejné ulici v opačném směru by celkově 

došlo o ponížení dopravní intenzity o 1 252 dopravních prostředků, což je velmi žádoucí. 

V ulici Humpolecká je ponížení intenzity dopravy oproti současnému stavu také velmi 

výrazné, kartogram zatížení je na obrázku č. 42. Ve směru ke křižovatce u Hotelu Slunce 

je intenzita dopravy nižší o 835 dopravních prostředků, v opačném směru o 929 dopravních 

prostředků. Celkem tedy ulicí Humpolecká projede po výstavbě okruhu města Havlíčkův 

Brod během dvou hodin v dopolední špičce (od 7:00 do 9:00 hodin) 1764 dopravních 

prostředků. 

Dále je zřejmé, že po výstavbě propojení ulice Humpolecká s křižovatkou ulic Pražská, 

Masarykova a U Cihláře se právě v ulici U Cihláře zvýší intenzita dopravy 

na severovýchodním obchvatu. Z toho důvodu autor o to více souhlasí s tím, že před 

zprovozněním jihovýchodního obchvatu města, bude severovýchodní obchvat města (ulice 

U Cihláře) stavebně upraven tak, aby přenášel vyšší intenzitu dopravy, než je tomu 

v současnosti. 

Velkým přínosem je také sjezd na ulici Ledečská, protože jak je na obrázku č. 42 

zobrazeno, sníží se jím intenzita dopravy i v ulici Ledečská od křižovatky ulic Masarykova, 

Svatovojtěšská právě po naplánovaný sjezd, který autor navrhl před oblastí Perknov, 

jež je součásti města Havlíčkův Brod. 

Podobná situace nastává i v odpoledni špičce, která je od 14:30 do 16:30 hodin. 

Porovnání odpolední špičky se současným stavem ve stejném období je graficky znázorněno 

na obrázku č. 43. V příloze W je vloženo podrobnější grafické znázornění, které autor 

vytvořil, stejně jako obrázek č. 43, v programu OmniTrans. 

Z obrázku č. 43 je zjevné, že v odpolední špičce oproti dopolední je intenzita dopravy 

v první části silnice, tedy od propojení s ulicí Humpolecká po sjezd na ulici Ledečská směrem 

od ulice Humpolecké po sjezd je intenzita vyšší o 200 dopravních prostředků.  
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Zdroj: Autor  

Obrázek 42 Porovnání dopolední intenzity dopravy po propojení křižovatky ulic Pražská, U Cihláře, Masarykova s ulicí 

Humpolecká (celý okruh města) vůči současnému stavu 



71 

 

Zdroj: Autor  

Obrázek 43 Porovnání odpolední intenzity dopravy po propojení křižovatky ulic Pražská, U Cihláře, Masarykova s ulicí 

Humpolecká (celý okruh města) vůči současnému stavu 
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3.3 Propojení křižovatky ulic Pražská, U Cihláře, Masarykova s ulicí 

Humpolecká (bez propojení ulice Lidická s Humpoleckou) 

V této podkapitole je autorem navržena po výstavbě jihovýchodního obchvatu pouze 

následná výstavbě silnice první třídy, která propojí ulici Humpolecká s křižovatkou ulic 

Masarykova, Pražská a U Cihláře. 

Silnice první třídy, o které se autor zmiňuje, byla již zobrazena na obrázku č. 39. 

V předchozí kapitole, která informovala o výstavbě silnice první třídy propojující ulici 

Humpoleckou s křižovatkou ulic Masarykova, Pražská a U Cihláře, bylo zmíněno, že při ceně 

určené na 280 milionů korun za jeden kilometr (7) by výstavba při délce 5 km byla vyčíslena 

na 1 400 000 000 korun. 

Autor v předchozí kapitole navrhoval i výstavbu silnice první třídy, 

která by propojovala ulici Lidická s ulicí Humpoleckou. Jak bylo informováno, délka této 

silnice by činila 3 km, tedy při stejném finančním zatížení by výstavba této silnice stála 

celkem 840 000 000 korun. 

Návrh na výstavbu celého okruhu města by tedy stála 2 240 000 000 korun. Investor 

(ŘSD) není schopen tuto částku zaplatit hned po výstavbě jihovýchodního obchvatu města, 

kde je smluvní cena stanovena na 1 598 344 404 Kč bez DPH (5). 

V kapitole 3.1 autor namodeloval v programu OmniTrans situaci, kdy bude 

k jihovýchodnímu obchvatu města vystavěna silnice první třídy, která propojí ulici Lidická 

s ulicí Humpoleckou. Jakým způsobem se změní intenzita dopravy pouze po výstavbě tohoto 

propojení ve městě Havlíčkův Brod, již bylo graficky znázorněno. 

Aby autor mohl posoudit, která ze staveb bude mít příznivější vliv na dopravní situaci 

a její zlepšení ve městě Havlíčkův Brod, musel vytvořit modelovou situaci i pro výstavbu 

silnice I. třídy, která propojí ulici Humpolecká s křižovatkou ulic Masarykova, Pražská, 

U Cihláře. 

Toto grafické znázornění v dopolední špičce, tedy od 7:00 do 9:00 hodin, je zobrazeno 

na obrázku č. 44. V příloze X nalezneme podrobnější kartogram zatížení ve větším formátu. 

Kartogram zatížení odpolední dopravní intenzity po výstavbě výše jmenovaných 

opatření je k dispozici na obrázku č. 45, podrobnější verze je vložena do přílohy Y této práce. 

Přehled všech příloh ke kapitole o výstavbě silnice, která propojuje křižovatku ulic 

Pražská, Masarykova a U Cihláře s ulici Humpolecká bez výstavby propojení ulic Lidická 

s ulici Humpoleckou a informacemi o obsahu, které stavby tento návrh obsahuje, je poskytnut 

v tabulce č. 9. 
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 Zdroj: Autor  

Obrázek 44 Intenzita dopravy v dopolední špičce po propojeni křižovatky ulic Pražská, U Cihláře, Masarykova s ulicí 

Humpolecká (bez propojení ulice Lidická s Humpoleckou) 
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Zdroj Autor  

Obrázek 45 Intenzita dopravy v odpolední špičce po propojení křižovatky ulic Pražská, U Cihláře, Masarykova s ulicí 

Humpolecká (bez propojení ulice Lidická s Humpoleckou) 
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Zdroj: Autor 

Při porovnání obrázku č. 40, který znázorňuje dopolední intenzitu dopravy po výstavbě 

celého okruhu města s obrázkem 44 kde je výstavba silnice I. třídy, která propojuje ulici 

Humpolecká s křižovatkou ulic Masarykova, Pražská, U Cihláře (bez propojení ulice Lidická 

s ulicí Humpolecká), je patrné, že při absenci propojení ulice Lidická s Humpoleckou 

na severovýchodním obchvatu města (ulice U Cihláře) dojde k výraznému navýšení intenzity 

dopravy, a to mezi křižovatkou s ulici Chotěbořská a okružní křižovatkou s ulicí Žižkova 

vzroste z 1 194 dopravních prostředků na 1 801 ve směru k okružní křižovatce, v opačném 

směru se dopravní intenzita zvýší z 1 185 na 1 676 dopravních prostředků. 

Při porovnání můžeme vidět, že ani v ulici Masarykova, ani v ulici Žižkova 

se intenzita dopravy nezmění. Změna je viditelná v ulici Lidická a v ulici Humpolecká. 

Na základě vypočítaných skim matic, které zobrazují situaci, kdy není vytvořen celý 

okruh města Havlíčkova Brodu (není propojena ulice Lidická s ulicí Humpolecká) je zjevné, 

že při cestě ze směru Humpolec a při pokračování směrem na Jihlavu se vzdálenost oproti 

výstavbě celého okruhu města výrazně zvětší, a to z 3,5 km na 6,1 km. Dojde také ke zvýšení 

časové náročnosti, a to z 3,5 minut na 10,2 minut. Skim matice vzdáleností, která představuje 

situaci propojení ulice Humpolecká s křižovatkou ulic Masarykova, Pražská a U Cihláře (bez 

propojeni ulice Lidická s ulicí Humpolecká), je vložena v příloze CH. 

 Skim matice, která zobrazuje časovou náročnost při výstavbě ulice propojující ulici 

Humpolecká s křižovatkou ulic Masarykova, Pražská a U Cihláře, je vložena v příloze I. 

Porovnání dopolední dopravní intenzity vůči současnému stavu při propojení ulice 

Humpolecká s křižovatkou ulic Masarykova, Pražská, U Cihláře (bez propojení ulic Lidická 

s Humpoleckou) je zobrazeno na obrázku č. 46, podrobněji vloženo v příloze Z. 

Odpolední srovnání dopravní intenzity dopravy při propojení ulice Humpolecká 

s křižovatkou ulic Masarykova, Pražská, U Cihláře (bez propojení ulic Lidická 

s Humpoleckou) vůči současnému stavu je na obrázku č. 47, následně v příloze Ž. 

Tabulka 9 Seznam příloh a obsah staveb pro kapitolu propojení křižovatky ulic Pražská, Masarykova, U Cihláře s ulicí 

Humpolecká (bez propojení ulic Lidická s ulicí Humpolecká) 
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Zdroj: Autor  

Obrázek 46 Porovnání dopolední intenzity dopravy po propojení křižovatky ulic Pražská, U Cihláře, Masarykova s ulicí 

Humpolecká (bez propojení ulice Lidická s Humpoleckou) vůči současnému stavu 
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Zdroj: Autor  

Obrázek 47 Porovnání odpolední intenzity dopravy po propojení křižovatky ulic Pražská, U Cihláře, Masarykova s ulicí 

Humpolecká (bez propojení ulice Lidická s Humpoleckou) vůči současnému stavu 
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 Jak již bylo zmíněno, že současná dopravní situace v Havlíčkově Brodě je velmi 

nepříznivá. Autor proto navrhl tři varianty, na které vytvořil model v programu OmniTrans, 

aby mohl graficky znázornit, jak se na základě úprav, které navrhl, změní dopravní situace 

ve městě Havlíčkův Brod. Návrh, který se začal budovat koncem roku 2019, tedy výstavba 

jihovýchodního obchvatu města, je nadmíru žádaný. Jedná se i o plánované úpravě stávajícího 

severovýchodního obchvatu města, aby byla zajištěna větší kapacita na této ulici. 

První návrh, který autor předeslal, obsahoval výstavbu silnice první třídy, která propojí 

ulici Lidická s ulicí Humpolecká. Toto propojení dvou významných ulic ve městě Havlíčkův 

Brod je velmi žádoucí, náklady na výstavbu by činily 840 000 000 korun. 

Druhým návrhem je, že k jihovýchodnímu obchvatu města a k silnici, která propojí 

ulici Lidická s ulicí Humpolecká, by byla vystavěna silnice první třídy, která by propojovala 

ulici Humpolecká s křižovatkou ulic Masarykova, Pražská, U Cihláře. Výstavbou by vznikl 

okruh města, který by přenášel veškerou tranzitní dopravu, ale také by byl částečně využíván 

místní dopravou. Intenzita dopravy v centru města by byla minimální, jak můžeme vidět 

na obrázku č. 40. (v dopolední špičce) a na obrázků č. 41 (v odpolední špičce). Autor 

vyhodnocuje toto řešení jako nejlepší, ale je si vědom vysokého finančního zatížení, které 

by musel investor (ŘSD) vynaložit. 

Proto autor namodeloval i situaci, tedy třetí návrh, ve kterém je začleněn jihovýchodní 

obchvat města s propojením ulice Humpolecká s křižovatkou ulic Masarykova, Pražská, 

U Cihláře, ale bez propojení ulic Lidická s Humpoleckou. Kdyby si autor musel vybrat 

z důvodu finanční náročnosti, zda chce vystavět propojení ulic Lidická s ulicí Humpolecká, 

anebo silnici propojující ulici Humpoleckou s křižovatkou ulic Masarykova, Pražská, 

U Cihláře, preferoval by v této situaci výstavbu silnice propojující ulici Humpoleckou 

s křižovatkou ulic Masarykova, Pražská, U Cihláře. Rozhodl by se tak z důvodu nižší 

intenzity dopravy v ulici Masarykova a snížení délky trasy pro dopravní prostředky, které 

jedou směrem Kolína do Humpolce. 

K lepšímu zobrazení intenzity dopravy autor vytvořil tabulku č. 10, kde je zobrazena 

intenzita dopravy v ulici Lidická, Humpolecká, Žižkova, Pražská na severovýchodním 

obchvatu města a na mostě I/38 v ulici Masarykova a II/150 v ulici Dolní a to jak 

v současném stavu, tak po výstavbě jihovýchodního obchvatu města (varianta I), propojeni 

ulice Lidická s ulici Humpolecká (varianta II), propojení ulice Humpolecká s křižovatkou ulic 

Pražská, U Cihláře, Masarykova a tím vytvoření celého okruhu města (varianta III) a poslední 

varianta tedy výstavba silnice, která propojí ulici Humpolecká s křižovatkou ulic Pražská, 

Masarykova, U Cihláře ale bez propojení ulice Lidická s ulici Humpoleckou (varianta IV). 
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Zdroj: Autor  

Tabulka 10 Intenzita vozidel u jednotlivých variant 
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ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce bylo provést analýzu současného stavu organizace 

dopravy ve městě Havlíčkův Brod a dále provést analýzu pro připravované opatření ke 

zlepšení organizace dopravy ve městě. Následně navrhnout úpravy v organizaci 

dopravy, které by vedly ke zlepšení dopravní situace ve městě Havlíčkův Brod. 

 V první kapitole byla provedena analýza současného stavu organizace dopravy 

ve městě. Jsou zde zhodnoceny veškeré významné ulice a křižovatky, a to zejména u ulic 

Masarykova, U Cihláře, Pražská, Lidická, Dolní, Žižkova a Humpolecká. Následně 

bylo interpretováno měření intenzity dopravy ve městě, a na základě těchto informací 

bylo zhodnoceno, zda je současný stav organizace dopravy ve městě dostačující, či nikoliv. 

Z provedené analýzy bohužel vyšlo najevo, že současný stav organizace dopravy 

je nedostačující, a to s ohledem na intenzitu dopravy, která městem prochází, a na způsob, 

jakým je vytvořena dopravní síť. Z těchto důvodů se ve městě často tvoří dopravní kongesce. 

 V rámci druhé kapitoly byla realizována analýza připravovaných opatření vedoucích 

ke změně organizace dopravy ve městě. Jedná se zejména o analýzu jihovýchodního obchvatu 

města. V analýze se projevilo, že jihovýchodní obchvat města je žádoucí, ačkoliv představuje 

rozsáhlý zásah do organizace dopravy ve městě. Na základě tohoto návrhu se budou muset 

upravit další pozemní komunikace ve městě. Jednalo by se především o ulici U Cihláře, která 

v současné době není schopna přenést tak velkou intenzitu dopravy, jakou bude muset 

po dostavení jihovýchodního obchvatu přenášet. Tato úprava je však brána v potaz a počítá 

se s ní. 

Autor na základě analýzy vyhodnotil, že se tímto celkově nevyřeší aktuální dopravní 

situace ve městě, a proto doporučuje další stavební úpravy. 

Autor proto v poslední kapitole navrhl tři varianty úprav ve městě Havlíčkův Brod, 

které by vedly ke zlepšení dopravní situace ve městě. Každou z variant namodeloval 

v programu OmniTrans, aby mohl graficky i číselně znázornit intenzitu dopravy 

po provedených úpravách. Následně také porovnal intenzitu dopravy po úpravě vůči 

současnému stavu. 
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