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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 

1.1. STAVBA 

 Název stavby:                       Jižní sjezd ze silnice I/10, I/35 na silnici III/28728 

                                               (Fučíkova ulice) v Turnově – technická studie  

 
 Druh stavby:                         Dostavba stávající mimoúrovňové křižovatky 
 
 Kraj:                                      Liberecký        
 
1.2. INVESTOR 
 
 Název a adresa:                   Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov 
 
1.3. PROJEKTANT 
 
Název a adresa:                    VALBEK spol. s r.o., Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec 1  
 
Zpracovatelský útvar:             skupina L32               HIP       ing. Milan Koloušek 
                                                Vypracoval                             ing. Milan Koloušek 
                                                                                                      Milan Bekr 
 
 
 

2. ZDŮVODNĚNÍ STUDIE STAVBY 

Jedná se o dostavbu stávající neúplné křižovatky silnic I/10 a III/28728 v Turnově. 
Toto křížení silnice I/10 se silnicí III/28728 (Fučíkova ulice) se nachází na úseku mezi 
MÚK Ohrazenice a MÚK Daliměřice cca na rozhraní katastrálních území Ohrazenice 
a Turnov. Na tomto úseku mezi MÚK Ohrazenice a MÚK Daliměřice délky cca 1,25 
km se nachází tři další připojení, ze kterých ani jedno neumožňuje najetí na silnici 
I/10, I/35 ve směru Turnov/Jičín. 
Stávající křižovatka silnic I/10 a III/28728 má realizovanou pouze levou (severní) 
větev křižovatky, kterou je pouze umožněn výjezd ze silnice III/28728 směrem na 
Prahu, výjezd z průmyslové zóny Ohrazenice (areál firmy Grupo Antolin) na I/10 ve 
směru na Prahu a Liberec a zajíždění do tohoto areálu ze silnice I/10 ze směru od 
Jičína. Zajíždění vozidel do této zóny ze směru od Prahy a Liberce je dnes možné 
pouze přes Nádražní a Fučíkovu ulici tj. z větší části přes obytné zóny.  

Doplnění křižovatky silnic I/10 a III/28728 o pravou část tj. jižní větev bude umožněno 
dopravní napojení ze směru od Prahy/Liberce a zároveň i napojení na průtah I/10, 
I/35 ve směru Turnov/Jičín, který bude představovat hlavní dopravní napojení 
především pro průmyslovou zónu, areál Krajské správy silnic a čerpací stanici 
pohonných hmot. Realizací jižní větve dojde k dopravnímu zklidnění Fučíkovy ulice a 
to zejména převedením nákladní dopravy do průmyslové zóny na silnici I/10, I/35. 
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3. VÝCHOZÍ ÚDAJE PRO NÁVRH 

 

3.1. Mapové podklady, projektové dokumentace v dotčeném území 

- S ohledem na polohu jižního sjezdu a návaznosti na silnice I/10, I/35 a 
III/28728 je návrh úpravy křižovatky proveden do mapového podkladu v měř. 
1:500 tj. katastrálního podkladu doplněného o zaměření výšek na silnici I/10 a 
III/28728 a v přilehlém území. 

- V rámci studie je proveden i zákres rozmístění křižovatek a návrh dopravního 
zklidnění Fučíkovy ulice do ortofotomapy. 

- I/10 Ohrazenice – Připojení vozidel zimní údržby z III/2797, Balatka-Maršík 

11/2014 

- I/10 Turnov MÚK Fučíkova – Prognóza intenzit dopravy, Valbek spol. s r.o. 

11/2015 

 

3.2. Návrhové parametry 

Stávající silnice I/10 v tomto úseku je realizovaná v kategorii S24,5/90.  

Stávající silnice III/28728 je v kategorii místní komunikace s šířkou vozovky cca 6,0 
m a s chodníky šířky 1,5 – 2,0 m. 

Větev křižovatky je navrhovaná jako obousměrná vratná s minimálním poloměrem 
v ose větve 30 m. Návrhová rychlost větve mimoúrovňové křižovatky je uvažovaná 
35km/hod. 

Na větvích MÚK jsou navržené podélné spády menší než 6%. 

 

3.3. Dopravně inženýrské podklady 

Dle prognózy dopravy jsou výhledové dopravní zátěže pro rok 2020 pro Fučíkovu 
ulici: 

Fučíkova ulice – bez realizace jižní větve (stávající stav)       2 470 – 3 100 voz./24 
hod      z toho jsou nákladní vozidla                                                      340 -    360 
voz./24 hod 

Fučíkova ulice – po realizaci jižní větve                                             1 890 voz./24 hod  
z toho jsou nákladní vozidla                                                           90 – 110 voz./24hod 

Z těchto údajů plyne, že realizace jižního sjezdu na Fučíkovu ulici podstatně sníží 
dopravní zátěže ve Fučíkově ulici v úseku od Nádražní ulice po napojení na novou 
větev mimoúrovňové křižovatky. U nákladních vozidel klesne jejich počet z 360 
voz./24hod na 110 voz./24 hod tj. téměř o 70% a u osobních vozidel z 2 740 
voz./24hod na 1780 voz./24 hod tj. o 35%. 

Při tomto poklesu dopravy ve Fučíkově ulici je pak možné navrhnout a realizovat 
prvky dopravního zklidnění s omezením rychlosti.  
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4. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ Z HLEDISKA VLIVŮ NA NÁVRH 
ÚPRAVY KŘIŽOVATKY 

 

Stávající neúplná křižovatky silnic I/10, I/35 a III/28728 (Fučíkova ulice) se nachází 
mezi dvěma mimoúrovňovými křižovatkami a to MÚK Ohrazenice (R10 x R35) a 
MÚK Daliměřice (I/10 x I/35) na rozhraní katastrálních území Ohrazenice a Turnov tj. 
v místě křížení silnice III/28728. V tomto místě křížení je realizovaná pouze levá 
(severní) větev křižovatky, která umožňuje výjezd z Fučíkovy ulice a z přilehlé 
průmyslové zóny ve směru Praha/Liberec a vjezd na Fučíkovu ulici a do průmyslové 
zóny ze silnice I/10 od Jičína. Vjezd do průmyslové zóny z I/10 (R10) ze směru od 
Prahy/Liberce je možný pouze z MÚK Ohrazenice přes Nádražní ulici a Fučíkovou 
ulici. Výjezd z průmyslové zóny ve směru na Jičín je rovněž možný pouze přes 
Fučíkovu ulici a Nádražní ulici. 

Vzdálenost MÚK Ohrazenice od MÚK Daliměřice je 1,18 km. Na tomto úseku se 
nachází na I/10 další tři připojení. Jednotlivé vzdálenosti křižovatek tj. odbočovacích 
a připojovacích pruhů jsou patrné z ortofotomapy v měřítku 1:1000. 

Plocha vlevo silnice I/10 pro umístění jižní větve mimoúrovňové křižovatky je volná, 
nezastavěná. Jedná se o plochu cca 100 x 67 m s maximálním převýšením na ploše 
cca 2 m. Silnice I/10 je v tomto místě na násypu výšky 3,5 – 5,0 m. V krajnici silnice 
I/10 se nachází stávající protihluková stěna a před ní je osazené ocelové svodidlo. 

Plocha pro návrh jižní větve je ohraničena silnicí I/10, Fučíkovou ulicí, ulicí B. 
Smetany a plotem zahrady soukromého objektu. 

 

5. ZÁKLADNÍ ÚDAJE NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 

 

5.1. Technický popis 

Studie navrhuje dostavbu stávající křižovatky silnic I/10,I/35 se silnicí III/28728 na 
úplnou mimoúrovňovou křižovatku tj. její doplnění o jižní větev. Tato jižní větev je 
navržena na volné ploše mezi silnicí I/10, Fučíkovou ulicí a ulicí B. Smetany. Návrh 
řešení vychází z polohy výše zmíněných komunikací a z daných omezených 
prostorových možností. 

Silnice I/10 je čtyřpruhová, směrově dělená v kategorii S24,5/90. Silnice III/28728 je 
v kategorii místní komunikace s šířkou vozovky cca 6,0 m a s chodníky šířky 1,5 – 
2,0 m. 

Na vozovce silnice I/10 jsou částečně realizovány již odbočovací a připojovací pruhy. 
Podél vozovky jsou v této části realizovány protihlukové stěny. 

Účelem dostavby jižní větve je napojit silnici III/28728 na silnice I/10, I/35 v obou 
směrech a převést veškerou nákladní dopravu do průmyslového areálu Ohrazenice 
ze směru od Prahy a Liberce a výjezd nákladní dopravy z tohoto areálu ve směru na 
Jičín z Fučíkovy ulice na silnice I/10, I/35. Silnice III/28728 by pak končila v této 
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mimoúrovňové křižovatce a Fučíkova ulice v úseku od křižovatky s ulicí B. Smetany 
po křižovatku s Nádražní ulicí by přešla do kategorie místních dopravně zklidněných 
komunikací.  

Po dostavbě se bude jednat o dvoupaprskovou mimoúrovňovou křižovatku 
deltovitého tvaru. 

 

5.1.1. Větve mimoúrovňové křižovatky 

Severní větev  

Větev byla v minulosti realizovaná a je v provozu. Je navržena pro směry: 

- Výjezd z I/10, I/35 ve směru od Jičína na III/28728 

- Výjezd z I/10, I/35 ve směru od Jičína do průmyslové zóny Ohrazenice 

- Výjezd ze silnice III/28728 na I/10, I/35 ve směru na Prahu a Liberec. 

- Výjezd z průmyslové zóna Ohrazenice ve směru na Prahu a Liberec 

Jižní větev 

Jedná se o návrh chybějící větve na jižní straně silnice I/10, po jejíž realizaci bude 
mimoúrovňová křižovatka silnic I/10, I/35 a silnice III/28728 kompletní. 

Jedná se o obousměrnou větev napojenou na silnici III/28728 ve směru na 
Ohrazenice. Větev je navržena pro tyto směry: 

- Výjezd z I/10, I/35 ve směru od Prahy (Liberce) na III/28728 do průmyslové 
zóny Ohrazenice a do Fučíkovy ulice. 

- Výjezd ze silnice III/28728 a z průmyslové zóny Ohrazenice ve směru na Jičín. 

Napojení větve na silnici III/28728 je na vjezdu pod most, kterým je vedena silnice 
I/10 nad silnicí III/28728. Napojení na I/10 na odbočovací pruh ve směru od Prahy 
(Liberce) je větví 1 a napojení na I/10 na připojovací pruh je větví 2. Osa větve 1 a 2 
je společná od km 0,000 (napojení na osu silnice III/28728). Délka společné osy je 
129 m a je složená ze dvou stejnosměrných směrových oblouků o poloměrech 46 m 
a 30 m s mezipřímou délky 44,6 m. 

Délka větve 1 je 235 m a délka větve 2 je 260 m. Směrové vedení je patrné ze 
situace v měřítku 1:500.  Niveleta větví vychází z nivelety silnice I/10 a z nivelety 
silnice III/28728 (Fučíkovy ulice). Podélný spád obou větví se pohybuje v rozmezí 2 - 
4,44%. Podélný spád 4,44% se nachází na společném úseku os větví 1 a 2 a je 
navržen na délce 120 m (délka mezi vrcholovými body bez uvažování zakružovacích 
oblouků). 

V km 0,040 je na jižní větev napojena Fučíkova ulice ve směru do Turnova stykovou 
křižovatkou. Napojení na větev je kolmé. Osa Fučíkovy ulice je upravena v délce 38 
m a je ve směrovém oblouku o poloměru 40 m. Niveleta upravované osy Fučíkovy 
ulice je v podélném spádu 4,5%. 

Základní šířka jízdního pruhu obousměrné části jižní větve je 3,50 m. Ve směrovém 
oblouku o poloměru 46 m se jízdní pruh rozšiřuje na 3,75 m a ve směrovém oblouku 
o poloměru 30 m na 5,0 m. Šířka jednosměrných částí větví 1 a 2 ve směrových 
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obloucích o poloměrech 30 m a 80 m je 5,0 m. Příčný spád vozovky bude navržen 
dle hodnot směrových oblouků a návrhových rychlostí na jižní větvi. 

Podél vozovky jsou navrženy nezpevněné krajnice v šířce 1,5 m na násypech mimo 
úseky s protihlukovými stěnami, v šířce 0,75 m v místě nízkého násypu a v místě 
mělkého zářezu a v šířce 2,0 m v místě, kde budou navrženy protihlukové stěny. 

Vozovka upravované části Fučíkovy ulice má navrženu šířku 6,0 m a je lemována 
obrubníky. Součástí úpravy Fučíkovy ulice je i rekonstrukce stávajícího chodníku 
v délce 72 m, šířka chodníku 2,0 m. 

Mezi km 0,093 – km 0,123 vpravo staničení je v místě přiblížení jižní větve k ulici B. 
Smetany navržena opěrná zeď délky 32 m a výšky 1,0 – 2,7 m. 

Mezi km 0,144 – km 0,192 vpravo staničení větve 2 je navržena v místě vedení větve 
přes soukromý pozemek kolem obytného objektu opěrná zeď délky 45 m a výšky 1,0 
– 2,5 m. 

Součástí dalšího stupně projektové dokumentace bude hluková studie, která určí 
potřebný rozsah protihlukových opatření.  V místě napojení jižní větve na silnici I/10, 
I/35 se provede rozebrání popřípadě úprava stávající protihlukové stěny v délce cca 
170 m. Protihluková stěna se protáhne podél větve 1 a větve 2 tak, aby ochránila 
stávající zástavbu podél ulice B. Smetany a Fučíkovy ulice. Ve studii je schematicky 
vyznačen rozsah nových PHS, který bude upřesněn v dokumentaci DUR dle hlukové 
studie. Mezi Fučíkovou ulicí a ul. B. Smetany je navržen zemní val max. výšky cca 
2,8m, který bude osázen vzrostlou zelení. 

 

5.1.2. Odbočovací a připojovací pruhy 

V místě napojení jižní větve na silnici I/10 jsou oba pruhy částečně připraveny již 
z doby výstavby silnice I/10.  

Odbočovací pruh je navržen v délce 190 m. Délka vyřazovacího úseku Lv= 70 m a 
délka zpomalovacího úseku Ld= 120 m. Šířka vozovky přídatného pruhu je 3,50 m. 
Šířkovému uspořádání stávající vozovky I/10 i s odbočovacím pruhem vyhovuje úsek 
délky 90 m. Rozšíření pro odbočovací pruh se provede na délce 100 m. Na této 
délce se provede i úprava a přestavba stávající protihlukové stěny. 

Připojovací pruh je navržen v délce 210 m. Tato délka je daná místem napojení větve 
2 na I/10, opěrnou zdí s mostem do lokality Vesecko a začátkem odbočovacího 
pruhu mimoúrovňové křižovatky Daliměřice. Dle ČSN 73 6102 čl. 5.2.3.9.6 pro 
návrhovou rychlost 90 km/hod se připojovací pruh skládá z oddělovacího úseku Lod= 
30 m, manévrovacího úseku Lm= 130 m a zařazovacího úseku Lz= 70 m. Celková 
délka připojovacího pruhu vychází 230 m.  

Místními podmínkami je ale délka připojovacího pruhu omezena na 210 m. Propojení 
s odbočovacím pruhem do následné MÚK není možné z důvodů dispozičního 
uspořádání stávající opěrné zdi, opěr mostu a realizovaných protihlukových opatření. 

Šířka vozovky přídatného pruhu je 3,50 m. Šířkovému uspořádání stávající vozovky 
I/10 i s připojovacím  pruhem vyhovuje úsek délky 90 m. Rozšíření pro připojovací 
pruh se provede na délce 120 m.  

5.2. Fučíkova ulice – dopravní zklidnění 
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Součástí doplnění stávající křižovatky silnic I/10, I/35 a III/28728 o jižní větev 
mimoúrovňové křižovatky je i návrh dopravního zklidnění Fučíkovy ulice v úseku od 
křižovatky s ul. B. Smetany po křižovatku s Nádražní ulicí. Šířka stávající vozovky je 
v celé délce 6,0 m. Vozovka je lemována obrubníky s oboustrannými chodníky. 
Chodníky mají kryt ze zámkové dlažby a až na dílčí úpravy v jednotlivých 
křižovatkách budou ponechány bez úpravy. S ohledem na realizovanou úpravu 
živičného krytu vozovky a realizované úpravy krytů a konstrukcí vozovek sjezdů na 
jednotlivé pozemky tyto nejsou rovněž předmětem návrhu zklidnění Fučíkovy ulice. 

Dopravním značením bude omezena povolená rychlost na 40 km/hod a bude 
povolen vjezd pouze vozidel hmotnosti do 3,5 t s výjimkou vozidel MHD a údržby.  

Úpravy na ploše jednotlivých křižovatek jsou navrženy ve dvou variantách.  

V jedné variantě je navržena zvýšená plocha (zvýšení je 3 cm), která bude mít kryt 
vozovky buď ze zesílené zámkové dlažby, nebo ze žulových kostek. Barevnou 
dlažbou jsou odlišeny sjezdy do připojovaných ulic. Na vyvýšené ploše jsou pak 
navrženy přechody pro chodce.  

V druhé variantě je ponechán v prostoru křižovatek stávající živičný kryt a jsou 
navrženy tzv. zpomalovací polštáře z gumy. Výhodou této úpravy je rychlá montáž a 
polštáře jsou vhodné v provozu MHD, protože autobus není obtěžován drncáním. 

Tato variantní úprava se týká tří křižovatek. 

U křižovatky s ulicemi Boženy Němcové a Karolíny Světlé je navržena pouze 
směrová a šířková úprava napojovaných ulic, úprava vjezdových a rozjezdových 
poloměrů obrubníků, úprava přechodů pro chodce a úprava chodníků. 

U křižovatky Fučíkovy ulice s Nádražní ulicí je navržena směrová a šířková úprava 
Fučíkovy ulice v místě napojení, úprava poloměrů obrubníků, umístění přechodu pro 
chodce a úprava pěších ploch. 

Na celé délce zklidněné Fučíkovy ulice jsou umístěny na ploše vozovky dvě 
obousměrné zastávky MHD. 

Na úrovni této studie se jedná o ideový návrh zklidnění Fučíkovy ulice, který bude 
dopracován o vodorovné a svislé dopravní značení v dalším stupni projektové 
dokumentace. 

 

6. ZÁVĚR 

Studie prověřila možnost umístění jižní větve křižovatky do vymezeného území 
z hlediska technických parametrů a jejího dopravního významu. Doplnění křižovatky 
o tuto jižní větev podstatně ovlivní dopravní zátěž ve Fučíkově ulici, což se projeví 
výrazným snížením hlavně počtu nákladních vozidel, která projedou touto ulicí každý 
den. 

Studie byla předběžně konzultovaná na úrovni ŘSD s tím, že v dalším stupni 
projektové dokumentace bude požádáno o odlišné technické řešení a to hlavě 
z důvodu vzájemné vzdálenosti křižovatek na silnici I/10, I/35.  
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Současně s touto studií nechalo ŘSD zpracovat Prognózu intenzit dopravy 
v souvislosti s dostavbou jižního sjezdu a její vliv na dopravní zátěže ve Fučíkové 
ulici. 

Tato prognóza je důležitá pro zpracování podrobné hlukové studie a návrh nutných 
protihlukových opatření. 

 

 

                                                                              Ing. Milan Koloušek  

 

 

                                                                               

 


