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1. Úvod 

Bakalá ská práce je zam ena na analýzu stávajících cyklistických tras v katastrálním 

území obce T škovice a jejím blízkém okolí a návrh oprav poškozených míst na t chto 

trasách. Dále je zam ena na návrh vhodného propojení stávajících cyklotras s centrem obce 

T škovice. Budou vypracovány t i návrhy tras, ze kterých bude na základ  zhodnocení 

vybrána ta nejvhodn jší. Navrhované trasy musí splnit požadavky zadavatele (obce 

T škovice) a zohlednit katastrální rozložení v obci.  Na záv r práce jsou vytipovány vhodné 

lokality na umíst ní odpo ívadel a informa ních tabulí pro zlepšení informovanosti cyklist .  

1.1. P edm t bakalá ské práce 

P edm tem bakalá ské práce je analyzovat sou asný stav cyklistických tras 

v katastrálním území obce T škovice a jejím blízkém okolí. Navrhnout úpravy poškozených 

míst na stávajících trasách. 

V rozsahu studie navrhnout vhodné propojení stávajících tras s centrem obce T škovice. 

Vytipovat vhodné lokality pro umíst ní odpo ívadel a informa ních tabulí, pro zlepšení 

informovanosti cyklist . 

1.2. Cíle bakalá ské práce 

• Analýza sou asného stavu cyklistických tras v katastrálním území obce T škovice 

• Návrh úprav poškozených míst na stávajících trasách

• Variantní návrh cyklistické trasy

• Zhodnocení a výb r nejvhodn jší trasy

• P edpokládané náklady navrhovaného ešení

• Vytipování lokalit pro umíst ní odpo ívadel a informa ních tabulí



1.3. Podklady 

• Katastrální mapa obce T škovice

• Fotodokumentace

• Územní plán

• Mapy ze serveru www.mapy.cz



2. Teoretická ást 

2.1. Názvosloví 

Komunikace pro cyklisty je pozemní komunikace nebo její ást, na které není zakázán 

provoz cyklist . [1]  

Cyklistická trasa je pozemní komunikace pro cyklisty upravená (dopravním zna ením, 

p ípadn  i stavebn ) pro provoz cyklist  (v ozna eném sm ru). [1] 

Jízdní pruh pro cyklisty (n kdy též pruh pro cyklisty) je ást pozemní komunikace 

ur ená pro jeden jízdní proud cyklist  jedoucích za sebou. [1] 

Pás pro cyklisty je pozemní komunikace nebo její ást, která je složena z jízdních 

pruh  pro cyklisty. [1] 

Pruh/pás pro chodce je ást pozemní komunikace ur ená pro provoz chodc . [1]   

Spole ný pás pro provoz cyklist  a chodc  je pozemní komunikace nebo její ást 

ur ená pro spole ný provoz chodc  a cyklist . [1] 

  

Stezka pro cyklisty je pozemní komunikace nebo její ást ur ená pro provoz cyklist . 

Ozna uje se dopravní zna kou . C 8a "Stezka pro cyklisty". [1] 

Stezka pro chodce a cyklisty je pozemní komunikace nebo její ást ur ená pro provoz 

chodc  a cyklist . Ozna uje se: 

a) v p ípad  spole ného pásu pro provoz chodc  a cyklist  dopravní zna kou                

. C 9a "Stezka pro chodce a cyklisty" (dále uvád no "se spole ným 

provozem") 



b) v p ípad  odd leného pruhu/pásu pro chodce a pruhu/pásu pro cyklisty dopravní 

zna kou . C 10a "Stezka pro chodce a cyklisty" (dále uvád no "s odd leným provozem").[1] 

2.2. Charakteristika cyklistické dopravy 

Jízdní kolo je ekologicky vhodným dopravním prost edkem p edevším v osobní 

doprav  na krátké vzdálenosti. Nesporným p ínosem cyklistické dopravy je její ekologická 

šetrnost, malá prostorová a finan ní (provozní) náro nost. Rozvoj cyklistické dopravy s sebou 

p ináší upev ování zdraví obyvatel a také omezování hluku a emisí škodlivých látek. 

Rychlost p epravy na jízdním kole je v m stském prost edí s automobily srovnatelná. 

Nevýhodou je vyšší riziko zranitelnosti cyklisty, závislost na pov trnostních podmínkách 

(vítr, déš , sníh), vyšší náro nost na fyzickou kondici a malá p epravní kapacita (zavazadla, 

materiál). [1] 

Cyklistická doprava je snadno p izp sobivá konkrétním podmínkám. Je však citlivá    

na klimatické a sklonové podmínky, náro ná na co nejkratší spojení zdroj  a cíl  dopravy. 

Rozvoji cyklistické dopravy v dnešní dob  nebrání ani lenitý terén a cyklistická doprava     

se rozvíjí i v oblastech s kopcovitým terénem. [1] 

Pr m rná rychlost jízdy cyklisty na klasickém jízdním kole bývá na rovin                  

cca 12-25 km/h. Vyšších hodnot dosahuje v závislosti na sklonových a sm rových pom rech, 

p ehlednosti (viditelnosti), p í ném uspo ádání komunikace, krytu a vybavení komunikace, 

dopravním zatížení komunikace (intenzit ), konstrukci jízdního kola, fyzickém potenciálu 

cyklisty a sm ru a síle v tru. [1] 

2.3. Funkce cyklistické dopravy 

Cyklistická trasa plní následující funkce: 

Dopravní funkce - Jízda na kole je p epravou k cíli. P edevším každodenní p eprava    

do zam stnání, do školy a za ob anskou vybaveností v etn  jízd uskute n ných systémy  

Bike and Ride a Bike and Go. Vyzna uje se požadavkem na co nejkratší spojení,               



které si v p ípad  nevhodného trasování sama hledá. Základním požadavkem je co nejkratší 

cestovní doba a p ímé napojení cíl  cesty. Každodenní cyklisté jsou zpravidla znalí situace v 

provozu na pozemních komunikacích a jezdí v tšinou jednotliv . Využití jízdního kola není 

tolik závislé na po así. [1] 

Rekrea n  turistická funkce - Cílem je samotná jízda na kole. Doprava p edevším za cíli 

mimo zastav ná území. Nevadí jí menší zajíž ky, jsou-li navíc zpest eny umíst ním              

v atraktivním prost edí (výhledy, zele  apod.). Základním požadavkem je bezpe nost             

a atraktivita prost edí. Uživatelé jsou velmi r znorodou skupinou co do v ku, cyklistické 

zkušenosti a dosahované rychlosti jízdy. Je závislá na p íznivém po así. Cyklisté jezdí 

jednotliv , ale ast ji ve skupinách, mnohdy i s malými d tmi. [1] 

Vhodným návrhem cyklistické trasy je možno splnit ob  její funkce. V n kterých 

p ípadech funkce slou it nelze a je nutno navrhnout dv  soub žné trasy. [1] 

2.4. Druhy cyklistických tras 

Podle trasování, geografické polohy a dopravního významu se rozlišují tyto druhy 

cyklistických tras: 

• Místní - využívané pro dopravu v obci (v území zastav ném), plní zejména dopravní 

funkci. D lí se na trasy: 

základní - spojující významné cíle cyklistické dopravy; vytvá ejí základní sí

cyklistických tras v obci; mají být zna ené orienta ním zna ením; 

dopl kové - spojující mén  významné cíle bu  p ímo, nebo propojující na n  sí

základních cyklistických tras; nemusí být zna ené orienta ním zna ením. [1] 

• Regionální - spojují významné cíle v regionu. Pro jejich správné fungování je d ležitá 

návaznost na sí  místních cyklistických tras. Plní obvykle funkci rekrea ní i dopravní. [1] 



• Dálkové (nadregionální) - spojují vzdálené cíle (nap . evropská sí  cyklistických tras). 

Plní funkci rekrea ní. Tomu odpovídá vedení tras, výb r turisticky atraktivních cíl                 

a vybavenost na trase (ubytovny, servisy, mapy). P i pr chodu obcí mají využívat místních 

cyklistických tras. [1] 

2.5. Návrhové parametry komunikací pro cyklisty 

Základní návrhové parametry musí být dodržovány zejména p i navrhování novostaveb 

komunikací pro cyklisty a uplat ují se p i návrhu všech zp sob  vedení komunikace           

pro cyklisty. Vždy musí být dodržena délka rozhledu pro zastavení, ostatní návrhové 

parametry zajiš ují kvalitu cyklistického provozu a nemusí být v od vodn ných p ípadech 

spln ny.       V prostoru stávající komunikace lze stanovené návrhové parametry využít 

p edevším k ov ení vhodnosti vedení cyklistických tras. [1] 

2.5.1. Délka rozhledu pro zastavení 

Délku rozhledu pro zastavení cyklisty udává tabulka 6 v TP 179 Navrhování 

komunikací pro cyklisty. Vzdálenosti pot ebné k zastavení p ed p ekážkou platí pro mokrý 

asfaltový povrch. Na povrchu nezpevn ném a v klesáních se sklonem v tším než 5 %            

se vzdálenosti pot ebné k zastavení prodlužují o 50 %. [1] 

2.5.2. Prostorové nároky cyklistické dopravy 

Volný prostor pro jednoho cyklistu sestává z jízdního prostoru, z horního a bo ních 

bezpe nostních prostor . Do volného prostoru nesmí zasahovat žádné pevné p ekážky. Jízdní 

prostor se skládá z prostoru ur eného obrysem jedoucího cyklisty a jízdního kola a bo ních 

pohybových prostor . Volná výška nad komunikací pro cyklisty je nejmén  2,50 m. [1] 



2.5.3. Návrhová rychlost 

P i navrhování komunikací pro cyklisty se vychází z návrhové rychlosti 20 km/h,    

která m že být v oblasti k ižovatek redukována na 10 km/h. P i navrhování je t eba zohlednit 

skute nost, že v míst  prudších a delších klesání mohou cyklisté dosahovat i vyšších rychlostí. 

Na delších úsecích s klesáním v tším než 3 % se proto po ítá i s hodnotou 30 km/h. [1] 

2.5.4. Ší ka jízdního pruhu pro cyklisty 

Základní ší ka jízdního pruhu pro cyklisty je 1,00 m. Dále platí:  

• p i podélném sklonu ve stoupání v tším jak 6 % se jízdní pruh pro cyklisty rozši uje   

o 0,25 m; k této ší ce se p ipo ítávají p íslušné bezpe nostní odstupy dle tabulky 10 

v TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty.  

• pro umožn ní vzájemného p edjížd ní se jednosm rný jízdní pruh pro cyklisty m že 

rozší it na 1,50 m.  

• Kryt jízdního pruhu pro cyklisty musí být zpevn ný minimální na ší ku 0,75 m.  

• Jízdní pás pro cyklisty se skládá z násobku jízdních pruh  pro cyklisty (nejmén  dva 

pruhy). [1] 

2.5.5. Podélný sklon  

Nejv tší podélný sklon komunikací pro cyklisty nemá p estoupit v rovinatém           

nebo mírn  zvln ném území 3 %, v pahorkovitém území 6 %, v horském území 8 %.           

P i vyšších sklonech než 3 % se mají délky takovýchto úsek  omezit podle tabulky 7        

v TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty.  

• Minimální výsledný sklon nemá klesnout pod 0,3 %.  

• Nebezpe né klesání nad 6 % je vhodné vyzna it dopravním zna ením.  



• Pokud je na delším úseku podélný sklon v tší než 3 %, je t eba zvážit,                       

zda je z hlediska bezpe nosti vhodné navrhnout spole ný pás pro provoz cyklist         

a chodc  nebo zda provoz cyklist  odd lit. [1] 

2.5.6. Výškové oblouky 

Výškové oblouky se navrhují podle tabulky 8 v TP 179 Navrhování komunikací         

pro cyklisty. Pokud jsou lomy nivelety s rozdílem menším než 6 %                                   

(resp. rampy do sklonu 1 : 15), je možné v od vodn ných p ípadech zaoblení nenavrhovat. [1] 

2.5.7. Sm rové oblouky 

Nejmenší polom ry sm rových oblouk  a rozší ení jízdních pruh  pro cyklisty            

ve sm rových obloucích v závislosti na návrhové rychlosti se navrhují podle tabulky 9      

v TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty. Doporu uje se používat polom ry vnit ního 

okraje pruhu pro cyklisty v tší než 8 m, v k ižovatce nejmén  4 m, u komunikací pro cyklisty 

vedených nezávisle na jiné komunikaci nejmén  20 m. Sm rové oblouky situované v úsecích 

s podélným sklonem v tším než 3 % a na tyto úseky navazující mají být navrhovány 

velkoryseji. Je-li v t chto p ípadech polom r oblouku menší než 30 m, je vhodné zv tšit 

p í ný sklon komunikace. [1] 

2.5.8. P í ný sklon 

Základní p í ný sklon se volí v závislosti na druhu povrchu tak, aby bylo zajišt no 

dostate né odvodn ní, zpravidla 2,0 %. P í ný sklon spole ného pásu pro cyklisty a chodce 

musí odpovídat vyhlášce MPMR . 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpe ujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. [1] 



3. Analýza sou asného stavu cyklistických tras v katastrálním území obce 

T škovice a jejím blízkém okolí 

3.1. Základní poznatky z vymezeného území 

Analyzované cyklostezky se nacházejí v katastrálním území obce T škovice a v jejím blízkém 

okolí. Obec T škovice leží p ibližn  10 km severn  od m sta Bílovec v okrese Opava 

v Moravskoslezském kraji. Katastr obce se rozkládá v nadmo ské výšce 386 až 458 m. n. m. 

Nejvyšším místem zkoumané oblasti je vrchol Mezník s 458 m. n m. Obec je obklopena 

dv ma údolími Jamníku a Setiny. Zkoumané území je pom rn  kopcovité, proto je pot eba  

na analyzovaných úsecích p ekonat pom rn  velké p evýšení.  

Obr. 1 Znázorn ní zkoumaného území a analyzovaných cyklostezek[2] 

( erná árkovaná ára – analyzované cyklotrasy, zelená vlajka – za átek trasy, ervená 

vlajka - konec tras) 



3.2. Analýza cyklotras 

Km 0,000 – 0,656 

Cyklotrasa vychází z parkovišt  u víceú elového h išt  a sm uje dol  po asfaltové 

komunikaci dlouhé 278 m ke kostelu, kde navazuje na asfaltovou silni ní komunikaci . 465 

sm rem na Výškovice, na které po 397 m odbo íme u h bitova doleva.  

Km 0,656 – 1,353 

Okolo h bitova najíždíme na cyklostezku . 6193. Trasa vede po vrstevnici a vyvede nás 

z obce T škovice do pole. Z po átku je povrch cyklostezky št rkovitý po 550 m se ze souvislé 

vrstvy št rku stávají pouze dv  koleje, které jsou odd lené pror stající trávou.  

Obr. 2 Pohled na povrch cyklotrasy v úseku 0,656-1,353 km 

Km 1,353 – 2,180 

Trasa pokra uje po cyklostezce . 6193, která nás dovede na hráz p ehradní nádrže 

Jamník.  Prvních 500 m vede trasa z kopce s pom rn  velkým sklonem. Povrch této ásti       

je p evážn  travnatý. Následuje p ibližn  330 m dlouhý úsek, jehož povrch je p evážn  prašný 

se št rkem. Celkem p ekonáme 60 výškových metr . Místy je zde problém s odvodn ním 

cyklostezky, voda p itéká ze svahu na t leso. 



Obr. 3 Pohled na povrch cyklostezky

(vlevo-travnatá ást, vpravo-problémy s odvodn ním na trase) 

Km 2,180 – 3,100 

Od p ehradní nádrže Jamník nás eká krátké prudké stoupání. Povrch toho stoupání      

je prašný se št rkem. Pokra ovat budeme po modré turistické zna ce doprava, která nás 

navádí sm rem na Výškovice okolo potoka Jamník. Stezka vede lesem a není zde žádné velké 

p evýšení. Povrch stezky je prašný místy zarostlý trávou.  

Obr. 4 Pohled na povrch cyklostezky a propustek v Km 3,100 



Km 3,100 – 3,600 

Od k ížení stezky s potokem Jamník pokra ujeme dále po modré turistické zna ce       

na Výškovice. Povrch stezky je pouze travnatý a bahnitý. Na úseku je velké p evýšení          

do kopce, vystoupáme o 35 m.  

Obr. 5 Pohled na povrch cyklostezky Km 3,100 – 3,600 

Km 3,600 – 4,170 

Stále pokra ujeme po modré turistické zna ce až na rozcestník Výškovice-h bitov. 

Za átek stezky (470 m) vede p es planinu po prašné cest  se št rkem. Tento úsek nemá žádné 

velké p evýšení. Na konci úseku stezky je k ížení s pozemní komunikací a k rozcestníku 

dojíždíme po silni ní komunikaci.  

Obr. 6 Pohled na povrch cyklostezky Km 3,600 – 4,170 



Km 4,170 – 5,970 

Od rozcestníku Výškovice – h bitov, pokra ujeme po stezkách . 6191 a . 6193 

sm rem k Údolí Setiny. Stezka vede lesem podél í ky. Stezka je zhotovena ze zhutn ného 

št rku. Ší ka stezky je také vyhovující. Stezka zprvu mírn  klesá, pak se však její klesání 

zv tší. B hem celého klesání p ekonáme 105 výškových metr . Na stezce je vy ešeno             

i odvodn ní. Odvod ovací žlaby odvádí vodu z komunikace do pravostranného rigolu. 

Z rigolu je voda p evád na propustky na levou stranu stezky, kde voln  vytéká po svahu.  

Obr. 7 Pohled na povrch cyklostezky  

Obr. 8 pohled na odvod ovací žlab 



Km 5,970 – 8,900 

Cyklostezka . 6191 pokra uje z Údolí Setiny okolo penzionu Setina až k rozcestníku 

Panský mlýn. Cyklostezka vede po vedlejší silni ní komunikaci. Povrch komunikace je tedy 

asfaltový. Odvodn ní komunikace je zajišt no výsledným sklonem. Intenzita projížd jících 

vozidel je zde velmi malá. 

Obr. 9 Pohled na povrch cyklostezky a jeden z mostních objekt

Km 8,900 – 10,800 

Cyklostezka . 6191 pokra uje od Panského mlýna do Údolí Seziny. Na za átku 

cyklostezka k íží silni ní komunikaci . 465 z Kyjovic do T škovic. Povrch je asfaltový. 

Odvodn ní je zajišt no pomocí výsledného sklonu cyklostezky. Ší ka cyklostezky vyhovuje. 

Podélný sklon cyklostezky je malý.  

Obr. 10 Pohled na povrch cyklostezky km 8,900 – 10,800 



Km 10,800 – 12,100 

Z Údolí Seziny se vydáme po žluté turistické zna ce sm rem na obec Bítov,               

než dorazíme na k ížení se silni ní komunikací. Stezka má velký podélný sklon,                 

kdy na prvních 600 m vystoupáme 80 výškových metr . Zbylých 700 m je normálního 

sklonu. Stezka vede nejd íve lesem a poté p echází na pole. Povrch stezky je prašný.  

Obr. 11 Pohled na povrch cyklostezky km 10,800– 12,100 

Km 12,100 – 14,300 

Poslední analyzovaný úsek za íná u kapli ky p ed obcí Bítov a sm uje k obci 

T škovice. Tento úsek vede po stávající silni ní komunikaci. Povrch komunikace je asfaltový.  

Obr. 12 Pohled na povrch cyklostezky km 12,100– 14,300[2] 



4. Záznam nej ast jších lokálních poruch na analyzovaných cyklotrasách.

V této kapitole jsou popsány a vyhodnoceny nej ast jší lokální poruchy s ohledem      

na místo kde se zrovna nacházejí. Celý postup hodnocení je založen na základ                     

TP 82 – Katalog poruch netuhých vozovek. Poloha vybraných poruch je zazna ena ve dvou 

mapách pro v tší p ehlednost (viz. Obr. 13, 14).  

Obr. 13 Vyzna ení vybraných lokálních poruch ( erven ) – na sever od obce [2] 

Obr. 14Vyzna ení vybraných lokálních poruch ( erven ) – na jih od obce [2] 

Km 0,656 – 0,661 

Na tomto úseku se nachází hloubková koroze krytu (viz. Obr 15,16). Tuto poruchu 

charakterizují nerovnosti na hloubku 6 – 20 mm uvoln ním asfaltové sm si. P í inou vzniku 



poruchy je druhá fáze koroze povrchu po ztrát

max. zrna kameniva zp sobí uvol

lze opravit p ekrytím nebo vým

(viz. P íloha . 1). 

Obr. 16

Km 1,850 – 1,865 

Na tomto úseku se nachází podélná široká trhlina (v

v podélném sm ru ší ky nad 5 mm. Tato trhlina ovliv

vymletím vodou jako druhé stádium z

poruchy je druhá fáze koroze povrchu po ztrát  asfaltového tmelu, p es polovinu velikosti 

sobí uvol ování t chto zrn z povrchu asfaltové sm

ekrytím nebo vým nou obrusné vrstvy. Formulá  o záznamu poruchy 

Obr. 15 Hloubková koroze krytu 

16 Hloubková koroze krytu - perokresba

Na tomto úseku se nachází podélná široká trhlina (viz. Obr 17,18) jedná se o trhlinu 

ky nad 5 mm. Tato trhlina ovliv uje trvanlivost krytu. Porucha vznikne 

vymletím vodou jako druhé stádium z trhliny podélné úzké. Poruchu lze opravit vy

es polovinu velikosti 

povrchu asfaltové sm si. Tato porucha 

 o záznamu poruchy            

) jedná se o trhlinu 

je trvanlivost krytu. Porucha vznikne 

trhliny podélné úzké. Poruchu lze opravit vy išt ním   



a ut sn ním mechanicky zpevn nou zeminou a vy eším problému s odvodn ním. Formulá     

o záznamu poruchy (viz. P íloha . 1). 

Obr. 17 Trhlina podélná široká 

Obr. 18 Trhlina podélná široká - perokresba

Km 2,090 – 2,100 

Tento úsek obsahuje vyjeté koleje (viz. Obr 19,20). Poruchu lze popsat jako koleje      

ve stopách kol vozidel, které mají ší ku 60 – 80 cm. Vyjeté koleje vznikly z d vodu 

podmá ení povrchu a pomalé jízdy vozidel. Sm s krytu je vytla ena mimo stopu pneumatik. 



Vyjeté koleje lze opravit vypln ním mechanicky zpevn nou zeminou a jejím zhutn ním. 

Formulá  o záznamu poruchy (viz. P íloha . 1). 

Obr. 19 Vyjeté koleje 

Obr. 20 Vyjeté koleje - perokresba

Km 8,900 – 9,000 

Na tomto úseku m žeme pozorovat ztrátu asfaltového tmele (viz. Obr 21,22). Poruchu 

charakterizuje otev ený povrch vozovky vzniklý nadm rnou makrotexturou s vystupujícím 

kamenivem o velikosti maximálního použitého zrna. P í inou poruchy je nedostate ný obsah 

pojiva, nevhodná skladba sm si, nedostate né zhutn ní nebo špatná p ilnavost kameniva        

k asfaltu. Poruchu lze opravit asfaltovým post ikem nebo nát rem. Formulá  o záznamu 

poruchy (viz. P íloha . 1). 



Obr. 22

Obr. 21 Ztráta asfaltového tmele 

22 Ztráta asfaltového tmele - perokresba



5. Návrh oprav a vylepšení na analyzovaných cyklotrasách. 

Km 0,000 – 0,656 

Na daném úseku trasy by bylo vhodné doplnit orienta ní dopravní zna ení trasy. Další 

úpravy trasy nejsou pot ebné, protože trasa vede po stávajících asfaltových komunikacích, 

ímž jsou spln ny všechny normové požadavky. 

Km 0,656 – 1,353 

Tato ást cyklostezky nevyžaduje žádné velké úpravy. Navrhuji pouze dovést pomocí 

stroje Tatra na místo št rk frakce 4/8 a zapomoci mechanizace typu „Bobcat“(viz. Obr. 23) 

rozprost ít št rk na pot ebná lokální místa s poruchami a v tší plochy. Poté št rk zhutníme 

pomocí vibra ní desky nebo tandemového vibra ního válce. Ší kov  je tato ást trasy 

vyhovující a není t eba ji upravovat. Odvodn ní bude zajišt no p í ným sklonem a podélným 

sklonem stezky. Na ástech s velkým sklonem bude vhodné navrhnout p í né odvod ovací 

žlaby, aby nedocházelo k odplavení št rku z povrchu stezky. 

Obr. 23 Smykem ízený naklada  „Bobcat“[3] 

Km 1,353 – 2,180 

Problém s vodou p itékající ze svahu vy ešíme za pomocí drenáže. Odvodn ní bude 

zajišt no p í ným sklonem a podélným sklonem stezky. Trasa ší kov  vyhovuje normovým 

požadavk m. Navrhuji pouze dovést pomocí stroje Tatra na místo št rk frakce 4/8 a zapomoci 

mechanizace typu „Bobcat“(smykem ízený naklada ) rozprost ít št rk na pot ebnou plochu. 

Poté št rk zhutníme pomocí vibra ní desky nebo tandemového vibra ního válce.  Tato úprava 



by také nebyla náro ná, protože se nacházíme na soudržném podloží. U p ehradní nádrže 

Jamník by bylo p íhodné navrhnout odpo ívadlo pro chodce a cyklisty. 

Km 2,180 – 3,100 

Ší ka stezky je vyhovující. Místy je pot eba provést vykácení k ovin, které zasahují     

do pr jezdného pr ezu. Dále navrhuji dovést pomocí stroje Tatra na místo št rk frakce 4/8    

a zapomoci mechanizace typu „Bobcat“(smykem ízený naklada ) rozprost ít št rk               

na pot ebnou plochu. Poté št rk zhutníme pomocí vibra ní desky nebo tandemového 

vibra ního válce. Odvodn ní bude zajišt no p í ným sklonem a podélným sklonem stezky. 

Na konci tohoto úseku je pod stezkou betonový propustek, který p evádí potok Jamník       

pod stezkou. Na propustek by se musel brát ohled p i hutn ní št rku (riziko prasknutí vlivem 

vibrací). Navrhuji zlepšit i zna ení stezky. 

Km 3,100 – 3,600 

Ší ka stezky se musí rozší it min. o 1 m, aby vyhov la normovým požadavk m,         

což sebou p inese zemní práce a vykácení d evin v blízkosti stezky. Pro zlepšení povrchu 

stezky navrhuji dovést pomocí stroje Tatra na místo št rk frakce 4/8 a zapomoci mechanizace 

typu „Bobcat“(smykem ízený naklada ) rozprost ít št rk na pot ebnou plochu. Poté št rk 

zhutníme pomocí vibra ní desky nebo tandemového vibra ního válce. Odvodn ní bude 

zajišt no p í ným sklonem a podélným sklonem stezky. Ve velkém stoupání by bylo vhodné 

navrhnout p í né odvod ovací žlaby. 

Km 3,600 – 4,170 

Není t eba rozši ovat stezku. Navrhuji pouze dovést pomocí stroje Tatra na místo št rk 

frakce 4/8 a zapomoci mechanizace typu „Bobcat“(smykem ízený naklada ) rozprost ít št rk 

na pot ebnou plochu. Poté št rk zhutníme pomocí vibra ní desky nebo tandemového 

vibra ního válce. Odvodn ní bude zajišt no p í ným sklonem a podélným sklonem stezky. 

P ed k ížením se silni ní komunikací bude vhodné upozornit cyklisty dopravní zna kou. 

Km 4,170 – 5,970 

Tato ást vyhovuje normovým požadavk m ve všech ohledech. Pouze navrhuji vy istit 

p í né odvod ovací žlaby od ne istot. 



Km 5,970 – 8,900 

 Na komunikaci se nachází mostní objekty, které vyžadují áste nou rekonstrukci.        

Z hlediska orientace by bylo vhodné zlepšit zna ení stezky. Odvodn ní, ší ku a povrch 

cyklostezky zde není t eba v bec upravovat. 

Km 8,900 – 10,800 

Není t eba d lat žádné dodate né zm ny, cyklostezka vyhovuje normovým 

požadavk m. 

Km 10,800 – 12,100 

V lesním úseku je pot eba zv tšit ší ku stezky, což sebou p inese zemní práce                

a s tím spojené kácení strom . Pro zlepšení povrchu stezky navrhuji pouze dovést pomocí 

stroje Tatra na místo št rk frakce 4/8 a zapomoci mechanizace typu „Bobcat“(smykem ízený 

naklada ) rozprost ít št rk na pot ebnou plochu. Poté št rk zhutníme pomocí vibra ní desky 

nebo tandemového vibra ního válce. Odvodn ní bude zajišt no p í ným sklonem a podélným 

sklonem stezky. V místech velkého sklonu stezky bude vhodné umístit p í né odvod ovací 

žlaby.  

Km 12,100 – 14,300 

Tento úsek vyhovuje normovým požadavk m. Na za átek úseku bych umístil 

informativní sm rovou zna ku, pro lepší orientaci cyklist .  



6. Návrh studie propojení stávajících cyklotras s centrem obce T škovice 

Pro lepší výb r byly zpracovány t i variantní návrhy propojení centra obce T škovice. 

Je proveden návrh jednotlivých tras, zhodnocení a výb r hlavní trasy. 

6.1. Popis jednotlivých variant trasy 

Varianta A spojuje centrum obce s cyklostezkou IV. t ídy . 6191 a vede na sever        

od obce. 

 Varianta B spojuje centrum obce také s cyklostezkou IV. t ídy . 6191 u místa zvaného 

Panský mlýn a vede severovýchodn  od obce. 

 Varianta C spojuje centrum obce s kapli kou p ed obcí Bítov a vede jihovýchodn      

od obce podél pozemní komunikace, která spojuje obce T škovice a Bítov. 

6.1.1. Varianta A 

Trasa A za íná na ulici, která vede k parkovišti víceú elového h išt . Z této cesty 

odbo íme na lesní cestu (viz obr. 24). Trasa zde pokra uje jako samostatná cyklistická stezka 

a zohled uje vedení dle katastrální mapy a p ání investora, jehož požadavkem je vést 

navrhovanou cyklistickou stezku co nejvíce po stávajících cestách a s co nejmenšími zemními 

pracemi. Na Km 0,300 00 je plánované odpo ívadlo s odbo kou pro p ší k nedaleké vodní 

studánce. Trasa kon í v Km 0,680 99 výjezdem z lesní cesty na pozemní komunikaci,      

která spojuje údolí Setiny s místem zvaným Panský mlýn. Maximální podélný sklon             

ve variant  A je 12 % z d vodu co nejmenších zemních prací na trase. 



Obr. 24 Pohled na lesní cestu, po které by m la vést navrhovaná trasa 

6.1.2. Varianta B 

Trasa B za íná na konci ulice, která vede k víceú elovému h išti. Dále pokra uje         

po polní cest . Trasa zde pokra uje jako samostatná cyklistická stezka a zohled uje vedení 

dle katastrální mapy. Na Km 0,130 00 je plánované odpo ívadlo s vyhlídkou na okolní 

krajinu. Trasa vede do Km 0,330 00 po poli a následn  p echází do lesní ásti. Trasa kon í     

v Km 0,989 86 výjezdem z lesní cesty na pozemní komunikaci . 465 u místa zvaného Panský 

mlýn. Maximální podélný sklon ve variant  B je 12 % z d vodu co nejmenších zemních prací 

na trase.  

6.1.3. Varianta C 

Trasa C za íná uprost ed obytné ásti obce T škovice na místní obslužné komunikaci. 

Trasa zde pokra uje jako samostatná cyklistická stezka a zohled uje vedení dle katastrální 

mapy. Km 0,400 00 je plánované odpo ívadlo s vyhlídkou na okolní krajinu. Dále jsou         

na trase navrženy p ejezdy p es cyklostezku pro zem d lská vozidla (viz. Výkresová ást 

Vzorový p í ný ez . 13). Cyklistická stezka je vedena po stavebních pozemcích 

v ochranném pásmu vysokého nap tí. V Km 0,390 00 p echází trasa na pole a sta í               



se k pozemní komunikaci, která sm uje z obce T škovice na do obce Bítov. Na Km 0,400 00 

je plánované odpo ívadlo s vyhlídkou na okolní krajinu. Trasa kon í v Km 1,349 64 

napojením na stávající polní cestu u kapli ky p ed obcí Bítov. Maximální podélný sklon       

ve variant  B je 9,17 % z d vodu co nejmenších zemních prací na trase. 

6.2. Hodnocení variant trasy cyklistické stezky 

Bylo provedeno zhodnocení variantního ešení tras z p ti hledisek (viz. Tab. 2). První 

hledisko je technicko-dopravní zhodnocení, které má 9 ukazatel  a na celkovém hodnocení  

se podílí 30%. Druhé hledisko je hodnocení trasy z pohledu cyklisty, které má 6 ukazatel       

a na celkovém hodnocení se podílí 10%. T etí hledisko je ekonomické hodnocení trasy,    

které obsahuje dva ukazatele a na celkovém hodnocení se podílí 30%. tvrté hledisko           

je hodnocení z pohledu obce, které obsahuje jeden ukazatel a na celkovém hodnocení            

se podílí 20%. Páté hledisko je hodnocení trasy z pohledu životního prost edí,                   

které  má  3 ukazatele a na celkovém hodnocení se podílí 10%. 

Každý ukazatel je nejd íve hodnocen body 1-5 ( 1-nejhorší, 5-nejlepší). Výsledný 

sou et bod  je p eveden na procenta.(viz Tab. 1). Podrobné tabulky a hodnocení ukazatel

(viz. P íloha . 2).  

            Tab. 1 Zp sob hodnocení variant



Tab. 2 Celkové zhodnocení variantního ešení trasy 

6.3. Výb r hlavní trasy 

Jako hlavní varianta je vybrána varianta A. Tato varianta získala p i zhodnocení 66% 

z celkových 100%. Trasování varianty A je navrženo s ohledem na minimální zemní práce     

a  minimální výkup pozemk  v míst  trasy dle požadavku zadavatele. 



7. Pr vodní zpráva k vlastnímu návrhu varianty A 

7.1. Identifika ní údaje 

Kraj:      Moravskoslezský 

Okres:      Opava 

Obec:      T škovice 

Katastrální území:    T škovice 

7.2. Popis trasy a stavebních úsek

Trasa A za íná na ulici, která vede k parkovišti víceú elového h išt . Z které odbo íme 

na lesní cestu. Na Km 0,300 00 je plánované odpo ívadlo. Trasa kon í v Km 0,680 99 

výjezdem z lesní cesty na pozemní komunikaci, která spojuje údolí Setiny s místem zvaným 

Panský mlýn a vede po ní i cyklostezka . 6191. Celá trasa je zhotovena jako jeden stavební 

úsek. 

7.3. Orienta ní údaje o trase 

Trasa je navržena jako samostatná místní komunikace funk ní skupiny D2 s maximální 

dovolenou rychlostí do 30 km/h. Trasa je nemotoristická s obousm rným provozem cyklist . 

Celková délka cyklistické trasy je 680,99 m a celá délka je vedena jako novostavba. 



8. Technická zpráva k vlastnímu návrhu varianty A

8.1. Geometrie trasy 

8.1.1. Sm rové vedení trasy 

Sm rové pom ry na trase jsou ešeny p ímými úseky a jednoduchými kružnicovými 

oblouky bez p echodnic. 

ešená trasa ve stani ení ZÚ=0,000 00 za íná p ímým úsekem o délce P1 = 54,50 m. 

Na tento úsek navazuje levostranný kružnicový oblouk o polom ru R1 = 30,00 m a délce      

L1 = 44,50 m následuje mezi p ímý úsek o délku P2 = 23,00 m. Následný úsek tvo í 

pravostranný kružnicový oblouk o polom ru R2 = 15,00 m a délce L2 = 27,00 m                    

na který navazuje mezi p ímý úsek o délce P3 = 40,50 m. Další úsek tvo í levostranný 

kružnicový oblouk a polom ru R3 = 15,00 m a délce 25,50 m na který navazuje mezi p ímý 

úsek o délce P4 = 41,00 m. Další úsek trasy tvo í pravostranný kružnicový oblouk o polom ru 

R4 = 15,00 m a délce L4 = 22,00 m a následná mezi p ímá o délce P5 = 19,50 m. Následující 

ást trasy tvo í pravostranný kružnicový oblouk o polom ru R6 = 150,00 m a délce oblouku 

L6 = 43,50 m následná mezi p ímá má délku P7 = 44.25 m. Trasa pokra uje levostranným 

kružnicovým obloukem o polom ru R7 = 15,00 m a délce oblouku 20,50 m s pokra ující mezi 

p ímou o délce P8 = 28,25 m. Následný úsek je tvo en pravostranným kružnicovým obloukem 

a polom ru R8 = 15,00 m a délce oblouku L8 = 17,00 m s následnou mezi p ímou o délce      

P9 = 28,00 m. Další navazující úsek tvo í pravostranný kružnicový oblouk o polom ru          

R9 = 30,00 m a délce oblouku L9 = 17,00 m po kterém následuje mezi p ímá o délce            

P10 = 21,00 m. P edposlední úsek trasy tvo í levostranný kružnicový oblouk o polom ru     

R10 = 15,00 m a délce oblouku 17,50 m s následnou mezi p ímou o délce P11 = 20,50 m. 

Poslední úsek trasy tvo í levostranný kružnicový oblouk o polom ru R11 = 50,00 m a délce 

oblouku L11 = 30,00 m s následnou mezi p ímou o délce P12 = 98,13 m. 

Polom ry sm rových oblouk  jsou také zazna eny v situaci a podélném profilu trasy. 

Minimální polom ry oblouk  byly navrženy dle TP 179. 



8.1.2. Výškové vedení trasy 

Na po átku trasy od stani ení ZÚ = 0,000 00 niveleta klesá ve sklonu -9,17 %         

v Km 0,100 00 je navržen vypuklý svahový lom sklonu se zaoblením o polom ru                   

R = 500,00 m. Poté niveleta dále klesá se sklonem -10,59 % a v Km 0,200 00 je navržen další 

svahový vypuklý lom sklonu se zaoblením o polom ru R = 500,00 m. Na t etím úseku trasy 

niveleta dále klesá ve sklonu -12,00 % a v Km 0,300 00 je vydutý svahový lom sklonu          

se zaoblením o polom ru R = 150,00 m. Následn  niveleta klesá ve sklonu -7,94 %                 

a v Km 0,400 00 je navržen vypuklý svahový lom sklonu se zaoblením o polom ru                

R = 100,00 m. Následn  niveleta klesá ve sklonu -9,88 % a v Km 0,500 00 je navržen 

vypuklý svahový lom sklonu se zaoblením o polom ru R = 100,00 m. Poté niveleta klesá     

ve sklonu -12,00 % a v Km 0,600 00 je navržen poslední vydutý svahový lom sklonu            

se zaoblením o polom ru R = 100,00 m. Následn  niveleta klesá ve sklonu -10,23 %             

až do konce trasy KÚ = 0,680 99. 

Niveleta je navržena s ohledem na vznik co nejmenších násyp  a zá ez . 

8.1.3. P í né uspo ádání a konstrukce stezky 

Na celém úseku trasy je jednostranný p í ný sklon cyklistické stezky i krajnice 2,00 %. 

Navrhovaná cyklistická stezka je navržena jako obousm rná a má základní ší ku 3,00 m 

a ve sm rových obloucích s polom rem R  15 m je navrženo rozší ení na 3,25 m                   

a je navržena na návrhovou rychlost 30 km/h. Ší kové uspo ádání cyklistické stezky vychází 

z TP 179:  

  Ší ka jízdního pruhu     1,00 m 

  Ší ka zpevn né ásti krajnice    0,25 m 

  Bezpe nostní odstup mezi jízdními pruhy  2 x 0,25 m 

  Ší ka jízdního pásu     2,50 m 

  Ší ka koruny stezky     3,00 m 



Konstrukce vozovky byla navržena dle technického p edpisu TP 170 a katalogového 

listu D2 – N – 8 – PII : 

  Recyklovaný asfaltový materiál  Rmat  tl. 50 mm 

  Št rkodr      ŠD  tl. 200 mm 

  Konstrukce vozovky celkem            min. tl. 250 mm 

V míst  napojení cyklistické stezky na místní pozemní komunikaci bude stezka 

za íznuta a její niveleta bude navázána na niveletu místní pozemní komunikace. Vzniklá spára 

bude ošet ena asfaltovou zálivkou. 

8.1.4. K ížení stezky s jinými objekty 

Na navržené trase se nevyskytuje žádné k ížení s pozemní komunikací ani s jinými 

objekty. 

8.1.5. Odvodn ní stezky 

  

Odvodn ní cyklistické stezky je zajišt no podélným a p í ným sklonem stezky. Sklony 

jsou navrženy tak aby nikde nevzniklo místo s nulovým výsledným sklonem. Po celém úseku 

trasy je zajišt n minimální výsledný sklon 0,50 %. Odvodn ní zemního t lesa je provedeno 

pomocí odvod ovacího systému Zecan Easy and Beauty 100 x 100 mm, který je umíst n 

v krajnici stezky nebo za hranou svahu. Tento systém je na svém konci vyveden pomocí 

odvod ovacího potrubí na svahy stezky nebo za op rnou ze  (viz. Výkresová dokumentace – 

Situace Varianta A) 

8.1.6. Geologické pom ry a zemní práce 

Geologické pom ry byly zkoumány pouze na základ  geologické mapy. Bylo zjišt no, 

že jsou zde droby, jílovité b idlice a prachovce. 



P ed zahájením stavby bude nejprve sejmuta orná p da v tlouš ce 150 mm a uložena   

do deponie. Po dokon ení stavby bude na ochranu svah  použita technologie hydroosevu      

tl. 100 mm. 

P i terénních pracích budou provád ny výkopy i násypy. 

8.1.7. Op rné zdi, tunely, galerie a mostní objekty 

V míst  cyklistické trasy se nachází pouze op rné zdi od firmy Rekers r zných rozm r

(viz Tab. 2). 

Tab. 3 Umíst ní op rných zdí na trase 

0,280 00 - 0,385 00 1050x650x120x120
0,280 00 - 0,385 00 1050x650x120x120
0,385 00 - 0,450 00 800x500x120x120
0,479 00 - 0, 665 00 800x500x120x120
0,552 95 - 0,652 95 550x400x120x120

Místo výskytu (Km)
Rozm ry op rných zdí 

Rekers(mm)
Strana cyklisitcké 

trasy
Délka op rné st ny 

(m)
levá 105,00

levá 100,00

pravá 105,00
levá 65,00

pravá 186,00

Místo op rných zdí lze použít i gabionové zdi (viz. Výkresová ást Vzorové p í né 

ezy). 

8.1.8. Dopravní zna ení 

Dopravní zna ení na trase je navrhnuto pro zvýšení bezpe nosti a pro lepší 

informovanost cyklist . 

Na za átku cyklistické trasy je navržena informativní sm rová dopravní zna ka 

„Sm rová tabule pro cyklisty (s dv ma cíly)“ s ozna ením IS 19b. Na sm rové tabuli bude 

uvedeno íslo trasy, které ješt  není p i azeno a dva sm ry se vzdálenostmi. První sm r         

je údolí Setiny vzdálený 2,3 km a druhý sm r je Panský mlýn vzdálený 2,1 km.                 

Dále je zde osazeno dopravní zna ení C 8a „Stezka pro cyklisty“ a také dopravní zna ení      

C 8b „Konec stezky pro cyklisty“. 



V Km 0,200 00 je umíst na dopravní výstražná zna ka „Nebezpe né klesání“ 

s ozna ením A 5b. 

Na konci trasy je navrženo dopravní zna ení C 8a „Stezka pro cyklisty“ a také dopravní 

zna ení C 8b „Konec stezky pro cyklisty“. Dále je zde navrženo informativní sm rové 

dopravní zna ení „Sm rová tabule pro cyklisty (s jedním cílem)“ s ozna ením IS 19a.          

Na sm rové tabuli bude uvedeno íslo trasy, které ješt  není p i azeno a jeden sm r               

se vzdáleností. Tabule bude odkazovat na obec T škovice vzdálenou 0,7 km.  

Dopravní zna ení je také zakresleno ve výkresové ásti (viz Dopravní a orienta ní 

zna ení). 

8.1.9. Bezpe nostní za ízení 

Na trase se od Km 0,250 00 do Km 0,350 00 a od Km 0,575 00 – 0,650 00 nachází 

d ev né zábradlí vyrobené z hranol  o profilu 60x40 mm a výšce 1100 mm. Zábradlí             

je ukotveno pomocí kotevní patky do op rné st ny. 

8.1.10. Pozemky dot ené výstavbou 

Stavba stezky samoz ejm  má na okolní pozemky negativní vliv, nebo  ve stávajícím lese 

vyroste zpevn ná plocha. Nicmén  stavba neprodukuje žádné exhalace, vibrace, odpady, 

neškodí životnímu prost edí a ani jiným zp sobem negativn  neovliv uje sousední pozemky     

a tudíž je do daného prost edí vhodná. Stavba je umíst na na pozemky v souladu s katastrální 

mapou a p áním investora vést trasu co nejvíce po stávajících cestách. Výpis pozemk

dot ených výstavbou dle katastrální mapy (viz Tab. 3) 



Tab. 4 Výpis pozemk  dot ených výstavbou dle katastrální mapy 

.pozemku druh pozemku

713/42 pole
713/31 pole
713/33 pole
713/34 pole
709/1 les
689/1 les

Varinata .1

  

8.2. Stanovení podmínek pro p ípravu stavby 

8.2.1. Ochranná pásma a hranice chrán ných území 

Cyklistická stezka nezasahuje do žádného ochranného pásma. 

8.2.2. Požadavky na asanace, bourací práce a kácení strom

Sou ástí stavby nejsou žádné bourací práce. 

P i realizaci budou odstran ny náletové d eviny a stromy p ekážející výstavb

cyklistické stezky v nejmenším možném rozsahu tak aby nedošlo k velkému zásahu              

do krajiny. 

Stavba nezp sobí zm ny stávajících staveb dopravní infrastruktury a rovn ž nezap í iní 

zm nu stávající technické infrastruktury. 

8.2.3. Zásady zajišt ní požární ochrany stavby 

Není v tomto p ípad ešeno. 

    



8.2.4. Vliv na povrchové a podzemní vody, v etn ešení jejich zneškod ování 

Stavba nebude mít negativní vliv na povrchové ani podzemní vody. Povrchové vody    

ze zpevn ných ploch budou svedeny voln  do terénu. 

8.2.5. Hluk a emise z dopravy 

Vzhledem k charakteru stavby „stezka pro cyklisty s vylou ením motorové dopravy“ 

nedojde ke zvýšení hluku a emisi d sledkem provozu. Naopak má p íznivý vliv na hlu nost   

a prašnost využitím bezmotorové dopravy v ešeném území. 

8.2.6. D sledky stavby na životní prost edí a bezpe nost práce 

Realizací stavby nedojde k negativnímu ovlivn ní zájm  ochrany p írody a krajiny         

ve smyslu zákona .114/92Sb. 

Nová pásma hygienické ochrany nejsou stanovena. 

       

 Požadavky bezpe nosti práce p i provád ní stavby a požadavky ochrany zdraví ur uje: 

 vyhláška eského ú adu bezpe nosti práce . 324/90 Sb.  

 -  zákon . 55/1975 Sb. (úplné zn ní .451/92 Sb.) 

 -  zákon . 174/1968 Sb. (úplné zn ní .396/92 Sb.) 



9. Návrh umíst ní odpo

cyklotrasách a na nov

9.1. Návrh umíst ní odpo

Celková situace zkoumaného území (viz. Obr 

Obr. 25 Znázorn ní zkoumaného území a analyzovaných cyklostezek

Km 0,000 – 0,656 

Na daném úseku trasy by bylo vhodné doplnit informa

„Sm rová tabulka pro cyklisty“ IS21c a IS21b na místa o

sm rových tabulek pro cyklisty (viz. Obr 

í odpo ívadel a informa ních tabulí na stávajících 

cyklotrasách a na nov  navržené ásti trasy

ní odpo ívadel a informa ních tabulí na analyzovaných trasách

Celková situace zkoumaného území (viz. Obr 25). 

ní zkoumaného území a analyzovaných cyklostezek

Na daném úseku trasy by bylo vhodné doplnit informativní sm rové dopravní zna

rová tabulka pro cyklisty“ IS21c a IS21b na místa odbo ení stezky. Vyzna

tabulek pro cyklisty (viz. Obr 26) 

ních tabulí na stávajících 

ních tabulí na analyzovaných trasách

ní zkoumaného území a analyzovaných cyklostezek[2] 

rové dopravní zna ení 

ení stezky. Vyzna ení umíst ní 



Obr. 26 Vyzna ení umíst ní sm rových tabulek IS21c a IS21b[2] 

Km 0,656 – 1,353 

Tento úsek trasy není t eba dopl ovat o žádné informativní sm rové dopravní zna ky 

ani o žádné informa ní tabule a odpo ívadla. 

Km 1,353 – 2,180 

P ed p ehradní nádrží Jamník by bylo vhodné umístit informativní sm rovou dopravní 

zna kou „Sm rová tabulka pro cyklisty“ IS21c,která bude upozor ovat na odbo ení ná hráz 

p ehradní nádrže. Na p ehradní nádrži bude umíst no menší odpo ívadlo,                          

které bude obsahovat dv  d ev né lavi ky. Vyzna ení odpo ívadla a sm rové tabulky       

(viz. Obr 27 ). 



Obr. 27 Vyzna ení odpo ívadla a sm rové tabulky pro cyklisty IS21c[2] 

Km 2,180 – 3,100 

P ed stoupání od p ehradní nádrže Jamník budou umíst ny informativní sm rové 

dopravní zna ky „Sm rová tabule pro cyklisty (s jedním cílem)“ IS19a                                    

a „Sm rová tabule pro cyklisty (s dv ma cíli)“ IS19b (viz. Obr 28). Sm rová tabule IS19a 

bude odkazovat místo zvané Výškovice – h bitov které je vzdálené 2,0 km.                 

Sm rová tabule IS19b bude odkazovat na zatím blíže nespecifikovaný cíl a na obec Tísek, 

která je vzdálená 1,4 km. 

Obr. 28 Umíst ní sm rové tabule IS19a a IS19b



Km 3,100 – 3,600 

Na za átku trasy bude umíst na informativní sm rovou dopravní zna kou        

„Sm rová tabulka pro cyklisty“ IS21a, pro ujišt ní cyklisty že jede správným sm rem       

(viz. Obr 29). 

Obr. 29Umíst ní sm rové dopravní zna ky IS21a na trase[2] 

Km 3,600 – 4,170 

P ed k ížením stezky s pozemní komunikaci by bylo vhodné umístit informativní 

sm rovou dopravní zna kou „Sm rová tabulka pro cyklisty“ IS21b, která nasm ruje cyklistu 

k rozcestníku Výškovice – h bitov (viz. Obr 30). 

Obr. 30 Vyzna ení umíst ní sm rové tabulky IS21b[2] 



Km 4,170 – 5,970 

Úsek vede po stávající cyklistické trase, proto na této ásti cyklistické trasy není t eba 

navrhovat žádné sm rové dopravní zna ení ani informa ní tabule i odpo ívadla. 

Km 5,970 – 8,900 

Úsek vede po stávající cyklistické trase, proto na této ásti cyklistické trasy není t eba 

navrhovat žádné sm rové dopravní zna ení ani informa ní tabule i odpo ívadla. 

Km 8,900 – 10,800 

Úsek vede po stávající cyklistické trase, proto na této ásti cyklistické trasy není t eba 

navrhovat žádné sm rové dopravní zna ení ani informa ní tabule i odpo ívadla. 

Km 10,800 – 12,100 

Na za átku trasy je t eba umístit informativní sm rovou dopravní zna ku         

„Sm rová tabule pro cyklisty (s dv ma cíli)“ IS19b (viz. Obr 31). První sm rový odkaz    

bude na obec Bítov, která je vzdálená 2,0 km. Druhý sm rový odkaz bude na obec T škovice, 

která je vzdálená 3,5 km. 

Obr. 31 Vyzna ení umíst ní sm rové tabule IS19b[2] 



Km 12,100 – 14,300 

Na za átku trasy umístíme rozcestník, na kterém budou dv  informativní sm rové 

dopravní zna ky „Sm rová tabule pro cyklisty (s jedním cílem)“ IS19a (viz. Obr 32). 

První sm rová tabule bude odkazovat na obec Bítov, která je vzdálená 0,6 km.         

Druhá sm rová tabule bude odkazovat na obec T škovice, která je vzdálená 2,1 km. 

Obr. 32 Umíst ní sm rové tabule IS 19a[2] 

9.2. Návrh umíst ní odpo ívadel a informa ních tabulí na nov  navržené ásti trasy 

Na nov  navržené ásti cyklistické stezky bude navrženo jedno odpo ívadlo                     

a dv  informa ní tabule, které budou dopl ovat informa ní dopravní zna ení. 

Odpo ívadlo bude umíst no na Km 0,287 00. Rozm ry odpo ívadla jsou 4,0 x 6,0 m.    

Na odpo ívadle bude umíst no d ev né turistické odpo ívadlo (viz. Obr. 33), d ev ný stojan   

na 4 kola se zamykáním (viz. Obr. 34). 



Obr. 33 D ev né odpo ívadlo typu Boubín[4] 

Obr. 34 D ev ný stojan na kola se zamykáním[5] 

Na trase budou také dv  informa ní tabule (viz. Obr 35), které doplní dv  informativní 

sm rové dopravní zna ky.  

Na za átku trasy je první informa ní tabule, která bude zobrazovat mapu 

s cyklistickými trasami v okolí obce T škovice. Tato tabule bude dopln na informativní 

sm rovou dopravní zna kou „Sm rová tabule pro cyklisty (s dv ma cíly)“ s ozna ením         

IS 19b. Na sm rové tabuli bude uvedeno íslo trasy, které ješt  není p i azeno a dva sm ry   

se vzdálenostmi. První sm r je údolí Setiny vzdálený 2,3 km a druhý sm r je Panský mlýn 

vzdálený 2,1 km. 



Na konci trasy je t etí informa ní tabule, která bude zobrazovat mapu s cyklistickými 

trasami v okolí obce T škovice. Tato tabule bude dopln na informativní sm rovou dopravní 

zna kou „Sm rová tabule pro cyklisty (s jedním cílem)“ s ozna ením IS 19a. Tabule bude 

odkazovat na obec T škovice vzdálenou 0,7 km.  

Obr. 35 D ev ný stojan na kola se zamykáním[6] 

Zakreslení odpo ívadla a informativních sm rových zna ek je provedeno ve Výkresové 

ásti. 



10.Orienta ní p epo et náklad  na úpravy stávajících cyklotras a nov

budované cyklotrasy. 

10.1. Propo et náklad  na úpravy analyzovaných cyklotras 

Propo et náklad  na úpravy analyzovaných cyklistických tras je zhotoven na základ

provedeného pr zkumu cen rekonstrukcí cyklostezek v eské republice, které již byly 

provedeny d íve. Bylo vybráno p t provedených rekonstrukcí, které svoji složitostí odpovídali 

náro nosti úprav na analyzovaných cyklotrasách. Z t chto p ti rekonstrukcí byla zjišt na cena 

rekonstrukce za 1 km. Následn  byl proveden aritmetický pr m r t chto p ti cen,             

jehož výsledkem je výsledná cena rekonstrukce. 

P i oce ování rekonstrukcí analyzovaných cyklostezek byly z celkové délky 14,300 km 

vypušt ny úseky trasy, které vedou po pozemních komunikacích a úseky zrekonstruované    

už d íve. Tyto úseky mají délku 7,6 km. Takže délka rekonstruovaného úseku je 6,70 m. 

Jedná se pouze o hrubý propo et, který má pouze orienta ní charakter. Podrobná 

ekonomická analýza není p edm tem této práce.  

Tab. 5 Propo et náklad  na rekonstrukci stávajícího stavu cyklostezek 

Druh práce Délka(Km)
Orienta ní cena 
dle pr zkumu 

(K /Km)
Celková cena (K )

Rekonstrukce 6,70 3 500 000,00 23 450 000,00

10.2. Propo et náklad  na nov  budovanou cyklistickou trasu 

Propo et náklad  na novostavbu cyklistické trasy je zhotoven dle Cenových normativ

staveb pozemních komunikací ve stupni investi ních zám r , které jsou vydány              

ke dni 28. 2. 2013. Cenové normativy je možné nalézt na portálu Státního fondu dopravní 

infrastruktury www.sfdi.cz.  



Jedná se pouze o hrubý propo et, který má pouze orienta ní charakter. Podrobná 

ekonomická analýza není p edm tem této práce. 

Tab. 6 Propo et náklad  na novostavbu Varianty A 

Stavební objekt Délka (km)
Orienta ní cena 
dle www.sfdi.cz 

(K /Km)



11.Záv r 

Úkolem bakalá ské práce byla analýza sou asného stavu stávajících cyklistických tras 

v katastrálním území obce T škovice a jejím blízkém okolí. Navrhnout úpravy poškozených 

míst na analyzovaných cyklistických trasách. Další náplní bakalá ské práce je v rozsahu 

studie navrhnout vhodné propojení stávajících cyklotras s centrem obce T škovice a vytipovat 

vhodné lokality pro umíst ní odpo ívadel a informa ních tabulí pro zlepšení informovanosti 

cyklist . 

P i vyhledávání nejvhodn jší cyklistické trasy jsem vytvo il t i varianty ešení               

a po zhodnocení z pohledu cyklisty a technicko-dopravním zhodnocení a po dohod

se zadavatelem jsem vybral variantu A. Dále jsem navrhl umíst ní odpo ívadel a zlepšení 

dopravního zna ení na stávajících trasách, pro lepší orientaci cyklist . 

Pro lepší analýzu stávajících tras a návrh nových variant jsem uskute nil prohlídku 

v obci T škovice a jejím blízkém okolí. Dále jsem spolupracoval také se starostou obce 

T škovice. 

P i zpracování bakalá ské práce jsem získal cenné zkušenosti, které ur it  využiji    

v mé budoucí praxi a budu je nadále prohlubovat. 
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P íloha . 1 Formulá e o záznamu poruchy 

Datum: 12.10.2012

Strana: 1

Obrázek:

Perokresba:

Popis poruchy:  Nerovnosti na hloubku 6 - 20 mm uvoln ním asfaltové sm si. 
Ovliv uje trvanlivost krytu a pohodlí a rychlost silni ního provozu.

P í ina vzniku : Druhá fáze koroze povrchu po ztrát  asfaltového tmelu, p es 
polovinu velikosti max.zrn kameniva zp sobí uvol ování t chto zrn z povrchu 
asfaltové sm si.
Návrh opravy: P ekrytí nebo vým na obrusné vrstvy.

Ší ka zpevn né ásti: /m/ 
3,00

Ší ka krajnice: /m/ 0,00 Druh povrchu vozovky: 
AB

Skupina poruch: Ztráta 
hmoty z krytu

íslo poruchy: 11 Název poruchy: 
Hloubková koroze

Formulá  pro záznam poruch

íslo stezky: 6193 Název lokality/okres: 
T škovice / Opava

Stani ení za átku m ení: 
/km/  0,656 

Stani ení konce m ení: 
/km/  0,661

Název osoby provád jící 
sb r: Petr Baláš



Datum: 12.10.2012

Strana: 2

Obrázek:

Perokresba:

Popis poruchy:  Trhlina v podélném sm ru, ší ka nad 5mm. Ovliv uje trvanlivost 
krytu.

P í ina vzniku : Druhé vývojové stádium trhliny podélné úzké. Vznik vymletím 
vodou.

Návrh opravy: Vy išt ní a ut sn ní mechanicky zpevn nou zeminou. Vy ešení 
problému s odvodn ním.

Ší ka zpevn né ásti: /m/ 
3,00

Ší ka krajnice: /m/ 0,00 Druh povrchu vozovky: 
MZ

Skupina poruch: Trhliny íslo poruchy: 18 Název poruchy: Trhlina 
podélná široká

Formulá  pro záznam poruch

íslo stezky: 6193 Název lokality/okres: 
T škovice / Opava

Stani ení za átku m ení: 
/km/  1,850

Stani ení konce m ení: 
/km/  1,865

Název osoby provád jící 
sb r: Petr Baláš



Datum: 12.10.2012

Strana: 3

Obrázek:

Perokresba:

Popis poruchy:  Prohlubn  ve stopách kol vozidel. Koleje o ší ce 60-80 cm (i 
více). Vznik z d vodu podmá ení povrchu a pomalé jízdy vozidel. Ovliv uje 
bezpe nost provozu.
P í ina vzniku : Podmá ení povrchu. Nedostate ná odolnost vrstev krytu proti 
vývoji trvalých deformací. Sm s krytu je vytla ena mimo stopu pneumatik.

Návrh opravy: Vypln ní kolejí mechanicky zpevn nou zeminou a zhutn ní. 
Odstran ní problému s odvodn ním.

Ší ka zpevn né ásti: /m/ 
4,00

Ší ka krajnice: /m/ 0,00 Druh povrchu vozovky: 
MZ

Skupina poruch: 
Deformace krytu

íslo poruchy: 05 Název poruchy: Vyjeté 
koleje

Formulá  pro záznam poruch

íslo stezky: 6193 Název lokality/okres: 
T škovice / Opava

Stani ení za átku m ení: 
/km/  2,090

Stani ení konce m ení: 
/km/  2,100

Název osoby provád jící 
sb r: Petr Baláš



Datum: 12.10.2012

Strana: 4

Obrázek:

Perokresba:

Popis poruchy:  Nerovnosti na hloubku 6 - 20 mm uvoln ním asfaltové sm si. 
Ovliv uje trvanlivost krytu a pohodlí a rychlost silni ního provozu.

P í ina vzniku : Druhá fáze koroze povrchu po ztrát  asfaltového tmelu, p es 
polovinu velikosti max.zrn kameniva zp sobí uvol ování t chto zrn z povrchu 
asfaltové sm si.
Návrh opravy: P ekrytí nebo vým na obrusné vrstvy.

Ší ka zpevn né ásti: /m/ 
3,00

Ší ka krajnice: /m/ 0,00 Druh povrchu vozovky: 
MZ

Skupina poruch: Ztráta 
hmoty z krytu

íslo poruchy: 11 Název poruchy: 
Hloubková koroze

Formulá  pro záznam poruch

íslo stezky: 6193,6191 Název lokality/okres: 
T škovice / Opava

Stani ení za átku m ení: 
/km/  4,170 

Stani ení konce m ení: 
/km/ 4,172

Název osoby provád jící 
sb r: Petr Baláš



Datum: 12.10.2012

Strana: 5

Obrázek:

Perokresba:

Popis poruchy:  Nadm rná makrotextura s vystupujícím kamenivem o velikosti 
maximálního použitého zrna, otev ený povrch vozovky. Ovliv uje trvanlivost 
krytu,homogenitu povrchu,pohodlí jízdy.
P í ina vzniku : U uvol ování asfaltového tmelu z prostoru mezi v tšími zrny 
kameniva. P í inou je nedostate ný obsah pojiva, nevhodná skladba sm si, 
nedostate né zhutn ní, špatná p ilnavost kameniva k asfaltu.
Návrh opravy: Post ik asfaltem, nát r, emulzní kalový zákryt, asfaltový koberec 
tenký, pozd ji vým na krytu.

Ší ka zpevn né ásti: /m/ 
3,50

Ší ka krajnice: /m/ 0,00 Druh povrchu vozovky: 
AB

Skupina poruch: Ztráta 
hmoty z krytu

íslo poruchy: 07 Název poruchy: Ztráta 
asfaltového tmele

Formulá  pro záznam poruch

íslo stezky: 6193,6191 Název lokality/okres: 
T škovice / Opava

Stani ení za átku m ení: 
/km/ 8,900

Stani ení konce m ení: 
/km/ 9,000

Název osoby provád jící 
sb r: Petr Baláš



P íloha . 2  Podrobné tabulky a hodnocení ukazatel

Tab.6 Technicko - dopravní zhodnocení variantního ešení trasy 

Technicko - dopravní 
zhodnocení variantního 

ešení trasy

ukazatel A B C A B C

Délka trasy (m) 680,99 989,86 1349,64 5 3 2
Pom r délek oblouk  a 

p ímých
0,6642 0,6620 1,0817 4 4 1

Pr m rná hodnota délek 
sm rových oblouk  (m)

27,10 63,34 82,00 3 4 5

Minimální hodnota 
polom ru sm rového 

oblouku (m)
15,00 50,00 50,00 3 4 4

Délka úseku max. 
stoupáním (m)

92,01 68,77 175,13 3 3 3

Minimální hodnota 
polom ru zakružovacích 

oblouk  (m)
100,00 300,00 75,00 3 4 2

21 22 17

Varianta Hodnocení

Celkem

Kritéria hodnocení : 1 - nejhorší , 5 - nejlepší

Tab. 7 Zhodnocení variantního ešení trasy z pozice cyklisty 

Zhodnocení variantního 
ešení trasy z pozice 

cyklisty

ukazatel A B C

Délka trasy (m) 5 3 2
Pohodlnost jízdy - 
max.podélný sklon

5 4 3

Ší kové uspo ádání 4 4 4
Rozhled cyklisty 3 4 5

Dopravní zna ení a 
informovanost trasy

4 4 4

Vedení mimo 
automobilovou dopravu

5 5 5

Celkem 26 24 23

Varianta

Kritéria hodnocení : 1 - nejhorší , 5 - nejlepší



Tab. 8 Zhodnocení variantního ešení trasy z ekonomického hlediska 

Zhodnocení variantního 
ešení trasy z 

ekonomického hlediska

ukazatel A B C A B C

1.Cena výstavby (K ) 3 473 049 5 048 286 6 883 164 4 3 3
2.Po et pozemk

dot ených výstavbou
6 20 40 5 3 2

9 6 2

Varianta Hodnocení

Celkem
Kritéria hodnocení : 1 - nejhorší , 5 - nejlepší

Tab. 9 Zhodnocení variantního ešení trasy z pohledu obce 

Zhodnocení variantního 
ešení trasy z pohledu 

obce

ukazatel A B C A B C

1.Napojení na ostatní 
cyklotrasy(po et)

1 1 0 4 4 2

4 4 2

Varianta Hodnocení

Celkem
Kritéria hodnocení : 1 - nejhorší , 5 - nejlepší

Tab. 10 Zhodnocení variantního ešení trasy z pohledu životního prost edí 

Celkem 12 13 15

Kritéria hodnocení : 1 - nejhorší , 5 - nejlepší

2.Vliv na ochranná pásma 5 5 5

3.Vliv na povrchové a podzemní vody 5 5 5

Hodnocení trasy z pohledu životního 
prost edí - ukazatele

Varianta A Varianta B Varianta C

1.Kácení strom 2 3 5


