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Anotace 

 Obsahem této bakalářské práce je návrh přeložky silnice II/457 v úseku mezi 

Ondřejovicemi a Zlatými Horami v rozsahu odpovídající studii. Součástí bakalářské práce je 

vypracování návrhu přeložky v koridoru vymezeném dle Zásad územního rozvoje 

Olomouckého kraje (koridor s označením D011). V práci je zahrnuto zdůvodnění studie, 

charakteristika řešeného území, návrh trasy přeložky silnice II/457. Zpracování návrhu 

zahrnuje směrové a výškové vedení přeložky, návrh nových křižovatek a orientační odhad 

nákladů. Závěrem práce je, jestli přeložka silnice II/457 je možná navrhnout v daném 

koridoru dle platné legislativy.    

 

Annotation 

 The subject of this thesis work is the relocation of the road II/457 in the section 

between Ondřejovicemi and Zlatými Horami to the extent appropriate study. The work is 

drafting relocation within the corridor defined by the Code of spatial development of the 

Olomouc region (corridor designation D011). The work included the study rationale, 

characteristics of the area, driving realignment road II/457. Processing of final design includes 

horizontal and vertical alignment of the relocation, design of new intersections and 

approximate cost estimate. Finally, work is if relaying road II/457 is possible to design a 

given corridor under applicable legislation. 
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Seznam použitého značení 

 

 B. p. v.    Balt po vyrovnání (výškový systém) 

 ČSN    České státní normy 

HK    hlavní pozemní komunikace 

k. ú.    katastrální území 

m. n. m.   metry nad mořem 

OK    Olomoucký kraj 

PK    pozemní komunikace 

RPDI    roční průměr denních intenzit 

ŘSD ČR   Ředitelství silnic a dálnic České republiky 

TNVk charakteristická hodnota denní intenzity těžkých 

nákladních vozidel v návrhovém období 25 let 

SÚK    styková úrovňová křižovatka 

TP    technické podklady 

ÚK    účelové komunikace 

ÚP    územní plán 

ÚÚR    Ústav územního rozvoje 

ÚSES    Územní systém ekologické stability 

VK    vedlejší komunikace 

ZÚR    Zásady územního rozvoje 

 ŽP    životní prostředí     
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1. Identifikační údaje stavba 

 

1.1. Stavba 

 

Název stavby:  Přeložka silnice II/457 v úseku Ondřejovice – Zlaté Hory 

Místo stavby:  Olomoucký kraj, okres Jeseník 

Katastrální území: Zlaté Hory, okres Jeseník 

Druh stavby:  dopravní – přeložka, novostavba 

 

1.2. Zadavatel 

 

Jméno:  Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební 

Adresa: Ludvíka Podéště 1875/17, 708 33 Ostrava – Poruba 

Telefon: 597 321 318 

Fax:  597 321 356 

E-mail: fast@vsb.cz 

 

1. 3. Dodavatel 

Jméno:  Jan Štětař 

E-mail: STE0026@vsb.cz 
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2. Zdůvodnění studie 

 

Tato technická studie přeložky silnice II/457 v úseku mezi Ondřejovicemi a Zlatými 

Horami byla vypracována jako bakalářská práce. 

 

2. 1. Vztah přeložky k rozvoji sítě PK 

 

Přeložka silnice II/457 je navržena v ZÚR OK odkud je návrh převzatý a dále 

upřesňován v ÚP města Zlaté Hory. Stavba je označena v ZÚR OK jako přeložka silnice 

II/457 v úseku Ondřejovice – Zlaté Hory – severozápadní obchvat města Zlaté Hory (označení 

D 011 na Obr. 2- 1) a v ÚP města Zlaté Hory je označována jako (VPS D 011).  

 

 

Obr. 2- 1: Přeložka mezi Ondřejovicemi a Zlatými Horami 
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2. 2. Cíle studie  

 

Cílem technické studie je ověření možnosti vedení trasy přeložky silnice II/457 

v koridoru vymezeném dle ZÚR OK (koridor s označením D 011) a dále upřesněném ÚP 

města Zlaté Hory. Dalším cílem obchvatu je převedení tranzitní dopravy mimo zastavěné 

území města Zlaté Hory na stávající komunikaci II/445, hlavním přínosem je zrychlení 

průjezdu danou lokalitou, zlepšení technických parametrů a bezpečnosti jízdy, zvýšení 

komfortu pro průjezd vozidel a dopravní uspokojení pro okolní obce a především pro obec 

Ondřejovice, město Zlaté hory a tah na Polsko. 

 

V rámci studie je vypracované jedno řešení, které je detailně rozpracované a je zde žádoucí 

rozdělení tranzitní dopravy od městské dopravy a převést ji mimo zastavěné území města 

Zlatých Hor s vyřešením napojení na ostatní komunikace. Varianta je navržena v koridoru 

vymezeným ZÚR OK a napojením na stávající komunikaci II/457 a II/445.  

  

2. 3. Potřebnost a naléhavost stavby 

 

Mezi hlavní důvody, kvůli kterým je přeložka II/457 je odklonění zvýšené tranzitní 

dopravy městem Zlaté Hory a usnadnění přechodu směrem k polským hranicím. Dalším 

důvodem je zlepšení podmínek pro přírodní prostředí, hospodářský rozvoj, soudržnost 

obyvatel a je v souladu s cíli a úkoly územního plánování, dále vyřešení problému stávající 

komunikace II/457 s technickými podmínkami (problém s výškovým a směrovým vedením 

stávající trasy v určité části) a nevyhovujícím šířkovým uspořádáním. 
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3. Stanovení zájmové oblasti 

 

3. 1. Širší vztahy 

 

Město Zlaté Hory se nachází v okresu Jeseník, v Olomouckém kraji. Město Zlaté Hory 

sousedí na severu s městem Glucholazy, na západě s obcí Ondřejovice, na jihozápadě s obcí 

Dolní Údolí, na jihu s obcí Heřmanice a na jihovýchodě s obcí Petrovice. Od okresního města 

Jeseník je vzdálené 21 km a od krajského města Olomouc 90 km. 

Z hlediska širších dopravních vazeb se řešené území nachází na křižovatce významných 

krajských tahů – silnic II/445, II/457 a II/454. Tyto silnice zajišťují komunikační vazby na 

nadřazené silniční tahy, které představují silnice I/11 (Bruntál, Rýmařov), I/44 a I/60 

(Jeseník) a I/57 (Bartultovice a Město Albrechtice). Železniční spojení zajišťuje regionální 

trať č. 297, která je v Mikulovích zapojena do celostátní trati č. 292. [10] 

 

Obr. 3- 1: Širší vztahy 
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3. 2. Začátek a konec stavby 

 

Začátek stavby je orientován na západ od města Zlaté Hory na přímý úsek stávající 

komunikaci II/457 u obce Ondřejovice. [11] 

 

 

Obr. 3- 2: Pohled na začátek stavby od obce Ondřejovice 

 

Obr. 3- 3: Situace začátku stavby od obce Ondřejovice 



Bakalářská práce  Jan Štětař 

9 
 

 

 Konec stavby je orientován na sever od města Zlaté Hory na přímý úsek stávající 

komunikace II/445 směrem na město Glucholazy v Polsku. [11] 

 

 

Obr. 3- 4: Pohled na konec stavby směrem na město Glucholazy 

 

Obr. 3- 5: Situace konce stavby směrem na město Glucholazy 
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4. Základní údaje pro návrh přeložky 

 

4. 1. Poklady pro návrh 

  

Pro návrh přeložky byly použity tyto podklady: 

 Polohopis a výškopis zaměřeného území od Českého úřadu zeměměřického a 

katastrálního  

 Vektorová nová podoba od Českého úřadu zeměměřického a katastrálního 

 Výpis katastrálního území od Českého úřadu zeměměřického a katastrálního 

 ZÚR Olomouckého kraje 

 ÚP města Zlaté Hory 

 Koordinační plán vydaný městem Zlaté Hory 

 Výsledky celostátního sčítání dopravy ŘSD ČR (z let 2000, 2005, 2010) 

 Geologické a hydrogeologické poměry od České geologické služby 

 

4. 1. 1 Návrhová kategorie nové komunikace a skladba vozovky 

  

Navržená přeložka bude s označením II/457 a parametry odpovídající zadání S 9,5. 

Komunikace bude dvoupruhová a směrově nerozdělená s příčným uspořádáním: 

 kategorijní šířka silnice 9,50 m 

 šířka jízdního pruhu  3,50 m 

 šířka vodícího proužku 0,25 m 

 šířka zpevněné krajnice 0,50 m 

 šířka nezpevněné krajnice 0,50 m 
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4. 2. Konstrukce vozovky 

  

Návrh skladby vozovky byl proveden podle technického podkladu TP 170 a označení 

každé konstrukční vrstvy podle platné evropské normy ČSN EN 13108. Podle výpočtu 

dopravního zatížení kde (TNVk = 442 voz/24h) se skladba vozovky skládá: [6] 

 návrhová úroveň porušení D1 

 dopravní zatížení  IV 

 typ podloží neznámý  P III 

souhrnné označení skladby vozovky dle katalogových list TP 170: 

D1 – N – 1 – IV – P III 

 ACO 11 (asfaltový beton pro obrusné vrstvy)  40 mm 

 ACP 16+ (asfaltový beton pro podlaží vrstvy)  80 mm 

 MZK  (mechanicky zpevněné kamenivo)  150 mm 

 ŠDA  (štěrkodrť třídy A)    200 mm 

Celkem (D1 – N – 1 – IV – P III)    470 mm 

 

4. 3. Dopravní charakteristika dotčených PK 

 

4. 3. 1 Silnice II/457 

Tato silnice zajišťuje dopravu ze severozápadního směru od obce Mikulovice až k 

městu Zláté Hory, kde se dopravní zatížení pohybuje 1480 voz/24h, dále pokračuje směrem 

na východ k městu Osoblaha s průměrným dopravním zatížením 483 voz/24h. Jedná se o 

silnici dvoupruhovou, směrově nerozdělenou kategorie S 7,5. Silnice II/457 je poněkud 

nevyhovující z hlediska technických parametrů na poměr dopravního zatížení. Je navržena její 

přeložka jako obchvat města Zlatých Hor vedena na sever k městu Glucholazy a v místě u 

obce Ondřejovice provedené napojení na stávající silnici pomocí stykové křižovatky. 
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4. 3. 2 Silnice II/445 

Tato silnice zajišťuje dopravu ze severního směru mezi městem Glucholazy a Zláté 

Hory, kde se dopravní zatížení pohybuje 1670 voz/24h, dále pokračuje směrem na jih k městu 

Šternberk s průměrným dopravním zatížením 1850 voz/24h. Jedná se o silnici dvoupruhovou, 

směrově nerozdělenou kategorie S 7,5. Na silnice II/445 se směrem k městu Glucholazy bude 

napojovat navržená přeložka II/457 pomocí stykové křižovatky. [10] 

 

 

Obr. 4- 1: Vyznačení silnice II/457 

 

 

Obr. 4- 2: Vyznačení silnice II/445 
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4. 3. 3 Účelové komunikace 

 Navržená přeložka silnice II/457 kříží několik účelových komunikací. Především se 

jedná o polní cesty, které slouží k přístupu k zemědělským plochám, zemědělskému areálu a 

technickým službám. Jedná se o jednopruhové komunikace se zpevněnou i nezpevněnou 

vrstvou. Některé části účelových komunikací budou zrušeny, ty co se ponechají, bude zřízený 

sjezd z přeložky a v jednom případě byla navržena přeložka od technických služeb až 

k zemědělskému areálu. 

 

4. 3. 4 Dotčené dráhy 

 V řešeném území se v blízkosti nachází železniční regionální trať č. 297, která je v 

Mikulovicích zapojena do celostátní trati č. 292. Tato regionální trať kříží stávající 

komunikaci II/457 v jednom místě, které je z dnešního pohledu nevyhovující a překonává se 

zde obtížné směrové vedení a především výškové vedení trasy (Obr. 4- 3.). Díky přeložce 

II/457 by bylo tomuhle místu ulehčeno od těžké nákladní dopravy. [11] 

 

 

Obr. 4- 3: Pohled na přejezd trati č. 297 a komunikace II/457 
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4. 3.5 Řešení křižovatek 

 V délce trasy přeložky II/457 vznikají tři křižovatky a požadavky pro návrh těchto 

křižovatek je, jestli jsou v daném místě vůbec možné navrhnout.  

První křižovatka se nachází v blízkosti obce Ondřejovice (Obr. 4- 4, Obr. 4- 5), důvod 

napojení je stávající komunikace II/457 na přeložku II/457. [11] 

 

 

Obr. 4- 4: Pohled na umístění křižovatky “Ondřejovice“ od Zlatých Hor 

 

Obr. 4- 5: Pohled na umístění křižovatky “Ondřejovice“ od Ondřejovic 
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Druhá křižovatka se nachází v místě blízkosti železničního nádraží města Zlatých Hor 

(Obr. 4- 6) důvod napojení je vybudování nové komunikace III od nádraží k přeložce II/457. 

[11] 

 

 

Obr. 4- 6: Pohled na umístění křižovatky “Nádraží“ od Zlatých Hor 

 

Třetí křižovatka se nachází v místě blízkosti Zlatého jezera u města Zlaté Hory (Obr. 

4- 7) důvod napojení je stávající komunikace II/445 na přeložku II/457. [11] 

 

 

Obr. 4- 7: Pohled na umístění křižovatky “Polská“ od Glucholaz 
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4. 4. Dopravní inženýrský průzkum 

 

 Pro dopravní inženýrský průzkum ke zjištění intenzity byly použity základní 

informace ze sčítání dopravy, které každých pět let uskutečňuje Ředitelství silnic a dálnic.  

 Z posledního sčítacího období, které provedlo ŘSD bylo v roce 2010 a byly zjištěny 

intenzity pro směrově nerozdělenou komunikaci a pro oba směry. Hodnota intenzity RPDI 

pro komunikaci II/8457  v úseku č. 7- 4238 je 1 480 voz/24 hod, v úseku č. 7- 4241 je 2 226 

voz/24 hod, v úseku 7- 4240 je 2 226, pro komunikaci II/454 v úseku č. 7- 4150 je 603 voz/24 

hod, a pro komunikaci II/445 v úseku č. 7- 3480 je 1 670 voz/24 hod. (Obr. 4- 8). Podrobnější 

výpis sčítání dopravy pro dané komunikace je v (Tab. 4- 1). [12] 

 

 

Obr. 4- 8: Sčítací úseky pro komunikace II/457, II/454, II/445 

 

Prognóza dopravy byla vypočtena na základně nových zhotovených obchvatů 

v Moravskoslezském kraji (použití obchvatu u Jablunkova a Českého Těšína) a porovnání 

jejich poměrů dopravní intenzity na stávajících komunikací s novým návrhem obchvatu a 

procentuálně vyjádřeno a dále tyto dopravní intenzity vypočteny podle metodiky TP 225 (II  
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vydání). Cílový rok návrhového období byl zvolen rok 2040, pro výslednou intenzitu 

byly použity úseky č. 7- 4238 a č. 7- 3480 a výsledné dopravní zatížení je 2097 voz/24 hod. 

Podle výsledného počtu těžkých nákladních vozidel 442 voz/24 hod. byla navržena 

skladba vozovky. [7] 

 

Komunikace 
Sčítací 

úsek 
Rok 

T-Těžká 

motorová vozidla 

[voz/24 hod.] 

O a M - osobní 

motorová vozidla a 

motocykly [voz/24 

hod.] 

Celkem 

[voz/24 hod.] 

 

II/457 

 

 

7-4238 

 

2005 337 1014 1351 

2010 373 1107 1480 

2043 395 1794 2189 

 

II/457 

 

 

7-4240 

 

2005 409 1554 1963 

2010 461 1765 2226 

2043 489 2859 3348 

II/457 

 

 

7-4241 

 

2005 409 1554 1963 

2010 461 1765 2226 

2043 489 2859 3348 

 

II/454 

 

 

7-4150 

 

2005 46 377 423 

2010 72 531 603 

2043 117 860 977 

II/445 

 

7-3480 

 

2005 100 564 664 

2010 223 1447 1670 

2043 236 2344 2580 

Návrh [%] 

  

70% 40% 40% 

Přeložka 

II/457 

7-4238 2043 277 717 994 

7-3480 2043 165 938 1103 

Součet 

 

2043 442 1655 2097 

Tab. 4- 1: Podrobnější výpis sčítacích úseků za dané období 
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5. Základní charakteristika území 

 

5. 1. Členitost území 

  

Přeložka komunikace II/457 se nachází v pahorkovitém terénu, kde ve vymezeném 

koridoru dochází k velkým výškovým rozdílům. Začátek úseku mírně stoupá až k potoku 

Olešnice a zde už prudce terén stoupá do nejvyššího bodu, kde výškový rozdíl je až 37 m a 

dále terén daného úseku pokračuje přes potok Skřivánkovský k dalšímu výškovému rozdílu, 

kde pak terén prudce klesá do údolí přes vodní tok (bez názvu) až do konce úseku a zde je 

převýšení téměř 52 m. 

 

5. 2. Geomorfologické údaje 

 

Řešené území se nachází na území následujících geomorfologických jednotek: 

 Systém:   Hercynský 

 Provincie:  Česká vysočina 

 Subprovincie:  Krkonošsko- jesenická 

 Oblast:   Jesenická  

 Celek:   Zlatohorská vrchovina 

 

5. 3. Geologické poměry 

  

Reliéf Zlatohorské vrchoviny se skládá z geologického hlediska z období kenozoika a 

paleozoika, které obsahují kvartérní sedimentační horniny jako je (hlína, spraš, štěrk, písek, 

štěrkovité písky, písky hlinité atd.) a karbonové horniny (droby, jílovité břidlice, prachovce), 

permové horniny (biotický granit až granodiorit) a devonové horniny (kvarcit, gabroamfibolit, 

amfibolit, stromatit, krystalický vápenec a porfyroid) zobrazení na (Obr. 5- 1). Oblast 

řešeného území se nachází především na kamenitých až hlinito-kamenitých sedimentech a 

smíšených sedimentech (písek, štěrk, hlína). [16] 
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Obr. 5- 1: Geologická mapa řešeného území 
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5. 4. Jiné vlastnosti řešeného území, poddolování, ložiska nerostů, důlní díla 

  

Podle využití České geologické služby – Geofond se v přímé blízkosti řešené trasy 

přeložky II/457 nachází pouze hranice poddolovaného území, jinak trasa v daném území 

neobsahuje žádná přímo poddolovaná území, ložiska nerostů, důlní díla. 

 V širším okolí se nachází dobývací prostory pro těžbu vápence u obce Ondřejovice, 

staré důlní dílo- důl Měkký cech u Zadních honů, poddolované území pro zlatonosnou rudu, 

ložiska nerostů (vápenec, zlatonosná ruda a štěrkopísky) zobrazeno na (Obr. 5- 2). [ 15] 

 

 

Obr. 5- 2: Mapa plochy poddolování, ložisek nerostů a důlní díla 

 

5. 5. Meteorologické poměry 

  

 Zlaté Hory patří do chladné části klimatické oblasti – CH 7. Zájmová oblast CH 7 je 

vyznačena teplotně chladnými a krátkými letními dny, dále s chladnými dny na jaře a na 

podzim, kde převažují tyto hodnoty nad teplými dny. Zimní období je poměrně dlouhé a 

chladné a s dlouhým počtem dnů se sněhovou pokrývkou na (Obr. 5- 3) znázornění 

meteorologických poměrů v daném území. [18] 
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Vybrané klimatické charakteristiky oblasti CH 7: 

 Počet letních dnů:    10 – 30 

 Počet mrazivých dní    140 – 160 

 Počet dní se sněhovou pokrývkou  100 – 120 

 Počet dní jasných    150 – 160 

 Počet dní zatažených    40 – 50 

 

 

Obr. 5- 3: Mapa meteorologické oblasti Zlatých Hor 

 

5. 6. Hydrogeologické poměry 

 

 Vodní toky v okolí města Zlatých Hor a vodní toky přímo ve městě spadají 

z hydrogeologického hlediska do povodí Horní Odry. Na západní části řešeného území se 

nachází potok Olešnice a Skřivánkovský a na severní části vodní tok, který ústí do Zlatého 

potoka, který má vymezené pásmo povodí, ale nespadá pro řešené území.   
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5. 7. Ochranná pásma  

 

 Navržená trasa přeložky II/457 okrajově zasahuje do ochranného pásma vodních toků. 

Dále trasa přeložky zasahuje do ochranného pásma regionální železniční trati č. 292 pouze 

v místech vedení po stávající trase, další křížení trasy s ochrannými pásmy jsou pro vedení 

inženýrských sítí a pásem ÚSES. [14] 

 

5. 8. Chráněná území  

 

 Do navrhovaného území nezasahuje žádná přírodní rezervace, přírodní památky ani 

národní přírodní rezervace pouze chráněná území z hlediska životního prostředí. 

 Trasa přeložky II/457 křižuje lokální biocentrum a lokální biokoridor, řešení křížení je 

takové, že biocentrum a biokoridor vedou kolem vodních toků pod navrhovanou přeložkou 

pomocí mostních konstrukcí.  
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6. Základní údaje navržené trasy  

 

 Přeložka silnice II/457  mezi Ondřejovicemi a Zlatýma Horami byla navrhnuta jedna 

varianta v rámci studie v daném koridoru územního plánu města Zlatých Hor, který byl 

převzat ze ZÚR Olomouckého kraje. 

 Parametry přeložky odpovídají zadané návrhové kategorii S 9,5/70. Technické 

parametry přeložky jsou navržené podle návrhové rychlosti Vn=70 km/h a důležité technické 

prvky z důvodu bezpečnosti jsou navržené podle směrodatné rychlosti Vs=80 km/h. 

 Patřící prvky navržené dle směrodatné rychlosti: 

 Délky rozhledů pro zastavení a předjíždění Dz, Dp 

 Poloměry směrových oblouků Ro 

 Dostředné sklony p pro směrové oblouky 

 Poloměry výškových oblouků Rv a Ru  

Směrodatná rychlost Vs se určí podle platné normy ČSN 73 6101 ZMĚNA Z1 dle 

(Tab. 6- 1), kde Vn=70 km/h->Vs=80 km/h.[2] 

 

 

Tab. 6- 1: Směrodatná rychlost pro směrově nerozdělené silnice dle ČSN 73 6101 Z1 
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6. 1. Směrové vedení trasy 

 

Směrové vedení přeložky II/457 je tvořeno protisměrnými a stejnosměrnými oblouky 

s přechodnicemi a přímými úseky, ve dvou úsecích je trasa řešena na inflexní bod, návrh 

odpovídá požadovaným hodnotám podle normy ČSN 73 6101 a jejich změny Z1. 

 Celková délka trasy je 3,640 00 km. Přeložka začíná na stávající komunikaci II/457 ve 

staničení 0,000 00 km dále následuje přímým úsekem o délce P1 = 80,70 m, pravotočivým 

obloukem o poloměru R1=450,00 m s přechodnicemi délky L1 = L2 = 100,00 m. Po 

přechodnici pravotočivého oblouku začíná další přímý úsek o délce P2 = 165,18 m na tento 

přímý úsek navazuje protisměrný, levotočivý oblouk o poloměru R2 = 800,00 m 

s přechodnicemi délky L3 = L4=110,00 m za přechodnicí levotočivého oblouku pokračuje 

přímý úsek o délce P3 = 399,84 m na tento přímý úsek navazuje stejnosměrný, levotočivý 

oblouk o poloměru R3 = 700,00 m s přechodnicemi délky L5 = 110,00 m a L6 = 155,00 m za 

přechodnicí levotočivého oblouku pokračuje přímý úsek řešený na inflexní bod o délce P4 = 

1,61 m a dále trasa pokračuje na protisměrný, pravotočivý oblouk o poloměru R4=1000,00 m 

s přechodnicemi délky L7 = 155,00 m a L8 = 130,00 m za přechodnicí pravotočivého oblouku 

pokračuje přímý úsek řešený na inflexní bod o délce P5 = 2,29 a dále trasa pokračuje 

protisměrným, levotočivým obloukem o poloměru R5 = 500,00 m s přechodnicemi délky L9 = 

135 m a L10 = 10000 m a trasa končí přímým úsekem o délce P6 = 71,76 m ve staničení 3,640 

00 km. Přehlednější popis směrového řešení v (Tab. 6- 2) a splňující minimální hodnoty 

poloměrů oblouků normy ČSN 73 6101 v (Tab. 6- 3) závislé na dostředném sklonu, který je 

maximálně 4,5 %. 

Směrové vedení trasy bylo navrženo na směrodatnou rychlost Vs=80 km/h, která 

vychází z ČSN 73 6101 Z1 a navrhuje se podle návrhové rychlosti Vn=70 km/h a zadané 

silnice II třídy. Všechny parametry směrových oblouků splňují minimální požadované 

hodnoty podle normy ČSN 73 6101 a byly zároveň i ověřeny parametry stykových 

protisměrných přechodnic a protisměrných oblouků v inflexních úsecích a délky přímých 

úseků mezi směrovými oblouky splňující požadavky stanovené normou a: [1] [2] 

 R2/R1 ≤ 2 

 A2/A1 ≤ 1,5 

R2 a A2 jsou vyšší parametry z posuzovaných hodnot v (Tab. 6- 2). 

 2 × Vn ≤ délky přímých úseků 
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Staničení 

[km] 

Body 

geometrie 

Délka L, P 

[m] 

Parametr 

přechodnice A 

[m] 

Poloměr 

oblouku R 

[m] 

Poměr 

A2/A1 

Poměr 

R2/R1 

0,000 00 ZÚ-TP P1=80,70 
   

 0,080 70 TP-PK L1=100,00 A1=212,13 
  

 0,180 70 PK-KP L11=118,18 
 

R1=450,00 
 

 0,298 88 KP-PT L2=100,00 A2=212,13 
  

 0,398 88 PT-TP P2=165,18 
   

 0,564 07 TP-PK L3=110,00 A3=296,65 
  

 0,674 07 PK-KP L22=529,68 
 

R2=800,00 
 

 1,203 75 KP-PT L4=110,00 A4=296,65 
  

 1,313 75 PT-TP P3=399,84 
  

  1,713 59 TP-PK L5=110,00 A5=277,49 
 

  1,823 59 PK-KP L33=581,67 
 

R3=700,00 

  2,405 26 KP-PT L6=155,00 A6=393,70 
 

  2,560 26 PT-TP P4=1,61 
  

1,00 1,43 

2,561 86 TP-PK L7=155,00 A7=393,70 
 

  2,716 86 PK-KP L44=196,82 
 

R4=1 000,00 

  2,913 69 KP-PT L8=130,00 A8=360,56 
 

  3,043 69 PT-TP P5=2,29 
  

1,39 2,00 

3,045 98 TP-PK L9=135,00 A9=259,81 
 

  3,180 98 PK-KP L55=287,27 
 

R5=500,00 

  3,468 24 KP-PT L10=100 A10=223,61 
 

  3,568 24 PT-KÚ P6=71,76 
  

  Tab. 6- 2: Přehlednější popis navržených parametrů pro směrové řešení 
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Tab. 6- 3: Nejmenší dovolené poloměry směrových oblouků z normy ČSN 73 6101 

 

Negativita směrového návrhu:  

 Směrové vedení je celkem dost omezené vymezeným koridorem podle územního 

plánování a musely být navřeny dva stejnosměrné, levotočivé oblouky 

 

6. 2. Příčné sklony v navržené trase 

  

 V přímých úsecích přeložky II/457 byl zvolen základní příčný sklon 2,5 % podle 

normy ČSN 73 6101. V úsecích směrových oblouků a přechodnic bylo nutné navrhnout 

klopení kolem osy jízdního pásu z důvodu, že žádný z navržených poloměrů nesplňoval 

minimální hodnoty pro základní příčný sklon v obloucích. Hodnoty klopení se pohybují 

v rozmezí od 0,0 % do 4,5 %.  

 Na trase přeložky se vyskytují i dva úseky řešené na inflexní vzdálenost a zde je 

příčný sklon vozovky 0,0 %. V inflexních bodech bylo ověřeno, že výsledný sklon se musí 

pohybovat v rozmezí 0,5 % až 7,0 %, což bylo splněno. 

 Začátky vzestupnic jsou umístěny na začátky přechodnic, délky vzestupnic a sestupnic 

jsou navrženy na potřebnou délku pro změny příčných sklonů.   

 Všechny výpočty týkajících se klopení a příčných sklonů nalezneme v přílohách 

s označením 10. 1 a. [1] 
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6. 3. Napojení původních tras na přeložku II/457 

  

6. 3. 1 Silnice II/457 

 Napojení stávající silnice II/457 je navrženo v km 0,376 39 trasy přeložky II/457. 

Začátek trasy silnice II/457 začíná přímým úsekem směrován od Zlatých Hor o délce P1 = 

183,98 m a dále pokračuje do staničení 0,183 98 km, kde navazuje prostý, pravotočivý oblouk 

o poloměru R1 = 80,00 m a délce L1 = 81,85 m a dále na oblouk navazuje krátká přímá část o 

délce P2 = 9,16 m a zde upravená část stávající trasy se napojuje na přeložku II/457. Celková 

délka upravené, stávající silnice II/457 je 244,99 m. 

 

6. 3. 2 Silnice III/Zlaté Hory 

 Napojení stávající účelové komunikace od Zlatých Hor bude nově navrženo a 

změněno z účelové komunikace na silnici III. třídy (celkové navržení není v rozsahu 

bakalářské práce) je její napojením na přeložku II/457 v km 1,557 64. Začátek trasy silnice III 

začíná přímým úsekem směrován od Zlatých Hor o délce P1 = 205,45 m a dále pokračuje do 

staničení 0,205 45 km, kde navazuje prostý, pravotočivý oblouk o poloměru R1 = 100,00 m a 

délce L1 = 81,76 m a dále na oblouk navazuje krátká přímá část o délce P2 = 26,88 m a zde se 

napojuje na přeložku II/457. Celková délka upravené silnice III je 314,09 m. 

 

6. 3. 3 Silnice II/445 

 Začátek napojení stávající silnice II/445, na trasu přeložky II/457 je v km 3,260 13. 

Začátek trasy silnice II/445 začíná přímým úsekem směrován od Zlatých Hor o délce P1 = 

190,80 m a dále pokračuje do staničení 0,190 80 km, kde navazuje prostý, levotočivý oblouk 

o poloměru R1 = 120,00 m a délce L1 = 129,54 m a dále na oblouk navazuje krátká přímá část 

o délce P2 = 11,18m a zde se napojuje na přeložku II/457. Celková délka upravené silnice 

II/445 je 331,51 m. 
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6. 4. Výškové vedení trasy 

 

 Výškové vedení přeložky II/457 je tvořeno dvěma vydutými, svahovými oblouky a 

dvěma vypuklými svahovými oblouky a přímými úseky, návrh odpovídá požadovaným 

hodnotám podle normy ČSN 73 6101 a jejich změny Z1. 

 Trasa začíná ve výšce původní nivelety a to ve výšce 405,34 m. n. m (výškový systém 

B. p. v.) zde niveleta stoupá ve sklonu + 2,95 % , dále v tomto stoupání se nachází první 

vydutý, svahový oblouk o poloměru Ru = 12 000,00 m a dále niveleta pokračuje ve stoupání + 

5,00 %. Na přelomu stoupání a pozvolného klesání vzniká první vypuklý, svahový oblouk o 

poloměru Rv = 10 000, 00 m a zde niveleta pozvolna klesá ve sklonu – 0,55 % až do druhého 

vypuklého, svahového oblouku o poloměru Rv = 9 000,00 m, dále niveleta klesá ve sklonu – 

4,20 % až do druhého vydutého, svahového oblouku o poloměru Ru = 12 000,00 m a zde 

niveleta klesá až do konce trasy ve sklonu – 0,65 %. Přehlednější popis výškového řešení v 

(Tab. 6- 4). 

Výškové vedení trasy bylo navrženo na směrodatnou rychlost Vs=80 km/h, která 

vychází z ČSN 73 6101 Z1 pro navržení minimálních hodnot vypuklých, výškových oblouků 

a vyduté, výškové oblouky se navrhly podle ČSN 73 6101 v (Tab. 6- 5) a (Tab. 6- 6), zároveň 

bylo navrženo i sladění výškových a směrových oblouků nad sebou. Všechny parametry 

výškových oblouků splňují minimální požadované hodnoty podle normy ČSN 73 6101 a Z1. 

Dále se podélné sklony nivelety pohybují v rozmezí 0,5 a 6 %. Byly ověřeny i délky přímých 

úseků mezi výškovými oblouky opačné smyslu a to podle normy ČSN 73 6101: [1] [2] 

 Cp = 100 × Vn
2 
/ Rv 

Cp – je délka svislého průmětu přímkové sklonu 

Vn
2
 – návrhová rychlost v km/h 

Rv – poloměr vypuklého oblouku v m  

Výpočet hodnoty Cp v příloze 10. 1 b.  
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Staničení 

[km] 

Délka 

přímých 

úseků [m] 

Poloměr 

oblouku 

[m] 

Délka 

oblouku 

[m] 

Staničení 

[km] 

Délka 

přímých 

úseků [m] 

Poloměr 

oblouku 

[m] 

Délka 

oblouku 

[m] 

0,000 00 
175,88 

    1,665 61   
9 000,00 328,50 

0,175 88     1,994 11   

0,175 88   12 

000,00 
246,00 

1,994 11 
620,53 

    

0,421 88   2,614 64     

0,421 88 
206,68 

    2,614 64   12 

000,00 
548,46 

0,628 56     3,163 10   

0,628 56   10 

000,00 
555,00 

3,163 10 
476,90 

    

1,183 56   3,640 00     

1,183 56 
482,05 

            

1,665 61             

Tab. 6- 4: Přehlednější popis navržených parametrů pro výškové řešení 

 

 

Tab. 6- 5: Nejmenší dovolené poloměry vypuklých výškových oblouků dle ČSN 73 6101 Z1 

 

 

Tab. 6- 6: Nejmenší dovolené poloměry vydutých výškových oblouků dle ČSN 73 6101  
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6. 5. Podélné sklony v navržené trase 

 

 Podélné sklony nivelety se řídí členitostí území a návrhovou rychlostí. Navržená trasa 

se pohybuje v rozmezí 0,55 % až 5,00 % podélného sklonu, tudíž splňuje podmínky dle ČSN 

73 6101 tabulka 9. [1] 

 

6. 6. Výsledné sklony v navržené trase 

 

 Výsledný sklon jízdního pásu m v % je určen dle vztahu ČSN 73 6101: 

 m =  s
2 

+ p
2
 

s – je podélný sklon v % 

p – je příčný sklon jízdního pásu v % 

 výsledný sklon nesmí klesnout pod 0,50 % a přesáhnout hodnoty v tabulce 15 

v ČSN 73 6101. Výpočet výsledného sklonu nalezneme v příloze 10. 1 c. [1] 

 

6. 7. Napojení původních tras na přeložku II/457 

  

6. 7. 1 Silnice II/457 

 Výškové napojení nového návrhu silnice II/457 začíná na úrovni stávající nivelety 

silnice II/457 ve výšce 423,44 m. n. m zde niveleta klesá ve sklonu – 3,70 % až do staničení 

0,105 73 km. Začátek vydutého, svahového oblouku začíná ve staničení 0,054 73 km a končí 

ve staničení 0,156 73 km, poloměr oblouku je Ru = 4 000,00 m. Ve staničení 0,105 73 km 

niveleta pokračuje v podélném klesání – 1,15 % až do staničení 0,244 99 km, kde niveleta 

silnice II/457 navazuje na niveletu přeložky II/457 ve výšce 417,94 m. n. m. 

 

6. 7. 2 Silnice III/Zlaté Hory 

Napojení stávající účelové komunikace od Zlatých Hor bude nově navrženo a 

změněno z účelové komunikace na silnici III. třídy (celkové navržení není v rozsahu 

bakalářské práce) a výškové vedení nivelety začíná ve výšce stávající účelové komunikace 

439,66 m. n. m, zde niveleta stoupá ve sklonu + 1,25 % až to staničení 0,156 33km.  Začátek 

vypuklého, vrcholového oblouku začíná ve staničení 0,059 64 km a končí ve staničení 0,253 

01 km, poloměr oblouku je Rv = 9 000,00 m. Ve staničení 0,156 33 km niveleta pokračuje  
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v podélném klesání – 0,90 % až do staničení 0,314 09 km, kde niveleta silnice III navazuje na 

niveletu přeložky II/457 ve výšce 440,19 m. n. m. 

 

6. 7. 3 Silnice II/445 

 Výškové napojení nového návrhu silnice II/445 začíná na úrovni stávající nivelety 

silnice II/457 ve výšce 391,91 m. n. m zde niveleta klesá ve sklonu – 1,25 % až do staničení 

0,186 84 km. Začátek vydutého, údolního oblouku začíná ve staničení 0,062 36 km a končí ve 

staničení 0,311 32 km, poloměr oblouku je Ru = 6 000,00 m. Ve staničení 0,186 84 km 

niveleta pokračuje v podélném stoupání + 2,90 % až do staničení 0,331 51 km, kde niveleta 

silnice II/445 navazuje na niveletu přeložky II/457 ve výšce 393,82 m. n. m. 

 

6. 8. Křižovatky 

  

 Na trase přeložky II/457 byly navrženy tři úrovňové křižovatky a tři sjezdy na účelové 

komunikace. Návrh úrovňových křižovatek a jejich parametrů na trase přeložky bylo 

provedeno pomocí normy ČSN 73 6102 a změnou Z1. Parametry křižovatky byly navrženy 

tak, aby splňovaly bezpečný průjezd danou křižovatkou. Problém zde byl, že nebylo možné 

určit prognózu dopravy, neboť se jedná o nové návrhy křižovatek a intenzita dopravy jsou 

vcelku neznámé. Křižovatky byly ověřeny na průjezdnost návrhovými vozidly pomocí 

softwaru. 

 Vzájemné vzdálenosti křižovatek splňují podmínku dle ČSN 73 6101 v tabulce 21 – 

pro nejmenší dovolené vzájemné vzdálenosti křižovatek, které činí hodnotu podle návrhové 

rychlosti a třídy komunikace 1,0 km. 

 K zajištění plynulosti a bezpečnosti dále byly ověřeny rozhledy na křižovatkách 

v příloze 10. 1e. [3] [4] 
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6. 8. 1. Úrovňová křižovatka II/457 Ondřejovice typu SÚK V s odbočovacím pruhem 

vlevo a přidatným pruhem vpravo 

 Tato styková křižovatka se nachází v km 0,376 39 trasy přeložky silnice II/457 byla 

navržena dle normy ČSN 73 6102 tabulka 28. Jde o křižovatku, kde se napojuje stávající 

silnice II/457 na přeložku silnice II/457. Křižovatka se nachází ve směrovém pravotočivém 

oblouku o poloměru R1 = 450,00 m a napojení původní trasy v krátkém přímém úseku 

následujícím za směrovým obloukem o poloměru R = 80,00 m, úhel křížení je 90°. 

Z dopravně organizačního hlediska je přeložka silnice II/457 hlavní komunikace a napojení 

stávající silnice II/457 je brána jako vedlejší komunikace. Nároží křižovatky je navrženo 

z prostých kružnicových oblouků o poloměrech R = 25,00 m a R = 15,00 m. Rozhledové 

poměry křižovatky jsou obsaženy v příloze 10. 1e. [3] 

 

Návrh pruhu pro odbočení vpravo 

Odbočovací pruh vpravo byl navržen z důvodu předpokládané vyšší intenzity vozidel pro 

odbočující vpravo z hlavní komunikace podle ČSN 73 6102 Z1. Konstrukce odbočovacího 

pruhu vpravo bez čekacího úseku Lc se skládá z šířky ap = 3,25 m, z vyřazovacího úseku Lv = 

55,00 m, ze zpomalovacího úseku Ld = 42,00 m a z rozšiřovacího klínu Lr = 105,00 m. 

Výpočet nalezneme v příloze 10. 1d. [4] 

  

Návrh pruhu pro odbočení vlevo 

Odbočovací pruh vlevo byl opět navržen z důvodu předpokládané vyšší intenzity vozidel pro 

odbočující vlevo z hlavní komunikace podle ČSN 73 6102 Z1. Konstrukce odbočovacího 

pruhu vlevo se skládá z šířky ap = 3,25 m, z vyřazovacího úseku Lv = 55,00 m, ze 

zpomalovacího úseku Ld = 76,00 m, z čekacího úseku Lc = 35,00 m a z rozšiřovacího klínu Lr 

= 105,00 m. Nevýhoda odbočovacího pruhu je, že prochází mostní konstrukcí. Výpočet 

nalezneme v příloze 10. 1d. [4] 
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Návrh dopravních ostrůvků 

První ostrůvek je navrhnutý jako dělící, kapkovitý typu A na vedlejší komunikaci podle ČSN 

73 6102 tabulka 13 a 14. Má délku L= 40,00 m a je rozšířený na každou stranu e = 1,50 m. 

Poloměr zaoblení vjezdu a výjezdu je R = 13,00 m. Ostrůvek je navrhnutý zvýšený 

s vegetační úpravou a odsazením od přilehlého jízdního pruhu o 0,50 m.   

 

Druhý dopravní ostrůvek je směrovací, trojúhelníkový na vedlejší komunikaci podle ČSN 73 

6102 obrázek 42a s odbočovacím pruhem vpravo. Šířka odbočovacího pruhu je ave = 5,05 m 

podle tabulky 12 pro směrodatné vozidlo typu C a poloměru nároží R = 25,00 m. 

Bezpečnostní odstup dopravního ostrůvku od přilehlého jízdního pruhu je z každé strany 0,50 

m, dále je splněna podmínky min. délka 3,00 m na vedlejší komunikaci. [3] 

 

6. 8. 2. Úrovňová křižovatka III/457 Zlaté Hory typu SÚK IV s rozšířením pro objížděné 

vozidel odbočujících vlevo 

 Tato styková křižovatka byla navržena z důvodu odhadující nízké intenzity, návrhová 

rychlost Vn = 70 ≤ 80 km/h a nachází se v km 1,557 64 trasy přeložky silnice II/457, byla 

navržena dle normy ČSN 73 6102 tabulka 28. Jde o křižovatku, kde se napojuje nová silnice 

III/457 (místo stávající účelové komunikace) na přeložku silnice II/457. Křižovatka se 

nachází v přímém úseku přeložky II/457 a napojení nové trasy v krátkém přímém úseku 

následujícím za směrovým obloukem o poloměru R = 100,00 m, úhel křížení je 90°. 

Z dopravně organizačního hlediska je přeložka silnice II/457 hlavní komunikace a napojení 

nové silnice III/457 je brána jako vedlejší komunikace. Nároží křižovatky je navrženo 

z prostých kružnicových oblouků o poloměrech R01 = R02 = 20,00 m. Rozhledové poměry 

křižovatky jsou obsaženy v příloze 10. 1e. [3] 

 

Návrh rozšíření jízdního pruhu pro objíždění vozidel odbočující vlevo 

Rozšířený jízdní pruh byl navržen z důvodu předpokládané nižší intenzity vozidel pro 

odbočení vlevo z hlavní komunikace podle ČSN 73 6102. Konstrukce rozšířeného jízdního 

pruhu se skládá z a+r = 5,50 m, z délky rozšiřovacího klínu Lr = 77,00 m a z plného rozšíření 

60,00 m. Výpočet nalezneme v příloze 10. 1d. 
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Návrh dopravního ostrůvku 

Ostrůvek je navrhnutý jako dělící, kapkovitý typu A na vedlejší komunikaci podle ČSN 73 

6102 tabulka 13 a 14. Má délku L= 20,00 m a je rozšířený na každou stranu e = 1,50 m. 

Poloměr zaoblení vjezdu a výjezdu je R = 10,00 m. Ostrůvek je navrhnutý zvýšený 

s vegetační úpravou a s odsazením od přilehlého jízdního pruhu o 0,50 m. [3] 

 

6. 8. 3. Úrovňová křižovatka II/455 Polská typu SÚK V s odbočovacím pruhem vlevo a 

přidatným pruhem vpravo 

 Tato styková křižovatka se nachází v km 3,260 13 trasy přeložky silnice II/457 byla 

navržena dle normy ČSN 73 6102 tabulka 28. Jde o křižovatku, kde se napojuje stávající 

silnice II/445na přeložku silnice II/457. Křižovatka se nachází ve směrovém levotočivém 

oblouku o poloměru R5 = 500,00 m a napojení původní trasy v krátkém přímém úseku 

následujícím za směrovým obloukem o poloměru R = 120,00 m, úhel křížení je 90°. 

Z dopravně organizačního hlediska je přeložka silnice II/457 hlavní komunikace a napojení 

stávající silnice II/445 je brána jako vedlejší komunikace. Nároží křižovatky je navrženo 

z prostých kružnicových oblouků o poloměrech R = 25,00 m a R = 20,00 m. Rozhledové 

poměry křižovatky jsou obsaženy v příloze 10. 1e. [3] 

 

Návrh pruhu pro odbočení vpravo 

Odbočovací pruh vpravo byl navržen z důvodu předpokládané vyšší intenzity vozidel pro 

odbočující vpravo z hlavní komunikace podle ČSN 73 6102 Z1. Konstrukce odbočovacího 

pruhu vpravo bez čekacího úseku Lc se skládá z šířky ap = 3,25 m, z vyřazovacího úseku Lv = 

55,00 m, ze zpomalovacího úseku Ld = 56,00 m a z rozšiřovacího klínu Lr = 105,00 m. 

Výpočet nalezneme v příloze 10. 1d. [4] 

 

Návrh pruhu pro odbočení vlevo 

Odbočovací pruh vlevo byl opět navržen z důvodu předpokládané vyšší intenzity vozidel pro 

odbočující vlevo z hlavní komunikace podle ČSN 73 6102 Z1. Konstrukce odbočovacího 

pruhu vlevo se skládá z šířky ap = 3,25 m, z vyřazovacího úseku Lv = 55,00 m, ze 

zpomalovacího úseku Ld = 52,00 m, z čekacího úseku Lc = 35,00 m a z rozšiřovacího klínu Lr 

= 105,00 m. Nevýhoda odbočovacího pruhu je, že prochází mostní konstrukcí. Výpočet 

nalezneme v příloze 10. 1d. [4] 

 



Bakalářská práce  Jan Štětař 

35 
 

 

Návrh dopravních ostrůvků 

První ostrůvek je navrhnutý jako dělící, kapkovitý typu A na vedlejší komunikaci podle ČSN 

73 6102 tabulka 13 a 14. Má délku L= 40,00 m a je rozšířený na každou stranu e = 1,50 m. 

Poloměr zaoblení vjezdu a výjezdu je R = 13,00 m. Ostrůvek je navrhnutý zvýšený 

s vegetační úpravou a odsazením od přilehlého jízdního pruhu o 0,50 m. 

 

Druhý dopravní ostrůvek je směrovací, trojúhelníkový na vedlejší komunikaci podle ČSN 73 

6102 obrázek 42a s odbočovacím pruhem vpravo. Šířka odbočovacího pruhu je ave = 5,05 m 

podle tabulky 12 pro směrodatné vozidlo typu C a poloměru nároží R = 25,00 m. 

Bezpečnostní odstup dopravního ostrůvku od přilehlého jízdního pruhu je z každé strany 0,50 

m, dále je splněna podmínky min. délka 3,00 m na vedlejší komunikaci. [3] 

 

6. 9. Sjezdy na účelové komunikace 

 

 Trasa přeložky II/457 protíná několik účelových komunikací vedených především pro 

zemědělské účely a k objektům rodinné zástavby bylo nutné navrhnout několik sjezdů z trasy 

přeložky II/457 na účelové komunikace, některé ÚK budou zrušeny. 

 

Levostranný sjezd v km 0,280 00 

 Jedná se o sjezd na účelovou komunikaci nezpevněnou a zajišťuje především přístup 

k přilehlé zástavbě rodinných domů v blízkosti obce Ondřejovice. Nároží jsou provedeny 

prostými, kružnicovými oblouky o poloměru R = 5,00 m. 

 

Oboustranný sjezd v km 2,600 00 

 Jedná se o sjezd na účelovou komunikaci zpevněnou a zajišťuje především přístup 

k zemědělským plochám a zemědělským objektům v blízkosti města Zlatých Hor.  

 Nároží jsou provedeny prostými, kružnicovými oblouky o poloměru R = 5,00 m a R = 7,00 

m. 

 

 

 

 



Bakalářská práce  Jan Štětař 

36 
 

 

Oboustranný sjezd v km 0,250 00 z komunikace III/457  

 Jedná se o sjezd na novou přeložku účelové komunikace zpevněného charakteru a 

zajišťuje především přístup k zemědělským plochám, zemědělským objektům a technickým 

službám v blízkosti města Zlatých Hor a Ondřejovic.  

 Nároží jsou provedeny prostými, kružnicovými oblouky o poloměru R = 5,00 m. 

 

6. 10. Mostní objekty a propustky 

 

Most ve staničení 0,470 00 až 0,560 00 km 

 Mostní konstrukce byla navržena z důvodu překlenutí potoka Olešnice podle normy 

ČSN 73 6201. Předběžně je konstrukce navržena jako desková, monolitická konstrukce 

z předpjatého betonu. Založení mostu bude provedeno na pilotách a spodní stavba bude 

železobetonová. Směrový průběh je vedený v přímém úseku a výškový průběh je veden ve 

v přímé části podélném sklonu + 5,00 %. Jedná se o náročnou stavbu a je nutné k ní tak 

přistupovat a je potřeba provést technickou studii. [5]  

 

Mostní konstrukce obsahuje základní charakteristiky:  

 Počet polí     2 

 Druh mostovky    Horní mostovka 

 Délka přemostění    90,00 m 

 Rozpětí jednotlivých polí   40,00 m a 50,00 m 

 Volná šířka mostu    12,75 m 

 Šířka mostu    14,75 m 

 Výška mostu    2,00 m 

 Výška mostu nad terénem  3,20 m 

 Plocha nosné konstrukce mostu  2 295 m
2
  

 Výška zábradlí se svodidlem  1,10 m 
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Most ve staničení 1,138 00 až 1,163 00 km 

 Mostní konstrukce byla navržena z důvodu překlenutí potoka Skřivánkovského podle 

normy ČSN 73 6201. Předběžně je konstrukce navržena jako desková, monolitická 

konstrukce z předpjatého betonu. Založení mostu bude provedeno na pilotách a spodní stavba 

bude železobetonová. Směrový průběh je vedený v levotočivém oblouku R2 = 800,00 m a 

výškový průběh je veden ve vypuklém oblouku, podélný sklon je – 0,55 %. Jedná se o 

náročnou stavbu a je nutné k ní tak přistupovat a je potřeba provést technickou studii. [5] 

 

Mostní konstrukce obsahuje základní charakteristiky:  

 Počet polí     1 

 Druh mostovky    Horní mostovka 

 Délka přemostění    25,00 m 

 Rozpětí jednotlivých polí   25,00 m 

 Volná šířka mostu    9,50 m 

 Šířka mostu    11,50 m 

 Výška mostu    0,80 m 

 Výška mostu nad terénem  1,00 m 

 Plocha nosné konstrukce mostu  230 m
2
  

 Výška zábradlí se svodidlem  1,10 m 

 

Most ve staničení 2,530 00 až 2,555 00 km 

 Mostní konstrukce byla navržena z důvodu překlenutí potoka podle normy ČSN 73 

6201. Předběžně je konstrukce navržena jako desková, monolitická konstrukce z předpjatého 

betonu. Založení mostu bude provedeno na pilotách a spodní stavba bude železobetonová. 

Směrový průběh je vedený v levotočivém oblouku R3 = 1 000,00 m a výškový průběh je 

veden ve v přímé části podélném sklonu – 4,20 %. Jedná se o náročnou stavbu a je nutné k ní 

tak přistupovat a je potřeba provést technickou studii. [5] 

 

Mostní konstrukce obsahuje základní charakteristiky:  

 Počet polí     1 

 Druh mostovky    Horní mostovka 

 Délka přemostění    25,00 m 
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 Rozpětí jednotlivých polí   25,00 m 

 Volná šířka mostu    9,50 m 

 Šířka mostu    11,50 m 

 Výška mostu    0,70 m 

 Výška mostu nad terénem  1,20 m 

 Plocha nosné konstrukce mostu  201 m
2
  

 Výška zábradlí se svodidlem  1,10 m 

 

Propustek ve staničení 0,220 00 km stávající silnice II/457 

 Propustek slouží k převedení vodního toku přes zemní těleso stávající silnice II/457. 

Vzhledem k nízkému průtočnému množství a nepříliš velkému zatížení zemního tělesa je 

předběžný návrh DN = 600, 00 mm. Minimální výška násypu je 1,60 m, délka propustku je 

12,00 m. 

 

Propustek ve staničení 0,280 00 km nové silnice III/457 

 Propustek slouží k převedení vodního toku přes zemní těleso nové silnice III/457. 

Vzhledem k nízkému průtočnému množství a nepříliš velkému zatížení zemního tělesa je 

předběžný návrh DN = 600, 00 mm. Minimální výška násypu je 1,10 m, délka propustku je 

12,00 m. 

 

Propustek ve staničení 0,140 00 km stávající silnice II/445 

 Propustek slouží k převedení vodního toku přes zemní těleso stávající silnice II/445. 

Vzhledem k nízkému průtočnému množství a nepříliš velkému zatížení zemního tělesa je 

předběžný návrh DN = 600, 00 mm. Minimální výška násypu je 1,30 m, délka propustku je 

12,00 m. 

  

6. 11. Odvodnění 

 

 Odvodnění vozovky a zemní pláně na přeložce silnice II/457 a jejich napojení pomocí 

podélných a příčných sklonů vozovky a zemní pláně ze svahu násypů a zářezů do otevřených 

příkopů trojúhelníkového tvaru s nezpevněným dnem, zde je voda dále převáděna do vodních  
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toků a do volného terénu. V místech křižovatek a sjezdů na účelové komunikace bylo 

navrženo trubní vedení dimenze DN = 600,00 mm a DN = 300,00 mm. 

 

6. 12. Bezpečnostní zařízené 

 

 Na navržené trase přeložky silnice II/457 byly navrženy záchytné systémy a to 

zábradelní svodidla a zábradlí u mostních objektů a propustků. Záchytný systém u mostního 

objektu přes potok Olešnici je tvořen na pravé straně ze zábradelního svodidla délky 170,00 

m a na levé straně pouze ze zábradlí délky 100,00 m a to z důvodu rozhledu z křižovatky 

Ondřejovice. U mostního objektu přes potok Skřivánkovský je po obou stranách navrženo 

zábradelní svodidlo délky 35,00 m dále u mostního objektu přes vodní tok u oboustranného 

sjezdu, byl záchytný systém řešený zábradelním svodidlem délky 50,00 m. 

 

6. 13. Podmiňující předpoklady 

 

 Navržená přeložka silnice II/457 koliduje v některých částech s inženýrskými sítěmi a 

bude nutné přeložit i několik inženýrských sítí a především: 

 Dálkový optický kabel přenosné sítě O2 

 Vedení elektrizační soustavy VN 115 kV 

 Vedení vodovodní sítě 

 Vedení vysokotlakého plynovodu VTL 

 

6. 14. Ochrana životního prostředí přírody a krajiny 

 

 Trasa přeložky silnice II/457 navržena co nejvíce s ochranou na životní prostředí 

přírody a krajiny. Trasa neprochází zastavěným územím a křižující lokální biocentra a 

biokoridory jsou vedeny pod mostními objekty. Trasa přeložky byla vedena co nejvíce po 

terénu, aby netvořila dominantní prvek v krajině. 
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6. 15. Odhad nákladů 

 

 Přibližný odhad nákladů na hlavní stavební práce pro přeložku silnice II/457 a jejích 

napojení byl stanoven podle investičních nákladů ÚÚR ceny jsou aktualizované k roku 2012 

(Tab. 6- 7). Ke stanovené ceně připočtena rezerva 15 %. [19] 

 

Kategorie 

prací 
Položka 

Měrná 

jednotka 

Cena za 

měrnou 

jednotku 

Celkem 

jednotek 

Cena celkem 

[Kč] 

Zemní práce 

Kácení stromů 

listnatých (kmen do 

300 mm)  

ks 130 100 13 000 

Odstranění pařezů 

(kmen do 300 mm) 
ks 225 100 22 500 

Kácení stromů 

jehličnatých (kmen 

do 300 mm)  

ks 74 300 22 200 

Odstranění pařezů 

(kmen do 300 mm) 
ks 225 300 67 500 

Sejmutí ornice s 

přemístěním do 250 

m 

m
3
 83 19 800 1 643 400 

Výkopy pro liniové 

stavby (Zářez) 
m

3
 67 41 964 2 811 588 

Násypy pro liniové 

stavby 
m

3
 45 18 305 823 725 

Rozprostření ornice 

ve svahu 
m

2
 32 39 640 1 268 480 

Odstranění 

povrchů 

asfaltový povrch 

(frézování) 
m

2
 270 7 950 2 146 500 

Konstrukce 

vozovky 

Skladba D1 - N -1 -

IV - P III 
m

2
 1 295 41 705 54 007 975 

Mostní 

konstrukce 

mostovka 

monolitická 

betonová předpjatá 

m
2
 2 726 38 384 104 634 784 

Rezerva 15% pro přeložku inženýrských sítí, propustků a 

bezpečnostních zařízení bez započítání mostní kce. 
9 424 030 

Celková cena stavebních prací bez DPH 176 885 682 

Celková cena stavebních prací s DPH 21 % 
214 031 675 

Kč 

Tab. 6- 7: Přibližný odhad nákladů  
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7. Závěr 

 

 Předmětem bakalářské práce je navrhnutí přeložky II/457 mezi Ondřejovicemi a 

Zlatýma Horami s řešením napojení stávajících komunikací pomocí křižovatek nebo sjezdů, 

odklonit tranzitní dopravu od města Zlatých Hor a zlepšit technický prvky trasy. 

Současný stav je nevyhovující z hlediska směrového, výškového vedení a ze zvyšující se 

intenzity tranzitní dopravy městem Zlaté Hory, kde především zatěžuje dopravu ve městě 

nákladní doprava. 

  

V rámci technické studie byla zpracována jedna varianta a podrobně zpracována. 

Varianta odpovídá směrovému vedení v zadaném koridoru D013 podle ZÚ města Zlatých 

Hor, tento koridor byl převzatý ze ZÚR Olomouckého kraje. Navržená trasa splňuje 

podmínky kladené na její technické parametry dle platné legislativy. Křižovatky navržené na 

trase splňují požadavky na bezpečný a pohodlný průjezd vozidel dle platné legislativy. Pro 

návrh mostních konstrukcí je třeba věnovat vetší pozornost nejen z technických podmínek, ale 

i z důvodu, že výrazně zvyšuje celkové náklady na realizaci stavby. Celková cena realizace 

stavby je orientačně odhadována na 214 mil. Kč. 

 

 Realizace přeložky silnice II/457 by pro danou oblast přineslo mnoho výhod, 

především pro ekonomický rozvoj oblasti města Zlaté Hory, pro zlepšení tranzitní dopravy 

směrem na Polsko a dále pro zlepšení ekologických podmínek ve městě Zlaté Hory. 
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