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Základní termíny

Místní komunikace –

Prostor místní komunikace 

místní komunikace je vymezen 

obdobné plochy. [1]

rovozem. . [1]

Kapacita místní komunikace
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B. p. v. Balt po vyrovnání (výškový systém) 

HK hlavní pozemní komunikace 

k. ú. katastrální územní 

m. n. m. 

MSK Moravskoslezský kraj 

OK

PD projektová dokumentace

PK pozemní komunikace 

RDPI 

SŽDC 

TNVk 

vozidel v návrhovém období 25 let 

ÚK

ÚKD

ul. ulice 

ÚP územní plán 

ÚÚR Ústav územního rozvoje 

VK vedlejší pozemní komunikace 

VPS 

VV

ZPF 

ZÚR Zásady územního rozvoje 

ŽP 
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1.

1.1 Stavba 

Název stavby: Spojka silnic I/56 a II/469

Místo stavby: Moravskoslezský kraj, okres Opava 

Katastrální území: 639711

Druh stavby: Dopravní –

1.2 Zadavatel 

Jméno: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební (FAST) 

Adresa: 

708 33 Ostrava - Poruba 

Telefon: 597 321 318, 

Fax: 597 321 356 

E-mail: fast@vsb.cz

1.3 Dodavatel

Jméno: Bc. Tomáš Matušek

E-mail: mat720@vsb.cz
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2.

Tato technická studie „Spojka silnic I/56 a II/469 v

diplomová práce.

2.1 Vztah k programu rozvoje PK

Spojka silnic I/56 a II/469 je navržena v . Tato stavba je 

v

ena v trase Opava – Ostrava –

Frýdek Místek – Frýdlant nad Ostravici – Bíla“ a „II/469 vedenou v trase Ostrava Poruba -

– – státní hranice s Polskou republikou“.

Spojka silnic I/56 a II/469 je také navržena s

2.2 el a cíle technické studie

Cílem této technické studie je návrh spojky silnice II/469 a I/56 v souladu s normou 

ve vymezeném koridoru 

v

Studie se dále bude zabývat 

2.3

Mezi hlavní silnic II/469 a I/56 je plánovány r , v ÚP

zastavitelné plochy pro novou 

výstavbu „Z 1.4 – BI – Individuální bydlení v RD s

charakterem“ a „Z 1.79 – VD – Výroba a skladování s drobnou výrobou a výrobními 

službami“ .
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Obr. 2-1: Ú elnými plochami a plochami pro územní rozvoj. 

[2]

– – Dolní Benešov – – Ostrava – Frýdek 

Místek – Frýdlant nad Ostravicí – Hlavatá) a silnice II/469 (Ostrava-Poruba – –

Hlu – – státní hranice s Polskou republikou). 

konstrukci silnic a budov v jejím blízkém okolí. Silnice I/56 je dv

a stávajícímu stavu nevyhovující. Pro silnici 
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Obr. 2- [2]

Kategorie silnice II/469 je to 

zejména z

Obr. 2-3
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vede významná – – Ostrava Svinov –

Polanka nad Odrou – Nová Horka – Kunín – – –

– Olomouc – Plumlov – Ostrav u Macochy – Brno – Tidlochovice – Hevlín), která 

rozvoj lokální cyklistické dopravy, která povede k jejímu

turistiky a dojde k

Obr. 2-

3. Stanovení zájmové oblasti 

3.1 Základní poznatky vymezeného území 

kraji 
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Moravskoslezském. 

ze cca 2100 ha. 

Opavskému 

a blízkosti .

Najdeme a polygraf a

strojírenský. V minulosti se v je nyní zastavena.

3.2

3.2.1

atkou na silnici II/469 a spojkou silnic 

se silnicí II/469. 
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Obr. 3-1: Zobrazení [3]

3.2.2 Konec stavby 

Konec stavby je situován silnice I/56 a „spojky silnic II/469 a 

I/56“

Obr. 3-2
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3.3 Vymezení území pro hledání reálných variant 

Území pro hledání reálných variant bylo navrženo v

koridorem s Pro tento koridor byla zabrána zastavitelná plocha (s 

31). Vymezené území se nachází v

3.4

žádné jiné požadované místa. 

3.5

Obr 3-
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4. Výchozí údaje pro návrh variant 

4.1 Podklady 

Územní plán n

Katastrální mapa

Ortofotomapa

Polohopis

Výškopis

Mapa toku vody 

Mapy ze serveru www.google.maps.com

–

2009

4.2 Kategorie, t da, návrhová kategorie funk ní skupina a typ p ného 

uspo ádání PK

Spojka silnic II/469 a I/56 navržena jako místní komunikace – S , s funkcí 

s

údaje). Navrženy

s chodníkem.

MS 12,5/7,5/50 je

varianta. Varianta obsahuje

dopravy zeleným pásem -1.
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Tab. 4- 12,5/7,5/50 

Jízdní pruh - a 3,25 x 2 6,5 [m]

Vodící pás - v 0,5 x 2 1 [m]

3 x 1 3 [m]

- cz 2 x 1 2 [m]

Prostor místní komunikace 12,5 [m]

Hlavní dopravní prostor 7,5 [m]

Pro druhou variantu

viz tab. 4-2.

Tab. 4- ádání místní komunikace MS 9,5/7,5/50 

Jízdní pruh - a 3,25 x 2 6,5 [m]

Vodící pás - v 0,5 x 2 1 [m]

- Bo 0,5 x 1 0,5 [m]

Chodník - ach 0,75 x 2 1,5 [m]

Prostor místní komunikace 9,5 [m]

Hlavní dopravní prostor 7,5 [m]

Pro spojku silnic II/469 a I/56 navržena varianta MS 12,5/7,5/50. Varianta je 

návrh typu 

je provoz

cyklostezky na H

a lokální cyklistickou trasu 

z
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4.3 Char

zástavba). [5]

4.3.1 Silnice I/56 

Tato silnice nadmístní Opavy a Ostravy,

vedena v trase „Opava – – Dolní Benešov – – Ostrava – Frýdek Místek –

Frýdlant nad Ostravicí – Hlavatá“ s . Ve své stávající poloze 

je ín (ulice ulici Ostravskou 

a z hlediska 

urbanisticko- -obslužnou 

s . Vzhledem k celkovému množství 

složky dopravy je tento stav 

nevyhovující. [5]

4.3.2 Silnice II/469

regio -

hranicí s Polskou republikou s

hlediska urbanisticko- funkcí 

do - a s .

4.3.3 Místní komunikace 

Spojka silnic Markvartovická a

urbanisticko-dopravní funkci 

obslužnou a - obslužnou, s funkci obslužnou C2 a .

První komunikace vymezena v

I/56“ s ,

Druhá komunikace 
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.

4.3.4

.

Obr. 4-1: Zobrazení souvisejících komunikací v

4.4

dráhu. Ale v ZÚR

s Ostra

silnic II/469 a I/56“ bere ohled na možný výskyt dráhy, ale detailní návrh však není 
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Obr. 4-2: Zobrazení trasy vlakotramvaje v

4.5 Požadavky na k

4.5.1 na silnici II/469

Obr. 4- II/469 (pohled z S
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4.5.2

dopravy na silnici I/56. 

Dalším požadavkem je navrhnout nebo upravit vjezd na stanici pohonných hmot 

(Shell). 

Obr. 4-

satelitním snímku [6]
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Obr. 3-4: Fotografie budoucího napojení na silnici I/56 (pohled z S

Ostravy)

4.6

Dle dostupných 

Vychází se z

roce. 

roce 2010 je stanovena výhledová intenzita dopravy pro rok 2040. 

pro rok 2040 jsou 

stanoveny v tab. 4-5.

= (1)

Kde:

Ivi výhledová intenzita dopravy pro danou skupinu vozidel [voz/den], [voz/h]

Imi výchozí intenzita dopravy pro danou skupinu vozidel [voz/den], [voz/h]

kpi koeficient prognózy intenzit dopravy pro danou skupinu vozidel [-]
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Tab. 4-3: Koeficient prognózy dopravy Kpi stanoven 

dle TP 225

Silnice

Rok I II+III

2010 1 1

2040 1,17 1,06

Tab. 4-4: Koeficient prognózy dopravy pro všechny druhy vozidel  (SV)  Kpi stanoven dle 

TP 225

Silnice

Rok I II+III

2010 1 1

2040 1,59 1,54

Obr. 4-
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Tab 4-5: síti v

intenzity 

    2000 2005 2010 2040

  

  
TNV SV TNV SV TNV SV TNV SV

I/56 7-0756 
853 6841 1769 7493 1070 6830 1252 10860

I/56 

 I/56 7-0752 

1219 12389 3383 14973 2131 14403 2493 22901
Ostravská 

 I/56 7-0754 

1183 10650 3178 15858 2133 13252 2496 21071
Ostravská 

 I/56 7-0751 

1161 12123 3545 16127 1662 9741 1945 15488
Opavská 

                

II/469 7-2781 

366 6581 1168 6821 892 7105 946 10942
-Armády 

Výhledová prognóza intenzity je stanovena kvalifikovaným odhadem a analýzou 

Výchozí údaje pro stanovení prognózy „spojky silnic II/469 a 

hodiny (Išh) v – 16 hodin (firmou UDIMO).

lice 

–

armády – Opavská“. Intenzity z jsou „Spojce silnic II/469 a I/56“. 

o silnici 

intenzita stanovena 

koeficientem prognózy dopravy dle TP 225. jsou 

tab. 4-6.
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Tab. 4-6: Výchozí intenzity a prognóza intenzity

eskoslovenské armády II/469

II/469

2007 2010 2040

Išh Išh Išh

TNV SV TNV SV TNV SV

Opavská      > 18 238 18 244 22 388

Opavská 13 233 13 239 16 380

Obr 4-5
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Obr. 4-6: Kartogram 

Ostravská [7]

Prognóza intenzity dopravy na „spojce silnic II/469 a I/56“ tab. 4-7. Pro 

prognózu intenzity dopravy s 64 v –

.

mezi 15 – 16 hodinou 

Opavy do Ostrav

pro jednotlivé dopravní proudy
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jako hodnota intenzity na ulici Opavské k Markvantovické.

Tab. 4-7: Prognóza dopravy na spojce silnic II/469 a I/56 pro výhledový rok 2040

Druh dopravy Išh RPDI

- TNV 24 214

Všechny vozidla - SV 491 4424

Tab. 4-8: Prognóza využitelnosti pro jednotlivé jízdní pruhy pro všechny vozidla ve 

výhledovém roce 2040 – 16 hod.)

jízdní pruhu Využitelnost Išh RPDI

27% 131 1184

73% 360 3240

nedojde k S I/56 by byla 

podílu tranzitní dopravy 4% a výhledové intenzity 360 vozidel/hodinu pro 

jsou parametry komunikace vyhovující, když hodnoty jsou menší než 

podílem tranzitní dopravy 5%.

5. Charakteristika území 

5.1 Širší vztahy v území 

Ostrava a Opava na tuto komunikaci se napojuje silnice II/469.

Silnice I/56 je v sou komunikací I/11, která je vedena v trase „Státní hranice se 

Slovenskou republikou – – – – Ostrava – Opava – Bruntál –

Šumperk – Hradec Králové“ a
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Silnice I/56 v dopravní vazbu na obsluhu území Opavská a napojení na 

Obr. 5-

5.2

. Dle tvaru povrch

. Nadm 250 m. 

n. m. s kolem 20 m.

holocenní denudací a fluviální a deluviální akumulací. [9]

5.3

hledisk nenachází 

žádné ložisko nerostných surovin.  Pouze v

Trasa se nenachází na poddolovaném území.
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5.4 Geotechnické a inženýrsko geologické údaje 

Geomorfologicky leží území v systému Hercynském, subsystému Epihercynské 

nížiny, provincie je (II) (II1),

oblasti Slezská nížina (II1A) a celku Opavská pahorkatina (II1a-1)

pahorkatina. 

Fytogeografick M a okrsku Opavská 

pahorkatina (74-b).

Reliéf je z

mocnost je v -10 m. 

5.5 Hydrogeologické a meteorologické charakteristiky 

Z území

klimatické oblasti MT 10 –

ckou oblast MT 10 jsou uvedeny v 

následující tabulce 5-1. [9]
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Tab. 5-1: Hodnoty pro klimatickou oblast MT 10 [9]

Klimatická oblast MT 10 

40 – 50

110 – 130

teplota v lednu: -2 až -3°C 

17 – 18°C 

Srážkový 400 – 450 mm 

Srážkový úhrn v zimním období: 200 – 250 mm 

50 – 60

Typický srážky

blízkostí ná oceanitým územím. Srážky se zpravidla 

srážky. [9]

Obr. 5-2: Mapa klimatických oblastí podle Quitta [10]

5.6 Technická infrastruktura

Trasa „Spojky silnici II/469 a I/56“ plynovod na dvou místech, a to plynovod

VTL 65331 DN 150 a VTL 65332 DN 150. 

ložku elektrického vedení. Trasa
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s v dvakrát k

– L192.

Další technická 

Obr. 5-3: Zobrazení technické infrastruktury v -

5.7 Ochranná pásma

Trasa místní komunikace má ochranné pásmo 15 m od osy komunikace. Trasa 

v

pásma silnic se s technickou infrastrukturou viz kapitola 

5.6 Technická infrastruktura. tabulce 5-2. Trasa také 

kapitole 4.4.

Trasa vedena podél vodního toku Jesenka, ale nezasahuje do jejího ochranného pásma.
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Tab. 5-2 Ochranné pásma respektována v PD 

Komunikace I. t 50,0 m od osy komunikace 

20,0 m od osy komunikace 

15,0 m od osy komunikace 

Celostátní a regionální dráhy 60,0 m od osy krajní koleje 

Vodní toky 6,0 m o

Venkovní vedení VN 

20 m od oplocení objektu 

Vodovody, kanalizace 1,5 m od osy potrubí 

Plynovody VTL 4,0 – 8,0 m od osy potrubí dle profilu

5.8 Citlivost území z

Stavba neleží ve významném citlivém území z

s

Oblast

Ostravska, která je velmi postižena tímhle problémem. Tato stavba nezhorší situaci 

v minimálnímu zlepšení emisi. O

významnýc neustálému 

zastavování a roz

Stavba navržena s ohledem, aby nenarušila krajinný

dominantní prvek v
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6. Základní údaje pro návrh variant

Trasa spojky silnic II/469 a I/56 v

Z podobnosti 

oložena jejich výkresová dokumentace. Byla vybrána varianta, která je 

navržena s

6.1

Celková délka trasy je 1,4

Prvním 

90,06m. Následuje pravostranný oblou m

s délkou L1=427,80 m . Další oblouk je 

a mezi délce  P2=417,34 m. Stejno 

icemi o

km 197 73

parametrem 

A3.1=A3.2=79,58 m vý oblouk

R3=126,66 m .

1

oblouku je R4=237,21 

m.

úsekem P5=33,45 m. 

ohledem na návrhovou rychlost 50km/h, tak aby 
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p

6.2 Výškové vedení

Výškové vedení navržené II/469 ve 

výšce 250,40 m n. m.(B. p V.), niveleta klesá ve sklonu - 26 km. 

o délce 66,07 m a niveleta stále klesá ve sklonu -2,55 %. Ve 

sta a oblouk 

niveleta stále klesá ve sklonu - navazuje vypuklý výškový oblouk o 

3=8500 m 

-

1,108 75 km a násle

5 9

kde se napojuje na bu iveleta 

. p V.).

Niveleta spojky má maximální sklon -2,55% a minimáln

bude komunikace vhodná pro 

-
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Niveleta spojky je navržena tak, aby co nejvíce kopírovala stávající terén a 

minimalizovala náklady na provedení a v

6.3

navržena 

plynule pomoci vzestupnic a sestupnic a jejich délka Lv=Ls=20 m je stanovena dle normy 

minimální a maximální sklon vzestupnic. Vzestupnice a 

a jednostranný 

-

V Dochází 

k

z poloviny vložena do druhého oblouku. V

Styk vzestupnice a sestupnic ého oblouku (3 a 4 oblouk) se zaoblí 

6.4

z

omunikace.  První 

K atky jsou pouze 

kami v programu 

AutoTurn a jsou zobrazeny v

a .

o délce 16,5 m viz obr. 6-1.
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Obr. 6-

6.4.1

Tato navržena jako okružní. Nachází se a její 

napojení k

s jednopruhovou komunikací

z

ntace k 

Na silnici II/469 je výhledový RPDI 10942 voz/24 hod, na spojce silnic II/469 a I/56

kvalifikovaným

dostáváme hodnotu 15 566 voz/24 hod. Takovému dopravnímu

s jedním pruhem na jízdním pásu vyhoví.
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navržen jízdní pás s

I/469 a I/56 má vjezd

14,5m. Výjezd je široký 5,75m s

cyklisty a chodce. Je

silnice II/469

zaoblení 14,5 m a výjezd široký 5,5 m s

a širokém v

délce 

50

jezd široký 4,75m 

s

Poslední 

Vjezd je široký 5 m s

deno v délce 50 m od vjezdu a výjezdu do (z

. Roz

chodce jsou osazeny hmatnými a varovnými pásy pro osoby slabozraké.
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6.4.2 obslužnou komunikací 

a jedná se o stykovou 

komunikaci. Hlavní komunikací je stanovena spojka silnic.

žní komunikace je 5,5 m. Nároží stykové 

.

6.4.3

Oboustranný obsluze 

polní cestou je 

7 m. 

6.4.4

k

silnic II/469 a I/56. Vedlejší komunikace má parametry MS 11,5/6,5/50. se

odhaduje je zde 
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kem typu A. 

90°. 02 a je široký 3 m a dlouhý je 11,9 m. 

tický pás pro cyklisty a chodce, který je

v

varovné pásy pro slabozraké osoby.

hlavní komunikaci „ Hlavní komunikace“. Dále

6.4.5

alternativy Nachází se na konci trasy ve stani

Do okružní 

a to na spojka silnic, S do (od

S okružní k

PHM. Na spojce silnic II/469 a I/56 je RPDI 4424 voz/ 24 hod, na silnici I/56 je RPDI 

10860 voz/ 24 hod, suma RPDI je 15284 voz/24 hod a takovému dopravnímu zatížení 

s jedním jízdním pruhem na okružním jízdním pásu vyhoví, ale 

v vždy vytížen zejména 

z se 
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na spojce má výjezd široký 5,25 m s

o hmatné a varovné pásy. Rozší

plynule, a to v

rekultivováno.

od (do

oký 4,5 m 

s

dlouhý 

polohy. Z

s

provedeno

také osazené svodidlo v délce 130 m (viz Výkresová dokumentace)
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6.4.6

plynule a 

to v dé

Výjezdová v do je široká 4,

Vjezd do 5 m s a je zde realizován 

, .

dlouhý 38,3 m a široký 7,35

m a zaoblena polo

25 m.

,
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lící 

6.4.7

V

na m a jeden 

jízdní pruh široký 5 m

2 m

y na spojce má výjezd široký 5,5 m s

25 ,5 m s m. Vjezdová a 

m a širokým 5,35 m, 

jízdní pruhy výjezdové a 

výjezdov lynule a to v délce 25 m od jízdního pásu okružní 

ká 3,9 m, jedná se o 

y na silnici I/56 od (do

9,25

jízdního
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(Zrychlovací úsek La=20 m, Manévrovací úsek Lm=37,5 

Vjezd d je 

široký 7,75 m s R

pruhu (

(s Lr=70 m,

s délkou zpomalovacího úseku Ld=51,951, s délkou ).

.

je dlouhý 11 m a široký 6,1

do) Ostravy s jedním jízdním pruhem je široká 5 m

s

ši 9,5 m a R vo od 

tak,

.

azovacího úseku Lv=40 m, s délkou 

zpomalovacího úseku Ld=13 m a s

s délkou 13,8 m a

a zúžení 

jízdních pruhu provedeno vodorovným dop realizováno

v souladu

6.5 Konstrukce vozovky

.

preventivních 

jhorší typ podloží PIII. 

-
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N-IV-PIII. Jednotlivé vrstvy jsou vyobrazeny v Tab. 6-1.

Tab. 6-1: Skladba netuhé vozovky D1-N-IV-PIII na jízdním pásu spojky silnic II/469 a 

I/56

D1-N-1-IV dle TP 170 - Jízdní pás  MS 12,5/7,5/50

ACO   11+ Asfaltobetonová obrusná vrstva 40 mm

ACP    16+ Asfaltobetonová podkladní vrstva 90 mm

MZK 200 mm

ŠDa min 150 mm

Celkem min 470 mm

byla

na, TNV)

Dle katalogových listu navržena netuhá vozovka D2-N-3-O-PIII a to z

s využitím stezky in- zobrazena v tab. 6-2.

Tab. 6-2. Skladba netuhé vozovky D2-N-3-O -

D2-N-3-O-PIII dle TP 170 -

ACO Asfaltobetonová obrusná vrstva 50 mm

Rmat Recyklovaný materiál 50 mm

MZK min 200 mm

Celkem min 300 mm

6.6
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sklonem. Z

proveden ze dvou dlažebních kostek v betonovém loži ve sklonu 6 % a dále svedena do 

unikace a 

Ve stan

– 1,225 97 km a ze záchytné jímky bude voda dále 

V –

vpusti. Odkud je voda svedena do stávajícího

Z

6.7

6.7.1 Autobusové zastávky

protože

zastavitelná plocha „Z1.4 – BI – Individuální bydlení v RD s

charakterem“ je 

vybudovat na spojce silnic autobusovou zastávku v zálivu 

jízdním pruhu. 
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Obr. 6-

6.8 Technická infrastruktura 

e

a

0,02 vysokotlakým plynovodem VTL 

65 331 – DN 150.

elektrické energie VN 22 kV – L192.

944 68 vysokotlakým plynovodem VTL 

65 332 – DN 150.

edení 

elektrické energie VN 22 kV – L192.

družstva“.
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93 05

elektrické energie VN 22 kV – L192.

6.9 Bilance základních 

známy a bude nutné stanovit ve vyšším stupni projektové dokumentace. Sejmutá ornice 

yt poskytnuta k Celková plocha spojky II/469 a 

I/56 zobrazena v následující tabulce.

Tab. 6-3: Celková plocha spojky silnic II/469 a I/56

Katastrální území 2)

36014

Objemové kubatury zemních prací jsou stanoveny programem Autodesk Civil. 

Objemy kubatur zemních prací jsou zobrazeny v následující tabulce.

Tab. 6-4: Objem kubatur zemních prací

Kubatury zemích prací Celkový objem (m3)

Výkop 6069

Násyp 2087

6.10

pro realizaci spojky silnic II/469 a I/56 byl stanoven na 

30% z
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Tab. 6-

Kategorie 
práce Položka jednotka

Cena za 
MJ

Celkem 
jednotek Cena položky

Zemní 
práce

ks 100
Sejmutí ornice s 

250 m (tl. 200
mm) m3 7202,8

liniové stavby m3 6069

Uložení sypaniny 
do náspu m3 2087

ornice ve svahu m2 36014

Konstrukce 
vozovky

Skladba                        
D1-N-1-IV-PIII m2 10740

Skladba                        
D2-N-3-0-PIII m2 4320

Rezerva 20 % 3 852 711

Celkem 23 116 264

Tab. 6-

Kategorie 
práce Položka jednotka

Cena za 
MJ

Celkem 
jednotek Cena položky

Okružní 

var. A

Rekultivace 
trasy m2 1350

Frézování
komunikace m2 881

Skladba                        
D1-N-1-IV-PIII m2 1750

Asfaltobetonový 
kryt m2 881

Rezerva 30 %

Celkem
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Tab. 6-

Kategorie 
práce Položka jednotka

Cena za 
MJ

Celkem 
jednotek Cena položky

Okružní 

var. B

Rekultivace 
trasy m2 2982

Skladba                        
D1-N-1-IV-PIII m2 2251

Rezerva 30 %

Celkem

Tab. 6-

Kategorie 
práce Položka jednotka

Cena za 
MJ

Celkem 
jednotek Cena položky

Okružní 

var. A

Rekultivace 
trasy m2 1350

Frézování
komunikace m2 1241

Skladba                        
D1-N-1-IV-PIII m2 2528

Asfaltobetonový 
kryt m2 1241

Rezerva 30 %

Celkem

6.11 Zhodnocení variant

jsou zhodnoceny a to váženým 

- nejhorší, 1 –

v následující tabulce. 
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Tab.6-9: Tabulka zhodnocení OK na S I/56 v

Posuzovaný parametr 

 

Var. A Var. B Var. C 

 2 2 1 

 3 3 1 

 2 1 3 

 1 1 2 

 1 2 3 

 1,80 1,80 2,00 
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7.

V rozsahu technické studie byl proveden návrh spojky silnic II/469 a I/56 v se 

souladem územního plánu, byla vyhledána ideální alternativa navrhnuté trasy a navržen 

Na 

s . Je provedeno zhodnocení návrhu 

I/56 váže

v

pro cyklisty a chodce. Cyklistická trasa naváže na stávající cyklistické trasy 

v mikroregionu a dojde k

Orient

intenzity do
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