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ANOTACE 

 

Práce je technickou studií, která řeší návrh přeložky silnice II/477 v úseku Vratimov – 

Řepiště. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. První část obsahuje textovou dokumentaci 

s popisem řešeného území, návrhy variant řešení, orientační odhad nákladů, porovnání 

navržených variant a výběr nejvhodnější varianty. Druhou část tvoří projektová dokumentace 

dle platných norem, která obsahuje výkresovou dokumentaci stávajícího stavu, výkresovou 

dokumentaci nového stavu a technickou zprávu. Samotný závěr práce obsahuje celkové 

zhodnocení studie a doporučení výsledné trasy. 

 

Citace: 

PIŠTEK, Petr. Přeložka silnice II/477 v úseku Vratimov – Řepiště. Ostrava, 2013. 74 s. 

Diplomová práce. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Vedoucí práce Ing. 

Tomáš Seidler, Ph.D. 

 

Klíčová slova: 

Silnice, místní komunikace, účelová komunikace, křižovatka 

 

 

 

 

 

The work is a technical study that addresses the relocation proposal in the section of 

the road II/477 Vratimov - Řepiště. The work is divided into two main parts. The first part 

contains a text file describing the area in question, suggestions of alternative solutions, the 

approximate cost estimation, comparison of proposed alternatives and select the most suitable 

option. The second part consists of project documentation in accordance with applicable 

standards, which contains drawings of the current state, the new state of drawings and 

technical reports. The conclusion of this work includes an overall assessment of studies and 

recommendations resulting route. 

 

Keywords: 

Road, highway, tertiary road, crossing
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SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ 

 

Slovní značení: 

ACL  - Asfaltový beton - pro ložní vrstvu 

ACO  - Asfaltový beton – pro obrusnou vrstvu 

č.p.  - Číslo popisné 

ČHMÚ - Český hydrometeorologický ústav 

ČSN  - Česká státní norma 

CHKO  - Chráněná krajinná oblast 

m. n. m.  - Metrů nad mořem 

MOK  - Místní obslužná komunikace 

MZ  - Mechanicky zpevněná zemina 

NN  - Nízké napětí 

PMH  - Penetrační makadam hrubý 

R-mat  - Zvlhčená a zhutněná recyklovatelná asfaltová směs bez přidání pojiva  

ŠDA  - Štěrkodrť 

TDZ  - Třída dopravního zatížení 

TNV  - Těžká nákladní vozidla 

TP  - Technické podmínky 

ÚSES  - Územní systém ekologické stability 

VN  - Vysoké napětí 

 

Výpočetní a ostatní značení: 

A  - Plocha odvodňované plochy    [m
2
]  

C  - Součinitel odvodňované plochy    [-] 

i  - Intenzita deště      [m
3
] 

IC  - index konzistence      [-] 

Imd  - Návrhová hodnota indexu mrazu    [°C] 

J  - Spád propustku      [%] 

L  - Délka propustku      [m] 

Qn  - Návrhový průtok      [m
3
/s] 

td  - Časová jednotka trvání deště    [s] 

Vr,02   - Vrcholové zatížení provozního výpočtového zatížení  [kN/m] 

Vu  - Vrcholové zatížení extrémního výpočtového zatížení  [kN/m] 
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1. ÚVOD 

 

Pro svou diplomovou práci jsem si vybral téma “Návrh přeložky silnice II/477 v úseku 

Vratimov – Řepiště“ a jejím cílem bylo vytvořit práci, která formou technické studie popisuje 

zadanou problematiku. 

 

První část práce tvoří textová dokumentace, která systematicky popisuje řešené území 

a dotčené komunikace, mapuje potřebnost úprav a navrhuje varianty řešení. Řešení přeložky 

silnice II/477 se dotýká katastrálního území obce Řepiště a je navrženo ve třech variantách. 

Návrh tras vychází z již zpracovaného územního plánu obce Řepiště, kde je pro danou 

přeložku vyčleněn územní koridor. Dvě varianty jsou řešeny přibližně v trase a koridoru 

vymezeném územním plánem obce Řepiště, který plně respektuje nadřazenou územně 

plánovací dokumentaci. Třetí varianta se snaží vyřešit tento problém na menší trase 

a s tvorbou nových křižovatek v menším počtu. Taktéž je respektována územní rezerva 

pro směrovou a výškovou úpravu silnice III/4794 vedoucí z Řepišť do Paskova. Parametry 

navržených variant přeložky silnice II/477 odpovídají silnici II. třídy v návrhové kategorii 

S 9,5/70.   

 

Do práce je zahrnuto porovnání navržených variant a výběr nejvhodnější varianty 

včetně orientačního odhadu nákladů. Závěr textové dokumentace obsahuje celkové 

zhodnocení studie a doporučení výsledné trasy. 

 

Vybudováním přeložky silnice II/477 dojde k odstranění problematického místa 

a k zásadnímu zlepšení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu v obci včetně zlepšení 

životního prostředí.  

 

Druhou část diplomové práce tvoří projektová dokumentace zpracovaná dle platných 

norem, která obsahuje výkresovou dokumentaci stávajícího stavu, výkresovou dokumentaci 

nového stavu a technickou studii.  
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2. OBECNÝ POPIS DOTČENÝCH KOMUNIKACÍ  

 

 Územím obce Řepiště procházejí silnice II/477 a III/4794. Na tyto komunikace 

pak navazuje síť místních a účelových komunikací. Silnice II/477, která se nachází 

v Moravskoslezském kraji, spojuje mezi sebou město Ostrava a vesnici Baška. Mezi těmito 

lokalitami dále silnice směrem od Bašky prochází postupně Frýdkem – Místkem, Lískovcem, 

Řepišti a Vratimovem, až se nakonec v Ostravě napojí na silnici II/478. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 – Zájmová pozemní komunikace [16] 

 

 Pokud se na silnici zaměříme z urbanisticko – dopravního hlediska, plní silnice II/477 

funkci jako sběrná komunikace, ať už se jedná o katastrální území obce Řepiště, 

nebo Vratimov. Silnice spadá do funkční skupiny B a jedná se o dvoupruhovou směrově 

nerozdělenou komunikaci.  

 Hlavním důvodem, proč se musí řešit tato přeložka je úsek na silnice II/477, 

který je složen ze dvou protisměrných směrových oblouků, které jsou mezi sebou spojeny 

přímým úsekem a nachází se mezi první a druhou úrovňovou křižovatkou (viz Obr. 2). 

 

 Úrovňová křížení  

 V řešeném území, což je úsek mezi obcí Řepiště a obcí Vratimov, se nacházejí celkem 

4 úrovňová křížení s ostatními silničními komunikacemi.  
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První z těchto křížení ve směru od obce Řepiště k obci Vratimov, je mezi ul. Mírová, 

která se nachází na již zmiňované silnici II/477, a ulicí Úvozová ležící na místní obslužné 

komunikaci, napojují místní část Návsí. Jedná se o stykovou křižovatku.  

Druhé křížení je rovněž ve tvaru stykové křižovatky a nachází se na styku ulic Mírová 

a ulice Cihelní. Ulice Cihelní se nachází na silnici III/4794.  

Předposlední třetí křižovatka je stejně jako dvě předchozí styková ve tvaru T a nachází 

se na křížení ulic Mírová a Oldřicha Stibora, která je v územním plánu vedena jako místní 

obslužná komunikace.  

Čtvrté a zároveň poslední úrovňové křížení je stejně jako všechna předchozí stykové 

a na zájmovou silnici II/477 přivádí účelovou komunikaci z pozemku Dolu Paskov.  

 

 

Obr. 2 – úrovňová křížení [13] 

 

 Odvodnění komunikací 

 Odvodnění stávající trasy silnice II/477 zajišťují lichoběžníkové příkopy, které jsou 

umístěny podél obou stran hlavní komunikace, stejně tak je tomu u komunikací přilehlých. 

V celé trase stávajícího stavu se nachází dva propustky, které mají za úkol převést 

povrchovou vodu z jedné strany komunikace na druhou. V řešeném úseku silnice se mezi 

dvěma protisměrnými oblouky nachází první propustek (Obr 3). Jedná se o trubní propustek 

TZR o průměru 100 cm a jak již bylo řečeno, zajišťuje společně s lichoběžníkovým příkopem 

odvodnění stávající komunikace a přilehlé zemědělské plochy. Vtoková část propustku 

je zpevněna čelem o délce 6,0 m a tloušťce 0,8 m. Samotný vtok propustku je zpevněn 
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kamennou dlažbou tloušťky 0,2 m, která je uložena ve štěrkopískovém loži tloušťky 0,1 m. 

Výtoková část, není opatřena žádným čelem, ale voda je z vtokové části vedena do podzemí, 

přesněji je zaústěna do splaškové kanalizace. Délka propustku, dle výkresové dokumentace 

je rovna 4 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 – Propustek [21] 

 

Druhý propustek (Obr 4) se nachází v místě čtvrtého úrovňového křížení a má za úkol 

převést povrchovou vodu, která stéká do lichoběžníkového příkopu jak z pozemní 

komunikace, tak z přilehlých polí, pod účelovou komunikací vedoucí z pozemku Dolu 

Paskov. Jedná se o ocelový propustek o průměru 600 cm, kdy vtoková část propustku             

je zpevněna čelem o délce 3,4 m a tloušťce 0,4 m. Stejně jako vtoková část propustku             

je řešena i výtoková část propustku. Délka propustku činí 23 m. 
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Obr. 4 – Propustek [21] 
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3. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

3.1 Identifikační údaje 

 

Stavba:   Přeložka silnice II/477 v úseku Řepiště – Vratimov 

Místo stavby:   Řepiště, Vratimov 

Katastrální území:  Řepiště, Vratimov 

Druh stavby:   přeložka 

Objednatel dokumentace: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

    Fakulta stavební – katedra dopravního stavitelství 

    Ludvíka Podéště 1875/77 

    708 33 Ostrava – Poruba 

Stupeň dokumentace:  Technická studie (TS) 

Zhotovitel dokumentace: Bc. Petr Pištek 

    Dolní Sklenov 126 

    739 46 - Hukvaldy 

Generální projektant:  Bc. Petr Pištek 

    Dolní Sklenov 126 

    739 46 - Hukvaldy 

Projektant:   Bc. Petr Pištek 

 

 

3.2 Zdůvodnění studie 

 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava zadala zpracování technické studie, 

jejímž předmětem je úsek mezi obcemi Řepiště a Vratimov. V tomto úseku na sebe navazují 

dva protisměrné oblouky s nevyhovujícími parametry, které ovlivňují bezpečnost jízdy 

vozidel. Přeložka této části komunikace je v Koncepci dopravní infrastruktury 

Moravskoslezského kraje vedena jako veřejně prospěšná stavba – VPS 58. 

Cílem této technické studie je především stabilizace trasy, jež byla vymezena územním 

plánem obce Řepiště. Dále pak musí variantně řešit napojení jednotlivých úrovňových křížení, 

nacházejících se v daném úseku, kterých by se dotkla změna původní trasy. Nová trasa 

odpovídá silnici II. třídy v návrhové kategorii S 9,5/70.  
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3.3 Stanovení zájmové oblasti 

 

Předmětem studie je stabilizace trasy přeložené komunikace a napojení všech 

souvisejících komunikací (Obr. 5). Požadovaná šířková kategorie komunikace je S 9,5/70. 

Návrh trasy vychází z již zpracovaného územního plánu obce Řepiště, kde je pro danou 

přeložku vyčleněn územní koridor. Návrh trasy je tedy v souladu s již zmiňovaným 

schváleným územním plánem.  

 

 

Obr. 5 – Dopravní koridor [17] 

 

Začátek úpravy, je dán navázáním na stávající úsek silnici II/477 v místě autobusové 

zastávky Řepiště, U školy, dle územního plánu. Ovšem z důvodu dodržení směrových kritérií 

pro vytvoření trasy, je začátek úpravy umístěn před autobusovou zastávkou Řepiště, U školy, 

která bude přemístěna. Konec úpravy, je pro každou variantu rozdílný. Varianta A, která 

kopíruje trasu vymezenou v územním plánu, končí za stykovou křižovatkou, kdy se na silnici 

II/477 připojuje výjezd z pozemku Dolu Paskov. Varianta C má svůj konec rovněž za touto 

křižovatkou ovšem v jiném staničení než varianta A. Konec úpravy u varianty B je umístěn 

mezi stávající křižovatkou ulic Cihelní a Mírová a křižovatkou ulic Mírová a Oldřicha 

Stibora. V rámci úpravy připojení silnice III/4797 na ulici Cihelní na silnici II/477 došlo také 
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k úpravě trasy směrového oblouku, který se nachází v koridoru vymezeném územním plánem 

obce Řepiště na již zmíněné silnici III/4797. 

V rámci studie došlo také k úpravě napojení stávajících komunikací na nově vzniklou 

trasu, formou variantně řešených křižovatek, které splňují předepsanou vzdálenost dle ČSN 

73 6101. 

 

3.3.1 Plochy dopravních koridorů 

Vymezené dopravní koridory se rozkládají na katastrálním území obce Řepiště. 

Na Obr. 6 je zaznačena parcela pod pracovním označením 2, která sice není součástí ani 

jednoho z vymezených dopravních koridorů, ale také je uvažována pro zábor z důvodu změny 

trasy připojují se komunikace na ulici Úvozová. Pro snadnější orientaci byly koridory 

označeny jako hlavní a vedlejší. Hlavní koridor je označen parcelami s pracovním označením 

1, 3, 6, 7, 8 a vedlejší dopravní koridor je označen pro změnu čísly 4, 5. Hlavní a vedlejší 

koridor zahrnuje následující parcely: 

 

 Pracovní parcela číslo 1 

- Parcelní číslo: 764/1, druh pozemku: orná půda 

 

 Pracovní parcela číslo 2 

- Parcelní číslo: 10, druh pozemku: orná půda 

- Parcelní číslo: 903, druh pozemku: trvalý travní porost 

 

 Pracovní parcela číslo 3 

- Parcelní číslo: 897/1, druh pozemku: neplodná půda 

- Parcelní číslo: 897/3, druh pozemku: neplodná půda 

- Parcelní číslo: 898, druh pozemku: vodní plocha (zamokřená plocha) 

- Parcelní číslo: 898, druh pozemku: vodní plocha (zamokřená plocha) 

- Parcelní číslo: 899/1, druh pozemku: orná půda 

- Parcelní číslo: 899/2, druh pozemku: orná půda 

- Parcelní číslo: 899/3, druh pozemku: orná půda 

- Parcelní číslo: 904/1, druh pozemku: ostatní plocha 

- Parcelní číslo: 904/2, druh pozemku: ostatní plocha 

-  



17 

 

-  

Obr. 6 – Parcely zasažené dopravním koridorem [17] 

 

 Pracovní parcela číslo 4 

- Parcelní číslo: 769/1, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, č. p.- bez 

- Parcelní číslo: 773/4, druh pozemku: ostatní plocha 

- Parcelní číslo: 769/2, druh pozemku: ostatní plocha 

 

 Pracovní parcela číslo 5 

- Parcelní číslo: 883, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, č. p. 459  

- Parcelní číslo: 1534/1, druh pozemku: orná půda 
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 Pracovní parcela číslo 6 

- Parcelní číslo: 886, druh pozemku: trvalý travní porost 

- Parcelní číslo: 887, druh pozemku: trvalý travní porost 

- Parcelní číslo: 1534/1, druh pozemku: orná půda 

 

 Pracovní parcela číslo 7 

- Parcelní číslo: 889/1, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, č. p. 1  

- Parcelní číslo: 889/2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, č. p. 4 

- Parcelní číslo: 889/3, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří (garáž) 

- Parcelní číslo: 890, druh pozemku: zahrada 

- Parcelní číslo: 891/1, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, č. p. 127 

- Parcelní číslo: 891/2, druh pozemku: ostatní plocha 

- Parcelní číslo: 892, druh pozemku: zahrada 

- Parcelní číslo: 893, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, č. p. 60 

- Parcelní číslo: 894, druh pozemku: zahrada 

- Parcelní číslo: 895/2, druh pozemku: trvalý travní porost 

- Parcelní číslo: 895/3, druh pozemku: trvalý travní porost 

 

 Pracovní parcela číslo 8 

- Parcelní číslo: 1531/1, druh pozemku: trvalý travní porost 

 

 Pracovní parcela číslo 9 

- Parcelní číslo: 905, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 

- Parcelní číslo: 906, druh pozemku: zahrada 

- Parcelní číslo: 907, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 

- Parcelní číslo: 908/1, druh pozemku: zahrada 

- Parcelní číslo: 908/2, druh pozemku: zahrada 

- Parcelní číslo: 909, druh pozemku: zahrada 
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3.4 Výchozí údaje pro návrh variant 

Obr. 7 - Situace ulic a silnic v zájmové oblasti [14] 

 

Kategorie, třída, návrhová kategorie, funkční skupina, typ příčného uspořádání 

 Ulice Mírová 

- Kategorie pozemní komunikace -  silnice 

- Dle dopravního významu: silnice II. třídy – s dopravou mezi okresy 

- Označení silnice – 477 

- Návrhová kategorie - S7,5/70 

- Příčné uspořádání: 

 Šířka jízdního pruhu: a = 3,00 m  

 Šířka vodícího proužku: v = 0,25 m 

 Šířka zpevněné krajnice: c = 0,00 m 

 Šířka nezpevněné krajnice: e = 0,50 m 

 

V rámci návrhu přeložky této komunikace má být na úseku vymezeném územním plánem 

kategorie komunikace upravena na S9,5/70. Jelikož v trase přeložky silnice místy prochází 

zastavěným územím, má dle regulí pro místní komunikace charakteristiku sběrné komunikace 

obytných útvarů dle[14] – Tabulka 1. 

 

 Ulice Úvozová 

- Kategorie pozemní komunikace: místní komunikace 

- Dle dopravního významu: místní komunikace III. třídy – obslužná komunikace 

- Funkční skupina – C – obslužná komunikace ve stávající i nové zástavbě 

- Dle urbanisticko-dopravní funkce: obslužná s funkcí obslužnou 

- Označení komunikace – MO1k – místní obslužná komunikace s nezpevněnou 

krajnicí bez chodníků 
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- Návrhová kategorie – MO1k 4/4/30  

- Příčné uspořádání:   

 Šířka jízdního pruhu: 3,00 m  

 Šířka vodícího proužku: v = 0,00 m 

 Šířka zpevněné krajnice: c = 0,00 m 

 Šířka nezpevněné krajnice: e = 0,50 m 

 

 Ulice Cihelní 

- Kategorie pozemní komunikace -  silnice 

- Dle dopravního významu: silnice III. třídy – s dopravou mezi okresy 

- Označení silnice - 4794 

- Návrhová kategorie – S7,5/50 

- Příčné uspořádání: 

 Šířka jízdního pruhu: 3,00 m  

 Šířka vodícího proužku: v = 0,25 m 

 Šířka zpevněné krajnice: c = 0,00 m 

 Šířka nezpevněné krajnice: e = 0,50 m 

 

 Ulice Oldřicha Stibora 

- Kategorie pozemní komunikace -  místní komunikace 

- Dle dopravního významu: místní komunikace III. třídy – obslužná komunikace 

- Funkční skupina – C – obslužná komunikace ve stávající i nové zástavbě 

- Dle urbanisticko-dopravní funkce: obslužná s funkcí obslužnou 

- Označení komunikace – MO1k – místní obslužná komunikace s nezpevněnou 

krajnicí bez chodníků  

- Návrhová kategorie – MO1k 4/4/30  

- Příčné uspořádání: 

 Šířka jízdního pruhu: 3,00 m  

 Šířka vodícího proužku: v = 0,00 m 

 Šířka zpevněné krajnice: c = 0,00 m 

 Šířka nezpevněné krajnice: e = 0,50 m 

 

Jelikož v trase přeložky silnice místy prochází zastavěným územím, má rovněž jako 

předchozí silnice dle regulí pro místní komunikace charakteristiku sběrné komunikace 

obytných útvarů dle [14] – Tabulka 1. 

 

 Ulice „Důl Paskov“ 

- Kategorie pozemní komunikace -  účelová komunikace 

- Návrhová kategorie – S4,0/30 

- Příčné uspořádání: 

 Šířka jízdního pruhu: 3,00 m  

 Šířka vodícího proužku: v = 0,00 m 
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 Šířka zpevněné krajnice: c = 0,00 m 

 Šířka nezpevněné krajnice: e = 0,50 m 

 

Charakteristiky souvisejících a dotčených pozemních komunikací 

Silnice II/477 se nachází na ulici Mírová a jedná se o dvoupruhovou směrově 

nerozdělenou komunikaci, která zajišťuje především dopravní obslužnost mezi městy Ostrava 

a Frýdek – Místek. V řešeném území poté prochází katastrálním územím vesnice Řepiště 

a dále pokračuje do vesnice Vratimov. Ve zmíněném katastrálním území se na ní napojují 

silnice III/4794, místní obslužné komunikace a účelové komunikace (Obr. 7). Na ulici 

Úvozová se nachází jednopruhová místní obslužná komunikace, která je upravena o doplnění 

výhyben a obratišť, které tak zajišťují obousměrný provoz. Komunikace je vedena 

zastavěným územím, a zajišťuje tak dopravní napojení místní částí obce na silnici 

II/477.Silnice III/4794 se nachází na ulici Cihelní, která pak v obci Paskov přechází na ulici 

Národního odboje. Jedná se o dvoupruhovou směrově nerozdělenou komunikaci napojující    

se na silnici II/477 a zajišťující tak obslužnost obce Paskov a jejích přilehlých oblastí. Silnice 

zároveň propojuje silnici II/477 se silnicí I/56, která je hlavní dopravní tepnou mezi městy 

Ostrava a Frýdek – Místek. Na ulici Oldřicha Stibora se nachází rovněž místní obslužná 

komunikace, která je rovněž jednopruhová, doplněna o obratiště a výhybky, čímž zajišťuje 

dopravní provoz v obou směrech. Stejně jako komunikace na ulici Úvozová se napojuje       

na silnici II/477 a zajišťuje tak rovněž napojení zastavěné oblasti na tuto silnici. Na ulici pod 

pracovním názvem „Důl Paskov“ se nachází účelová komunikace, která spojuje prostory 

podniku patřící firmě Důl Paskov.  

 

Charakteristiky dotčených drah 

Na trase se nenacházejí žádné související ani dotčené dráhy 

 

Požadavky na křižovatky a obslužná zařízení 

Na sledovaném úseku trasy nejsou kladeny žádné požadavky na obslužně dopravní 

zařízení ani na křižovatky ze strany zadavatele, křižovatky musí ovšem splňovat normové 

náležitosti. Jelikož se na trase nachází celkem 4 úrovňová křížení, musí být křižovatky řešeny 

tak aby měly dostačující vzdálenost dle ČSN 73 6110 – změna Z2 – tabulka 2. Jelikož 

se v řešeném území nachází místní komunikace, je stanoven požadavek na umístění 

křižovatek na minimálně 150 m. 
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Dopravně inženýrské údaje (zdroje a cíle dopravy, výhledové intenzity, kapacitní posouzení) 

Zdrojem a cílem dopravy je především zajištění spojovacího úseku mezi městy 

Ostrava a Frýdek-Místek a dále vesnicí Baška, což je devízou silnice SII/477. Silnice 

SIII/4794 napojuje na předešlou trasu oblast Paskova a přilehlého okolí. Úkolem místních 

komunikací na ulicích Úvozová a Oldřicha Stibora v daném území je především přímá 

dopravní obsluha jednotlivých objektů, převážně pak rodinných domů, a samozřejmě 

přivedení této dopravy na vyšší kategorii komunikace, která zprostředkovává spojení mezi 

obcemi a městy. Co se týče účelové komunikace na ulici „Důl Paskov“, jedná se o soukromou 

komunikaci fyzické osoby, která tuto komunikaci pronajímá společnosti OKD Paskov. 

 

V řešeném území byl v roce 1995 proveden průzkum vývoje intenzity dopravy          

až do roku 2030 a tento vývoj je zaznačen v tabulce 1. Z hlediska dopravní intenzity a zatížení 

silnic II/477 a III/4794, vykazují tyto silnice dlouhodobě nízký růst a úroveň kvality dopravy 

byla stanovena na stupeň C u silnice III/4794 a na stupeň D na silnici II/477, což je dostatečné 

pro toto období. Na ostatních pozemních komunikacích v zájmovém úseku nebylo sčítání 

dopravy prováděno.  

 

Tabulka 1 - Výsledky sčítání dopravy na komunikační síti v řešeném území [17] 

Stan. č. Sil. č. Úsek Rok T O M 
voz./24 

hod. 

Orientační 

kategorie 

silnice 

II/477 7-2560 

Vratimov 

– křiž. s 

III/4794 v 

Řepišti  

1995 310 2271 47 2628 

S 7,5 

2000 470 3542 45 4057 

2005 553 3345 36 3934 

2030 669 5218 36 5923 

II/477 7-2571 

křiž. s 

III/4794 v 

Řepišti – 

Frýdek – 

Místek 

1995 555 4687 95 5337 

S 7,5 

2000 460 5314 42 5816 

2005 509 4623 32 5164 

2030 616 7212 32 7860 

III/4794 7-4590 
Paskov– 

křiž.s 

1995 172 1545 47 1764 

S 7,5 
2000 226 1686 39 1951 
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Stan. č. Sil. č. Úsek Rok T O M 
voz./24 

hod. 

Orientační 

kategorie 

silnice 

II/477 v 

Řepištích 

2005 232 1872 12 2116 

2030 281 2920 12 3213 

T - těžká motorová vozidla a přívěsy, O - osobní a dodávková vozidla, M - jednostopá 

motorová vozidla 

 

Tabulka 2 - Sčítání dopravy 2010 [17] 

Výsledky celostátního sčítání dopravy 2010 

Druhy vozidel 
Silnice 

II/477 III/4794 

LN Lehká nákladní vozidla (užitečná hmotnost do 3,5 t) bez  i s přívěsy 271 166 

SN Střední nákladní vozidla (užitečná hmotnost 3,5 – 10 t) bez přívěsů 102 78 

SNP Střední nákladní vozidla (užitečná hmotnost 3,5 – 10 t) s přívěsy 6 2 

TN Těžká nákladní vozidla (užitečná hmotnost nad 10 t) bez přívěsů 82 30 

TNP Těžká nákladní vozidla (užitečná hmotnost nad 10 t) s přívěsy 6 0 

NSN Návěsové soupravy nákladních vozidel 23 15 

A Autobusy 48 24 

AK Autobusy kloubové 0 0 

TR Traktory bez přívěsů 3 5 

TRP Traktory s přívěsy 3 10 

TV Těžká motorová vozidla celkem 544 330 

O Osobní a dodávková vozidla bez přívěsů i s přívěsy 3416 2090 

M Jednostopá motorová vozidla 32 28 

SV Všechna motorová vozidla celkem (součet vozidel) 3992 2448 

TNV Těžká nákladní vozidla * 325 179 

C Cyklisté 72 147 

* Těžká nákladní vozidla (0,1.LN+0,9.SN+1,9.SNP+TN+2,0.TNP+2,3.NSN+A+AK) 

 

 

 Výsledky podkladových studií (architektonická, urbanistická, hydrotechnická apod.) 

V rámci této studie nebyly tyto studie provedeny 
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3.5 Charakteristiky území 

 

Území v dané oblasti se nachází v nadmořské výšce v rozmezí 285 – 310 m. n. m., 

což se z hlediska členitostí reliéfu charakterizuje jako oblast nížin a nízkých vysočin.  

 

 Ložiska nerostů a hornická činnost 

V následujících tabulkách, týkajících ložiskových nerostů a hornické činnosti, jsou 

kurzívou označena místa, která jsou přímo související s přeložkou silnice a přípojných 

komunikací, které jsou předmětem této práce. 

 

Tabulka 3 – Poddolovaná území [17] 

ID Název Mapa  Surovina  Stáří  Rozsah  rok 

4549 Paskov 1543 Uhlí černé Před i po 1945 systém 1988 

 

Tabulka 4 – Ložiska výhradní plocha [17] 

ID Název Surovina Těžba Organizace 

3071700 
Důl Odra, stř. 

Paskov 
Uhlí černé 

Dřívější 

hlubinná 
DIAMO s.p., Stráž pod Ralskem 

3071701 Důl Paskov Zemní plyn 
Současná z 

vrtu 
Green Gas DPB, a.s., Paskov 

3071725 
Důl Odra, stř. 

Paskov 
Uhlí černé 

Dřívější 

hlubinná 
DIAMO s.p., Stráž pod Ralskem 

3072301 
Václavovická 

elevace  
Uhlí černé  

Dosud 

 netěženo  
OKD, a.s.Ostrava  

3143100 Řepiště 
Cihlářská 

surovina, Jíly 

Dřívější 

povrchová 

Wieneberger Cihlářský průmysl, 

a.s., České Budějovice 

3236500 Řepiště-sever  
Cihlářská  

surovina  

Dosud  

netěženo  

Česká geologická služba 

 - Geofond  

3258400 Oprechtice  Uhlí černé  
Dosud  

netěženo  

Česká geologická služba  

- Geofond  

 

Tabulka 5 – Schválené prognózní zdroje nevyhrazených nerostů plocha [17] 

ID Název Surovina Těžba Organizace 

9332400 Řepiště-sever,jih 
Cihlářská 

surovina 

Dosud 

netěženo 

Ministerstvo životního prostředí, 

Praha 10 
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Tabulka 6 – Dobývací prostory těžené [17] 

ID Název Surovina Využití Organizace 

40079 Paskov I Zemní plyn Těžené Green Gas DPB, a.s., Paskov 

 

Tabulka 7 – Dobývací prostory netěžené [17] 

ID Název Surovina Využití  Organizace 

20030  Paskov  Uhlí černé  
S ukončenou 

těžbou  

DIAMO s.p., Stráž pod 

Ralskem  

70077 Řepiště 
Cihlářská 

surovina 

Se zastavenou 

těžbou 
CIDEM Hranice, a.s. 

70078 Řepiště I 
Cihlářská 

surovina 

Se zastavenou 

těžbou 

Wieneberger Cihlářský průmysl, 

a.s., České Budějovice 

 

Tabulka 8 – Chráněná ložisková území [17] 

ID Název Surovina Organizace 

14310000 Řepiště II 
Cihlářská 

surovina 

Wieneberger Cihlářský průmysl, a.s., České 

Budějovice 

14400000 
Čs. Část Hornoslezské 

pánve 

Uhlí černé, 

Zemní plyn 
OKD, a.s. Ostrava 

07170100 Paskov Zemní plyn Green Gas DPB, a.s., Paskov 

23650000 Řepiště I.  
Cihlářská 

surovina  

Wieneberger Cihlářský průmysl, a.s., České 

Budějovice 

 

 Geotechnické a inženýrskogeologické údaje 

Z geologického pohledu jsou v tomto správním území zastoupeny především geologické 

jednotky Západních Karpat a Českého Masivu.  

 

Stabilita terénu je ovlivňována horninovým prostředím, které tvoří především flyš 

náchylný k sesuvům. V lokalitě správního území obce Řepiště a přilehlém okolí se nachází 

celkem 5 sesuvných oblastí, ovšem nejvýznamnějším z nich pro tento projekt je sesuv 

na východním svahu údolí Ostravice. Poblíž tohoto území se totiž nachází vedlejší dopravní 

koridor a již zmíněná svahová nestabilita je označována jako plošný sesuv registrační, 

pod označením identifikovaný objekt 4101 (v tabulce označen kurzívou). Tento objekt 

je klasifikován jako aktivní sesuv, který má sklon o hodnotě 10 a je nesanován. Poslední 

datum revize je datováno na rok 2009. 
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Tabulka 9 – sesuvné oblasti [17] 

Lokalita Klasifikace Stupeň aktivity 
Rok pořízení 

záznamu 
Klíč 

Řepiště  sesuv  aktivní  2009 4101  

Řepiště  sesuv  potenciální  2009 4105 

Řepiště  sesuv  aktivní  2009 4106  

Horní Datyně  sesuv  potenciální  1979  4060  

Horní Datyně  sesuv  aktivní  2009 4059  

 

 

 

Obr. 9 – Sesuvy [17] 

 

 Hydrogeologické a meteorologické charakteristiky 

Z hlediska povrchových vod náleží katastrální území obce Řepiště do povodí řeky Odry, 

ovšem hlavním tokem je zde řeka Ostravice, která ohraničuje toto území v západní části 

katastrálního území.  Dalším vodním tokem na tomto území je potok Datyňka, který 

odvodňuje největší část území obce.  

Území je zařazeno dle nové rajonizace do hydrogeologického rajónu č. 3212 Flyš 

v  povodí Odry. 
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Obrázek č. 10 – Přehled vodních zdrojů [17] 

 

Zájmová oblast se nachází po klimatické stránce v mírně tepelné oblasti MT 10 a pro 

zdejší klima je příznačné dlouhé a teplé léto a naopak mírná zima. Území je hodnoceno jako 

místo s poměrně vysokým objemem srážek, přičemž srážky jsou většinou přítomny 

při přechodu front, což zapříčiňuje většinou západní proudění s vlhkým atlantským 

vzduchem. Poměrně vysoké srážky ovšem nezpůsobuje pouze tato fronta, ale v některých 

případech to zapříčiní územím procházející cyklóna. 

- dle ČHMÚ byla průměrná teplota pro rok 2012 8-10°C 

- dle ČHMÚ byl srážkový úhrn pro rok 2012 700-1000 mm 

 

Tabulka 10 - Vybrané klimatické charakteristiky mírně teplé oblasti MT 10 (Quitt 1971) 

[17] 

Počet letních dnů 40 - 50 

Počet dnů s průměrnou teplotou 10
0 
C a více 140 - 160 

Počet mrazových dnů 110 - 130 

Počet ledových dnů 30 - 40 

Průměrná teplota v lednu -2 až -3
0 
C 

Průměrná teplota v červenci 17 - 18
0 
C 

Průměrná teplota v dubnu 7 - 8
0 
C 

Průměrná teplota v říjnu 7 - 8
0 
C 

Průměrný roční potenciální výpar z povrchu půdy 652 mm 

Průměrné roční srážky 746 mm 

Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více 100 - 120 

Srážkový úhrn ve vegetačním období 400 - 450 mm 

Srážkový úhrn ve zimním období 200 - 250 mm 
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Počet dnů se sněhovou pokrývkou 50 - 60 

Počet dnů zamračených 120 - 150 

Počet dnů jasných 40 - 50 

 

 Současné a budoucí využití území 

Navrhované trasy přeložky jsou vedeny převážně zemědělsky využívanými pozemky. 

Ulice Úvozová je na hlavní trasu přeložky silnice II/477 připojena stykovou křižovatkou 

ve tvaru T pouhým protažením stávající trasy a zvětšením poloměru směrového oblouku. 

Tento způsob řešení je obdobný ve všech třech navržených variantách přeložky. Rovněž 

napojení zbývajících komunikací bylo provedeno stykovou křižovatkou tvaru T a pouhým 

protažením stávající trasy dané komunikace. Největší úprava napojení stávající silnice 

na novou proběhla ve všech třech variantách na úseku silnice III/4794 na ulici Cihelní, kde je 

dle územního plánu vyčleněna územní rezerva (v této práci také používaný termín 

tzv. vedlejší koridor). Z tohoto důvodu bylo v rámci této studie rozhodnuto, že se nebude řešit 

pouze napojení této silnice na silnici II/477, ale provede se také úprava kritického místa, 

kde je umístěn směrový oblouk s nevhodnými geometrickými parametry.  

 

Jelikož se ve stávajícím stavu pozemní komunikace II/477 nachází propustek, 

který je umístěn mezi prvním a druhým úrovňovým křížením na této trase, je s tímto 

propustkem uvažováno také ve všech třech nových variantách. Díky novým trasám je stávající 

propustek nevyhovující a z tohoto důvodu je přibližně na stejném místě vytvořen propustek 

nový. Umístění nového propustku bylo stanoveno z reliéfu terénu a podle jeho směrových 

spádů. 

 

Důležitá inženýrská vedení 

 Stavba koliduje se stávajícími inženýrskými sítěmi, a z tohoto důvodu budou 

jednotlivé sítě přeloženy, popř. se umístí do chrániček. 

Ve stavbou dotčeném území se nachází následující inženýrské sítě: 

- silová vedení VN - ČEZ a.s 

- splašková kanalizace 

- dešťová kanalizace 

- jednotná kanalizace 

- středotlaký plynovod (STL) – RWE – SPM a.s. 

- přívodní řád ostravského oblastního vodovodu 
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Ochranná pásma  

Ochranná pásma, která musí být v této projektové dokumentaci respektována, se týkají 

těchto stávajících objektů a inženýrských sítí: 

 

Komunikace II. a III. třídy  15 m od osy komunikace  

Kabelová elektrická vedení  1 m od krajního kabelu 

Sdělovací kabely dálkové  1 m od krajního kabelu 

Venkovní vedení VN   7 m od krajního vodiče 

Středotlaký plynovod   1 m na obě strany od půdorysu 

 

Vodovodní řády a kanalizační stoky 

Splašková kanalizace, dešťová kanalizace, jednotná kanalizace, přívodní řád 

oblastního vodovodu 

a) do průměru 500 mm – 1,5 m  

b) nad průměr 500 mm – 2,5 m 

c) nad průměr 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným 

povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvětšují o 1 m. 

 

Chráněná území 

Obec Řepiště svou polohou spadá do CHKO Poodří, ale v řešeném území, 

resp. v území, kterým prochází přeložka hlavní trasy i souvisejících komunikací, se nenachází 

významnější legislativně chráněná oblast.   

  

Citlivost území z hlediska životního prostředí a ochrany přírody a krajiny 

Žádný z vodních toků, případně jejich dílčí úsek, v oblasti katastrálního území, 

kterými jsou řeka Ostravice a potok Datyňka (Obr. 10), nespadá do seznamu významných 

vodních toků, které stanovuje vyhláška č. 267/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva 

zemědělství č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob 

provádění činností souvisejících se správou vodních toků. Zároveň jsou zmíněné vodní toky 

dle Nařízení vlády č. 71/2003 Sb., o stanovení povrchových vod vhodných pro život 

a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů a v zjišťování a hodnocení 

stavu jakosti těchto vod.  
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3.6 Základní údaje navržených variant 

 

Pro účely této přeložky byly navrženy 3 varianty tras, které jsou označeny velkými 

písmeny A, B, C, a každá z variant má své řešení úrovňových křižovatek mezi hlavní trasou 

přeložky a jednotlivými přípojnými komunikacemi. Klopení je v každé variantně řešeno jako 

klopení kolem osy jízdního pásu. 

 

3.6.1 Směrové a výškové vedení tras 

Návrhové prvky pro jednotlivé trasy jsou převzaty ze stávajících komunikací 

uvedených v kapitole 3.4. 

 

Trasa A 

ulice Mírová 

Horizontální geometrie 

 Začátek úseku je tvořen ve staničení od km 0,000 00 km do 0,000 13 km mezipřímou 

o délce 0,13 m, která poté od staničení 0,000 13 km do 0,287 72 km přechází v levostranný 

oblouk se symetrickými přechodnicemi. Vstupní přechodnice má délku 70 m a nachází 

se ve staničení od 0,000 13 km do 0,070 13 km. Dále následuje oblouk o poloměru 460 m, 

délce 147,59 m a nachází se ve staničení od 0,070 13 km do 0,217 72 km. Délka výstupní 

přechodnice je 70 m s polohou v trase od 0,217 72 km do 0,287 72 km. Celý obloukový motiv 

má tedy celkovou délku o hodnotě 287,59 m. Na výstupní přechodnici navazuje ve staničení 

od 0,287 72 km do 0,358 95 km mezipřímá jejíž délka je rovna hodnotě 71,23 m. Na tuto část 

trasy je navázán pravostranný kružnicový oblouk se symetrickými přechodnicemi. Délka 

vstupní přechodnice tohoto oblouku je rovna rovněž hodnotě 70 m a nachází se ve staničení 

od 0,358 95 km do 0,428 95 km. Oblouk navazující na tuto přechodnici má poloměr 355 m, 

svou obvodovou délku odpovídající hodnotě 339,21 m a staničení od 0,428 95 km do 0,768 

16 km. Následující přechodnice má délku 70 m a nachází se v úseku od 0,768 16 km do 0,838 

16 km. Na výstupní přechodnici předchozího směrového oblouku navazuje v inflexním bodě 

pravostranný přechodnicový oblouk tvořený dvěma přechodnicemi. Vstupní přechodnice má 

délku 91,52 m a její začátek je umístěn v již zmíněném inflexním bodě, ve staničení od 0,838 

16 km do 0,929 68 km. Výstupní přechodnice je ve staničení od 0,929 68 km do 1,021 19 km, 

ale její délka činí 91,51 m. Obě tyto jednostranné přechodnice, které tvoří tento 

přechodnicový oblouk, mají poloměr roven hodnotě 312,56 m. Celková délka 
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přechodnicového oblouku je rovna hodnotě 161,51 m. Poslední části této trasy tvoří přímá 

o délce 20 m a je umístěna ve staničení od 1,021 19 km do 1,041 19 km. 

 

Vertikální geometrie 

 Ve staničení od 0,000 00 km do 0,442 16 km silnice klesá do vrcholu vypuklého 

výškového oblouku v podélném sklonu -0,95 % a následně klesá ve staničení od 0,442 16 km  

do 0,995 83 km v podélném sklonu – 3,65 %. V posledním úseku výškového řešení trasa opět 

klesá ve staničení od 0,995 83 km do 1,041 19 km v podélném sklonu -0,6 %. V tomto řešení 

se nachází dva výškové oblouky, z nichž ten první má svůj vrchol v lomu podélných sklonů - 

0,95 % a - 3,65 % a ten vrchol leží ve staničení 0,400 62 km. Tento vypuklý oblouk má 

poloměr o hodnotě 28000 m. V pořadí druhý oblouk v tomto podélném profilu je umístěn 

mezi lomy podélných sklonů - 3,65 % a - 0,6 %. Vrchol tohoto vydutého výškového oblouku 

se nachází ve staničení 0,995 83 km.  

 Mezipřímá mezi těmito oblouky splňuje požadavek na doporučený přímkový sklon 

délky svislého průmětu dle odstavce 8.16.6 normy [5]. 

 

Klopení 

 Přechod mezi přímými úseky a směrovými oblouky byl vyřešen následujícím 

klopením:   

1 – Klopení z přímé do levostranného oblouku 

 Klopení z původního střechovitého sklonu 2,5% do levostranného dostředného sklonu 

3,5% začíná ve staničení od 0,000 13 km a končí v 0,045 13 km. Délka vzestupnice je tedy 

45 m. 

 

2 – Klopení z levostranného oblouku do přímé 

 Klopení z levostranného dostředného sklonu 3,5 % zpět do střechovitého sklonu 2,5 % 

je ve staničení od 0,227 72 km do 0,272 72 km, což znamená, že délka sestupnice činí 45 m.  

 

3 – Klopení z přímé do pravostranného oblouku 

 Klopení z původního střechovitého sklonu 2,5% do pravostranného dostředného 

sklonu 4,5% začíná ve staničení 0,358 95 km a končí v 0,408 95 km. Hodnota délky 

vzestupnice je 50 m. 

 

4 - Klopení mezi protisměrnými oblouky 
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 Klopení je řešeno jako tzv. “vrtule“ (klopení pouze kolem osy komunikace) a jeho 

počátek je ve staničení 0,814 25 km s pravostranným dostředným sklonem 4,5 % a konec 

ve staničení 0,864 72 km s levostranným dostředným sklonem 5 %. Celé toto klopení probíhá 

v délce 50,47 m. 

 

5 - Klopení z levostranného oblouku do přímé 

 Počátek klopeného úseku je ve staničení 0,971 19 km s levostranným sklonem 5 % 

a klopení končí staničením 1,021 19 km s výsledným střechovitým sklonem 2,5%. Délka 

úseku, na kterém toto klopení probíhá je 50 m. 

 

ulice Úvozová 

Horizontální geometrie 

Začátek úseku je tvořen přímou, která je dlouhá 2,73 m a je umístěná ve staničení 

0,000 00 km až 0,002 73 km. Na tuto přímou navazuje přechodnicový oblouk z nichž vstupní 

přechodnice, navazující na předešlou přímou, má délku 30 m a její staničení je od 0,002 73 

km do 0,032 73 km. Směrový motiv tohoto oblouku uzavírá výstupní přechodnice o délce 

30 m, začínající na této trase v 0,032 73 km a končí na 0,062 73 km. Celá délka 

přechodnicového oblouku tedy činí 60 m. Posledním směrovým prvkem v této trase je přímá 

o délce 55,10 m. 

 

Vertikální geometrie 

 Ve staničení od 0,000 00 km do 0,086 13 km silnice stoupá v podélném sklonu 6,7 % 

a od staničení 0,086 13 km do 0,117 84 km také stoupá, ovšem ve sklonu 3,3 %. Vrchol 

vypuklého výškového oblouku se nachází ve staničení 0,086 13 km a má poloměr roven 

hodnotě 1000 m.  

 

Klopení 

Klopení není potřeba, protože komunikace je v dostředném sklonu 2,5 % v celé své 

trase. 

 

ulice Cihelní 

Jelikož je, pro tuto trasu dán uzemním plánem prostorově omezený dopravní koridor 

pro úpravy směrového oblouku na začátku trasy, byla návrhová rychlost pro návrhové prvky 

na začátku trasy snížena na 30 km/h v úseku staničení 0,000 00 km až 0,134 31 km a v úseku 
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0,134 31 km až 0,241 71 km byla návrhová rychlost navýšena na 40 km/h. Tyto návrhové 

opatření byly přijaty z toho důvodu, aby bylo dosaženo takové vedení trasy, které splňuje 

podmínky vymezeného dopravního koridoru. V celé další délce trasy je návrhová rychlost 

upravena na 50 km/h. 

 

Horizontální geometrie 

Začátek trasy je tvořen ve staničení od 0,000 00 km do 0,000 10 km přímou o délce 

0,10 m, na kterou navazuje oblouk se symetrickými přechodnicemi. Vstupní přechodnice má 

délku 30 m a nachází se ve staničení 0,000 10 km až 0,030 01 km. Na tuto přechodnici 

navazuje oblouk o poloměru 56 m a délce 74,30 m. Výstupní přechodnice má délku rovněž 

30 m a nachází se ve staničení od 0,104 31 km do 0,134 31 km. Celková délka oblouku 

se symetrickými přechodnicemi tedy činí 134,30 m. V závislosti na poloměru oblouku 

a návrhové rychlosti 30 km/h stanovenou pro tento úsek trasy, je jízdní pruh rozšířen             

na  hodnotu 3,85 m, což dle tabulky 12 normy ČSN 3 6110 vyhovuje pro nákladní vozidla.  

Na výstupní přechodnici předchozího motivu navazuje protisměrný přechodnicový oblouk, 

jehož vstupní přechodnice tvoří s předchozí výstupní přechodnicí inflexní motiv. Vstupní 

přechodnice tohoto oblouku je dlouhá 40 m a nachází se ve staničení 0,134 31 km až 0,174 31 

km a na ní navazuje stejnosměrná přechodnice o délce 40,40 m ve staničení 0,174 31 km až 

214,71 km. Délka tohoto přechodnicového oblouku činí 80,40 m. Na tento přechodnicový 

oblouk navazuje přímá dlouhá 70,56 m. Na ni navazuje přechodnicový oblouk pouze 

se vstupní přechodnicí, která má délku 50 m leží ve staničení od 0,285 27 km do 0,335 27 km. 

Na tuto přechodnici navazuje oblouk o poloměru 150 m a délce 74,38 m, ležící ve staničení 

0,335 27 km až 0,409 66 km. Celková délka oblouku se vstupní přechodnicí tedy činí 124,38 

m. V závislosti na poloměru oblouku a návrhové rychlosti 40 km/h stanovenou pro tento úsek 

trasy, je jízdní pruh rozšířen na hodnotu 3,35 m, dle tabulky 19 normy [5] vyhovuje 

pro  nákladní vozidla.   

 

Podmínky 

- Dle tabulky 12 normy [5], která je nutno posoudit poloměr třetího oblouku 

na výsledný sklon. Výsledný sklon tohoto oblouku vyhovuje nárokům na největší 

výsledný sklon pro rovinaté nebo mírně zvlněné území dle tabulky 15 normy [5]. 

 

Vertikální geometrie ulice Cihelní 
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 Ve staničení od 0,000 00 km do 0,023 57 km silnice stoupá do vrcholu údolnicového 

výškového oblouku v podélném sklonu 0,50 % a následně rovněž stoupá ovšem ve sklonu 

4,30 % ve staničení od 0,023 57 km do 0,198 33 km. V posledním úseku výškového řešení 

trasa klesá ve staničení od 0,198 33 km do 0,409 66 km v podélném sklonu -3,2 %. V tomto 

řešení se nachází dva výškové oblouky, z nichž ten první má svůj vrchol v lomu podélných 

sklonů 0,50 % a 4,30 % a tento vrchol leží ve staničení 0,023 57 km. A jedná se o vypuklý 

oblouk o poloměru 700 m. V pořadí druhý oblouk v tomto podélném profilu je umístěn mezi 

lomy podélných sklonů 4,30 % a -3,20 %. Vrchol tohoto vydutého výškového oblouku 

se nachází ve staničení 0,198 33 km. Mezipřímá mezi těmito oblouky splňuje požadavek 

na doporučený přímkový sklon délky svislého průmětu dle odstavce 8.16.6 normy [5]. 

 

Klopení 

1 – Klopení z přímé do levostranného oblouku 

 Klopení z původního střechovitého sklonu 2,5% do pravostranného dostředného 

sklonu 5,0 % začíná ve staničení od 0,000 10 km a končí v 0,026 80 km. Délka vzestupnice 

je tedy 26,7 m. 

 

2 –  Klopení mezi protisměrnými oblouky 

 Klopení je řešeno jako tzv. “vrtule“ (klopení pouze kolem osy komunikace) a jeho 

počátek je ve staničení 0,117 12 km s pravostranným dostředným sklonem 5,0 % a konec 

ve staničení 0,149 78 km s levostranným dostředným sklonem 4,5 %. Celé toto klopení 

probíhá v délce 32,66 m. 

 

3 – Klopení z levostranného oblouku do přímé 

 Počátek klopeného úseku je ve staničení 0,183 94 km s levostranným sklonem 4,5 % 

a klopení končí staničením 0,211 44 km s výsledným střechovitým sklonem 2,5%. Délka 

úseku, na kterém toto klopení probíhá je 27,5 m. 

 

4 - Klopení z přímé do levostranného oblouku  

 Počátek klopeného úseku je ve staničení 0,284 71 km se střechovitým sklonem 2,5% 

a klopení končí staničením 0,326 12 km levostranným sklonem 5%. Délka úseku, na kterém 

toto klopení probíhá je 41,41 m. 

 

ulice Oldřicha Stibora 
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Horizontální geometrie 

 Komunikace je ve směrovém tvořena pouze přímou o velikosti 58,88 m. 

 

Vertikální geometrie 

 Ve staničení od 0,000 00 km do 0,038 24 km řešení stoupá ve sklonu 5,89 %, zatímco 

ve staničení od 0,038 24 km do 0,058 88 silnice stoupá ve sklonu 3,5 %. Výškový vrcholový 

oblouk nacházející se na této trase je umístěn ve staničení 0,038 24 km a jeho poloměr má 

hodnotu 1200 m. 

 

Klopení: 

Na této komunikaci se nenachází směrový oblouk, tudíž není prováděno žádné 

klopení. 

 

ulice „Důl Paskov“ 

 

Horizontální geometrie 

Směrové řešení je tvořeno pouze přímou o hodnotě 41,96 m. 

 

Vertikální geometrie 

 Komunikace klesá ve staničení od 0,000 00 km do 0,019 15 km v podélném sklonu 

4,70 % a naopak ve staničení od 0,191 52 km do 0,041 96 km pro změnu stoupá v podélném 

sklonu 2,6 %. V tomto řešení se nachází jeden údolnicový oblouk, který se má poloměr 

400  m a nachází se ve staničení 0,019 15 km. 

 

Klopení: 

Na této komunikaci se nenachází směrový oblouk, tudíž není prováděno žádné 

klopení. 

 

 

Trasa B 

ulice Mírová 

 

Horizontální geometrie 
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 Začátek úseku je tvořen ve staničení od 0,000 00 km do 0,000 13 km mezipřímou 

o délce 0,13 m, která poté od staničení 0,000 13 km do 0,279 81 km přechází v levostranný 

oblouk se symetrickými přechodnicemi. Vstupní přechodnice má délku 70 m a nachází 

se ve staničení od 0,000 13 km do 0,070 13 km. Dále následuje oblouk o poloměru 455 m, 

délce 139,69 m a nachází se ve staničení od 0,070 13 km do 0,209 81 km. Délka výstupní 

přechodnice je 70 m s polohou v trase od 0,209 81 do 0,279 81 km. Celý obloukový motiv má 

tedy celkovou délku o hodnotě 279 68 m. Na výstupní přechodnici předchozího směrového 

oblouku navazuje v inflexním bodě pravostranný oblouk s přechodnicemi. Vstupní 

přechodnice má délku 151,15 m a její začátek je umístěn v již zmíněném inflexním bodě, 

ve staničení od 0,279 81km do 0,430 96 km. Dále následuje oblouk o poloměru 300 m, délce 

101,65 m a nachází se ve staničení od 0,430 96 km do 0,532 61 km. Výstupní přechodnice 

je ve staničení od 0,532 61 km do 0,687 61 km, ale její délka činí 155 m. Celý obloukový 

motiv má tedy celkovou délku 407,80 m. Poslední částí této trasy tvoří přímá o délce 20 m 

a je umístěna ve staničení od 687,61 km do 0,707 6 km. 

 

Podmínky:  

- První a druhý oblouk s přechodnicemi, které se spojují v inflexním bodě, vyhovují 

podmínkám pro styk v inflexním bodě podle odstavce 8.7.2 normy [5], kdy poměr 

parametrů stykových přechodnic A2/A1 menší nebo rovný 1,5 a zároveň také 

vyhoví poměru jejích poloměrů R2/R1 kdy toto číslo musí být menší nebo rovno 2. 

- Dle tabulky 12 normy ČSN 736101, je nutno posoudit poloměr druhého oblouku 

na výsledný sklon. Výsledný sklon tohoto oblouku vyhovuje nárokům na největší 

výsledný sklon pro rovinaté nebo mírně zvlněné území dle tabulky 15 normy [5]. 

 

Vertikální geometrie 

 Ve staničení od 0,000 00 km do 0,359 13 km silnice klesá do vrcholu vypuklého 

výškového oblouku v podélném sklonu - 1,00 % a následně klesá ve staničení od 0,359 13 km  

do 0,676 32 km v podélném sklonu -  4,10 %. V posledním úseku výškového řešení trasa opět 

klesá ve staničení od 0,676 32 km do 0,707 61 km v podélném sklonu - 1,50 %. V tomto 

řešení se nachází dva výškové oblouky, z nichž ten první má svůj vrchol v lomu podélných 

sklonů - 1,00 % a - 4,10 % a tento vrchol leží ve staničení 0,359 19 km. Tento vypuklý 

oblouk má poloměr o hodnotě 17000 m. V pořadí druhý oblouk v tomto podélném profilu 

je umístěn mezi lomy podélných sklonů - 4,10 % a - 1,50 %. Vrchol tohoto vydutého 

výškového oblouku se nachází ve staničení 0,676 32 km.  
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 Mezipřímá mezi těmito oblouky splňuje požadavek na doporučený přímkový sklon 

délky svislého průmětu dle odstavce 8.16.6 normy ČSN 73 6101. 

 

Klopení 

 Přechod mezi přímými úseky a směrovými oblouky byl vyřešen následujícím 

klopením:   

 

1 – Klopení z přímé do levostranného oblouku 

 Klopení z původního střechovitého sklonu 2,5 % do levostranného dostředného sklonu 

3,5% začíná ve staničení od 0,000 13 km a končí v 0,045 13 km. Délka vzestupnice je tedy 

45 m. 

 

2 - Klopení mezi protisměrnými oblouky 

 Klopení je řešeno jako tzv. “vrtule“ (klopení pouze kolem osy komunikace) a jeho 

počátek je ve staničení 0,255 10 km s levostranným dostředným sklonem 3,5 % a konec 

ve staničení 0,315 10 km s pravostranným dostředným sklonem 5 %. Celé toto klopení 

probíhá v délce 60 m. 

 

3 - Klopení z levostranného oblouku do přímé 

 Počátek klopeného úseku je ve staničení 0,631 36 km s pravostranným sklonem 5 % 

a klopení končí staničením 0,68761 km s výsledným střechovitým sklonem 2,5 %. Délka 

úseku, na kterém toto klopení probíhá je 56,25 m. 

 

ulice Úvozová 

 

Horizontální geometrie 

Začátek úseku je tvořen přímou, která je dlouhá 2,16 m a je umístěná ve staničení 

0,000 00 km až 0,002 16 km. Na tuto přímou navazuje přechodnicový oblouk z nichž vstupní 

přechodnice, navazující na předešlou přímou, má délku 30 m a její staničení                           

je od 0,002 16 km do 0,032 16 km. Směrový motiv tohoto oblouku uzavírá výstupní 

přechodnice o délce 30 m, začínající na této trase v 0,032 16 km a končí na 0,062 16 km. Celá 

délka přechodnicového oblouku tedy činí 60 m. Posledním směrovým prvkem v této trase 

je přímá o délce 57,82 m. 
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Vertikální geometrie 

 Ve staničení od 0,000 00 km do 0,089 29 km silnice stoupá v podélném sklonu 6,8 % 

a od staničení 0,089 29 km do 0,119 97 km také stoupá, ovšem ve sklonu 2,5 %. Vrchol 

vypuklého výškového oblouku se nachází ve staničení 0,089 29 km a má poloměr roven 

hodnotě 1000 m.  

 

Klopení 

Klopení není potřeba, protože komunikace je v dostředném sklonu 2,5 % v celé své 

trase. 

 

ulice Cihelní 

 

Jelikož je, pro tuto trasu dán uzemním plánem prostorově omezený dopravní koridor 

pro úpravy směrového oblouku na začátku trasy, byla návrhová rychlost pro návrhové prvky 

na začátku trasy snížena na 30 km/h v úseku staničení 0,000 00 km až 0,134 31 km a v úseku 

0,134 31 km až 0,241 71 km byla návrhová rychlost navýšena na 40 km/h. Tyto návrhové 

opatření byly přijaty z toho důvodu, aby bylo dosaženo takové vedení trasy, které splňuje 

podmínky vymezeného dopravního koridoru. V celé další délce trasy je návrhová rychlost 

upravena na 50 km/h. 

 

Horizontální geometrie 

Začátek trasy je tvořen ve staničení od 0,000 00 km do 0,000 10 km přímou o délce 

0,10 m, na kterou navazuje oblouk se symetrickými přechodnicemi. Vstupní přechodnice má 

délku 30 m a nachází se ve staničení 0,000 10 km až 0,030 01 km. Na tuto přechodnici 

navazuje oblouk o poloměru 56 m a délce 74,30 m. Výstupní přechodnice má délku rovněž 

30 m a nachází se ve staničení od 0,104 31 km do 0,134 31 km. Celková délka oblouku 

se symetrickými přechodnicemi tedy činí 134,30 m. V závislosti na poloměru oblouku 

a návrhové rychlosti 30 km/h stanovenou pro tento úsek trasy, je jízdní pruh rozšířen 

na hodnotu 3,85 m, což dle tabulky 12 normy [4] vyhovuje pro nákladní vozidla.  Na výstupní 

přechodnici předchozího motivu navazuje protisměrný přechodnicový oblouk, jehož vstupní 

přechodnice tvoří s předchozí výstupní přechodnicí inflexní motiv. Vstupní přechodnice 

tohoto oblouku je dlouhá 40 m a nachází se ve staničení 0,134 31 km až 0,174 31 km a na ní 

navazuje stejnosměrná přechodnice o délce 40,40 m ve staničení 0,174 31 km až 214,71 km. 

Délka tohoto přechodnicového oblouku činí 80,40 m. Na tento přechodnicový oblouk 
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navazuje přímá dlouhá 67,02 m ve staničení od 0,214 71 km do 0,281 73 km. Na ni navazuje 

přechodnicový oblouk pouze se vstupní přechodnicí, která má délku 50 m a leží ve staničení 

od 0,281 73 km do 331 73 km. Na tuto přechodnici navazuje oblouk o poloměru 150 m 

a délce 89,60 m, ležící ve staničení 0,331 73 km až 0,421 34 km. Celková délka oblouku 

se vstupní přechodnicí tedy činí 139,60 m. V závislosti na poloměru oblouku a návrhové 

rychlosti 40 km/h stanovenou pro tento úsek trasy, je jízdní pruh rozšířen na hodnotu 3,35 m, 

dle tabulky 19 normy [5] vyhovuje pro nákladní vozidla.   

 

Podmínky:  

- Dle tabulky 12 normy [5], která je nutno posoudit poloměr třetího oblouku 

na výsledný sklon. Výsledný sklon tohoto oblouku vyhovuje nárokům na největší 

výsledný sklon pro rovinaté nebo mírně zvlněné území dle tabulky 15 normy [5]. 

 

Vertikální geometrie 

 Ve staničení od 0,000 00 km do 0,023 57 km silnice stoupá do vrcholu údolnicového 

výškového oblouku v podélném sklonu 0,50 % a následně rovněž stoupá ovšem ve sklonu 

4,35 % ve staničení od 0,023 57 km do 0,201 90 km. V posledním úseku výškového řešení 

trasa klesá ve staničení od 0,201 90 km do 0,421 34 km v podélném sklonu - 3,7 %. V tomto 

řešení se nachází dva výškové oblouky, z nichž ten první má svůj vrchol v lomu podélných 

sklonů 0,50 % a 4,35 % a tento vrchol leží ve staničení 0,023 57 km. Jedná se o vypuklý 

oblouk o poloměru 700 m. V pořadí druhý oblouk v tomto podélném profilu je umístěn mezi 

lomy podélných sklonů 4,35 % a - 3,70 %. Vrchol tohoto vydutého výškového oblouku 

se nachází ve staničení 0,201 90 km.  

 

Klopení 

 

1 – Klopení z přímé do levostranného oblouku 

 Klopení z původního střechovitého sklonu 2,5% do pravostranného dostředného 

sklonu 5,0 % začíná ve staničení od 0,000 10 km a končí v 0,026 80 km. Délka vzestupnice 

je tedy 26,7 m. 

 

2 –  Klopení mezi protisměrnými oblouky  

 Klopení je řešeno jako tzv. “vrtule“ (klopení pouze kolem osy komunikace) 

a jeho počátek je ve staničení 0,117 12 km s pravostranným dostředným sklonem 5,0 % 
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a konec ve staničení 0,149 78 km s levostranným dostředným sklonem 4,5 %. Celé toto 

klopení probíhá v délce 32,66 m. 

 

3 – Klopení z levostranného oblouku do přímé 

 Počátek klopeného úseku je ve staničení 0,183 94 km s levostranným sklonem 4,5 % 

a klopení končí staničením 0,211 44 km s výsledným střechovitým sklonem 2,5%. Délka 

úseku, na kterém toto klopení probíhá je 27,5 m. 

 

4 - Klopení z přímé do levostranného oblouku 

 Počátek klopeného úseku je ve staničení 0,284 73 km se střechovitým sklonem 2,5% 

a klopení končí staničením 0,326 14 km levostranným sklonem 5%. Délka úseku, 

na kterém toto klopení probíhá je 41,41 m. 

 

Trasa C 

ulice Mírová 

Horizontální geometrie 

 Začátek úseku je tvořen ve staničení od 0,000 00 km do 0,000 12 km mezipřímou 

o délce 0,13 m, která poté od staničení 0,000 12 km do 0,287 72 km přechází v levostranný 

oblouk se symetrickými přechodnicemi. Vstupní přechodnice má délku 70 m a nachází 

se ve staničení od 0,000 12 km do 0,070 12 km. Dále následuje oblouk o poloměru 460 m, 

délce 147,60 m a nachází se ve staničení od 0,070 12 km do 0,217 72 km. Délka výstupní 

přechodnice je 70 m s polohou v trase od 0,217 72 do 0,287 72 km. Celý obloukový motiv má 

tedy celkovou délku o hodnotě 287,59 m. Na výstupní přechodnici navazuje ve staničení 

od 0,287 72 km do 0,356 86 mezipřímá jejíž délka je rovna hodnotě 69,14 m. Na tuto část 

trasy je navázán pravostranný kružnicový oblouk se symetrickými přechodnicemi. Délka 

vstupní přechodnice tohoto oblouku je rovna rovněž hodnotě 70 m a nachází se ve staničení 

od 0,356 86 do 0,426 86. Oblouk navazující na tuto přechodnici má poloměr 350 m, svou 

obvodovou délku odpovídající hodnotě 333,67 m a staničení od 0,426 86 km do 0,760 53 km. 

Následující přechodnice má délku 70 m a nachází se v úseku od 0,760 53 km do 0,830 53 km. 

Na výstupní přechodnici předchozího směrového oblouku navazuje v inflexním bodě 

pravostranný oblouk s nesymetrickými přechodnicemi. Vstupní přechodnice má délku 71,20 

m a její začátek je umístěn v již zmíněném inflexním bodě, ve staničení od 0,830 53 km do 

0,901 76 km. Na tuto přechodnici navazuje oblouk o poloměru 305 m s obvodovou délkou 

18,39 m a nachází se v rozmezí staničení od 0,901 76 km do 0,920 14 km. Výstupní 
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přechodnice je ve staničení od 0,920 14 km do 0,991 14 km, ale její délka činí 71,00 m. 

Celková délka tohoto oblouku je rovna hodnotě 160,59 m. Poslední části této trasy tvoří přímá 

o délce 45,00 m a je umístěna ve staničení od 0,991 21 km do 1,036 21 km. 

Podmínky:  

- Druhý a třetí oblouky s přechodnicemi, které se spojují v inflexním bodě, vyhovují 

podmínkám pro styk v inflexním bodě podle odstavce 8.7.2 normy [5], kdy poměr 

parametrů stykových přechodnic A2/A1 menší nebo rovný 1,5 a zároveň také 

vyhoví poměru jejích poloměrů R2/R1 kdy toto číslo musí být menší nebo rovno 2. 

- Dle tabulky 12 normy [5], je nutno posoudit poloměr třetího oblouku na výsledný 

sklon. Výsledný sklon tohoto oblouku vyhovuje nárokům na největší výsledný 

sklon pro rovinaté nebo mírně zvlněné území dle tabulky 15 normy [5]. 

 

Vertikální geometrie 

 Ve staničení od 0,000 00 km do 0,490 89 km silnice klesá do vrcholu vypuklého 

výškového oblouku v podélném sklonu - 0,95 % a následně opět klesá ve staničení 

od 0,490 89 km do 0,986 00 km v podélném sklonu – 4,00 %. V posledním úseku výškového 

řešení trasa opět klesá ve staničení od 0,986 00 km do 1,036 21 km v podélném sklonu            

- 0,50 %. V tomto řešení se nachází dva výškové oblouky, z nichž ten první má svůj vrchol 

v lomu podélných sklonů - 0,95 % a - 4,00 % a vrchol leží ve staničení 0,490 89 km. Tento 

vypuklý oblouk má poloměr o hodnotě 28000 m. V pořadí druhý oblouk v tomto podélném 

profilu je umístěn mezi lomy podélných sklonů - 4,00 % a - 0,50 %. Vrchol tohoto vydutého 

výškového oblouku se nachází ve staničení 0,986 00 km. Mezipřímá mezi těmito oblouky 

splňuje požadavek na doporučený přímkový sklon délky svislého průmětu dle odstavce 8.16.6 

normy [5]. 

 

Klopení 

 Přechod mezi přímými úseky a směrovými oblouky byl vyřešen následujícím 

klopením:   

 

1 – Klopení z přímé do levostranného oblouku:  

 Klopení z původního střechovitého sklonu 2,5% do levostranného dostředného sklonu 

3,5% začíná ve staničení od 0,000 13 km a končí v 0,045 13 km. Délka vzestupnice je tedy 

45 m. 

2 – Klopení z levostranného oblouku do přímé: 
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 Klopení z levostranného dostředného sklonu 3,5 % zpět do střechovitého sklonu 2,5 % 

je ve staničení od 0,227 72 km do 0,272 72 km, což znamená, že délka sestupnice činí 45 m.  

 

3 – Klopení z přímé do pravostranného oblouku:  

 Klopení z původního střechovitého sklonu 2,5% do pravostranného dostředného 

sklonu 4,5% začíná ve staničení 0,356 86 km a končí v 0,406 86 km. Hodnota délky 

vzestupnice je 50 m. 

 

4 - Klopení mezi protisměrnými oblouky:  

 Klopení je řešeno jako tzv. “vrtule“ (klopení pouze kolem osy komunikace) a jeho 

počátek je ve staničení 0,810 87 km s pravostranným dostředným sklonem 4,5 % a konec 

ve staničení 0,852 52 km s levostranným dostředným sklonem 5 %. Celé toto klopení probíhá 

v délce 41,65 m. 

 

5 - Klopení z levostranného oblouku do přímé:  

 Počátek klopeného úseku je ve staničení 0,956 14 km s levostranným sklonem 5 % 

a klopení končí staničením 991 14 km s výsledným střechovitým sklonem 2,5%. Délka úseku, 

na kterém toto klopení probíhá je 50 m. 

 

ulice Úvozová 

 

Horizontální geometrie 

Začátek úseku je tvořen přímou, která je dlouhá 2,72 m a je umístěná ve staničení 

0,000 00 km až 0,002 72 km. Na tuto přímou navazuje přechodnicový oblouk z nichž vstupní 

přechodnice, navazující na předešlou přímou, má délku 30 m a její staničení 

je od 0,002 72 km do 0,032 72 km. Směrový motiv tohoto oblouku uzavírá výstupní 

přechodnice o délce 30 m, začínající na této trase v 0,032 72 km a končí na 0,062 72 km. Celá 

délka přechodnicového oblouku tedy činí 60 m. Posledním směrovým prvkem v této trase 

je přímá o délce 55,14 m ležící ve staničení od 0,062 72 km do 0,117 86 km. 

 

Vertikální geometrie 

 Ve staničení od 0,000 00 km do 0,087 56 km silnice stoupá v podélném sklonu 6,70 % 

a od staničení 0,087 56 km do 0,117 86 km také stoupá, ovšem ve sklonu 3,30 %. Vrchol 
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vypuklého výškového oblouku se nachází ve staničení 0,087 56 km a má poloměr roven 

hodnotě 1000 m.  

 

Klopení 

Klopení není potřeba, protože komunikace je v dostředném sklonu 2,5 % v celé své 

trase. 

 

ulice Cihelní 

 

Jelikož je, pro tuto trasu dán uzemním plánem prostorově omezený dopravní koridor 

pro úpravy směrového oblouku na začátku trasy, byla návrhová rychlost pro návrhové prvky 

na začátku trasy snížena na 30 km/h v úseku staničení 0,000 00 km až 0,134 31 km a v úseku 

0,134 31 km až 0,241 71 km byla návrhová rychlost navýšena na 40 km/h. Tyto návrhové 

opatření byly přijaty z toho důvodu, aby bylo dosaženo takové vedení trasy, které splňuje 

podmínky vymezeného dopravního koridoru. V celé další délce trasy je návrhová rychlost 

upravena na 50 km/h. 

 

Horizontální geometrie 

Začátek trasy je tvořen ve staničení od 0,000 00 km do 0,000 20 km přímou o délce 

0,20 m, na kterou navazuje oblouk se symetrickými přechodnicemi. Vstupní přechodnice má 

délku 30 m a nachází se ve staničení 0,000 20 km až 0,030 02 km. Na tuto přechodnici 

navazuje oblouk o poloměru 56 m a délce 74,26 m. Výstupní přechodnice má délku rovněž 

30 m a nachází se ve staničení od 0,104 29 km do 0,134 29 km. Celková délka oblouku 

se symetrickými přechodnicemi tedy činí 134,30 m. V závislosti na poloměru oblouku 

a návrhové rychlosti 30 km/h stanovenou pro tento úsek trasy, je jízdní pruh rozšířen 

na hodnotu 3,85 m, což dle tabulky 12 normy [4] vyhovuje pro nákladní vozidla.  Na výstupní 

přechodnici předchozího motivu navazuje protisměrný přechodnicový oblouk, jehož vstupní 

přechodnice tvoří s předchozí výstupní přechodnicí inflexní motiv. Vstupní přechodnice 

tohoto oblouku je dlouhá 40 m a nachází se ve staničení 0,134 29 km až 0,174 29 km a na ní 

navazuje stejnosměrná přechodnice o délce 40,40 m ve staničení 0,174 29 km až 214,69 km. 

Délka tohoto přechodnicového oblouku činí 80,40 m. Na tento přechodnicový oblouk 

navazuje přímá dlouhá 70,56 m. Na ni navazuje přechodnicový oblouk pouze se vstupní 

přechodnicí, která má délku 50 m leží ve staničení od 0,285 25 km do 0,335 25 km. Na tuto 

přechodnici navazuje oblouk o poloměru 150 m a délce 74,69 m, ležící ve staničení 0,335 
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25  km až 0,409 94 km. Celková délka oblouku se vstupní přechodnicí tedy činí 124,69 m. 

V závislosti na poloměru oblouku a návrhové rychlosti 40 km/h stanovenou pro tento úsek 

trasy, je jízdní pruh rozšířen na hodnotu 3,35 m, dle tabulky 19 normy [5] vyhovuje pro 

nákladní vozidla.   

Podmínky:  

- Dle tabulky 12 normy [5], která je nutno posoudit poloměr třetího oblouku na 

výsledný sklon. Výsledný sklon tohoto oblouku vyhovuje nárokům na největší 

výsledný sklon pro rovinaté nebo mírně zvlněné území dle tabulky 15 normy [5]. 

 

Vertikální geometrie ulice Cihelní 

 Ve staničení od 0,000 00 km do 0,023 57 km silnice stoupá do vrcholu údolnicového 

výškového oblouku v podélném sklonu 0,50 % a následně rovněž stoupá ovšem ve sklonu 

4,30 % ve staničení od 0,023 57 km do 0,198 33 km. V posledním úseku výškového řešení 

trasa klesá ve staničení od 0,198 33 km do 0,409 66 km v podélném sklonu -3,2 %. V tomto 

řešení se nachází dva výškové oblouky, z nichž ten první má svůj vrchol v lomu podélných 

sklonů 0,50 % a 4,30 % a tento vrchol leží ve staničení 0,023 57 km. A jedná se o vypuklý 

oblouk o poloměru 700 m. V pořadí druhý oblouk v tomto podélném profilu je umístěn mezi 

lomy podélných sklonů 4,30 % a -3,20 %. Vrchol tohoto vydutého výškového oblouku 

se nachází ve staničení 0,198 33 km. Mezipřímá mezi těmito oblouky splňuje požadavek 

na doporučený přímkový sklon délky svislého průmětu dle odstavce 8.16.6 normy [5]. 

 

Klopení 

 

1 – Klopení z přímé do levostranného oblouku 

 Klopení z původního střechovitého sklonu 2,5% do pravostranného dostředného 

sklonu 5,0 % začíná ve staničení od 0,000 20 km a končí v 0,026 82 km. Délka vzestupnice 

je tedy 26,8 m. 

 

2 –  Klopení mezi protisměrnými oblouky 

 Klopení je řešeno jako tzv. “vrtule“ (klopení pouze kolem osy komunikace) a jeho 

počátek je ve staničení 0,117 11 km s pravostranným dostředným sklonem 5,0 % a konec 

ve staničení 0,149 77 km s levostranným dostředným sklonem 4,5 %. Celé toto klopení 

probíhá v délce 32,66 m. 

3 – Klopení z levostranného oblouku do přímé 
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 Počátek klopeného úseku je ve staničení 0,183 74 km s levostranným sklonem 4,5 % 

a klopení končí staničením 0,211 24 km s výsledným střechovitým sklonem 2,5%. Délka 

úseku, na kterém toto klopení probíhá je 27,5 m. 

 

4 - Klopení z přímé do levostranného oblouku 

 Počátek klopeného úseku je ve staničení 0,284 85 km se střechovitým sklonem 2,5% 

a klopení končí staničením 0,326 10 km levostranným sklonem 5%. Délka úseku, na kterém 

toto klopení probíhá je 41,25 m. 

 

ulice Oldřicha Stibora 

 

Horizontální geometrie 

 Komunikace je ve směrovém tvořena pouze přímou o velikosti 54,16 m. 

 

Vertikální geometrie 

 Ve staničení od 0,000 00 km do 0,041 26 km řešení stoupá ve sklonu 5,90 %, zatímco 

ve staničení od 0,041 26 km do 0,058 88 silnice stoupá ve sklonu 4,5 %. Výškový vrcholový 

oblouk nacházející se na této trase je umístěn ve staničení 0,041 26 km a jeho poloměr má 

hodnotu 1100 m. 

 

Klopení 

Na této komunikaci se nenachází směrový oblouk, tudíž není prováděno žádné 

klopení. 

 

ulice „Důl Paskov“ 

 

Horizontální geometrie 

Směrové řešení je tvořeno pouze přímou o hodnotě 43,86 m. 

 

Vertikální geometrie 

 Komunikace klesá ve staničení od 0,000 00 km do 0,017 67 km v podélném sklonu 

4,70 % a naopak ve staničení od 0,191 52 km do 0,041 96 km pro změnu stoupá v podélném 

sklonu 2,6 %. V tomto řešení se nachází jeden údolnicový oblouk, který se má poloměr 500 m 

a nachází se ve staničení 0,017 67 km. 
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Klopení 

Na této komunikaci se nenachází směrový oblouk, tudíž není prováděno žádné 

klopení. 

 

3.6.2 Křižovatky 

Sčítání dopravy na komunikacích proběhlo na silnici II/477 (ulice Mírová) a III/4794 

(ulice Cihelní). O těchto průzkumech informují tabulky 1 a 2.  

 

 Trasa A 

 Na této trase se nachází 4 stykové křižovatky ve tvaru T.  

První křižovatka se nachází ve staničení 0,286 53 km na hlavní silnici II/477, která leží 

na ulici Mírová. Jde o křížení silnice II/477 a místní obslužné komunikace na ulici Úvozová. 

Po 150,54 m se nachází druhá křižovatka se ve staničení 0,437 07 km. Jedná se o křižovatku 

ulic Mírová (silnice II/477) a Cihelní (silnice III/4794). Třetí úrovňové křížení 

je od předešlého vzdáleno 345,94 m a leží ve staničení 0,783 01 km a kříží se v něm ulice 

Mírová (silnice II/477) s ulicí Oldřicha Stibora (místní obslužná komunikace). Čtvrtá 

křižovatka je od té třetí vzdálena 158,35 m a spojuje silnici II/477 a účelovou komunikaci. 

Toto křížení se nachází ve staničení 0,941 36 km. 

 

 Trasa B 

 Na této trase se nachází 2 stykové křižovatky ve tvaru T.  

První křižovatka leží ve staničení 0,284 84 km na hlavní silnici II/477, a zajišťuje 

spojení s obslužnou komunikací na ulici Úvozová. Druhá křižovatka se nachází ve staničení 

0,436 70 km a spojuje ulice Mírová (silnice II/477) a Cihelní (silnice III/4794). Osová 

vzdálenost těchto křižovatek je 151,86 m.  

 

 Trasa C 

 Na této trase se rovněž jako na trase A nachází 4 stykové křižovatky ve tvaru T. První 

křižovatka spojuje silnici II/477 (ulice Mírová) s místní obslužnou komunikací na ulici 

Úvozová. Toto křížení se nachází ve staničení 0,286 21 km. Ve vzdálenosti 150,09 m leží 

druhá křižovatka nacházející se přesněji ve staničení 0,437 11 km a spojuje ulice Mírovou 

(silnice II/477) a Cihelní (silnice III/4794). Třetí křižovatka leží ve staničení 0,782 03 km 

a od druhé je vzdálena 344,92 m a kříží se v ní ulice Mírová (silnice II/477) s ulicí Oldřicha 
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Stibora (místní obslužná komunikace). Čtvrtá křižovatka spojuje silnici II/477 a účelovou 

komunikaci ve staničení 0,939 52 km a její vzdálenost od třetí je 157,49 m. Posouzení 

v pořadí na trase druhé křižovatky mezi silnicí II/477 a III/4794, která se nachází ve všech 

třech variantách, vychází z vyhotovených výsledků sčítání dopravy na komunikační síti 

v řešeném území na návrhové období 1995 až 2030 [tab. 1], a v porovnání těchto výsledků 

se sčítáním dopravy v roce 2010. Dle prvního vyhotoveného sčítání byla tato křižovatka 

ohodnocena jako vyhovující pro obě komunikace (stupeň C u silnice III/4794 a na stupeň D 

na silnici II/477) s určením nízkého nárůstu počtu vozidel z hlediska dopravní intenzity 

a zatížení silnic. Z tohoto průzkumu byly vybrány hodnoty pro těžká nákladní vozidla 

a osobní automobily na těchto komunikacích a byly porovnány s výsledky ze sčítání dopravy 

z roku 2010. Porovnání těchto výsledků prokázalo, že počet vozidel pro obě tyto kategorie 

je v roce 2010 menší, než předpokládal průzkum z roku 1995 a tudíž kapacita křižovatky 

vyhoví i pro nově navržený stav. Co se týče zbylých úrovňových křížení, tak na komunikaci 

II/477 se v prvním a třetím křížení připojují místní obslužné komunikace, které jsou 

jednopruhové s obousměrným provozem a s velmi nízkou intenzitou projíždějících vozidel, 

nebylo tedy zapotřebí tyto křižovatky podrobovat posouzení, zdali vyhovují intenzitě 

provozu. S úpravou některé z křižovatek zaviněnou špatnou intenzitou ostatně nepočítá ani 

územní plán obce Řepiště vypracován v roce 2010, z čehož vyplývá, že křižovatky nevykazují 

negativní vliv na intenzitu dopravy. 

 

3.6.3 Mostní objekty, tunelové objekty 

Na trase se nevyskytují mosty ani tunelové objekty, ale v důsledku potřebného 

odvodnění, resp. převedení povrchové vody, se na trase nachází dva propustky. Uvedené 

propustky a jejich staničení odpovídají vybrané variantě C. Propustky u dalších variant, jsou 

zaznačeny orientačně v příslušných podélných profilech.  

 

 Zdůvodnění návrhu:  

Je potřeba odvést povrchovou vodu v daném místě trasy z jedné strany náspu (vtokové) 

na druhou (výtokovou). 

 

 Umístění, počet, délky:  

SO 101 - První propustek se nachází ve staničení 0,403 92 km na trase ulice Mírová s těmito 

parametry: 



48 

 

 návrhový průtok: Qn = 1,22 m
3
/s  

 délka propustku L = 24 m 

  typ trub: TZR 152-100 o průměru DN = 1000 mm.  

Na vtokové straně k propustku přivádí vodu levostranný patní příkop z ulic Mírová 

a Cihelní. Na výtokové straně je voda odvedena volně do terénu. 

 

SO – 102 - Druhý propustek se nachází ve staničení 0,037 16 km na účelové komunikaci 

Dolu Paskov s následujícími parametry:  

 návrhový průtok: Qn = 0,239 m
3
/s  

 délka propustku L = 17,7 m 

  typ: Pecora optima o průměru DN = 600 mm 

 

Na vtokové straně k propustku přivádí vodu levostranný příkop z účelové komunikace 

a zároveň z komunikace na ulici Mírová. Na výtokové straně voda opět pokračuje 

v levostranném příkopu. 

 

3.6.4 Obslužná zařízení 

Jediná obslužná zařízení na trase jsou směrové sloupky a svodidla, jejíchž umístění 

je blíže popsáno pro vybranou variantu C.  

 

Ulice Mírová 

 Svodidla:  

- levá svodidla od staničení 0,347 00 km po staničení 0,436 00 km o délce 89 m 

a další od staničení 0,448 00 km po staničení 0,469 00km o délce 21 m. 

- pravé od staničení 0,347 00 km po staničení 0,468 00 km o délce 121 m 

 

 Směrové sloupky:  

Nacházejí se ve zbytku trasy, kde nejsou svodidla. Dle ČSN 73 6101 kapitola 

13.1.3.2.3. – „Vzájemná vzdálenost směrových sloupků“ je vzdálenost navržena takto: 

- vzdálenost v přímých úsecích navržena jako 50 m pro staničení 

od 0,287 72 km do 0,3470 00 km vlevo i vpravo 

od 0,991 21 km do 1,036 21 km vlevo i vpravo 

- vzdálenost ve směrových obloucích navržena jako 30 m – pro oblouky 

s hodnotami poloměrů Ro ≥ 450 m ve staničeních: 
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od 0,000 00 km do 0,287 72 km vlevo i vpravo 

- vzdálenost ve směrových obloucích navržena jako 20 m – pro oblouky 

s hodnotami poloměrů 450 > Ro ≥ 250 m ve staničeních: 

od 0,000 00 km do 0,287 72 km vlevo i vpravo 

od 0,469 00 km do 0,991 21 km vlevo 

od 0,468 00 km do 0,991 21 km vpravo 

 

Ulice Cihelní 

 Svodidla:  

- levé od staničení 0,358 00 km po staničení 0,397 00 km o délce 39 m 

- pravé od staničení 0,358 00 km po staničení 0,400 00 km o délce 42 m 

 

 Směrové sloupky:  

Nacházejí se ve zbytku trasy, kde nejsou svodidla. Dle ČSN 73 6101 kapitola 

13.1.3.2.3. – „Vzájemná vzdálenost směrových sloupků“ je vzdálenost navržena takto: 

- vzdálenost v přímých úsecích navržena jako 50 m pro staničení 

od 0,214,69 km do 0,285 25 km vlevo i vpravo 

- vzdálenost ve směrových obloucích navržena jako 20 m – pro oblouky 

s hodnotami poloměrů 250 > Ro ≥ 50 m ve staničeních: 

od 0,000 00 km do 0,214 69 km vlevo i vpravo 

od 0,285 25 km do 0,358 00 km vlevo i vpravo 

 

3.6.5 Nároky na úpravy a přeložky souvisejících komunikací 

Jediný nárok na úpravy souvisejících komunikací byl stanoven ten, že se má vyřešit 

napojení těchto komunikací na nově navrhovanou přeložku silnice II/477. Napojení 

jednotlivých souvisejících komunikací na tuto silnici je v každé variantě v jiném směrovém 

staničení.  

Trasa A – staničení od 0,000 00 km do 1041,19 km 

 ulice Úvozová  

- napojení na trasu A ve staničení 0,286 53 km 

- celková délka její úpravy = 117,83 m. 

 ulice Cihelní 

- napojení na trasu A ve staničení 0,437 07 km 
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- celková délka její úpravy = 409,66 m. 

 ulice Oldřicha Stibora  

- napojení na trasu A ve staničení 0,783 01 km 

- celková délka její úpravy = 58,88 m. 

 ulice „Důl Paskov“ 

- napojení na trasu A ve staničení 0,941 36 km 

- celková délka její úpravy = 41,96 m. 

 

Trasa B – staničení od 0,000 00 km do 0,707 61 km 

 ulice Úvozová  

- napojení na trasu A ve staničení 0,284 84 km 

- celková délka její úpravy = 119,97 m. 

 ulice Cihelní 

- napojení na trasu A ve staničení 0,436 70 km 

- celková délka její úpravy = 421,34 m. 

 

Trasa C – staničení od 0,000 00 km do 1,036 21 km 

 ulice Úvozová  

- napojení na trasu A ve staničení 0,286 21 km 

- celková délka její úpravy = 117,86 m. 

 ulice Cihelní 

- napojení na trasu A ve staničení 0,490 87 km 

- celková délka její úpravy = 409,94 m. 

 ulice Oldřicha Stibora  

- napojení na trasu A ve staničení 0,782 03 km 

- celková délka její úpravy = 54,16 m. 

 ulice „Důl Paskov“ 

- napojení na trasu A ve staničení 0,939 52 km 

- celková délka její úpravy = 43,84 m. 

3.6.6 Podmiňující předpoklady 

Jednotlivé trasy jsou v kolizi s těmito inženýrskými sítěmi: 
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Trasa A 

Ulice Mírová 

- Vedení vysokého napětí 22 kV – staničení km 0,105 96; 0,524 63 a km 0,887 54 

km 

- Splašková kanalizace – staničení km 0,039 04 a km 0,393 74 

- Řád pitné vody – km 0,524 95  

- Středotlaký plynovod RWE – km 0,402 04 a km 0,540 57  

 

Ulice Úvozová 

- Středotlaký plynovod RWE – 0,000 00 km až km 0,035 15  

 

Ulice Cihelní 

- Vedení vysokého napětí 22 kV – staničení km 0,343 37 

- Splašková kanalizace – staničení km 0,185 05 až km 0,370 07 

- Řád pitné vody – km 0,384 52 

- Středotlaký plynovod RWE – km 0,335 39 

 

Ulice Oldřicha Stibora 

- Vedení vysokého napětí 22 kV – staničení km 0,030 51  

- Řád pitné vody – km 0,001 39 

 

Ulice „Důl Paskov“ 

- Vedení vysokého napětí 22 kV – staničení km 0,031 99 

 

Trasa B 

Ulice Mírová 

- Vedení vysokého napětí 22 kV – staničení km 0,105 96; km 0,577 23 a km 0,622 

82  

- Splašková kanalizace – staničení km 0,039 08 a km 0,397 26  

- Řád pitné vody – km 0,612 31 

- Středotlaký plynovod RWE – km 0,397 30 a km 0,612 26 

Ulice Úvozová 

- Středotlaký plynovod RWE – km 0,000 00 až km 0,039 75 

Ulice Cihelní 
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- Vedení vysokého napětí 22 kV – staničení km 0,343 21 

- Splašková kanalizace – staničení km 0,184 90 a km 0,359 07  

- Řád pitné vody – km 0,612 31 

- Středotlaký plynovod RWE – km 0,397 30 a km 0,612 26 

 

Trasa C 

Ulice Mírová 

- Vedení vysokého napětí 22 kV – staničení km 0,105 96; 0,526 71 a km 0,867 87  

- Splašková kanalizace – staničení km 0,039 04 a km 0,394 78 

- Řád pitné vody – km 0,527 14  

- Středotlaký plynovod RWE – km 0,401 95 a km 0,524 12  

 

Ulice Úvozová 

- Středotlaký plynovod RWE – km 0,000 00 až km 0,035 15  

 

Ulice Cihelní 

- Vedení vysokého napětí 22 kV – staničení km 0,343 37 

- Splašková kanalizace – staničení km 0,185 05 až km 0,339 95 

- Řád pitné vody – km 0,384 52 

- Středotlaký plynovod RWE – km 0,335 39 

 

Ulice Oldřicha Stibora 

- Vedení vysokého napětí 22 kV – staničení km 0,030 51  

- Řád pitné vody – km 0,001 39 

 

Ulice „Důl Paskov“ 

- Vedení vysokého napětí 22 kV – staničení km 0,031 99 

 

V případě varianty trasy B, se část navrhované trasy přeložky silnice II/477, odklání 

ve druhém směrovém oblouku od vedení nové trasy dle územního plánu a napojuje 

na stávající stav v kratší celkové délce trasy. Závěr trasy ovšem prochází přes parcely 

s rodinnými domy, a právě tyto domy nejsou v dostatečné vzdálenosti od osy nově 

navrhované komunikace, tudíž nesplňují podmínku ochranného pásma pro komunikace 

II. třídy, které je stanoveno na hodnotu 15 m od osy komunikace. Pro případné odstranění 
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tohoto problému, se nabízí řešení odkoupení parcel a budov, s jejich následnou demolicí, 

což by se zásadně promítlo do ekonomické stránky této varianty. 

 

3.6.7 Bilance základních výměr 

Na žádné z řešených tras se nenachází žádný most ani tunel. Jelikož byly propustky 

zpracovány detailněji pouze pro trasu C, nejsou zahrnuty do výkazu těchto výměr. Následující 

tabulka hodnotí každou trasu jako celek z hlediska délky a plochy vozovky, dále pak stanoví 

objem zemních prací pro výkopy a násypy [19]. 

 

 
Vozovka Zemní práce 

Délka [m] Plocha [m
2
] Výkop [m

3
] Násyp [m

3
] 

Trasa A 1669,52 12055,53 14918,25 25464,53 

Trasa B 1248,92 9010,74 11318,70 13641,31 

Trasa C 1662,01 12013,97 14877,55 25062,91 

 

3.6.8 Zábory půdy 

V rámci vymezeného dopravního koridoru určeného pro přeložku silnice II/477 

se počítá se záborem půdního fondu, jehož součástí jsou pozemky, jejichž číslo parcely a druh 

jsou uvedeny v kapitole 3.3 konkrétně v 3.3.1 – Plochy dopravních koridorů. 

 

3.6.9 Životní prostředí, příroda a krajina 

Na základě zpracovaného územního plánu, který obsahuje také mapové podklady 

ÚSES, byla zjištěna pouze jedna lokalita, kolidující s regionálním biocentrem ÚSES č. 276 

Zaryje. Jedná se o vymezení koridoru pro úpravu silnice III/4794. Tato komunikace ovšem 

svou geometrií kritickým místem střetu s biocentrem neprochází. Dalším místem, kde silnice 

prochází tentokráte lokálním koridorem ÚSES je úsek, kde se konec přeložky (trasa A i C) 

silnice II/477 napojuje na stávající komunikaci za křižovatkou s účelovou komunikací (neplatí 

pro variantu přeložky Trasa B). Zbylá trasa přeložky silniční komunikace a přilehlých 

připojených silnic už neprochází žádným významnějším územím, ale většinou je vedena přes 

zemědělskou půdu. 
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3.6.10 Organizace výstavby 

Při stavbě budou dodržena všechna platná ustanovení týkající se technologie prací 

a ochrany územního geofondu a bohatství. Stavba nevyžaduje žádnou speciální technologii 

prací ani abnormálně těžkou techniku. Před stavbou násypů a zářezů se provede skrývka 

ornice s uložením do Deponií. Následně se provedou stavby násypů, zářezů a propustků. 

Na tyto konstrukce se pak provede samotná konstrukce vozovky dle vzorového příčného řezu. 

 

3.6.11 Průzkumy 

V rámci této práce se navrhuje průzkum na umístění autobusových zastávek, blíže 

pospaných v závěru a doporučení. 

 

3.6.12 Náklady 

Orientační odhad nákladů [11], [12], [18], 19], [21] 

 

Cena asfaltové vozovky = 2200 Kč/m
2 

Cena silničního panelu tl. 21,5 cm = 2980 Kč/ks  

(plocha 1 kusu je 4,5 m
2
, což znamená, že cena za m

2
 je 662 Kč) 

Cena výkopu = 300 Kč/m
3
 

Cena násypu = 400 Kč/m
3 

Trubní propustek - Jelikož trubní propustky jsou řešeny pouze pro variantu C, která byla 

vybrána jako nejvhodnější, jsou pro ostatní varianty propustky uvažovány o stejné délce, jako 

jsou ve variantě C 

 

- TZR152 - 100 = 17 521 Kč/ks + 75000 Kč zřízení 

1 trouba má délku 2,5 m, což znamená cenu 7008 Kč za 1 metr délky. Trubní 

propustek má celkovou délku 24 m. Celková cena propustku se zřízením tedy činí: 

 24 m * 7008 Kč/m = 168 192 Kč + 75000 Kč = 243 192 Kč 

- Polyetylenová trouba Pecor Optima 600 mm = 1531 Kč/m + 75000 Kč zřízení 

Tento propustek má celkovou délku 17,7 m, což znamená, že celková cena tohoto 

propustku i se zřízením činí: 

 17,7 m * 1531 Kč/m + 75000 = 102 099 Kč 
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Trasa A 

Vozovka 

- Asfaltové vozovky 

Kategorie: 

S9,5/70 1041,19 m * 8,5 m =    8850,12 m
2 

S7,5/50 382,28 m * 6,5 m =    2484,82 m
2 

MOK  102,84 m * 3,0 m =       308,52 m
2 

MOK  34,42 m * 3,0 m =      103,26 m
2 

Zaoblení křižovatek a rozšíření v obloucích     175,36 m
2
 

Celková plocha     11922,08 m
2 

 

- Panelová vozovka 

S4,0/30 29,75 m * 3,0 =    89,25 m
2 

Zaoblení křižovatky     44,20 m
2
 

Celková plocha     133,45 m
2 

 

Celková cena vozovky 

11 922,08 * 2200 + 133,45 * 662 = 26 316 920 Kč 

 

Kubatury 

- Výkop =  14918,25 m
3
  

- Násyp = 25464,53 m
3
 

 

Celková cena kubatur 

14918,25 * 300 + 25464,53*400 = 14 661 287 Kč 

 

Objekty 

- Propustek TZR 152-100, Propustek Pecor optima 

Celková cena objektů 

243 192 + 102 099 = 345 291 Kč 

Celková cena stavby = 26 316 920 + 14 661 287 + 345 291 = 41 323 498 Kč 
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Trasa B 

Vozovka 

- Asfaltové vozovky 

Kategorie: 

S9,5/70 707,61 m * 8,5 m =    6009,50 m
2 

S7,5/50 393,96 m * 6,5 m =     2560,74 m
2 

MOK  104,98 m * 3,0 m =       314,94 m
2 

Zaoblení křižovatek a rozšíření v obloucích     125,56 m
2
 

Celková plocha     9010,74 m
2 

 

Celková cena vozovky 

9010,74 * 2200 = 19 823 628 Kč 

 

Kubatury 

- Výkop = 11 318,70 m
3
  

- Násyp = 13 641,31 m
3
 

 

Celková cena kubatur 

11 318,70 * 300 + 13 641,31*400 = 8 852 134 Kč 

 

Objekty 

- Propustek TZR 152-100 

Celková cena objektů 

1*243 192 = 243 192 Kč 

 

Demolice domu 

- Výměra domu je 283 m
2
 plochy, odhadovaná výška 8 m 

- Výkup parcely o ploše 1024 m
2
 

- Cena za demolici domu = 800 Kč/m
3
  

- Cena domu – 2800 Kč/m
3
 

- Cena pozemku = 300 Kč/m
2
 

 

Výkup domu = 283 * 8 * 2800 = 6 339 200 Kč 

Výkup pozemku = 1024 * 300 = 307 200 Kč 
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Demolice domu = 283 * 8 * 800 = 1 811 200 Kč 

Celková odhadovaná cena za demolici = 8 457 600 Kč 

 

 

Celková cena stavby = 19 823 628 + 8 852 134 + 243 192 + 8 457 600 = 37 376 554 Kč 

 

Trasa C 

Vozovka 

- Asfaltové vozovky 

Kategorie: 

S9,5/70 1036,21 m * 8,5 m =    8807,79 m
2 

S7,5/50 382,56 m * 6,5 m =    2486,64 m
2 

MOK  102,87 m * 3,0 m =   308,61 m
2 

MOK  35,65 m * 3,0 m =   106,95 m
2 

Zaoblení křižovatek a rozšíření v obloucích     175,36 m
2
 

Celková plocha     11 885,35 m
2 

 

- Panelová vozovka 

S4,0/30 28,14 m * 3,0 m =    84,42 m
2 

Zaoblení křižovatky     44,20 m
2
 

Celková plocha     128,62 m
2 

 

Celková cena vozovky 

11 885,35* 2200 + 84,42 * 662 = 26 203 656 Kč 

 

Kubatury 

- Výkop =  14 877,55 m
3
  

- Násyp = 25 062,91 m
3
 

 

Celková cena kubatur 

14 877,55 * 300 + 25 062,91*400 = 14 488 429 Kč 

 

Objekty 

- Propustek TZR 152-100, Propustek Pecor optima 
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Celková cena objektů 

243 192 + 102 099 = 345 291 Kč 

 

 

Celková cena stavby = 26 196 990 + 14 488 429 + 345 291 = 41 037 376 Kč 

 

3.7 Celkové posouzení 

Všechny trasy byly zhodnoceny z hlediska multikriteriálního hodnocení, které uvádí vliv 

jednotlivých navržených tras na vybrané vlivy z hodnotících parametrů, jako jsou směrové vedení 

trasy, výškové vedení trasy, bezpečnost jízdy, stavebně technická náročnost, zásah do životního 

prostředí, ekonomika stavby. Jako nejvhodnější ze všech tří variant byla pro hodnocení 

jednotlivými body hodnotícího procesu vybrána varianta C, která především splňuje nejlépe 

směrové poměry. Podrobný výsledek multikriteriální analýzy je uveden v souvisejících 

dokumentacích v kapitole 5.1 [22]. 

 

3.8 Expertiza 

Expertiza nebyla zadavatelem zpracována, tudíž k ní neexistuje ani stanovisko 

zhotovitele. 

 

3.9 Závěr a doporučení 

Celkové zhodnocení studie a doporučení výsledné trasy je uveden v oficiálním závěru celé 

práce v kapitole 6. Jako návrh na provedení průzkumu pro následnou dokumentaci se doporučuje 

průzkum na umístění dotčených autobusových zastávek Řepiště U školy ve směru na Řepiště a 

dále pak obě zastávky Řepiště Pod dvorem, jejichž původní a nové přibližné umístění znázorňuje 

Výkres č. 2 – Přehledná situace nové trasy. 
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4. VÝKRESY 

Seznam výkresů je pro nezbytnou a správnou formulaci této práce, dle směrnic školy, 

uveden v seznamu příloh v kapitole 8.  
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5. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE 

5.1 Multikriteriální hodnocení 

Poř. 
Ukazatel 

Údaj Varianta Zhodnocení 

č.   A B C A B C 

Směrové vedení trasy (silnice II/477) 

1.  Délka trasy  m 1041,19 707,61 1036,21 3 1 2 

2.  Poměr délek oblouků a 

přímek  
- 10,40 34,15 8,07 2 3 1 

3.  Průměrná hodnota 

středového úhlu směrových 

oblouků (s) 


o
 36,64 37,34 36,67 1 3 2 

4.  Průměrná délka směrových 

oblouků 
m 316,61 343,745 307,32 2 3 1 

5.  Nejmenší hodnota poloměru 

směrového oblouku (Rmin) 
m 312,56 300 305 1 3 2 

Výškové vedení trasy (silnice II/477) 

6.  Největší použitý sklon   

(smax  %) 
% 3,60 4,10 4,00 1 3 2 

7.  Součet rozdílů překonaných 

výšek (h) 

m 24,55 16,9 24,51 2 1 3 

8.  Nejmenší hodnota poloměru 

oblouků (Rmin) 
m 2500 2000 2500 1 2 1 

Bezpečnost jízdy (silnice II/477) 

9.  Počet úrovňových křížení 

s jinými komunikacemi 
ks 4 2 4 2 1 2 

10.  Délky úseků se sníženou 

návrhovou rychlostí 
m 0 0 0 1 1 1 

Stavebně technická náročnost (všechny pozemní komunikace v dané trase) 

11.  Objem násypů m
3
 25464,5 13641,3 25062,9 3 1 2 

12.  Objem výkopů m
3
 14918,3 11318,7 14877,6 3 1 2 

13.  Počet speciálních 

inženýrských objektů 

(propustky) 

ks 2 1 2 2 1 2 

14.  Přemístění autobusových 

zastávek 
ks 2 1 2 2 1 2 

Zásah do životního prostředí (silnice II/477) 

15.  Demolice objektů 

v dopravním koridoru vlivem 

nedodržení ochranného 

pásma komunikace  

ks 0 1 0 1 2 1 

16.  Počet kolizních míst na trase 

II/477 s ochranným pásmem  

[počet] 0 1 0 1 2 1 

Ekonomika stavby (všechny pozemní komunikace v dané trase) 

17.  Výška investičních nákladů 

na demolice objektu 
Kč 0 8457 600 0 1 3 1 

18.  Celkové náklady Kč 41 323 

498 

37 376 

554 

41 037 

376 
3 1 2 

CELKEM  32 33 30 
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5.2 Návrh propustku Pecor optima 

 

Spád propustku J = 3,5 % 

Množství dešťových odpadních vod 

 Intenzita deště    i = 0,023 m
3
 

 Časová jednotka trvání  td = 900 s 

 Plocha odvodňované plochy  A = 55 117 m
2
 

 Součinitel odvodňované plochy C = 0,17 

 

Návrhový průtok pro propustek [15] Qn = (i*A*C)/tD = (0,023*55 117*0,17)/900 = 0,24 m
3
/s 

Na základě vypočteného návrhového průtoku a zadaného spádu J, se zjistí potřebný průměr 

propustku. 

       
Obr. 11 [18] 

 

Zvolený průměr – 600 mm 

 

5.3 Návrh trubního propustku 

 

Množství dešťových odpadních vod 

 Intenzita deště    i = 0,023 m
3
 

 Časová jednotka trvání  td = 900 s 

 Plocha odvodňované plochy  A = 280 818,41 m
2
 

 Součinitel odvodňované plochy C = 0,17 
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Návrhový průtok pro propustek Qn = (i*A*C)/tD = (0,023*280 818,41*0,17)/900 = 1,22 m
3
/s 

 

 Návrh délky a spádu propustku [9] 

Prvním krokem pro návrh trubního propustku je navržení jeho délky a spádu, 

v závislosti na tvaru zemního tělesa a na hydrogeologických poměrech. Následně se určí 

minimální profil DN potřebný pro dostatečný průtok. 

L = 24 m 

J =  3,5 % 

Výška čela = 2,5 m (návrh) 

Qn = 1,22 m
3
/s 

 

Obr. 12 [9] 

 

Z Obr. 12 je určen průměr DN podle délky propustku a spádu jeho dna: 

DN = 1000 m 

 

 Hydraulický výpočet 

Základ tohoto výpočtu spočívá v ověření, zda v předešlém bodě určený průměr propustku 

převede na daném spádu potřebný průtok. Hodnota průtoku, která je potřebná pro zvolený 

propustek o průměru DN 1000 je uvedena na Obr. 13 

 

Obr. 13 [9] 
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Q = 1,48 m
3
/s > Qn = 1,22 m

3
/s 

Zvolený průměr je tedy opět vyhovující, ale zároveň není zbytečně předimenzovaný. 

 Návrh trub 

Propustek lze navrhnout na betonovém lůžku, které je nejčastější, popřípadě 

na zeminovém lůžku. Po zvolení lože je následně z Obr. 14 vybrán úhel opásání, 

který se oproti loži propustku dělí do třech kategorií pro úhly 90°, 120°, 135°. 

 

Obr. 14 [9] 

 

Z Obr. 14 pro rozměr betonového lůžka je zvoleno opásání propustku 120°. Rozměry 

opásání propustku jsou tedy rovny h = 0,35 m; t = 0,13 m; h2 =0,32 m; b2 = 1,4 m; c2 = 0,16 

m; A2 = 0,7 m.  

 Vrcholové zatížení 

Dle Obr. 15, jsou vyhledány potřebné hodnoty únosnosti pro posouzení trouby na 

vrcholové zatížení.  

Vu = 131,00 kN/m a Vr,02 = 91,00 kN/m 

 

Obr. 15 [9] 

 Posouzení na vrcholové zatížení 

Z Obr. 16 jsou určeny hodnoty pro náhradní vrcholové zatížení pro danou situaci 

propustku, která se určí podle hodnoty přesypávky. Hodnota přesypávky je h = 4,45 m 
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Obr. 16 [9] 

 

Vu,propustek = 119 kN/m a Vr,02, propustek = 84,20 kN/m 

 

Potom vrcholové zatížení při působení extrémního výpočtového zatížení bude: 

Vu = 131,00 kN/m > Vu,propustek = 119 kN/m 

Trouba vyhovuje 

 

Vrcholové zatížení při působení provozního výpočtového zatížení je: 

 Vr,02 = 91,00 kN/m > Vr,02, propustek = 84,2 kN/m 

Trouba vyhovuje 

 

 Návrh čel 

Rozměry čel jsou navrženy podle Obr. 17 pro nesoudržnou zeminu. Výška čela byla 

Navržena h = 2,50 m, výška přesypávky je H = 4,45 m. 
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Obr. 17 [9] 

 

5.4 Návrh skladby vozovky  

 

 Zdrojem pro návrh vozovky jsou technické podmínky [8] 

Známé parametry 

 

Typ komunikace: silnice 

Počet pruhů: 2 pruhy 

Intenzita TNV0: 325 voz/den (II/477), 179 voz/den (III/4794), [tab 2] 

Součinitelé nárůstu intenzity: 

 δk=1,058 

 δz= 1,146 

Křivka zrnitosti zeminy 

Charakteristické hodnoty indexu mrazu: 600°C 

Teplota vzduchu v oblasti:   6,7°C 

 

Průměrná denní intenzita provozu těžkých nákladních vozidel  

                (     )           (           )                   
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                  (     )           (           )                  

 

Třída dopravního zatížení – zjištěna z tabulky 2 [7], na základě průměrné denní intenzity 

provozu těžkých nákladních vozidel TNVk. 

 

TDZ – IV (pro obě komunikace) 

 

 Návrhová úroveň porušení vozovky – určí se dle Tabulky 1 [7], kde je třídícím faktorem 

typ komunikace (dálnice) a třída dopravního zatížení (TDZ I). 

 

Návrhová úroveň porušení vozovky: D1 (pro obě komunikace) 

 

 Typ podloží – dle křivky zrnitosti (kapitola 5.4) 

namrzavost podloží: nebezpečně namrzavé 

 

Typ podloží: P III (pro obě komunikace) 

 

 Vodní režim – stanoveno pomocí indexu konzistence – viz křivka zrnitosti 

Nejsou-li údaje o podzemní vodě k dispozici, je možno určit typ vodního režimu podloží 

podle konzistence zeminy v podloží v blízkosti navrhované komunikace. Je-li stupeň 

konzistence zeminy   

 

IC > 1   považuje se vodní režim za DIFUZNÍ  

0,7 > IC > 1,  považuje se vodní režim za PENDULÁRNÍ  

IC < 0,7 považuje se vodní režim za KAPILÁRNÍ 

 

Křivka zrnitosti zeminy - IC = 0,61 => KAPILÁRNÍ vodní režim 

 

 Minimální tloušťka nenamrzavých vrstev viz tabulka 5 [7] 

   návrhová hodnota indexu mrazu: Imd = 600 °C 

  vodní režim: 

   netuhé vozovky –  difuzní 

  návrhová úroveň porušení:  D0 

  zemina podloží:   nebezpečně namrzavá 
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Minimální tloušťka nenamrzavých vrstev pro NETUHÉ vozovky = 0,55 m (pro obě 

komunikace) 

 Návrh vozovek: 

 

Pomocí zjištěných charakteristik, byla dle katalogového listu D1–N-4, (TP 170) navržena 

netuhá vozovka ve složení:   

- ACO 11  - 40 mm 

- ACL 16+  - 60 mm 

- PMH  - 100 mm 

- ŠDA  - 150 mm 

- MZ - 200 mm 

 

Pro vozovky na ulici Mírová a Oldřicha Stibora byla zvolena vozovka dle katalogového listu 

D2-N-3 ve složení: 

- ACO 16 - 60 mm 

- R-mat - 60 mm 

- ŠDB - 250 mm 

 

Pro vozovku na ulici Důl Paskov byla použita skladba pro silniční panel ve složení: 

- Panel IZD 10/10  - 215 mm 

- Štěrk frakce 4-8 mm - 50 mm 

- Štěrk frakce 8-16 mm - 100 mm 

5.5 Křivka zrnitosti 

 

Na základě provedené diagnostiky firmou IMOS Brno byla vyhotovena dokumentace 

s názvem „Diagnostika vozovky a návrh opravy na vybraném úseku silnice II/477, Lískovec – 

Řepiště“ [6], ve které je zahrnuta i diagnostika části úseku původní trasy nově vytvářené 

přeložky silnice II/477. Díky této diagnostice byly zjištěny charakteristiky zeminy v podloží, 

na základě kterých byla navržena nová vozovka pro navrhovanou přeložku. 
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6. ZÁVĚR 

Cílem této technické studie bylo zvolit nejvhodnější variantu přeložky silnice II/477 

v úseku Vratimov - Řepiště. Vedení přeložky je omezeno na dopravní koridor, který striktně 

vymezuje územní plán obce Řepiště zpracovaný v roce 2010. V zadání práce je také změna 

návrhové kategorie silnice z původní S7,5/70 na  S9,5/70.  

 

Celkem byly zpracovány 3 varianty, z nichž varianta A a C kopírují svou trasou 

přibližnou trasu komunikace vymezenou územním plánem a prostřední ze tří variant, tedy 

varianta B se od této křivky přibližně po polovině odklání a snaží se vymezit novou kratší 

trasu.  

 

 Hlavními rozhodujícími faktory pro volbu optimální varianty bylo především 

multikriteriální hodnocení, které je zaměřeno na směrové a výškové poměry na trase a dále 

pak na ekonomiku stavby, vliv na společenské a životní prostředí, bezpečnost jízdy a stavebně 

technickou náročnost. Jako jedno z hlavních kritérií lze považovat také fakt, že přeložka by 

měla co nejméně ovlivnit životní prostředí a život lidí podél navržené komunikace. S tímto 

faktem se ovšem neztotožňuje varianta B, ve které by muselo dojít k demolici rodinného 

dvojdomku, který se nachází na pracovní parcele číslo 7 (viz obr. 6) s č. p. 1 a č. p. 4. 

Na základě ekonomického odhadu nákladů a délce použité trasy se jeví jako nejvýhodnější 

varianta přeložky trasa B, ovšem svým vedením trasy způsobuje již zmíněnou kolizi 

s ochranným pásmem pro silnice II. třídy.  

 

Pro výběr trasy tedy zbyly 2 varianty, které kopírují již zmiňovanou křivku 

vymezeného dopravního koridoru. Rozhodujícími faktory, díky kterým byla nakonec vybrána 

výsledná varianta C, jsou především délka trasy, respektování územního plánu a respektování 

multikriteriálního hodnocení. Zásadním rozdílem mezi těmito variantami je závěr vedení 

trasy, kdy varianta A využívá pro napojení na stávající komunikaci většího oblouku tvořeného 

dvěma přechodnicemi, což ovlivní také zmiňovanou délku trasy, která je jedním 

z rozhodujících parametrů. Trasa C využívá oproti variantě trasy A v závěru přeložky 

kružnicový oblouk se dvěma přechodnicemi a tím je dosaženo kratšího vedení celé trasy 

a zároveň tento geometrický prvek umožní sledování navržené trasy dopravního koridoru.  

 

Jelikož se má změnit návrhová kategorie silnice II/477 z kategorie S7,5/70 

na S/9,5/70, je pro napojení těchto různých šířek využito začátku a konec každé trasy, kdy 
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je přechod pro rozšíření komunikace proveden v poměru 1:10, což znamená, že se na 10 m, 

silnice rozšíří o 1 m. Celkové rozšíření trasy je tedy u každé varianty provedeno na délku 

20 m. Jako nejvhodnější varianta pro tuto přeložku se doporučuje variante trasy C. 
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