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Anotace (česky): 

 

Obsahem bakalářské práce je návrh opatření zlepšujících plynulost dopravy na silnici 

III/4747 v oblasti centra Orlové. Hlavní řešenou komunikací je páteřní Masaryková třída. 

Byly vypracovány tři ekonomické varianty (varianta A, varianta B, varianta C). V další části 

byla místo přechodu pro chodce navržena lávka pro pěší a v poslední části bakalářské práce je 

návrh nové komunikace propojující ulici Na Stuchlíkovi a ulici Kpt. Jaroše. Počet stran textu 

je 34, počet výkresů je 8. 

 

 

Annotation (English): 

 

The content of this bachelor thesis is design measures to improve a flow of traffic on 

the road III/4747 in the center of Orlová. The main communication which is solved is 

Masaryková třída. Three economic options (Option A, Option B, Option C) were developed. 

In another part was developed footbridge instead of pedestrian crossing and in the last part of 

this bachelor thesis there is design of a new communication linking streets Na Stuchlíkovi and 

Kpt. Jaroše street. Number of text pages 34, number of drawings 8. 
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1. Úvod: 
 

 

1.1. Charakteristika města 
 

Město Orlová se nachází v Moravskoslezském kraji, přibližně 15 km severovýchodně 

od města Ostrava. První písemná zmínka o existenci Orlové pochází z roku 1223 v souvislosti 

s listinou vratislavského biskupa Vavřince. Území města Orlová leží v nadmořské výšce  

200 – 300 m n. m. Patří do provincie Západních Karpat, soustavy Severní Vněkarpatské 

sníženiny a řadí se do celku Ostravské pánve. Území města leží v mírně teplé klimatické 

oblasti. Pro město je charakteristické mírně teplé, vlhké až velmi vlhké podnebí. Zeměpisné 

souřadnice Orlové jsou: 49° 50´ 43´´ s. š., 18° 25´ 47´´ v. d. 

Katastrální výměra města je 21,67 km
2
. Počet obyvatel je 30 722 (1. 1. 2013). Orlová je 

rozdělená na čtyři městské části, které jsou: Orlová 1 – Město; Orlová 2 – Lazy; Orlová 3 – 

Poruba; Orlová 4 – Lutyně.[1] 

 

 

Obr. 1: Poloha města [3] 
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1.2. Charakteristika území 
 

Terén Orlové je značně členitý. V oblasti se nachází mnoho menších potoků a potůčků. 

Přirozenou členitost území násobí jeho výšková a tvarová nestálost vlivem poddolování 

(hlavně část města a Lazů). Členitý terén komplikuje odkanalizování území i jeho 

využitelnost. Do severní části území Orlové zasahují dosud netěžená evidovaná ložiska 

černého uhlí (č. 71301 a 72200). V únoru 1993 vydalo Ministerstvo Hospodářství ČR 

osvědčení o výhradních ložiscích hořlavého zemního plynu vázaného na uhelné sloje 

v dobývacích prostorech dolů Petřvald I, Petřvald II, Radvanice, Dolní Suchá a Lazy, které 

pokrývají většinu území města. Tato těžba výrazně poznamenala krajinu. Všechny části 

Orlové jsou v různé míře postiženy vlivy důlní činnosti projevujícími se na povrchu poklesy a 

rozsáhlými plochami hald, odvalů, výsypek, kalových a popílkových nádrží. Důlní vlivy 

omezují možnosti investování v území. [2] 

 

 

1.3. Charakteristika řešené oblasti 
 

Městská část Orlová – Lutyně se nachází na hřebenu Orlovské plošiny. Podél 

dvoukilometrové Masarykovy třidy leží pět sídlištních částí (I. – V. etapa), kde žije 27 tisíc 

obyvatel. Tato páteřní komunikace dopravní sítě Orlové prošla v posledních dvaceti pěti 

letech rekonstrukcí, kdy se ul. Masarykova změnila na směrově dělený profil s okružními 

křižovatkami, která zajistila nejen městský charakter této páteřní komunikace, ale i zvýšení 

bezpečnosti pro pěší a cyklisty.  

Komunikační síť města Orlová má roštové uspořádání s dominantním postavením ul. 

Masarykova třída, která nemá alternativní trasu, schopnou v případě nutnosti zajistit 

objízdnost. Tento problém je v podstatě neodstranitelný. Možné jsou jen dílčí úpravy, které by 

mohly v období špičky a při mimořádné situaci pomoci tento stav řešit. [1] 

 



3 

 

Obr. 2: poloha sídlištní části Orlové – Lutyně [3] 

 

2. Stávající stav řešené oblasti 
 

 

2.1. Ulice Masarykova třída 
 

Místní sběrná komunikace Masarykova třída je silnice III/4747. Má směrově dělený 

profil. V obou jízdních pásech je jeden jízdní pruh dlouhý 2 km, kde se nachází čtyři okružní 

křižovatky, dvanáct přechodů pro chodce, z toho jeden je řízen SSZ. Autobusové zastávky 

jsou zde čtyři v obou směrech a jsou v zálivech. Chodníky jsou od silnice odděleny zeleným 

pásem, který má šířku 12 m na levé straně ulice ve směru jízdy k ulici 17. listopadu a 4 m má 

šířku pás na druhé straně. Cyklostezky nejsou na této komunikaci vybudovány, jejich funkci 

plní zpevněné krajnice. Silnice je široká 5,5 m v obou směrech a povrh je živičný. Střední 

dělící pás má šířku 2 m a je v něm vysázena zeleň nízkého vzrůstu. 

Na této komunikaci platí v celé délce zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost 

přesahuje 3,5 t mimo dopravní obsluhy. Značkou IP25a je na celé ulici dán zákaz stání.  
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Obr. 3: Pohled na ulici Masarykova třída směrem k ulici 17. listopadu [4] 

 

2.2. Ulice Na Stuchlíkovi 
 

Místní Obslužná komunikace Na Stuchlíkovi se napojuje na okružní křižovatku číslo 2 

na Masarykově třídě. Hlavní dopravní prostor místní komunikace je široký 7 m. Povrch je 

živičný. Jedná se o dvoupruhovou místní komunikaci skupiny C směrově nerozdělenou. Je 

zde dovoleno podélné stání u krajnice v obou směrech, tudíž je stižena průjezdnost ulice. Po 

pravé straně komunikace je veden chodník široký 1,5 m, který končí za čerpací stanicí Shell. 

Jeho délka je 80 m. 

 

Obr. 4: Napojení ulice Na Stuchlíkovi na okružní křižovatku na Masarykově třídě [4] 
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Obr. 5: Pohled na ulici Na Stuchlíkovi [4] 

 

 

2.3. Ulice Topolová 
 

Je komunikace, která vede k obytným domům z ulice Na Stuchlíkovi. Ulice je dlouhá  

160 m, široká 5 m a je slepá. Není dobře průjezdná, z důvodu parkování osobních vozidel, 

které nevyužívají stávající parkoviště umístěné na začátku ulice.  

Nachází se zde 3 panelové domy se šesti vchody, které jsou s ulicí propojeny chodníky 

v délce 20 m. 

 

Obr. 6: Napojení ulice Topolová na ulici Na Stuchlíkovi [4] 
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Obr. 7: Pohled na ulici Topolová [4] 

 

 

2.4. Ulice Kpt. Jaroše 
 

Místní Obslužná komunikace Kpt. Jaroše se napojuje na okružní křižovatku č. 3 

(viz obr. 14) na Masarykově třídě. Silnice je široká 6 m a má živičný povrch. Nevýhodou této 

komunikace je její nevyhovující šířka, která je ještě zúžena podélným stáním osobních 

vozidel, protože zde nejsou vybudovány zálivy pro podélné stání. V celé délce ulice platí zóna 

s dopravním omezením, které dovoluje parkování jen osobním vozidlům. Na ulici Kpt. Jaroše 

platí pravidla provozu v obytné zóně. Ke zklidnění dopravy zde slouží pět zpomalovacích 

prahů širokých 5 m, které jsou vydlážděny.  

 

Obr. 8: Napojení ulice Kpt. Jaroše na Masarykovu třídu, začátek obytné zóny [4] 
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Obr. 9: Ulice Kpt. Jaroše a začátek zóny s dopravním omezením [4] 

 

 

Obr. 10: podélné stání na ulici Kpt. Jaroše a zpomalovací práh [4] 

 

 

Ulice Kpt. Jaroše je slepá. Na jejím konci je parkoviště, které svou kapacitou 

nevyhovuje požadavkům statické dopravy v dané lokalitě. Je zde 73 kolmých parkovacích 

stání.  
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Obr. 11: Ortofoto snímek parkoviště na ulici Kpt. Jaroše [3] 

Obr. 12: Pohled na parkoviště [4] 
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3. Analýzy 
 

Abychom získali základní přehled o vytíženosti řešeného úseku silnice III/4747, 

využijeme jako podklad Generel dopravní infrastruktury města Orlová z roku 2008 [5]. Na 

základě dohody s vedoucím práce, bylo rozhodnuto, že nebude provedeno vlastní sčítání 

dopravy.  

 

 

3.1. Směrový průzkum automobilové dopravy 

  

Směrový průzkum byl proveden ve čtvrtek 26. 6. 2008 v  dopravní špičce od 7.00-9.00 a 

14.00 – 16.00 hod s vyhodnocením pro skupiny vozidel - osobní (osobní vozidla, pick-up, 

dodávky, tranzity), nákladní lehká do 3,5t (Avie), střední a těžká (nákladní automobily nad 

3,5t), autobusy a kamiony. Průzkum probíhal formou zápisu SPZ vždy v obou směrech 

daného profilu. Pro vyhodnocení směrového průzkumu byly použity tyto vstupní informace: 

 maximální čas 20minut, za který dané vozidlo stihlo projet územím mezi jednotlivými 

stanovišti, aby mohlo být vyhodnoceno jako tranzitní doprava  

Z rozboru výsledků lze odvodit následující závěry: 

 v dopolední špičce dosahuje tranzit přes centrum po ulici Masarykova třída ve směru 

od ulice Těšínské (z ul. Slezské a Zátiší) k ulici 17. listopadu cca 10% a je tvořen 

vazbami na Dětmarovice, tranzit je tvořen prakticky výhradně osobními automobily, 

tranzit těžké dopravy byl zjištěn jen u 1 lehkého nákladního automobilu. Toto 

hodnocení platí i pro směr od Dětmarovic k ulici Těšínské 

 v odpolední špičce dosahuje tranzit přes centrum po ul. Masarykově třídě ve směru od 

ul. Těšínské k ul. 17. listopadu cca 6% a je tvořen vazbami na Dětmarovice, tranzit 

tvořily pouze osobní automobily a dva autobusy. V opačném směru dosahoval tranzit 

8%, byl tvořen prakticky výhradně osobními automobily, tranzit těžké dopravy byl 

zjištěn jen u 1 lehkého nákladního automobilu. [5] 

z výše uvedených údajů o tranzitu nákladní dopravy přes centrum vyplývá, že je řidiči 

respektován zákaz vjezdu nákladních vozidel do centra Orlové. Výsledky, ale také ukazují na 

to, že tranzit tvořený výhradně osobními automobily využívá páteřní Masarykovu třídu jako 

cestu k sídlištní části za ulicí 17. listopadu. Ze směru od ul. Slezské, což výrazně ovlivňuje 

stav dopravy v době špičky v centru města.  
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Obr. 13: Širší dopravní vztahy [3] 

 

 

3.2. Zatížení okružních křižovatek na úseku silnice III/4747 
 

Řešené křižovatky jsou:  

 ul. Masarykova x ul. Zátiší x ul. Na Stuchlíkovi (2) 

 ul. Masarykova x ul. Kpt. Jaroše x ul. Rydultowská (3) 

 ul. Masarykova x ul. Osvobození x ul. Polní (4) 

 ul. Masarykova x ul. Na Olmovci x ul. 17. listopadu (5) 

ul. Masarykova třída 

 

ul. Těšínská 

ul. 17. listopadu 

Dětmarovice 

Petřvald 

Rychvald 

ul. Slezská 

 

ul. Zátiší 

 Orlová - Město 
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obr. 14: Poloha okružních křižovatek na Masarykově třídě [3] 

 

 

Zjištěné intenzity na okružních křižovatkách v roce 2008 [5] jsem pomocí koeficientů 

dle tab. 1 (TP 225 I. vydání) [6] přepočítal na rok 2010, poté jsem využil tab. 2 (TP 225 II. 

Vydání) [7] pro přepočet na současný stav, tedy na rok 2014 a výhledově na rok 2039. 

 

 

 

 

 

 

2 

3 

4 

5 
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Tab. 1: Koeficienty vývoje intenzit dopravy pro všechna vozidla – S [6]
 

 

Tab. 2: Koeficienty vývoje intenzit dopravy pro všechna vozidla – SV
 
[7] 
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Celkový součet vjezdů do křižovatky v pvoz / hod 

 rok 2008 rok 2010 rok 2014 rok 2039 

Křižovatka č. 2  1598 1806 1915 2764 

Křižovatka č. 3 2620 2961 3139 4530 

Křižovatka č. 4 2885 3260 3456 4988 

Křižovatka č. 5 1529 1728 1831 2643 

 

Celkový průjezd křižovatkou byl zjišťován pro špičkovou hodinu, tj. od 15:00 do 

16:00 v pracovní den. 

Z výsledků vyplývá, že nejvytíženější křižovatkou je okružní křižovatka ul. 

Masarykova x ul. Osvobození x ul. Polní (křižovatka č. 4), jejíž celkový průjezd ve špičkové 

hodině v roce 2014 je 3456 pvoz / hod. Z grafikonů okružní křižovatky vyplívá (Obr. 15), že 

intenzity na vjezdu a výjezdu křižovatky se pohybují v rozmezí od 1253 do 1548 pvoz / hod. 

Jedná se o vjezdy a výjezdy na ulici Masarykova třída. 

Obr. 15: Grafikon okružní křižovatky č. 4 [5] (stav v roce 2014)  

1-Masarykova třída 
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4. Definice problémových prvků na Masarykově třídě 
 

Na základě analýzy dopravního generelu města Orlové [5] a vlastního průzkumu oblasti 

jsem zjistil, že nejvytíženějším místem z hlediska intenzity dopravy, je úsek ul. Masarykovy 

třídy mezi okružní křižovatkou č. 3 a č. 4 (Obr. 16). 

Obr. 16: problémový úsek na ul. Masarykova třída [3] 

 

 

4.1. Popis problémového úseku 
 

Tento úsek silnice III/4747 prochází centrem Orlové a je dlouhý cca 350 m. V dané 

oblasti se nachází mnoho obchodů a dalších objektů občanské vybavenosti, mezi které patří 

například: městský úřad, městská knihovna, česká pošta, supermarket Albert. Je zde i budova 

gymnázia a obchodní akademie. Důsledkem koncentrace budov občanské vybavenosti na 

relativně malém území, je větší počet chodců. V tomto úseku silnice se nachází dva přechody 

pro chodce, z toho jeden je řízen SSZ a v každém směru jedna zastávka MHD v zálivu. 

Na základě vlastního pozorování silničního provozu v této oblasti, v době odpolední 

špičky byly zjištěny tyto problémové prvky: 

3 

4 
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 v odpolední špičce dochází k přerušování plynulosti automobilové dopravy jejím 

zastavováním na přechodu řízeném SSZ i na ostatních přechodech v centru a tím 

vznikají „rázy“ v plynulosti příjezdu vozidel do okružní křižovatky (obr. 17) 

 dochází k blokování plynulého průjezdu okružní křižovatky č. 3, v důsledku umístění 

přechodu pro chodce na ulici Kpt. Jaroše v těsné blízkosti křižovatky.  V kombinaci se 

zpomalovacím prahem tvoří tento prvek překážku pro volný průjezd. Stačí, aby zde 

zastavily dva osobní automobily, které odbočují na ulici Kpt. Jaroše, a dochází k tvorbě 

kolon v okružní křižovatce (obr. 18) 

 

za normální situace by okružní křižovatky tohoto typu měly přenést stávající objemy 

dopravy bez větších problémů, silné příčné pěší vazby však tento rovnovážný stav změní a 

nastávají kapacitní problémy v průjezdu okružními křižovatkami. Centrum není možné objet 

alternativní trasou, jelikož je v této oblasti absence příček pro cílovou a zdrojovou dopravu, 

které by částečně omezily počet vozidel projíždějících v dopravní špičce úsekem ul. 

Masarykovy mezi ul. Kpt. Jaroše a Osvobození (mezi 3. a 4. okr. křižovatkou). 

 

Obr. 17: Přechody pro chodce v problémovém úseku [3] 

ul. Slezská 

ul. 17. listopadu 
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Obr. 18: Přechod pro chodce v kombinaci se zpomalovacím prahem na ul. Kpt. Jaroše [3] 

 

 

Na následujících snímcích (obr. 19, 20, 21) pořízených během vlastního průzkumu 

v pracovní den v odpolední špičce od 14:00 do 15:00 jsou zdokumentovány problémy v dané 

oblasti. 

Obr. 19: Přerušování plynulosti dopravy jejím zastavováním na přechodech pro chodce  

[Foto: Divin, 2014] 



17 

 

Obr. 20: Tvorba kolon na okružní křižovatce č. 3 [Foto: Divin, 2014] 

 

 

Obr. 21: Tvorba kolon i v úseku silnice před okružní křižovatkou č. 3 [Foto: Divin, 2014] 
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4.2. Parametry přechodu pro chodce se SSZ 
 

Tento přechod se nachází v centrální části města na ulici Masarykova třída v těsné 

blízkosti obchodního domu a budovy gymnázia. Je široký 5 m a dlouhý 13 m. V prostřední 

části se nachází 2 metry široký dělící ostrůvek. Komunikace se přechází bez vyčkávání na 

středním ostrůvku. Přechod je upraven pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace a 

je označen dopravní značkou IP6 - ZVÝRAZNĚNÁ „Přechod pro chodce“, která je doplněná 

o reflexní rámeček žlutozelené barvy. Ve vzdálenosti cca 25 m od přechodu je svislá dopravní 

značka A10 „Světelné signály“. 

 

Obr. 22: Situační schéma přechodu pro chodce [5] 

 

 

V současné době je režim SSZ nastaven takto: 

 Délka cyklu SSZ je 90 s 

 Počet cyklů je 40 cyklů/hod 

 Doba zelené fáze pro pěší je 8 s 

 Doba červené fáze pro vozidla 22 s (8 s zelená pěší + 10 s vykliz. + 4 s mezičas) 

 Celková doba červené fáze pro vozidla je 40 x 22 = 880 s (24 % z 1 hod „3600 s“) 

 Zelená fáze do doby, kdy se pěší nachází již v druhé polovině přechodu 

 

I když se v druhé polovině chůze přes přechod rozsvítí červená, je v návrhu signálního 

plánu ponechán prostor pro bezpečné dokončení přechodu přes komunikaci. [5] 

ul. Slezská 

ul. 17. listopadu 
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Obr. 23: Pohled na popisovaný přechod pro chodce se SSZ [Foto: Divin, 2014] 

 

 

4.3. Parametry přechodu pro chodce bez SSZ  
 

Přechod se nachází 50 m od okružní křižovatky č. 3 a propojuje parkoviště s protilehlou 

stranou Masarykovy třídy. Je 3 m široký a 13 m dlouhý. Ve střední části dělí přechod 

středový ostrůvek 2 m široký. Z jedné strany přechodu je vstup upraven pro osoby se 

sníženou schopností pohybu a orientace. Signalizační pás, zakončený varovným pásem 

dovede ZP k přechodu. Stejně upraven je i středový ostrůvek. Problém nastává na druhém 

konci přechodu, kde úpravy pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace chybí. 

Přechod pro chodce je označen značkou IP6 „Přechod pro chodce“ v obou směrech. 

Ze směru od ul. 17. listopadu, je v těsné blízkosti přechodu záliv pro MHD. 

V odpolední špičce je toto místo velice vytížené, z důvodu neřízeného přecházení pěších přes 

přechod.  
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Obr. 24: schéma řešeného přechodu pro chodce 

 

 

4.4. Parametry vjezdu do obytné zóny na ul. Kpt. Jaroše 
 

Tento vjezd je upraven, tak aby řidiči bylo jasné, že vjíždí do obytné zóny. Je zde 5 m 

široký zpomalovací práh. Z toho 0,75 m je délka nájezdových ramp a 3,5 m je široká samotná 

vyvýšená část, která je oproti niveletě komunikace výš o 75 mm (obr. 25). Na komunikaci se 

před vjezdem na rampy nachází vodorovné dopravní značení. Jedná se o 4 trojúhelníky bílé 

barvy, které upozorňují řidiče na vyvýšenou plochu. 

Obr. 25: Schéma zpomalovacího prahu [8] 

ul. Slezská 

ul. 17. listopadu 

750 mm 

75 mm 
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Dále se u vjezdu nachází svislá dopravní značka IP 26a „Obytná zóna“ a značka IP 26b 

„konec obytné zóny“. Zpomalovací práh plní také funkci přechodu pro chodce. Na obou 

koncích je přechod upraven pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. 

Zpomalovací práh je vydlážděn z žulových dlažebních kostek. 

 

Obr. 26: Schéma řešeného vjezdu do obytné zóny 

 

  

ul. Kpt. Jaroše 

ul. Masarykova třída 

3 
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5. Návrh úprav zlepšujících plynulost dopravy 
 

 

5.1. Krátkodobá ekonomická opatření 
 

Tyto úpravy jsou z ekonomického i časového hlediska nenáročné a jejich provedení 

zlepší plynulost dopravy okamžitě. Rozdělil jsem je do tří variant (A, B, C). U všech variant 

jsem provedl orientační odhad nákladů. Tím, že jsem úpravy rozdělil do variant, není řečeno, 

že se musí vybrat jen jedna možnost. Varianty se dají kombinovat. Můžou se provést všechny 

tři dohromady.  

 

 

5.1.1. Varianta A – Úprava režimu SSZ 

 

Jedná se o přechod pro chodce na ul. Masarykova třída v centrální části města Orlové 

(obr. 27) Navrhuji zkrátit zelenou pěší fázi ze současných 8 s na 5 s. 

 

Základní údaje navrhovaného režimu SSZ:  

 Délka cyklu SSZ je 90 s 

 Počet cyklů je 40 cyklů/hod 

 Doba zelené fáze pro pěší je 5 s 

 Doba červené fáze pro vozidla 19 s (5 s zelená pěší + 10 s vykliz. + 4 s mezičas) 

 Celková doba červené fáze pro vozidla je 40 x 19 = 760 s (21 % z 1 hod „3600 s“) 

 Zelená fáze pro pěší jen do příchodu na dělící ostrůvek. 

 

Uvedený 21% podíl červené fáze pro motorová vozidla na přechodu pro chodce 

znamená oproti současným 24% pokles negativního dopadu řízeného přechodu na režim 

okružní křižovatky č. 3 a č. 4 o 3%. Je třeba veřejnosti vysvětlit, že i když se v druhé polovině 

chůze přes přechod rozsvítí červená, počítá návrh s prostorem pro bezpečné dokončení 

přechodu přes komunikaci. Doba zelené fáze pro pěší je ale v tomto návrhu již limitní. [9] 

Výsledky jsou přehledně znázorněny v signálním plánu (viz Tab. 3). Je zde signální plán pro 

stávající stav i navrhovanou úpravu režimu SSZ. 
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Tab. 3: Signální plány SSZ na přechodu pro chodce 
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Obr. 27: Pohled na přechod pro chodce se SSZ ve směru na ul. 17. listopadu [4] 

 

 

5.1.2. Varianta B – Zrušení přechodu pro chodce 

 

Další navrhovanou úpravou na silnici III/4747 je zrušení přechodu pro chodce, který se 

nachází na ulici Masarykova třída. Jedná se o přechod bez SSZ (obr. 28) mezi okružní 

křižovatkou č. 3 a č. 4. Jeho odstraněním se zlepší plynulost dopravy v tomto vytíženém 

úseku Masarykovy třídy. Zmenší se „rázy“ dopravního proudu na přilehlou okružní 

křižovatku č. 3 (ul. Masarykova třída x Kpt. Jaroše). Nevýhodou této varianty je snížení 

komfortu pěších, kteří musí pro přechod komunikace využít druhý přechod řízený SSZ, který 

je vzdálen 120 m od rušeného přechodu. 

 

Obr. 28: Pohled na rušený přechod pro chodce [4] 
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Popis nutných úprav: 

 Odstranění vodorovného dopravního značení typu V7 „přechod pro chodce“ dle TP 

133 [10]. Neplatné VDZ se odfrézuje včetně mezer mezi jednotlivými čarami. 

 Demontáž SDZ, v tomto případě se jedná o dvě značky typu IP 6 „přechod pro 

chodce“. 

 Osazení vstupů do vozovky v místě přechodu pro chodce silničním (dopravně 

bezpečnostním) zábradlím dle TP 186 [11]. Zábradlí musí být vysoké minimálně 1100 

mm. Schéma silničního zábradlí, které může být použito (viz obr. 29) Umístění a 

délka zábradlí je řešena ve výkresové části viz výkres č. 2.2 

Obr. 29: Schéma silničního (dopravně bezpečnostního) zábradlí s výplňovým prutem  

bez vodící funkce pro nevidomé a slabozraké [11] 

 

 

5.1.3. Varianta C – Zamezení přecházení ulice Kpt. Jaroše při vjezdu 

 

V poslední variantě navrhuji upravit vjezd (obr. 30) do obytné zóny na ulici Kpt. Jaroše 

tak, aby nebylo možné ulici přecházet přes zpomalovací práh při vjezdu do ulice. Touto 

úpravou dojde k zvýšení plynulosti dopravy na okružní křižovatce č. 3, jelikož odbočující 

vozidla z Masarykovy třidy nebudou brzděny chodci přecházejícími přes ulici Kpt. Jaroše.  

 

Popis nutných úprav: 

 Osazení konců zpomalovacího prahu silničním (dopravně bezpečnostním) zábradlím 

(viz obr. 29), které zamezí vstupu chodců na komunikaci. Umístění viz výkres č. 2.2 
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 Montáž zpomalovacích polštářů dle TP 85 [8] na ulici Kpt. Jaroše v místě 

alternativního přechodu přes ulici, který je vzdálen 45 m od začátku obytné zóny. 

Umístění malých kruhových polštářů viz výkres č. 2.2 

Obr. 30: Pohled na vjezd do ulice Kpt. Jaroše a zpomalovací práh [4] 

 

5.1.4. Orientační Odhad Nákladů variant A, B, C 

 

Varianta A 

Jedná se pouze o úpravu režimu semaforu. Náklady na tuto změnu jsou minimální. 

 

Varianta B 

Ceny jsou bez DPH 

POPIS MJ 
CENA 

JEDNOTKOVÁ 

MNOŽSTVÍ 

CELKEM 

CENA 

CELKEM 

 

Odstranění VDZ m
2 

322,00 Kč
 

33,20
 

10 690,00Kč [1] 

Demontáž SDZ ks 500,00 Kč   2,00 1 000,00 Kč [1] 

Ocel. silnič. zábradlí natírané m 2 750,00 Kč 10,00 27 500,00 Kč [2] 

Odstranění zámkové dlažby m
2 

197,00 Kč
 

50,00
 

9 850,00 Kč [3] 

Založení trávníku m
2 

21,00 Kč 50,00 1 050,00 Kč [1] 

   Cena celkem 50 100,00 Kč  
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Poznámka: zdroje cen: 

[1] http://www.uur.cz/images/5-publikacni-cinnost-a-knihovna/internetove-prezentace/prumerne-ceny-TI/8-

komunikace-2012.pdf 

[2] http://tridniky.cz/PDF/SSD9_cena.pdf 

[3] http://www.uur.cz/images/5-publikacni-cinnost-a-knihovna/internetove-prezentace/prumerne-ceny-TI/1-

zemni-prace-2012.pdf 

 

Varianta C 

Ceny jsou bez DPH 

Poznámka: zdroje cen: 

[1] http://www.adoz-znaceni.cz/e-shop/zpomalovaci-prahy-retardery/21-zpomalovaci-polstar-20-km-

hod-356-polstar.html 

[2] http://www.uur.cz/images/5-publikacni-cinnost-a-knihovna/internetove-prezentace/prumerne-ceny-

TI/1-zemni-prace-2012.pdf 

[3] http://tridniky.cz/PDF/SSD9_cena.pdf 

[4] http://www.uur.cz/images/5-publikacni-cinnost-a-knihovna/internetove-prezentace/prumerne-ceny-

TI/8-komunikace-2012.pdf 

 

5.1.5. Závěr 

Pro okamžité zlepšení plynulosti dopravy na Masarykově třídě je vhodné bezodkladně 

realizovat variantu A. Případně kombinaci Varianty A a varianty B. Podotýkám, že tyto 

varianty pomohou zlepšit situaci, ale nevyřeší základní problém. Do budoucna bude nutné 

vybudovat alternativní objízdné trasy, aby se odlehčila Masarykova třída v centrální oblasti 

mezi ulicí Kpt. Jaroše a Osvobození. 

 

POPIS MJ 
CENA 

JEDNOTKOVÁ 

MNOŽSTVÍ 

CELKEM 

CENA 

CELKEM 

 

Montáž zpomal. polštářů ks 850,00 Kč 12 10 200,00 Kč [1] 

Montáž SDZ typ IP2 ks 1 100,00 Kč 2 2 200,00 Kč [4] 

Obnovení povrchu chodníku - 

zámková dlažba 
m

2 
404,00 Kč 48 19 400,00 Kč [2] 

Ocel. silnič. zábradlí natírané m 2 750,00 Kč 32,00 88 000,00 Kč [3] 

Odstranění zámkové dlažby m
2 

197,00 Kč
 

19,00
 

3750,00 Kč [2] 

Založení trávníku m
2 

21,00 Kč 19,00 400,00 Kč [2] 

   Cena celkem 124 000,00 Kč  

http://www.uur.cz/images/5-publikacni-cinnost-a-knihovna/internetove-prezentace/prumerne-ceny-TI/8-komunikace-2012.pdf
http://www.uur.cz/images/5-publikacni-cinnost-a-knihovna/internetove-prezentace/prumerne-ceny-TI/8-komunikace-2012.pdf
http://tridniky.cz/PDF/SSD9_cena.pdf
http://www.uur.cz/images/5-publikacni-cinnost-a-knihovna/internetove-prezentace/prumerne-ceny-TI/1-zemni-prace-2012.pdf
http://www.uur.cz/images/5-publikacni-cinnost-a-knihovna/internetove-prezentace/prumerne-ceny-TI/1-zemni-prace-2012.pdf
http://www.adoz-znaceni.cz/e-shop/zpomalovaci-prahy-retardery/21-zpomalovaci-polstar-20-km-hod-356-polstar.html
http://www.adoz-znaceni.cz/e-shop/zpomalovaci-prahy-retardery/21-zpomalovaci-polstar-20-km-hod-356-polstar.html
http://www.uur.cz/images/5-publikacni-cinnost-a-knihovna/internetove-prezentace/prumerne-ceny-TI/1-zemni-prace-2012.pdf
http://www.uur.cz/images/5-publikacni-cinnost-a-knihovna/internetove-prezentace/prumerne-ceny-TI/1-zemni-prace-2012.pdf
http://tridniky.cz/PDF/SSD9_cena.pdf
http://www.uur.cz/images/5-publikacni-cinnost-a-knihovna/internetove-prezentace/prumerne-ceny-TI/8-komunikace-2012.pdf
http://www.uur.cz/images/5-publikacni-cinnost-a-knihovna/internetove-prezentace/prumerne-ceny-TI/8-komunikace-2012.pdf
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5.2. Náročnější dlouhodobé opatření – Lávka pro pěší 
 

Další možností, jak zlepšit plynulost dopravy na Masarykově třídě, je vybudovat v místě 

současného přechodu pro chodce řízeného SSZ lávku pro pěší. Obsahem mého návrhu bylo 

jen šířkové a výškové řešení, nebylo možné v rozsahu bakalářské práce vyřešit konstrukční a 

architektonické řešení. Samotná lávka je vedena 4,5 m nad pozemní komunikací v místech 

současného přechodu pro chodce. Na straně u budovy gymnázia je k lávce připojena 

bezbariérová rampa s mezi-podestami, která je vedena rovnoběžně s vozovkou. Dále na této 

straně ulice doplňují lávku ještě dvě schodiště, aby byl zajištěn maximální přístup k lávce. Na 

druhé straně ulice vede lávka až na vyvýšené náměstí. Opět je zde k přístupu využita rampa 

s mezi-podestami a jedním schodišťovým ramenem. 

 

5.2.1. Parametry lávky pro pěší 

 

Parametry lávky pro pěší jsou v souladu s ČSN 73 6201 [12] a splňují také vyhlášku 

Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 398/2009 Sb. [13]. Šířka lávky je 3,5 m. Tento rozměr je 

zachován i na rampách a schodištích. Sklon schodišťových ramen je 28° a výška 

schodišťového stupně je 160 mm. Sklon bezbariérových ramp je v poměru 1:16 (6,25 %). 

Jejich délka je maximálně 9 m. Mezi jednotlivými rampami je navržena podesta dlouhá 1,5 m. 

K lávce jsou ve třech místech připojena schodišťová ramena, která slouží k většímu přístupu 

na lávku. Detailnější rozměry lávky pro pěší jsou vidět na výkrese č. 3.2. Aby byl zachován 

průjezdný prostor pro vozidla na silnici III/4747, je spodní hrana lávky 4,5 m nad vozovkou. 

Detailněji je výškové řešení lávky popsáno na výkrese č. 3.3  

 

5.2.2. Konstrukce lávky pro pěší 

 

Konstrukční řešení není předmětem práce. Konstrukce lávky může být řešena jako 

ocelová s dřevěným chodníkem. Nabízí se řešení s osmi podpěrami, které nesou samotnou 

lávku, umístěnými podle výkresu č. 3.2. Rampy mohou být neseny sloupy, které jsou 

umístěny ve volném prostoru mezi rampami. Jeden sloup vždy podpírá dvě protilehlé podesty. 

Celkem je těchto sloupů 6 (viz výkres č. 3.2).   
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5.2.3. Terénní úpravy 

 

Lávka pro pěší je navržena tak, aby byly terénní úpravy minimalizovány. Současné 

chodníky nebudou nijak narušeny. Na straně ulice u gymnázia je nutné upravit vstupy na 

rampu a schodiště tím, že se v těchto místech položí zámková dlažba. Viz výkres č. 3.2 

 

5.2.4. Bezpečnostní opatření 

 

Aby se zamezilo vstupu chodců do vozovky, bude v okolí lávky zbudováno silniční 

zábradlí. Jeho umístění je patrné z výkresu č. 3.2. Schéma navrhovaného zábradlí  

(viz obr. 29). 

Zábradlí na lávce musí být vysoké minimálně 1100 mm a u spodní hrany musí být 

umístěna pevná zarážka ve výšce 100 až 250 mm od podlahy pro bílou hůl. Řešení dle 

vyhlášky č. 398/2009 Sb. [13] 

 

5.2.5. Orientační odhad nákladů 

 

Ceny jsou bez DPH 

POPIS MJ 
CENA 

JEDNOTKOVÁ 

MNOŽSTVÍ 

CELKEM 

CENA 

CELKEM 

 

Lávka pro chodce – nosná 

kce ocelová 
m

2
 18 765,00 Kč 560,00 

10 508 000,00 

Kč 
[1] 

Schodiště dřevěné bm 433,00 Kč 171,50 74 300,00 Kč [1] 

Ocel mostní zábradlí 

natírané 
m 5090,00 Kč 347,00 1 766 500,00 Kč [3] 

Obnovení povrchu 

chodníku - zámková dlažba 
m

2 
404,00 Kč 24,00 9 700,00 Kč [2] 

Ocel. silnič. zábradlí 

natírané 
m 

2 750,00 Kč 102,00 
280 500,00 Kč [3] 

Odstranění zámkové dlažby m
2 

197,00 Kč
 

48,00
 

9 500,00 Kč [2] 

Založení trávníku m
2 

21,00 Kč 48,00 1 000,00 Kč [2] 

   Cena celkem 12 650 000 Kč  
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Poznámka: zdroje cen: 

[1] http://www.uur.cz/images/5-publikacni-cinnost-a-knihovna/internetove-prezentace/prumerne-ceny-

TI/8-komunikace-2012.pdf 

[2] http://www.uur.cz/images/5-publikacni-cinnost-a-knihovna/internetove-prezentace/prumerne-ceny-

TI/1-zemni-prace-2012.pdf 

[3] http://tridniky.cz/PDF/SSD9_cena.pdf 

 

 

6. Návrh nové komunikace 
 

V současné době již existuje návrh propojení ulic Osvobození a Na Stuchlíkovi novou 

trasou, proto toto řešení nebylo dále zkoumáno a byla hledána alternativa, respektive další 

trasa. 

 

6.1. Zdůvodnění studie 
 

Navrhovaná silnice III. Třídy s označením MS27,5/7,5/20 má snížit intenzity dopravy 

v centru města. Propojením ulic Na Stuchlíkovi a Kpt. Jaroše bude vytvořena alternativní 

cesta k sídlištní části na ulici Kpt. Jaroše. Občané nebudou muset pro příjezd k sídlišti 

využívat jen okružní křižovatku č. 3 na Masarykově třídě., tudíž dojde ke snížení intenzit 

automobilové dopravy na této křižovatce. 

 

6.2. Stanovení zájmové oblasti 
 

6.2.1. Začátek a konec stavby 

 

Navrhovaná silnice se napojuje na ulici Na Stuchlíkovi v místě současné ulice 

Topolová. Koncovým bodem posuzovaného úseku je místo předpokládaného napojení na 

stávající silnici na ulici Kpt. Jaroše. 

 

6.2.2. Charakteristika zájmového území 

 

Úsek je veden v intravilánu města s nadmořskou výškou kolem 250 m n. m. V 

Úseku  km 0,2 až 0,3 jsou na povrchu pozůstatky důlní činnosti. Nachází se zde strž, kterou 

http://www.uur.cz/images/5-publikacni-cinnost-a-knihovna/internetove-prezentace/prumerne-ceny-TI/8-komunikace-2012.pdf
http://www.uur.cz/images/5-publikacni-cinnost-a-knihovna/internetove-prezentace/prumerne-ceny-TI/8-komunikace-2012.pdf
http://www.uur.cz/images/5-publikacni-cinnost-a-knihovna/internetove-prezentace/prumerne-ceny-TI/1-zemni-prace-2012.pdf
http://www.uur.cz/images/5-publikacni-cinnost-a-knihovna/internetove-prezentace/prumerne-ceny-TI/1-zemni-prace-2012.pdf
http://tridniky.cz/PDF/SSD9_cena.pdf
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by bylo nutné přemostit. Toto řešení by ale bylo finančně náročné, proto je trasa vedena po 

vrstevnici okolo strže. 

 

6.3. Výchozí údaje pro návrh 
 

Výchozí údaje pro návrh trasy byly zvoleny na základě vlastního provedeného 

průzkumu zájmového území s vytvořením fotodokumentace (viz příloha 1). Zjištěním 

charakteristiky území, kategorie stávajících komunikací a jejich stavu. 

 

6.3.1. Návrh kategorie, sklonové poměry a příčné uspořádání PK 

 

 Třída PK:  silnice III. Třídy 

 Návrhová kategorie: MS27,5/7,5/20 

 

Sklonové poměry nebyly součástí řešení bakalářské práce. 

 

Šířkové uspořádání vychází z její kategorie dle ČSN 73 6110 [14]: 

 

 šířka jízdního pruhu 3,25 m 

 šířka vodícího proužku 0,25 m 

 šířka nezpevněné části krajnice 0,50 m 

 šířka jízdního pásu 6,50 m 

 šířka koruny silnice 7,50 m 

 

Při návrhu směrového a výškového vedení trasy jsou dodrženy platné normy a předpisy, 

zejména:   

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací [14] 

 

6.3.2. Související nebo dotčené PK 

 

Začátek nové trasy je na ulici Na Stuchlíkovi v místě napojení ulice Topolová, která 

bude zrekonstruována a rozšířena na požadovanou šířku nové komunikace. Na ulici Kpt. 

Jaroše se trasa napojí na současné parkoviště, kde dojde k úpravě parkovacích stání. 
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6.3.3. Návrhové prvky mostů a tunelů 

 

Bude potřeba vybudovat propustek v místech trasy (viz výkres č. 4.2). Konstrukční 

řešení propustku není součástí bakalářské práce 

 

6.4. Charakteristika území 
 

Trasa vede zastavěnou oblastí po ulici Topolová, jejíž bližší popis je v úvodní kapitole 

mé bakalářské práce (kapitola 2.3.). Poté prochází zalesněnou oblastí a napojuje se na 

parkoviště na ulici Kpt. Jaroše.  

 

6.5. Základní údaje  
 

Trasa má délku 0,44 km. Trasa je vedena tak, aby obsahovala minimum zemních prací. 

Tomu také odpovídá její podélný profil, ve kterém se hodnoty sklonů pohybují v intervalu  

-1,92% až 0,50%. Celá trasa je v tomto profilu řešena jedním údolnicovým obloukem 

vydutým a jedním vrcholovým obloukem vypuklým. Ve směrovém řešení se tato trasa příliš 

neodklání od své řídící čáry a je řešena celkem šesti oblouky. 

 

6.5.1. Směrové a výškové řešení trasy 

 

Trasa je tvořena šesti oblouky o různých poloměrech bez přechodnic a sedmi přímými 

úseky. Poloměry, délky oblouků a délky přímých jsou patrny z výkresu č. 4.2. Minimální 

poloměr na trase je R4 = 15 m a délka L4 = 11,26 m, maximální poloměr je R3 = 50 m a délka 

L3 = 33,41 m. Celková délka trasy je 0,439 55 km. 

Výškově je trasa řešena dvěma oblouky. První údolnicový oblouk vydutý má poloměr  

R = 2000,00 m. Druhý vrcholový oblouk vypuklý má poloměr R = 4000,00 m. 

 

6.5.2. Křižovatky 

 

Napojení nové komunikace nebylo součástí řešení bakalářské práce. V místě napojení 

nové trasy na ulici Na Stuchlíkovi se trasa připojí na stávající ulici křižovatkou tvaru T. 

6.6. Orientační odhad nákladů 
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Ceny jsou bez DPH 

 

 V ceně za 1 m
2 

komunikace jsou zahrnuty zemní práce (21,8 %), základy (0,2 %), 

komunikace (65,4 %), ostatní konstrukce a práce (7,9 %), přesun hmot HSV (4,7 %) 

 Vozovka střední živičná. 

 Materiál:  asfaltový beton II 5 cm 

   asfaltový beton III 5 cm 

kamenivo obalované asfaltem 6 cm 

vibrovaný štěrk 20 cm 

Štěrkopísek 30 cm 

 V ceně chodníků jsou zakalkulovány i zemní práce a podíl obrubníků 

 Skladba chodníku: Zámková dlažba 8 cm 

Písek (0 - 4 mm) 4 cm 

Hutněný štěrkopísek 15 cm 

Hutněný štěrk s drenáží 25 cm 

 

Poznámka: zdroje cen: 

[1] http://www.uur.cz/images/5-publikacni-cinnost-a-knihovna/internetove-prezentace/prumerne-ceny-

TI/8-komunikace-2012.pdf 

  

POPIS MJ 
CENA 

JEDNOTKOVÁ 

MNOŽSTVÍ 

CELKEM 

CENA 

CELKEM 

 

Komunikace - silnice šířky 

7,5 m – dvoupruhová 
m

2
 2 790,00 Kč 3 300,00 9 207 000,00 Kč [1] 

Chodník šířky 2,5 m po 

jedné straně místní 

komunikace 

m
2 

1 250,00 Kč 1 000,00 1 250 000,00 Kč [1] 

Parkoviště  m
2 

2 458,00 Kč 650,00 1 598 000,00 Kč [1] 

   Cena celkem 12 055 000 Kč  

http://www.uur.cz/images/5-publikacni-cinnost-a-knihovna/internetove-prezentace/prumerne-ceny-TI/8-komunikace-2012.pdf
http://www.uur.cz/images/5-publikacni-cinnost-a-knihovna/internetove-prezentace/prumerne-ceny-TI/8-komunikace-2012.pdf
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7.  Celkový závěr 
 

Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout krátkodobé ekonomické opatření, dále 

navrhnout náročnější dlouhodobé opatření a alternativně návrh případných nových 

komunikací, zlepšující plynulost dopravy při průjezdem sídlištní části Orlové – Lutyně. 

Hlavní řešenou komunikací byla páteřní Masarykova třída (silnice III/4747) a přilehlé 

komunikace ústící ze sídlištních celků 

V první části byly navrženy 3 ekonomické varianty (varianta A, varianta B, varianta C). 

Varianta A řešila změnu režimu SSZ na přechodu pro chodce v centru města Orlová. Varianta 

B rušila přechod pro chodce v blízkosti okružní křižovatky ulic Masarykova třída x Kpt. 

Jaroše. V poslední variantě bylo zamezeno přecházení ulice Kpt. Jaroše v místě napojení na 

ulici Masarykova třída přes zpomalovací práh. Výhodou těchto variant je okamžité zlepšení 

plynulosti dopravy v centru. Mezi nevýhody patří snížení komfortu pěších v této lokalitě. 

Jako dlouhodobé opatření byla navržena lávka pro pěší, místo přechodu pro chodce se 

SSZ. Lávka začíná na vyvýšeném náměstí před městským úřadem a ulici Masarykova třída 

přemosťuje ve výšce 4,5 m nad niveletou komunikace. Na protější straně ulice končí lávka 

v prostoru mezi budovou gymnázia a supermarketu Albert. Z obou stran je k lávce přístup po 

rampách nebo schodištích. Výhodou tohoto řešení je úplné oddělení pěší dopravy od 

automobilové. Nevýhodou řešení je jeho vyšší cena. 

Poslední část BP se zabývá návrhem alternativní objízdné trasy pro páteřní Masarykovu 

Třídu. V současné době již existují návrhy na propojení ulic Na Stuchlíkovi a Osvobození. 

Realizací této propojky se výrazně odlehčí doprava v centru. Můj návrh propojuje ulice Na 

Stuchlíkovi a Kpt. Jaroše. Výhodou tohoto řešení je vytvoření alternativní příjezdové cesty do 

sídlištní části na ulici Kpt. Jaroše, čímž se odlehčí doprava v centru. Nevýhodou této varianty 

je vedení trasy v blízkosti obytných domů. 
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poskytnutí nezbytných vstupních dat. 
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8. Přílohy 
 

8.1. Příloha 1 – Fotodokumentace lávka pro pěší 

Pohled na přechod pro chodce z náměstí [Foto: Divin, 2014] 

Pohled přechod pro chodce od budovy gymnázia [Foto: Divin, 2014] 
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Prostor před supermarketem Albert [Foto: Divin, 2014] 

 

Schody na náměstí, pohled od přechodu pro chodce [Foto: Divin, 2014] 
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8.2. Příloha 2 – Fotodokumentace nová trasa 
 

Místo napojení nové komunikace na ulici Na Stuchlíkovi [Foto: Divin, 2014] 

 

Stávající parkoviště na ulici Topolová [Foto: Divin, 2014] 
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Pohled na zalesněné údolí z ulice Kpt. Jaroše [Foto: Divin, 2014] 

 

Pohled na parkoviště na ulici Kpt. Jaroše [Foto: Divin, 2014] 



40 

 

9. Seznamy 
 

9.1. Seznam použité literatury 
 

[1] Město Orlová: Historie a současnost. Město Orlová - oficiální prezentace [online]. [cit. 

2014-05-02]. Dostupné z: http://www.mesto-orlova.cz/cz/mesto/historie-a-soucasnost/ 

 

[2] Město Orlová: Přírodní charakteristika. Město Orlová - oficiální prezentace [online]. 

[cit. 2014-05-02]. Dostupné z: http://www.mesto-orlova.cz/cz/mesto/prirodni-

charakteristika/ 

 

[3] Mapy.cz [online]. 2011 [cit. 2014-05-02]. Dostupné z: 

http://beta.mapy.cz/zakladni?x=18.4268096&y=49.8720170&z=14&l=1 

 

[4] GOOGLE. Mapy Google: Street view [online]. 2011 [cit. 2014-05-02]. Dostupné z: 

https://www.google.cz/maps/preview 

 

[5] NEČAS, Bedřich. UDI MORAVA S.R.O. Generel dopravní infrastruktury města 

Orlová: Průvodní zpráva. Ostrava, 2008, 33 s. 

 

[6] TP 225. Prognóza intenzit automobilové dopravy. 1. vyd. Liberec: EDIP s.r.o., 2010. 

 

[7] TP 225. Prognóza intenzit automobilové dopravy. 2. vyd. Plzeň: EDIP s.r.o., 2012. 

Dostupné z: http://pjpk.cz/TP%20225II.pdf 

 

[8] TP 85. Zpomalovací prahy. 1. vyd. Brno: Ministerstvo dopravy, Odbor pozemních 

komunikací, 2013. Dostupné z: http://pjpk.cz/TP%2085.pdf 

 

[9] KŘIVDA, Vladislav a Václav ŠKVAIN. Městské komunikace a křižovatky: učební 

texty. [online]. [cit. 2014-05-02]. Dostupné z: http://kds.vsb.cz/mkk/ 

 

[10] TP 133. ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH 

KOMUNIKACÍCH: Technické podmínky. revize. Praha: Ministerstvo dopravy odbor 

pozemních komunikací, 2013. Dostupné z: http://pjpk.cz/TP%20133.pdf 

http://www.mesto-orlova.cz/cz/mesto/historie-a-soucasnost/
http://www.mesto-orlova.cz/cz/mesto/prirodni-charakteristika/
http://www.mesto-orlova.cz/cz/mesto/prirodni-charakteristika/
http://beta.mapy.cz/zakladni?x=18.4268096&y=49.8720170&z=14&l=1
https://www.google.cz/maps/preview
http://pjpk.cz/TP%20225II.pdf
http://pjpk.cz/TP%2085.pdf
http://kds.vsb.cz/mkk/
http://pjpk.cz/TP%20133.pdf


41 

 

[11] TP 186. ZÁBRADLÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH: Technické podmínky. Praha: 

Ministerstvo dopravy, Odbor infrastruktury, 2007. Dostupné z: 

http://pjpk.cz/TP%20186.pdf 

 

[12] ČSN 73 6201. Projektování mostních objektů. Praha: Český normalizační institut, 2008. 

 

[13] Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj ČR: o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. In: č. 398/2009 Sb. 2009. Dostupné z: 

http://www.mmr.cz/getmedia/f015224c-ff91-4cad-a37b-dc0dc1072946/Vyhlaska-

MMR-398_2009 

 

[14] ČSN 73 6110. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA: Projektování místních komunikací. 

Praha: Český normalizační institut, 2006. 

http://pjpk.cz/TP%20186.pdf
http://www.mmr.cz/getmedia/f015224c-ff91-4cad-a37b-dc0dc1072946/Vyhlaska-MMR-398_2009
http://www.mmr.cz/getmedia/f015224c-ff91-4cad-a37b-dc0dc1072946/Vyhlaska-MMR-398_2009


42 

 

9.2. Seznam obrázků 
 

Obr. 1   Poloha města 

Obr. 2   poloha sídlištní části Orlové – Lutyně 

Obr. 3   Pohled na ulici Masarykova třída směrem k ulici 17. listopadu 

Obr. 4   Napojení ulice Na Stuchlíkovi na okružní křižovatku na Masarykově třídě 

Obr. 5   Pohled na ulici Na Stuchlíkovi 

Obr. 6   Napojení ulice Topolová na ulici Na Stuchlíkovi 

Obr. 7  Pohled na ulici Topolová 

Obr. 8  Napojení ulice Kpt. Jaroše na Masarykovu třídu, začátek obytné zóny 

Obr. 9  Ulice Kpt. Jaroše a začátek zóny s dopravním omezením 

Obr. 10  Podélné stání na ulici Kpt. Jaroše a zpomalovací práh 

Obr. 11  Ortofoto snímek parkoviště na ulici Kpt. Jaroše 

Obr. 12  Pohled na parkoviště 

Obr. 13  Širší dopravní vztahy 

Obr. 14 Poloha okružních křižovatek na Masarykově třídě 

Obr. 15  Grafikon okružní křižovatky č. 4 (stav v roce 2014) 

Obr. 16  Problémový úsek na ul. Masarykova třída 

Obr. 17  Přechody pro chodce v problémovém úseku 

Obr. 18  Přechod pro chodce v kombinaci se zpomalovacím prahem na ul. Kpt. Jaroše 

Obr. 19  Přerušování plynulosti dopravy jejím zastavováním na přechodech pro chodce 

Obr. 20  Tvorba kolon na okružní křižovatce č. 3 

Obr. 21  Tvorba kolon i v úseku silnice před okružní křižovatkou č. 3 

Obr. 22  Situační schéma přechodu pro chodce 

Obr. 23  Pohled na popisovaný přechod pro chodce se SSZ 

Obr. 24  Schéma řešeného přechodu pro chodce 

Obr. 25  Schéma zpomalovacího prahu 

Obr. 26 Schéma řešeného vjezdu do obytné zóny 

Obr. 27 Pohled na přechod pro chodce se SSZ ve směru na ul. 17. listopadu 

Obr. 28 Pohled na rušený přechod pro chodce 

Obr. 29 Schéma silničního (dopravně bezpečnostního) zábradlí s výplňovým prutem 

bez vodící funkce pro nevidomé a slabozraké 

Obr. 30  Pohled na vjezd do ulice Kpt. Jaroše a zpomalovací práh 

 



43 

 

9.3. Seznam tabulek 
 

Tab. 1  Koeficienty vývoje intenzit dopravy pro všechna vozidla – S 

Tab. 2  Koeficienty vývoje intenzit dopravy pro všechna vozidla – SV 

Tab. 3  Signální plány SSZ na přechodu pro chodce 

 

 

9.4. Seznam příloh 
 

Příloha 1 Fotodokumentace - lávka pro pěší 

Příloha 2 Fotodokumentace – nová trasa 

 

 

9.5. Seznam výkresů 
 

1 Situace širších vztahů 

2.1 Přechody současný stav – situace 

2.2 Přechody nový stav – situace 

3.1  Přechod řízený SSZ současný stav – situace 

3.2  Lávka pro pěší – situace 

3.3  Lávka pro pěší – pohledy 

4.1  Nová trasa – situace 

4.2  Nová trasa – podélný profil 

 


