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Objective of this thesis is to design bike path in order to connect VSB-TU campus 

with recreational place Myslivna and its incorporation into bike path network in Ostrava. 

The proposal will be developed in the scope of the study and variants will be processed. 

Each variant will be evaluated and then, the most appropirate will be selected. Bike path 

will be implemented on local service roads and then, out of local roads, will be built as 
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In the beginning of this thesis is solved passportisation of bike paths in surroundings 

and verification of spatial options proposed route. In the second half we can find a 

technical report and approximate costing. Designed path is expressed in drawings, which 
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1. Úvod 

 Tématem bakalářské práce je návrh cyklistické trasy od kolejí VŠB po rekreační místo 

Myslivna. Cyklistická trasa se má napojit na již stávající cyklistické trasy v okolí. Počátek 

trasy je na Průběžné ulici, je vedena v zastavěném území až po ulici Studentská, u kolejí 

VŠB. Od tohoto bodu trasa pokračuje mimo zástavbu jako samostatná stezka. Konec trasy 

je v blízkosti rekreačního místa Myslivna. Návrh bude zpracován v rozsahu studie, 

v úvodní části se setkáme s teoretickou částí cyklistické dopravy. Úsek mimo zástavbu 

bude vypracován ve dvou variantách, z nichž aspoň jedna musí vyhovět daným kritériím. 

Bude brán zřetel na to, aby byla trasa vedena po pozemcích města Ostrava. V závěru práce 

nalezneme technickou zprávu a orientační odhad nákladů. 

 

1.1 Předmět bakalářské práce 

 Předmětem bakalářské práce je navrhnout stezku pro cyklisty v městském obvodu 

Poruba v rozsahu studie a vybrat nejvhodnější variantu, která bude splňovat všechna 

kritéria. 

 

1.2 Cíle bakalářské práce 

 Pasportizace ostravských cyklostezek v zájmovém okolí 

 Prověření prostorové možnosti území pro vedení cyklistické trasy 

 Variantní návrh cyklistické trasy 

 Detailní návrh zvolené trasy 

 Orientační odhad nákladů 

 

1.3 Podklady 

 Katastrální mapa 

 Fotodokumentace 

 Mapa ostravských cyklostezek 

 Internetová mapa www.mapy.cz 

 Internetová mapa www.maps.google.com 
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2. Teoretická část 

2.1 Názvosloví 

 

Komunikace pro cyklisty 

 Je pozemní komunikace„nebo její část, na které není zakázán provoz cyklistů. [1] 

 

Cyklistická trasa 

 Je pozemní komunikace pro cyklisty upravená dopravním značením, případně i 

stavebně pro provoz cyklistů v označeném směru. [1] 

 

Jízdní pruh pro cyklisty 

 Je část pozemní komunikace určená pro jeden jízdní proud cyklistů jedoucích za 

sebou. [1] 

 

Pás pro cyklisty 

 Je pozemní komunikace, nebo její část, která je složená z jízdních pruhů pro 

cyklisty..[1] 

 

Pruh/pás pro chodce 

„Je část pozemní komunikace určená pro provoz chodců. [1] 

 

Společný pás pro provoz cyklistů a chodců 

 Je pozemní komunikace nebo její část určená pro společný provoz chodců a 

cyklistů..[1] 

 

Stezka pro cyklisty 

 Je pozemní komunikace nebo její část určená pro provoz cyklistů. Označuje se 

dopravní značkou č. C 8a „Stezka pro cyklisty”. [1] 

 

Stezka pro chodce a cyklisty 

 Je pozemní komunikace nebo její část určená pro provoz chodců a cyklistů. Označuje 

se: 
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 v případě společného pásu pro provoz chodců a cyklistů dopravní značkou č. 

C 9a „Stezka pro chodce a cyklisty“ („se společným provozem“), 

 v případě odděleného pruhu/pásu pro chodce a pruhu/pásu pro cyklisty 

dopravní značkou č. C 10a „Stezka pro chodce a cyklisty“ („s odděleným 

provozem“) [1] 

 

2.2 Způsoby vedení komunikace pro cyklisty 

Možné způsoby vedení komunikace pro cyklisty se volí zejména podle návrhové 

rychlosti a intenzity motorových vozidel, prostorových možností a převládající funkce 

cyklistické trasy. 

 

2.2.1 Území zastavěné nebo určené k zastavění 

 V hlavním dopravním prostoru 

o v jízdních pruzích (společný provoz s motorovou dopravou) 

o v jízdních pruzích pro cyklisty (oddělený provoz od motorové 

dopravy) 

o v obytné nebo pěší zóně (společný provoz s ostatními druhy dopravy) 

[1] 

 

 

Obr. 1 Cyklistická doprava v hlavním dopravním prostoru – v jízdních pruzích 

pro cyklisty [2] 
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 Mimo hlavní dopravní prostor (v přidruženém prostoru nebo samostatné) 

o ve společném pásu pro provoz cyklistů a chodců (společný provoz 

s chodci) 

o v jízdním pruhu/pásu pro cyklisty v rámci stezky pro chodce a cyklisty 

s odděleným provozem (oddělený provoz od chodců) 

o v jízdním pruhu/pásu pro cyklisty (oddělený provoz od chodců) [1] 

 

 

Obr. 2 Cyklistická doprava mimo hlavní dopravní prostor – společný pás pro cyklisty 

i chodce [2] 

 

2.2.2 Území nezastavěné 

 Na silnici 

o v jízdních pruzích (společný provoz s motorovou dopravou) 

o po krajnici (oddělený provoz od motorové dopravy) 

o v jízdních pruzích pro cyklisty (oddělený provoz od motorové 

dopravy) [1] 

 

 

Obr. 3 Cyklistická doprava na silnici v nezastavěném území – po krajnici [2] 
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 Mimo silnici (stezka) 

o ve společném pásu pro provoz cyklistů a chodců (společný provoz 

s chodci) 

o v jízdním pruhu/pásu pro cyklisty v rámci stezky pro chodce a cyklisty 

s odděleným provozem (oddělený provoz od chodců) 

o v samostatném jídním pruhu/pásu pro cyklisty (oddělený provoz od 

chodců) 

o po účelové komunikaci, polní nebo lesní cestě (společný provoz 

s ostatními druhy dopravy) [1] 

 

 

Obr. 4 Cyklistická doprava mimo silnici – ve společném pásu pro cyklisty a chodce 

[2] 

  

2.3 Stručný rozvoj cyklostezek v Ostravě 

 Výraznější rozvoj cyklistické dopravy v Ostravě začal po roce 1989 spolu s rozvojem 

obchodu a služeb v tomto oboru a pojetím cyklistiky jako rekreační aktivity. Již odedávna 

se zde jízdní kolo používalo jako prostředek k cestě za prací, rekreací a službami, ale 

bohužel, nebyly vytvořeny patřičné nadstandardní podmínky (stezky). Začátkem 

devadesátých let minulého století vznikají v Hrabové, Vítkovicích a Kunčicích první 

samostatné stezky pro pěší a cyklisty a připravuje se projekt ucelené trasy Výškovice – 

Kunčice. 
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Obr. 5 Ostrava – Hrabová r. 1989 [2] 

 

 Každým rokem se od poloviny devadesátých let minulého století uvolňují prostředky 

z rozpočtu města na realizaci nových souvislých úseků cyklotras. Na podzim roku 2010 byl 

schválen plán s cílovým stavem 416 kilometrů cyklistických stezek v Ostravě. 

 

3. Pasportizace cyklostezek 

3.1 Stávající cyklostezky v okolí zájmové oblasti 

 Porubu protíná celkem osm cyklostezek, které tvoří šestnáctikilometrovou cyklistickou 

síť. Nejvyužívanější je stezka na Hlavní třídě, dále jsou velmi oblíbené trasy po 

Martinovské a Průběžné ulici, spojující Porubu se sousedními obvody. V této podkapitole 

je provedena pasportizace tří cyklostezek, jež se dotýkají zájmového území. 
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Obr. 6 Mapa stávajících cyklostezek: Trasa W (červeně), Trasa D (modře), Trasa Q 

(zeleně) [3] 

 

Povrch 

 Pro tyto cyklostezky jsou typické tři typy povrchu, a sice dlážděný, asfaltový a 

nezpevněný, z nichž nejčastěji použitým typem je povrch asfaltový. Naopak nezpevněný 

povrch je zastoupen pouze u nového úseku trasy Q. Zastoupení těchto typů povrchů u 

jednotlivých tras je znázorněno v následujícím grafu (Obr. 7). 

 

 

Obr. 7 Typy povrchů jednotlivých cyklotras (délky vyjádřeny v kilometrech) 
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Křížení 

 Počet křížení s pozemními komunikacemi nebo dráhami je uveden v následujícím 

grafu (Obr. 8). 

 

 

Obr. 8 Počet křížení u jednotlivých tras 

 

Vedení trasy v hlavním dopravním prostoru a mimo něj 

 Délky vedení trasy v hlavním dopravním prostoru a mimo něj, jsou graficky 

znázorněny v následujícím grafu (Obr. 9). Trasa W má nejdelší vedení mimo hlavní 

dopravní prostor, jelikož spojuje tři městské obvody, a sice Velkou Polom, Krásné Pole a 

Porubu, jako samostatná cyklostezka. 

 

 

Obr. 9 Délky vedení trasy v hlavním dopravním prostoru a mimo něj (délky 

vyjádřeny v kilometrech) 
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Odpočinková místa 

 Nejvíce odpočinkových míst je na trase W, jelikož je ze všech tras nejdelší a vede 

mimo zástavbu v dlouhých úsecích. Naopak nejméně odpočinkových míst má cyklotrasa 

D, protože je z převážné části vedena městskou zástavbou.  

 

 

Obr. 10 Počet odpočinkových míst u jednotlivých tras 

 

Vedení trasy v zástavbě a mimo ni 

 Délky jednotlivých tras, které jsou vedeny v zástavbě nebo mimo ni jsou vyjádřeny 

v grafu (Obr. 11).  

 

 

Obr. 11 Délky vedení trasy v zástavbě a mimo ni (délky vyjádřeny v kilometrech) 
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3.1.1 Popis trasy cyklostezky „W“ 

 Nejstarší úsek trasy W má délku 2,6 km a je veden po Hlavní třídě od ulice 17. 

Listopadu, přes Alšovo náměstí po ulici Francouzskou. Trasa je vedena středem Hlavní 

třídy jako dlážděná společná stezka pro pěší a cyklisty. Cyklistický provoz je oddělen od 

pěšího vodorovným a hmatovým značením. 

 

 

Obr. 12 Nejstarší úsek trasy W (červeně); Oranžově: 1. počátek trasy – ulice 17. 

listopadu, 2. křížení s ulicí Francouzská, 3. konec trasy – ulice Ukrajinská [3] 

 

 Po překřížení Francouzské ulice, kterou prochází trasa D, pokračuje trasa W jako 

společná stezka bez vodorovného a hmatového značení po asfaltovém povrchu směrem na 

pátý stavební obvod Poruby. Trasa je vedena po Ukrajinské ulici a míří k napojení 

Jantarové stezky na Svinově. 

 

 

Obr. 13 Zleva: počátek - ulice 17. listopadu, Alšovo náměstí, ulice Ukrajinská [2] 

 

 Začátek nově vybudovaného úseku trasy W začíná na hranici katastru Krásného Pole a 
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Velké Polomi, severovýchodně od velkopolomské tvrze. Trasa kříží potok, prochází kolem 

nově zbudovaného odpočívadla a k zástavbě obvodu Krásné Pole stoupá po ulici Okolnice. 

Dále pak po ulici Družební a Nová Kolonie pokračuje k autobusové zastávce u základní 

školy. Od zastávky je trasa vedena po ulici Hájkovické k lesoparku Myslivna, který je 

součástí městského obvodu Poruba. Trasa vychází z lesoparku na ulici V Zahradách a klesá 

k ulici Pod Nemocnicí, kde se napojuje na cyklistickou trasu D. Konec trasy je u Krevního 

centra Fakultní nemocnice. Trasa je dlouhá 8,9 km a po celé své delce má asfaltový 

povrch. Stezka je společná pro cyklisty a pěší bez vodorovného značení. 

 

 

 

Obr. 14 Nový úsek trasy W (červeně); Oranžově: 1. počátek trasy – Velká Polom, 2. 

lesopark Myslivna, 3. konec trasy – ulice 17. listopadu [3]  
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Obr. 15 Zleva: počátek – ZŠ Velká Polom, Krásné Pole – konec ulice Hájkovické, 

ulice Pod Nemocnicí [2] 

 

 

Obr. 16 Sklonové poměry obou úseků trasy W (zleva: nový úsek, starý úsek) [4] 

 

3.1.2 Popis trasy cyklostezky „D“ 

 U porubského koupaliště má počátek trasa D a je dále vedena po ulicích Rekreační, 

V Zahradách, Pod Nemocnicí (zde se napojuje trasa W), K Myslivně a Dr. Slabihoudka až 

ke Krevnímu centru Fakultní nemocnice. Od tohoto místa se trasa stáčí na sever, podél 

ulice 17. listopadu až ke křižovatce u Slovanu a dále vede až ke křižovatce s ulicí 

Pustkoveckou. Poté cyklostezka míjí restauraci U Táty, obchodní centrum Duha a kříží se 

s cyklostezkou Q na ulici Průběžná. Po ulici Přední Padělky se trasa dostává do Martinova, 

kde se po krátkém úseku na ulici Martinovské stáčí východním směrem a dále pokračuje 

ulicí Na Pastvisko až k řece Opavě, kde navazuje na Jantarovou stezku. 
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Obr. 17 Zleva: počátek trasy – koupaliště Poruba, křížení s ulicí Opavská, konec 

trasy – Jantarová stezka [2] 

 

 

Obr. 18 Trasa D (červeně); oranžově: 1. počátek trasy – koupaliště Poruba, 2. křížení 

s ulicí Opavská, 3. konec trasy – Jantarová stezka [3] 

 

 Celková délka trasy je 7,1 km. V úseku od Porubského koupaliště po Krevní centrum 

Fakultní nemocnice je cyklotrasa vedena po asfaltovém povrchu a ve vozovce. Podél ulice 

17. listopadu se stává společnou stezkou pro pěší a cyklisty s dlážděným povrchem, 

vedenou mimo vozovku. Po překřížení s ulicí Opavská se povrch opět mění na asfaltový. 
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Obr. 19 Sklonové poměry trasy D [4] 

 

3.1.3 Popis trasy cyklostezky „Q“ 

 Trasa je vedena podél ulice Průběžné a je společnou stezkou pro pěší a cyklisty. 

Výjimkou je počáteční úsek od vyústění trasy M z Plesné až po ulici Oty Synka, který je 

veden po vozovce. Z místa, kde ulice Průběžná křižuje ulici Martinovskou, trasa dále 

pokračuje po Martinovské ulici již jako stezka pro cyklisty. Trasa se odklání na východ, 

přes tramvajový přejezd, vlečkový a železniční přejezd na ulici Na Hrázi a po této 

komunikaci až k ulici U Opavice, kde se napojuje na Jantarovou Stezku. 
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Obr. 20 Trasa Q (červeně); oranžově: 1. počátek trasy – Průběžná ulice, 2. Křížení 

s ulicí Oty Synka, 3. tramvajový přejezd – ulice Martinovská [3]  

 

 

Obr. 21 Zleva: počátek trasy – Průběžná ulice, křížení s ulicí Oty Synka, tramvajový 

přejezd – ulice Martinovská [2] 

 

 Délka staršího úseku trasy Q činí 3,9 km a po celé své délce má asfaltový povrch. 

V prvotní části trasy od vyústění trasy M z Plesné na ulici Průběžnou po ústí ulice Oty 

Synka, je trasa vedena ve vozovce. V části od ústí ulice Oty Synka, až po konec trasy u 

řeky Opavy, je stezka společná pro pěší a cyklisty. 
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Obr. 22 Sklonové poměry trasy Q [4] 

 

 Na podzim roku 2012 byl zprovozněn nejnovější úsek trasy Q. Úsek je zhruba dva 

kilometry dlouhý a spojuje studentské koleje Poruba a hvězdárnu v Krásném Poli. Úsek 

začíná na Studentské ulici u vysokoškolských kolejí poblíž autobusové zastávky. Trasa 

vede po zelené turistické trase až po křižovatku lesních cest, odtud míří na jihozápad přes 

brod a lávku a stoupá až k rozhraní pole a lesa. Podél lesa se znovu napojuje na zelenou 

turistickou trasu. U prvního rozdělení lesních cest, trasa vede vlevo, severozápadním 

směrem po lesní cestě až ke Hvězdárně v Krásném Poli. Vzhledem k spádům a typu 

povrchu je trasa vhodná spíše pro trekingová kola. Po celé své délce má trasa nezpevněný 

povrch a je společná pro pěší a cyklisty.   
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Obr. 23 Nejnovější úsek trasy Q (červeně); oranžově: 1. počátek trasy – Studentská 

ulice, 2. brod a lávka, 3. Konec trasy u Hvězdárny [3] 

 

 

Obr. 24 Zleva: počátek – Studentská ulice, Lávka 

3.2 Popis navrhované trasy 

 Navrhovaná trasa bude rozdělena na dva úseky, kde dělícím bodem bude sjezd mimo 

zpevněnou komunikaci u Kolejí VŠB. 

 

 První úsek bude veden po zpevněných místních komunikacích a v počátku, bude 

navazovat na cyklistickou trasu Q. Tento úsek, bude pouze popsán, čili nebude pro něj 
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vypracován samotný návrh. Druhý úsek povede mimo zástavbu jako samostatná stezka pro 

cyklisty a pěší se zpevněným povrchem a bude navazovat na cyklistickou trasu W 

v blízkosti rekreačního místa Myslivna. Pro tento úsek platí, že bude novostavbou a bude 

pro ni vypracován návrh. 

 

 

Obr. 25 Souhrnná mapa Trasy W (červeně), Trasy Q (zeleně) a prvního úseku 

navrhované trasy (červenočerně) [3]  

 

3.2.1 Popis úseku Průběžná ulice – Koleje VŠB 

 Úsek bude mít počátek na Průběžné ulici v místě vyústění trasy M z Plesné a bude 

realizován jako nerozdělená společná stezka pro pěší a cyklisty. Trasa bude vedena po ulici 

Průběžné, směrem na západ kolem Fakulty stavební, kde se dále napojí na ulici Otakara 

Jeremiáše. Od tohoto místa bude provoz cyklistů společný s ostatními druhy dopravy. 

Jedná se o zklidněnou ulici se sníženou rychlostí na 20 km/h, která je navíc vybavená 

retardéry. Trasa bude vybavena orientačním značením, až ke křížení s ulicí Bedřicha 

Nikodéma. V tomto místě bude křížení realizováno, jako společné s chodci. 

 



19 

 

 

Obr. 26 Zleva: ulice Otakara Jeremiáše – obytná zóna, křížení s ulicí Bedřicha 

Nikodéma [2] 

 

 Po křížení s ulicí Bedřicha Nikodéma, se trasa stočí opět západním směrem a bude 

pokračovat v obytné zóně po ulici Františka Čechury. Dále bude vedena kolem psího 

výběhu až k ulici Opavská, kde se nachází přechod pro chodce vybavený světelným 

signalizačním zařízením. Vedle tohoto místa (ještě před přechodem pro chodce) bude 

cyklistická stezka ukončena. Od tohoto bodu trasa povede v hlavním dopravním prostoru 

společně s motorovými vozidly po ulici Opavské až k restauraci U Zlatého lva. Jedná se o 

úsek zhruba 150 metrů. 

 

 

Obr. 27 Zleva: křížení s ulicí Opavská, sjezd mimo zástavbu u kolejí VŠB [2] 

 

 Za restaurací U Zlatého lva trasa opustí hlavní dopravní prostor a bude pokračovat 

opět jako cyklostezka. Trasa naváže na komunikaci bez motorového provozu, která 

probíhá mezi ploty areálu kolejí VŠB a zahrádek. Trasa bude objíždět areál kolejí VŠB a 

napojí se na Studentskou ulici, kde po krátkém úseku směrem na sever bude sjíždět mimo 



20 

 

pozemní komunikaci. 

 

 

Obr. 28 Úsek navrhované trasy Průběžná ulice – Koleje VŠB (červeně); sjezd u kolejí 

VŠB (modře); oranžově: 1. křížení s ulicí Opavská, 2. křížení s ulicí Bedřicha 

Nikodéma [3] 

 

 První úsek navrhované trasy má délku 2,4 km s asfaltovou obrusnou vrstvou po celé 

délce. Sklonové poměry jsou vyjádřeny v následujícím grafu (Obr. 25). 

 

 

Obr. 29 Sklonové poměry prvního úseku navrhované trasy [3]  
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3.2.2 Popis úseku Koleje VŠB – Myslivna  

 Pro lepší výběr bude tato část trasy zpracována variantně a popsána v následující 

kapitole 4. Variantní řešení. 

 

 

Obr. 30 Mapa s předběžným variantním řešením: Varianta A (červeně), Varianta 

B (modře), Varianta C (zeleně); Oranžově: 1. Sjezd u kolejí VŠB, 2. Restaurace 

Myslivna, 3. Bod „Pod Myslivnou“ [3] 

 

 

Obr. 31 Předběžné řešení Sjezdu u kolejí VŠB [1] 



22 

 

4. Variantní řešení 

 Druhý úsek trasy, který vede mimo zástavbu, bude zpracován variantně z důvodu 

lepšího výběru. Jednotlivé trasy budou popsány, následně bude provedeno technicko – 

dopravní zhodnocení navržených variant a poté výběr trasy. 

 

4.1 Popis jednotlivých variant 

4.1.1 Varianta A 

Trasa varianty A má počátek u kolejí VŠB, naproti budovy Superpočítače. V tomto 

místě je sjezd mimo pozemní komunikaci (Obr. 27, 31) a dále pokračuje lesem, 

jako vyšlapaná pěšina chodci. Asi po 160 metrech trasa navazuje na cyklostezku „Q“. Dále 

tyto trasy vedou společně přes lávku a následně stoupají k hranici lesa a pole. V tomto 

místě se trasa A odděluje od cyklostezky „Q“ a pokračuje po vyšlapané pěšině přes pole, 

až k restauraci Myslivna. Od tohoto bodu se trasa napojuje na lesní nemotoristickou 

pozemní komunikaci a vede až k orientačnímu bodu „Pod Myslivnou“, kde se napojuje na 

cyklostezku „W“. 

 

Trasa A je vedena přes pole, využívá již vyšlapaných a vyjetých pěšin. Části pole jsou 

však v soukromém vlastnictví a jedná se o ornou půdu. Maximální podélný sklon je 9% a 

jedná se o sklon, který se nachází ve společné trase s cyklostezkou „Q“. 

 

 

Obr. 32 Stávající pěšina přes pole u varianty A 
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4.1.2 Varianta B 

 Stejně jako trasa varianty A, má trasa varianty B počátek naproti budovy 

Superpočítače u kolejí VŠB. Trasa B je rovněž vedena lesem, dále přes lávku, až k hranici 

lesa a pole. Nicméně, v tomto místě trasa varianty B pokračuje vpravo společně 

s cyklostezkou „Q“ podél hranice lesa a pole. Po 200 metrech se trasa B odděluje od 

cyklostezky „Q“ a pokračuje opět po hranici lesa a pole, až k rozcestí lesních cest. V tomto 

bodě trasa zatáčí vlevo a po lesní cestě, skrz bukovou alej, míří ke křížení s pozemní 

komunikací s asfaltovým povrchem. Na křižovatce se trasa stáčí vlevo, směrem ke klesání 

k bodu „Pod Myslivnou“. Z důvodu nebezpečného klesání, je v tomto místě vybudována 

serpentina. Nakonec po 300 metrech trasa varianty B končí v orientačním bodě „Pod 

Myslivnou“, kde se trasa napojuje na cyklostezku „W“. 

 

 U trasy varianty B je provedeno trasování tak, abychom dosáhli co nejmenších 

podélných sklonů a abychom co nejméně zasahovali do pozemků soukromých vlastníků. 

Maximální podélný sklon je 6% a serpentina, která má počátek ve staničení 1,364 34 km je 

navržena tak, aby rovněž zasahovala co nejméně do soukromých pozemků a aby se 

vyhnula starým chráněným stromům. 

 

 

Obr. 33 Zleva: buková alej u varianty B, strmé klesání k orientačnímu bodu „Pod 

Myslivnou“ 

 

4.1.3 Varianta C 

 Počátek trasy varianty C, je rovněž jako v předchozích dvou případech u kolejí VŠB 

naproti budovy Superpočítače. Trasa je opět vedena lesem, přes lávku až k bodu na hranici 

lesa a pole. O tohoto bodu trasa varianty C pokračuje společně s trasou varianty B, podél 



24 

 

hranice lesa a pole k rozcestí lesních cest. V tomto místě se trasy rozdělují, trasa varianty C 

je vedena rovně po lesní pěšině, směrem k Hvězdárně. Po výjezdu z lesa se trasa stáčí 

vlevo a po asfaltové pozemní komunikaci, kolem vjezdu k Hvězdárně, míří ke křižovatce. 

Po odbočení vlevo na křižovatce, je trasa vedena asfaltovou lesní cestou, kde se po 300 

metrech znovu napojí na trasu varianty B. Dále trasa varianty C klesá přímo, nikoli po 

serpentině, po lesní asfaltové cestě až k orientačnímu bodu „Pod Myslivnou“.  

 

 Varianta C je ze všech tří variant nejdelší, konec úseku je ve staničení 2,320 00 km. 

Maximální podélný sklon u této varianty je 9%, jelikož zde nebyla použita serpentina a 

kvůli trasování, aby trasa v co nejmenší míře zasahovala do pozemků soukromých 

vlastníků.  

 

 

Obr. 34 Zleva: rozcestí lesních cest a tras B a C, křižovatka na asfaltové pozemní 

komunikaci za Hvězdárnou 
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4.2 Technicko – dopravní zhodnocení navržených variant 

 

TECHNICKO - DOPRAVNÍ 
ZHODNOCENÍ NAVŽENÝCH 
VARIANT VARIANTA HODNOCENÍ 

UKAZATEL A B C A B C 

Délka trasy (m) 967,11 2070,11 2320,1 3 3 3 

Poměr délek oblouků a přímých 0,16 0,25 0,24 2 2 2 

Průměrná hodnota středového 

úhlu (g) 20,17 71,82 47,289 2 3 2 

Průměrná hodnota délek 

směrových oblouků (m) 16,66 31,66 34,64 3 2 2 

Minimální hodnota poloměru 

směrového oblouku (m) 30 10 10 2 2 2 

Délka úseku s maximálním 

stoupáním (m) 164 167 332 2 2 5 

Součet rozdílů překonaných 

výšek (m) 57,13 79,41 101,38 1 1 2 

Minimální hodnota poloměru 

zakružovacích oblouků (m) 200 200 130 1 1 2 

Délky úseků v obcích (m) 0 0 0 0 0 0 

Délky úseků na soukromých 

pozemcích (m) 453 215 190 5 2 2 

Délky úseků se sníženou 

návrhovou rychlostí (m) 0 0 0 0 0 0 

Počet úrovňových křížení 0 0 0 0 0 0 

Délky mostů (m) 2 2 2 1 1 1 

Počet mostů 1 1 1 1 1 1 

 

CELKEM 23 20 24 

Tab. 1 Technicko – dopravní zhodnocení navržených variant 

 

 Vzhledem k technicko – dopravnímu zhodnocení navržených variant trasy (Tab. 1) se 

nejlepší trasou stává varianta B. Druhá nejlepší trasa je varianta A a nejméně vhodnou 

trasou je varianta C. Největší nevýhodou varianty A je dlouhé vedení trasy po orné půdě, 

která navíc spadá do soukromého vlastnictví. Co se týče varianty C, zde se vyskytují příliš 

velké a dlouhé podélné sklony, což je také velká nevýhoda. 

 

4.3 Výběr trasy 

 Pro realizaci druhého úseku cyklostezky, byla vybrána trasa varianty B. Je vedena 

záměrně po hranicích soukromých pozemků a mimo ně, aby do nich příliš nezasahovala.  
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Podélné sklony jsou u této varianty nejmenší, jsou vyřešeny serpentinami, které jsou 

navrženy tak, že zasahují do soukromých pozemků v minimální míře. U varianty B se 

podařilo eliminovat dvě velké nevýhody, které zbylé dvě varianty měly. 

 

 

Obr. 35 Zvolená varianta B [3] 

 

5. Průvodní zpráva 

5.1 Identifikační údaje 

Kraj:                                   Moravskoslezský 

Okres:                                 Ostrava - město 

Obec:                                  Ostrava 

Katastrální území:              Poruba 

5.2 Popis trasy 

Úsek km 0,000 00 – km 0,354 98 

 Navržená trasa začíná u kolejí VŠB, naproti budovy Superpočítače. V tomto místě je 

realizován sjezd mimo pozemní komunikaci a dále pokračuje lesem, jako vyšlapaná pěšina 

chodci. Asi po 160 metrech trasa navazuje na nově zbudovaný úsek cyklostezky „Q“. Tyto 

trasy vedou společně přes lávku a následně stoupají k hranici lesa a pole.  

 

Úsek km 0,354 98 – km 1,331 00 

 Od tohoto bodu obě trasy stále vedou souběžně, po hranici lesa a pole. Po 200 metrech 
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se trasa B odděluje od cyklostezky „Q“ a pokračuje opět po hranici lesa a pole, až 

k rozcestí lesních cest. V tomto bodě trasa zatáčí vlevo a po lesní cestě, skrz bukovou alej, 

míří ke křížení s pozemní komunikací s asfaltovým povrchem.  

 

Úsek km 1,331 00 – km 2,070 11 

 Na křižovatce se trasa stáčí vlevo, směrem ke klesání k bodu „Pod Myslivnou“. 

Z důvodu nebezpečného klesání, je v tomto místě vybudována serpentina. Nakonec po 300 

metrech trasa varianty B končí v orientačním bodě „Pod Myslivnou“, kde se trasa napojuje 

na cyklostezku „W“. 

 

5.3 Údaje o trase 

 Celková délka navržené trasy činí 2,070 11 km a je realizovaná jako společná stezka 

pro cyklisty a pěší, s obousměrným provozem a s asfaltovým povrchem. Proto stavba 

spadá do funkční skupiny D2, s vyloučením motorové dopravy a s návrhovou rychlostí 30 

km/h. Po celé své délce je trasa navržena jako novostavba. Navržený příčný řez bude 

postačující i pro vyšší intenzity cyklistů. 

6. Technická zpráva 

6.1 Geometrie trasy 

6.1.1 Směrové řešení 

 Trasa je řešena prostými kruhovými oblouky bez přechodnic a přímými úseky. 

Poloměry oblouků byly navrženy v souladu s TP 179 [1] a jsou vyznačeny v přehledném 

podélném profilu a situaci trasy. 

 

 Trasa navržené varianty má počátek ve staničení ZÚ=0,000 00 km, začíná přímým 

úsekem P1=146,54 m. Na tuto přímou navazuje směrový oblouk o poloměru R1=240 m, 

který má délku L1=13,93 m. Následuje další přímý úsek o délce P2=182,53m, který je 

zakončen kružnicovým obloukem s minimálním poloměrem na této trase R2=10 m, 

s délkou L2=24,53 m. Trasa pokračuje mezi přímou o délce P3=128,38m a dále směrovým 

obloukem s poloměrem R3=30 m a délkou L3=47,96 m. Po další mezi přímé, která má 

délku P4=73,35m následuje oblouk se stejným poloměrem jako předchozí, a sice R4=30 m, 
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nicméně jeho délka je již jiná a to L4=27,50 m. Pátá mezi přímá, která na poslední oblouk 

navazuje, má délku P5=121,46 m. Další oblouk o poloměru R5=150 m a délce L5=31,79 m 

je napojen na přímý úsek P6=70,45 m, který je zakončen levostranným obloukem R6=40m 

a o jeho délce L6=56,56 m. Další přímý úsek je dlouhý P7=134,01m. Po něm je navržen 

opět levostranný oblouk o poloměru R7=40m, ale s délkou L7=7,47m. Po přímém úseku 

P8=101,81 m následuje oblouk R8=100 m s délkou pouhých L8=1,55 m a s největší 

pravděpodobností, by měl být tento oblouk zrušen, pro svou malou délku a velký poloměr. 

 

 Na devátou mezi přímou P9=194,52 m je napojen počátek serpentiny. Serpentina se 

skládá ze tří oblouků o poloměru 20 m a je navržena z důvodu velkého podélného sklonu. 

Poloměry oblouků s jejich délkami a mezi přímými, které je oddělují, jsou následující: 

R9=20 m s délkou L9=44,72 m, mezi přímá serpentiny P10=89,95 m, směrový oblouk o 

poloměru R10=20 m a délce L10=54,41 m, dále přímý úsek P11=103,06 m a nakonec je 

serpentina ukončena směrovým kružnicovým obloukem R11=20 m s délkou L11=48,03 m.  

 

 Trasa dále pokračuje přímým úsekem P12=176,20 m, po kterém následuje prostý 

kružnicový oblouk o poloměru R12=130m a délce L12=33,29m. Na tento oblouk je 

napojena mezi přímá o délce P13=57,42 m spojená s obloukem, který má poloměr R13=100 

m a délku L13=19,87m. Směrové řešení této trasy je ukončeno přímým úsekem o délce 

P14=71,81m, který má konec v staničení KÚ=2,070 11 km. 

 

6.1.2 Výškové řešení 

 Niveleta trasy je navržena tak, aby nám vznikly minimální zemní práce. Nicméně 

v případech kde nám hrozí příliš velké podélné sklony, jsou menší zemní práce zapotřebí.  

 

 Trasa má počátek ve staničení ZÚ=0,000 00 km a začíná klesáním o hodnotě -4,00%, 

až po staničení 0,032 50 km, kde se nachází údolnicový zakružovací oblouk R1=490 m. Od 

tohoto bodu trasa stále klesá, tentokrát ve sklonu -1,74% až do staničení o hodnotě 0,114 

99 km. V tomto staničení je oblouk R2=1200 m. Klesání dále pokračuje do bodu se 

staničením 0,286 76 km v hodnotě -6,00% a se zakružovacím obloukem R3=500 m. Na 

tento oblouk navazuje stoupání v hodnotě 4,92%, které je ukončeno po 84,74 m obloukem 

R4=200 m. Za tímto stoupáním proběhne mírné klesání o sklonu -0,15% v délce 109,68 m. 
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Zakružovací oblouk má zde hodnotu R5=2300 m.  

 

 Od staničení 0,481 18 km do 1,349 11 km trasa stoupá. Nejprve ve sklonu 5,72% o 

délce 178,82 m, kde je zakončen obloukem R6=1600 m. Dále po úseku v délce 200 m trasa 

stoupá 1,45% sklonem do bodu se zakružovacím obloukem R7=5000 m. Na tuto část 

navazuje 3,89% sklon s obloukem R8=5000 m na konci, po délce 282,43 m. Nakonec ve 

staničení 1,349 11 km je ukončeno mírné stoupání o hodnotě 0,16% obloukem R9=1700 m.  

 

 Od tohoto bodu až po KÚ=2,070 11 km je realizováno klesání ve třech sklonech. 

Prvním je -5,50% klesání až do staničení 1,541 81 km s údolnicovým obloukem R10=1450 

m. Na toto klesání navazuje sklon -6,00% v délce 152,6 m, který je opět ukončen 

obloukem R11=5200 m. Dále niveleta pokračuje až do KÚ=2,070 11 km, kde je trasa 

ukončena. Tento poslední úsek má podélný sklon -4,74%. 

 

6.2 Konstrukce cyklostezky 

 Konstrukce cyklostezky je navržena podle katalogu vozovek pozemních komunikací 

pro nemotoristické komunikace s občasnou možností pojezdu malých nákladních vozidel 

(traktory, multikáry), z důvodu zimní údržby. 

 

 Šířka vozovky cyklostezky je 3 m a 0,25 m krajnice na obou stranách. Vozovka je 

realizována jako asfaltová (ABJ III). 

 

Skladba cyklostezky [6]: 

 ABJ III.……………………….……..…. 40 mm 

 Cementová stabilizace SC II.…….…… 100 mm 

 Štěrkodrť (štěrkopísek).…………….… 200 mm 

 CELKEM ……………..……………… 340 mm 

  

 Podmínkou je, že pláň musí být dostatečně zhutněna a u zkoušek musí dosáhnout 

modulu přetvárnosti Edef=30 MPa. Jestliže hodnota nevyhoví, bude provedena stabilizace 

zeminy. 
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6.3 Odvodnění povrchu 

 Odvodnění povrchu cyklostezky je zajištěno jednosměrným příčným sklonem a 

podélným sklonem. Voda je sváděna do přilehlé zeleně. 

 

6.4 Opěrné zdi, tunely, galerie a mostní objekty 

Na trase se nenacházejí žádné opěrné zdi, tunely a ani galerie. Ve staničení 0,280 00 

km se nachází lávka. Pro náš návrh byla využita stávající lávka o délce 4 m. 

 

6.5 Křížení s komunikacemi 

 Na navržené trase se vyskytuje křížení s lesní cestou, s vyloučením motoristické 

dopravy. Jedná se o bod ve staničení 1,334 04 km, křižovaná lesní cesta směřuje k ulici „K 

Planetáriu“. Na této lesní cestě také vede cyklotrasa „Q“. Toto křížení je doplněno o 

orientační značení. 

 

6.6 Dopravní a orientační značení 

 Navržená trasa je vybavena dopravním a orientačním značením, z důvodu bezpečnosti 

a lepší informovanosti cyklistů.  

 

 Dopravní značení je zakresleno ve výkresu č. 3 „Dopravní a orientační značení“. 

 

 Na počátku trasy, u sjezdu mimo komunikaci u kolejí VŠB, je navrženo dopravní i 

orientační značení. Ve směru k Myslivně se nachází dopravní značka „Stezka pro chodce a 

cyklisty“ (C9a) a orientační značka IS 21a oznamující číslo a směr cyklotrasy (v našem 

případě, má cyklotrasa označení 16 (viz výkres „Dopravní a orientační značení“ – dále jen 

„výkres č. 3“)). Ve směru od Myslivny, směrem ke kolejím VŠB, jsou navrženy dopravní 

značky „Konec stezky pro chodce a cyklisty“ (C9b) a „Dej přednost v jízdě!“ (P4). Tato 

dopravní značka (P4), bude doplněna vodorovným dopravním značením „Dej přednost 

v jízdě!“ (V 6a). V tomto místě je také navržena orientační značka IS 21c, která udává 

směr pokračování cyklotrasy v zástavbě.  
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 Ve staničení 1,334 04 km se nachází křížení. Toto křížení je vybaveno pouze 

orientačním značením IS 21a, IS 21b, IS 21c v příslušných směrech (viz výkres č. 3). 

Jedná se o křížení s komunikací, na které je vyloučena motoristická doprava. 

 

 Na konci navržené trasy je realizováno pouze orientační značení. V tomto místě 

dochází ke spojení s cyklistickou trasou „W“ a jsou zde navrženy orientační značky IS 21a 

(dvakrát), IS 21b (dvakrát) a IS 21c (dvakrát). Tyto značky mají příslušné označení trasy a 

jsou osazeny v příslušných směrech (viz výkres č. 3). 

 

 Dopravní a orientační značení je umístěno kolmo na směr provozu. Spodní okraj 

značky je minimálně 1,2 m nad úrovní vozovky, včetně dodatkové tabulky. Dále budou 

osazeny minimálně 0,5 m (ve výjimečných případech 0,3 m) od okraje vozovky. 

Maximální vzdálenost od okraje vozovky je 2 m. 

 

7. Orientační odhad nákladů  

7.1 Odhad nákladů podle ceníku ÚRS 

 Za normálních podmínek, při běžné konfiguraci terénu, bez inženýrských objektů, je 

průměrná cena cyklostezky s asfaltovým povrchem (včetně obrub a dopravního značení) 

stanovena na 810 Kč za metr čtvereční (ceník 2008). [5] Jedná se o hrubý odhad 

orientačního charakteru. 

 

 

Tab. 2 Odhad ceny podle ÚRS 

 

Náklady na umístění stavby …….. 2,5% 125 759,18 

Projektové a inženýrské práce …... 5% 251 518,37 

Rezerva ……………………………………..... 5% 251 518,37 

ODHADOVANÁ CENA CELKEM 5 659 163,21 

ZAOKROUHLENO 5 670 000,00 
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 Odhadovaná cena podle ceníku ÚRS je 5 670 000,00 Kč. Všechny ceny jsou uvedeny 

bez DPH. 

 

7.2 Odhad nákladů podle stávajících cyklostezek  

 Následující odhad je proveden na základě průměrných cen 47 stávajících cyklostezek, 

který byly vybudovány v roce 2009. (Cena byla získána díky serveru 

www.cyklistikakrnov.com [5]). Cena byla stanovena na 1 910 Kč za metr čtvereční. Opět 

se jedná o hrubý odhad orientačního charakteru. 

 

 

Tab. 3 Odhad ceny podle stávajících cyklostezek 

 

 Náklady na umístění stavby ….…... 2,5% 296 543,26 

 Projektové a inženýrské práce …….. 5% 593 086,52 

  Rezerva ……………………..…………….…... 5% 593 086,52 

ODHADOVANÁ CENA CELKEM 13 344 446,59 

ZAOKROUHLENO 13 360 000,00 

 

 Odhadovaná cena podle průměrné ceny 47 stávajících cyklostezek je 13 360 000,00 

Kč. Ceny jsou uvedeny bez DPH. 

 

8. Závěr 

 Cílem mé bakalářské práce bylo navrhnout cyklistickou trasu, která by propojila areál 

kolejí VŠB s výletním místem Myslivna a zároveň, aby byla vhodným vedením začleněna 

do sítě již stávajících cyklotras v nejbližším okolí. Pro tyto cyklotrasy byla také provedena 

pasportizace, na základě pochůzek a osobní analýzy. 

 

 První úsek navržené trasy je veden v zástavbě a využívá vhodných zpevněných ploch a 

komunikací. Druhý úsek, je zpracován jako variantní návrh. Je navržen jako stezka pro 



33 

 

cyklisty a pěší, je veden mimo zástavbu a využívá lesních a polních cest. Tento úsek 

spojuje areál kolejí VŠB s restaurací Myslivna a byly pro něj vytvořeny tři varianty vedení 

trasy. Tyto varianty prověřily“ možnosti vedení“trasy v okolí restaurace Myslivna. Jako 

nejlepší trasu jsem zvolil variantu B, trasa vyhověla nejlépe technicko – dopravnímu 

posouzení. Trasa je zároveň vybavena vhodným dopravním a orientačním značením 

z důvodu orientace a bezpečnosti cyklistů.  

 

 Během zpracování této práce jsem vstřebal mnoho cenných informací a zkušeností, 

které zcela jistě najdou uplatnění v mém budoucím studiu, či praxi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

Seznam literatury: 

 

[1] TP 179. Navrhování komunikací pro cyklisty. Mariánské lázně: KOURA publishing, 

2006. 

 

[2] Google.com [online]. [cit. 2014-04-25]. Dostupné z: http://www.google.cz/ 

 

[3] Mapy.cz [online]. [cit. 2014-04-25]. Dostupné z: http://www.mapy.cz/ 

 

[4] Ostrava!!! Cyklistické trasy a stezky [online]. [cit. 2014-04-25]. Dostupné z: 

http://www.ostrava.cz/cs/turista/aktivni-vyziti/cykloturistika/cyklisticke-trasy-a-stezky-1 

 

[5] Cyklistika Krnov [online]. [cit. 2014-04-25]. Dostupné z: 

http://www.cyklistikakrnov.com/Clanky/10/co-ovlivnuje-cenu-cyklostezky.htm 

 

[6] Můj Jičín – Cyklostezky – Průvodní zpráva [online]. [cit. 2014-04-25]. Dostupné z: 

http://www.mujicin.cz/cyklostezky-technicka-zprava-obrazove-prilohy/d-327384 

 

[6] MATUŠEK, Tomáš. Cyklistická stezka kolem Těrlické přehrady. Ostrava, 2012. 

Dostupné z: http://dspace.vsb.cz/handle/10084/2567. Bakalářská práce. VŠB - technická 

univerzita Ostrava. 

 

[7] ČSN 73 6102. Projektování křižovatek a pozemních komunikací. Česká technická 

norma, 2007. 

 

[8] ČSN EN 12899-1. Stálé svislé dopravní značení. Část 1: Stálé dopravní značky. 

Evropská technická norma, 2008. 

 

 

 

 

 

 



35 

 

Seznam obrázků: 

 

Obr. 1 … Cyklistická doprava v hlavním dopravním prostoru – v jízdních pruzích pro  

                cyklisty (str. 3) 

Obr. 2 … Cyklistická doprava mimo hlavní dopravní prostor – společný pás pro  

                cyklisty a chodce (str. 4) 

Obr. 3 … Cyklistická doprava na silnici v nezastavěném území – po krajnici (str. 4) 

Obr. 4 … Cyklistická doprava mimo silnici – ve společném pásu pro cyklisty a chodce  

                (str. 5) 

Obr. 5 … Ostrava – Hrabová r. 1989 (str. 6) 

Obr. 6 … Mapa stávajících cyklostezek (str. 7) 

Obr. 7 … Typy povrchů jednotlivých cyklotras (str. 7) 

Obr. 8 … Počet křížení u jednotlivých tras (str. 8) 

Obr. 9 … Délky vedení trasy v hlavním dopravním prostoru a mimo něj (str. 8) 

Obr. 10 … Počet odpočinkových míst u jednotlivých tras (str. 9) 

Obr. 11 … Délky vedení trasy v zástavbě a mimo ni (str. 9) 

Obr. 12 … Nejstarší úsek trasy W (str. 10) 

Obr. 13 … Počátek - ulice 17. listopadu, Alšovo náměstí, ulice Ukrajinská (str. 10) 

Obr. 14 … Nový úsek trasy W (str. 11) 

Obr. 15 … Počátek – ZŠ Velká Polom, Krásné Pole – konec ulice Hájkovické, ulice Pod  

                  Nemocnicí (str. 12) 

Obr. 16 … Sklonové poměry obou úseků trasy W (str. 12) 

Obr. 17 … Počátek trasy – koupaliště Poruba, křížení s ulicí Opavská, konec trasy –  

                  Jantarová stezka (str. 13) 

Obr. 18 … Trasa D (str. 13) 

Obr. 19 … Sklonové poměry trasy D (str. 14) 

Obr. 20 … Trasa Q (str. 15) 

Obr. 21 … Počátek trasy – Průběžná ulice, křížení s ulicí Oty Synka, tramvajový přejezd –  

                  ulice Martinovská (str. 15) 

Obr. 22 … Sklonové poměry trasy Q (str. 16) 

Obr. 23 … Nejnovější úsek trasy Q (str. 17) 

Obr. 24 … Počátek – Studentská ulice, Lávka (str. 17) 

Obr. 25 … Souhrnná mapa Trasy W, trasy Q a prvního navrhovaného úseku (str. 18) 



36 

 

Obr. 26 … Ulice Otakara Jeremiáše – obytná zóna, křížení s ulicí Bedřicha Nikodéma  

                  (str. 19) 

Obr. 27 … Křížení s ulicí Opavská, sjezd mimo zástavbu u kolejí VŠB (str. 19) 

Obr. 28 … Úsek navrhované trasy Průběžná ulice – Koleje VŠB (str. 20) 

Obr. 29 … Sklonové poměry prvního úseku navrhované trasy (str. 20) 

Obr. 30 … Mapa s předběžným variantním řešením (str. 21) 

Obr. 31 … Předběžné řešení Sjezdu u kolejí VŠB (str. 21) 

Obr. 32 … Stávající pěšina přes pole u varianty A (str. 22) 

Obr. 33 … Buková alej u varianty B, strmé klesání k orientačnímu bodu „Pod Myslivnou“  

                   (str. 23) 

Obr. 34 … Rozcestí lesních cest a tras B a C, křižovatka na asfaltové pozemní komunikaci  

                   za Hvězdárnou (str. 24) 

Obr. 35 … Zvolená varianta B (str. 26) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

Seznam tabulek: 

 

Tab. 1 … Technicko – dopravní zhodnocení navržených variant (str. 25) 

Tab. 2 … Odhad ceny podle ÚRS (str. 31) 

Tab. 3 … Odhad ceny podle stávajících cyklostezek (str. 32) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

 

Seznam dotčených pozemků: 

Obec: Ostrava – město 

Katastrální území: Poruba 

 

Č.p. – vlastník  

1643/29 - statutární město Ostrava 

1720/1 - statutární město Ostrava 

1720/11 - statutární město Ostrava 

1720/13 (pouze část) - Viladomy Ostrava 

1777/11 - statutární město Ostrava 

1727/73 - statutární město Ostrava 

1777/12 - statutární město Ostrava 

1777/10 - statutární město Ostrava 

1727/74 - statutární město Ostrava 

1720/12 - statutární město Ostrava 

1778/122 - statutární město Ostrava 

1778/73 (na hranici, orná půda) - statutární město Ostrava  

1778/120 - statutární město Ostrava 

1778/99 (na hranici, orná půda) - statutární město Ostrava  

1778/123 - statutární město Ostrava 

1778/121 - statutární město Ostrava 

1778/124 - statutární město Ostrava 

1778/80 (na hranici, orná půda) - statutární město Ostrava  

1778/98 (na hranici, orná půda) - statutární město Ostrava  

1778/94 (na hranici, orná půda) - statutární město Ostrava  

1778/67 (na hranici, orná půda) - statutární město Ostrava  

1778/88 (na hranici, orná půda) - soukromý pozemek  

1778/86 (na hranici, orná půda) - statutární město Ostrava  

1778/1 (na hranici, orná půda) - statutární město Ostrava  

1778/71 (na hranici, orná půda) - soukromý pozemek  

1778/66 (na hranici, orná půda) - statutární město Ostrava  
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1778/83 (na hranici, orná půda) - soukromý pozemek  

1778/65 (na hranici, orná půda) - statutární město Ostrava  

1778/79 (na hranici, orná půda) - statutární město Ostrava  

1778/75 (orná půda) - soukromý pozemek  

2353/3 - Česká republika 

1778/70 (na hranici, orná půda) - soukromý pozemek  

1778/102 (na hranici, orná půda) - statutární město Ostrava  

1796/2 (na hranici, orná půda) - statutární město Ostrava  

1796/1 (na hranici, orná půda) - soukromý pozemek 

1793/3 - statutární město Ostrava 

1799/10 - statutární město Ostrava 

1798/1 - statutární město Ostrava 

1778/63 (malý zásah, orná půda) - statutární město Ostrava 

1778/69 (na hranici, orná půda) - statutární město Ostrava 
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