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Seznam použitého zna ení 

 

ACO Asfaltový beton pro obrusné vrstvy 

ACL Asfaltový beton pro ložní vrstvy 

ACP Asfaltový beton pro ložné vrstvy 

AutoTURN Software k ov ení pr jezdnosti 

BBTM Asfaltový koberec velmi tenký 

CRmB Asfalt modifikovaný pryžovým granulátem 

CSD Celostátní s ítání dopravy 

SN eská státní norma 

D Dlážd ný kryt 

D1 Návrhová úrove  porušení 

D2 Návrhová úrove  porušení 

Edef,2 Modul p etvárnosti 

III T ída dopravního zatížení 

M Jednostopá vozidla 

MV Mostní vpus  

N Ozna ení netuhé vozovky 

O T ída dopravního zatížení 

OV Osobní vozidlo 

PS-E Spojovací post ik 

PIII Charakter podloží vozovky 

R-MAT Recyklované kamenivo 



ŠD Št rkodr  

TNVk T žká nákladní vozidla 

TP Technické podmínky 

TV T žká vozidla 

V  T ída dopravního zatížení 

VI T ída dopravního zatížení  

xb Délka strany rozhledového trojúhelníku 

xc Délka strany rozhledového trojúhelníku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Úvod 

 

1.1 Historie m sta Blansko 

 

Nejstarší písemná zmínka o m st  Blansko se objevuje v roce 1136 v letopise Kanovníka 

vyšehradského. V té dob  se ješt  jednalo o osadu (dnešní Staré Blansko), která se nachází        

na pravém b ehu Svitavy. V tomto roce probíhal majetkový spor o právo výstavby kostela mezi 

olomouckým biskupem a brn nským knížetem Vratislavem. Osada se nakonec stala majetkem 

olomouckého biskupství a v 2. polovin  13. století zde byl postaven hrad Blansek, který se stal 

centrem tohoto panství.  

V roce 1277 založil olomoucký biskup novou osadu na levém b ehu Svitavy. Jednalo       

se o tzv. Nové Blansko, které se v pozd jších letech stalo centrem m sta. B hem let se zde 

vyst ídalo množství lenních pán , z nichž nejznám jší jsou rod pán  z Kunštátu a rod 

ernohorských z Boskovic. 

Roku 1580 povýšil Matyáš Žalkovský ze Žalkovic Blansko na m stys.                                   

Syn Matyáše Žalkovského nechal na p elomu 16. a 17. století p ebudovat gotickou tvrz               

na renesan ní zámek. Koncem 17. století zde byly založeny první železárny, které zajistily 

pr myslový rozvoj do budoucích let. K velkému rozmachu m sta došlo v 19. století díky 

vybudování železáren a strojíren Hugem Františkem Salmem. Blansko pokra ovalo 

v rozmachu, k n muž dopomohla i železni ní tra  Brno – eská T ebová, která byla otev ena 

v roce 1849. V tomto roce došlo i ke zrušení roboty i panství. 

V roce 1905 povýšil císa  František Josef I. Blansko na m sto. Blansko prožívalo 

pr myslový i kulturní rozmach, k emuž napomohlo i zp ístup ování jeskyní Moravského 

krasu. V té dob  byly nejv tšími pr myslovými továrnami Salmovy železá ské závody                  

a slévárna firmy Ježek. Roku 1911 zde byla založena továrna na výrobu elektrických m ících 

p ístroj , která v roce 1945 byla znárodn na a dostala jméno Metra Blansko a až do roku 1989 

tvo ila jádro blanenského pr myslu. V roce 1949 se Blansko stalo okresním m stem a dodnes 

si zachovalo sv j pr myslový charakter. 



1.2 Popis m sta Blansko 

 

M sto Blansko se nachází v severní ásti Jihomoravského kraje na rozhraní Drahanské    

a eskomoravské vrchoviny. Nachází se 30 km severn  od m sta Brna v údolí eky Svitavy. 

M sto Blansko je asto nazýváno p ízviskem „vstupní brána do Moravského krasu“. Rozkládá 

se na ploše 18,29 km2 a žije zde tém  21 000 obyvatel. Zástavba m sta je velmi r znorodá. 

Nachází se zde rodinné a bytové domy, ale i spousta továren na výrobu turbín, motocykl              

a dalších výrobk . Blansko lze považovat, i p es charakter pr myslového m sta, za kulturní        

a sportovní m sto. Hlavní kulturní dominantou je zrekonstruovaný blanenský zámek. 

V blízkosti m sta se nachází Moravský kras, který z Blanska d lá atraktivní destinaci. 

Blanskem prochází silnice II. T ídy . 374 (Jeví ko – Brno) a v Brn  se napojuje na silnici           

I. t ídy . 42, která tvo í velký m stský okruh v Brn . M sto dále leží na d ležitém železni ním 

koridoru B eclav – D ín. Do m sta je zavedena autobusová hromadná doprava, která                   

je sou ástí integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje (IDS – JMK). 

 

Informace byly erpány z webových stránek m sta Blansko [18] 

 

 

Obrázek 1: Poloha m sta Blansko, webové stránky [20] 



2 Identifika ní údaje studie 

2.1 Informace o studii 

 

Název:    Silnice II/374 – návrh pr tahu m stem Blansko 

Poloha:   Blansko, okres Blansko 

    Kraj Jihomoravský 

Katastrální území:  Blansko 

Typ stavby:   Pr tah – rekonstrukce 

    P emost ní – novostavba 

 

2.2 Objednatel studie 
 

Objednatel:   Vysoká škola bá ská – Technická univerzita Ostrava 

    Fakulta stavební (FAST) 

    Ludvíka Podéšt  1875/17 

    708 33 Ostrava – Poruba 

    Tel.: 597 321 318 

    e-mail: fast@vsb.cz 

 

2.3 Zhotovitel studie 
 

Vedoucí projektant:  Ing. Jan Petr  Ph.D 

    jan.petru@vsb.cz 

 

Projektant:   Bc. Vojt ch Hanák 

    vojtech.hanak.st@vsb.cz 

 

 

 



3 Od vodn ní studie 

 

3.1 Pr tah m stem Blansko – ulice Svitavská 

 

Pr tah m stem Blansko je tvo en silnicí II/374, která je nejvytížen jší komunikací             

ve m st . Sou asný stav této komunikace je nevyhovující v mnoha ohledech. Vizuální 

prohlídkou byla zjišt na celoplošná ztráta makrotextury a ztráta asfaltového tmelu. Kryt 

vozovky obsahuje velké množství výspravek a výtluk. Dále se zde nacházejí podélné a p í né 

trhliny. Ulice Svitavská je vcelku frekventovaná a tudíž došlo po ase k tvorb  vyjetých kolejí. 

Byly zjišt ny plošné deformace p edevším ve st edu vozovky. Tyto deformace ukazují na místa 

se sníženou únosností (v minulosti prob hla oprava kanalizace), p i emž snížená únosnost         

je zp sobena lokáln  nedostate nou tlouš kou asfaltových vrstev. 

 V ešené lokalit  byly odebrány 3 jádrové vývrty a 2 kopané sondy, které zjistily adu 

nedostatk  v konstrukci vozovky. Zejména rozsah tloušt k asfaltových vrstev je v rozmezí 

0,075 – 0,140 m, p i emž zejména spodní hranice tohoto rozmezí je velmi tenká. 

Základní ší kové uspo ádání – obousm rná komunikace se dv ma jízdními pruhy. 

Celková ší ka vozovky s asfaltovým krytem je v rozmezí 10,5 – 12,5 m. Vozovka                             

je obousm rn  ukon ena p evýšeným obrubníkem s navazujícími chodníky. Komunikace            

je odvodn na pomocí vpustí. 

V tšina p echod  pro chodce jsou délky 10 m a jsou zhotoveny bez stavebních úprav      

(tj. bez d lících ostr vk , bez vysazených chodníkových pás , apod.) a jsou tudíž nep ípustné. 

Dále jsou nedosta ující stavební úpravy autobusových zastávek, které jsou špatn  viditelné         

a jejich ší ka je pouze 2,00 m . 

Je tedy nutné nahradit stávající vozovku, vozovkou novou, která bude mít ucelené ší kové 

uspo ádání, bude dodržen minimální p í ný sklon a celkový návrh bude dbát na bezpe ný             

a pohodlný pohyb chodc .  

Komunikace pro p ší jsou ve v tšin  p ípad  vedeny v pot ebné ší ce,                          

ale s nedostate ným p í ným sklonem, který není tuto komunikaci schopný odvodnit.                

P ší komunikace je dále zna n  nerovná a nezajiš uje bezpe ný a pohodlný pohyb chodc m. 

Sou ástí p ších komunikací navíc nejsou ani prvky zajiš ující pohyb osob se sníženou 

schopností pohybu nebo orientace. 

 



 

Obrázek 2: Sou asný stav komunikace a autobusové zastávky 

Obrázek 3: Sou asný stav komunikace 



Obrázek 4: Sou asný stav komunikace 

 

 

3.2 P emost ní na Staré Blansko 
 

Nejv tším dopravním problémem ve m st  je propojení Starého a Nového Blanska, které 

jsou odd leny ekou Svitavou a drážním koridorem B eclav – D ín. Sou asné propojení t chto 

dvou ástí m sta je zajišt no ulicí Rožmitálova (pop . ulicí Komenského), která protíná 

železni ní koridor.  Vlaková zastávka se nachází v t sné blízkosti tohoto k ížení. Tento 

železni ní koridor je velmi frekventovaný a tak negativn  ovliv uje kvalitu dopravního proudu 

mezi Starým a Novým Blanskem. Každých 7 minut jsou na železni ním p ejezdu spušt ny 

závory a to zp sobuje tvorbu dopravních kolon, které mají délku i tém  sto metr . Ulice 

Rožmitálova se k íží s ulicí Svitavská, která je hlavním pr tahem m sta. Zejména v ranních 

hodinách zasahuje kolona i do této ulice. 

Je tedy nutné zlepšit napojení Starého Blanska na Nové Blansko. Jako nejideáln jší 

možnost se jeví návrh p emost ní, které p eklene eku a železni ní koridor a spojí Svitavskou 

ulici se Starým Blanskem. 

 



 

Obrázek 5: Dopravní situace p ed železni ním p ejezdem 

Obrázek 6: Dopravní situace p ed železni ním p ejezdem 



4 Rozsah studie 
 

Návrh pr tahu m stem Blansko bude mít za átek v míst  k ížení ulic Svitavská, 

Rožmitálova, Vodní a Smetanova. ešený úsek navazuje v pracovní spá e na okružní 

k ižovatku Rožmitálova. Návrh p eložky bude napojen na tuto k ižovatku. Konec návrhu 

p eložky bude v míst  k ížení ulic Svitavská a Nádražní, kde bude napojena na projektovanou 

okružní k ižovatku Nádražní. Úsek bude dlouhý 0,846 km. Studie bude obsahovat návrh 

sm rového, výškového a ší kového uspo ádání, návrh úpravy k ižovatek, návrh míst ur ených 

k p echázení chodc , návrh autobusových zastávek a dalších stavebních úprav. 

Rekonstruovaná silnice II/374 funk n  spadá do kategorie B (dle SN 73 6110 [5])             

s návrhovou rychlostí 50 km/h a s nejmenší vzdáleností k ižovatek 150 m, kterou lze snížit        

až na 70 m (dle SN 73 6110[5]). 

Sou ástí studie bude i návrh p emost ní na Staré Blansko. V míst  k ížení ulic Svitavská 

a Fügnerova bude navrženo napojení na most, který p eklene eku Svitavu a drážní koridor         

a následn  bude navrženo napojení na ulici Brn nská. Návrh mostu bude spo ívat v ur ení 

p ibližného tvaru mostu (p edevším její výšky) a návrhu sm rového a výškového vedení trasy 

po mostním objektu. Mostní objekt povede p es železni ní koridor. Výška mostu bude tedy 

ovlivn na pr jezdným pr ezem drážních vozidel. Mostní objekt bude navržen ve dvou 

variantách. První varianta po ítá s vedením osy komunikace p ibližn  v p ímém sm ru s jedním 

sm rovým obloukem. Druhá varianta po ítá s vedením osy komunikace (mostního objektu)      

ve 3 sm rových obloucích s p echodnicemi.  



 
Obrázek 7: K ížení ulic Svitavská a Fügnerova 

Obrázek 8: Místo napojení na ulici Brn nská 



5 Dopravní zatížení 
 

Dopravní zatížení komunikace je stanoveno z celostátního s ítání dopravy provedeného 

v roce 2010, které provádí editelství silnic a dálnic. Tyto údaje byly p epo ítány na rok 2014 

a následn  na rok 2035, tedy na návrhových 20 let. P epo et intenzit dopravy byl proveden 

pomocí TP 225[17]. 

Intenzity jsou dostupné pouze pro komunikaci na ulici Svitavská. Intenzity na mostním 

objektu (prodloužená ulici Fügnerova) budou stanoveny pouze odborným odhadem.                   

Do budoucna se p edpokládá, že p emost ní na Staré Blansko pokryje p ibližn  tvrtinu 

dopravy na ulici Svitavská. Odhadem je tedy stanoveno, že p es mostní objekt projede v ruce 

2035 p ibližn  4 000 voz/den. 

 

Obrázek 9: Intenzity dopravy na ulici Svitavská z CSD 2010[21] 



Tabulka 1: Prognóza intenzit dopravy – ulice Svitavská 

  
Intenzity 2010 

(voz/den) 
Intenzity 2014 

(voz/den) 
Intenzity 2035 

(voz/den) 

KOEFICIENTY  - TV-1,01; OV (M)-1,06 TV-1,05; OV (M)-1,54 

T žká vozidla (TV) 1 267 1280 1344 
Osobní vozidla (OV) 11 673 12 374 19 056 

Jednostopá vozidla (M) 84 89 137 

CELKEM 13 024 13 743 20 537 
 

Tabulka 2: Prognóza intenzit TNVk – ulice Svitavská 

  
Intenzity 2010 

(voz/den) 
Intenzity 2014 

(voz/den) 
Intenzity 2035 

(voz/den) 

KOEFICIENTY   1,01 1,05 

TNVk 670 677 711 

 



6 Návrh pr tahu 

Návrh rekonstrukce ulice Svitavská je navržen ve dvou variantách. Sm rové ešení, 

p í ný sklon, ší kové uspo ádání, dopravní zna ení a odvodn ní jsou pro ob  varianty stejné. 

Varianty se liší pouze ve výškovém ešení. První varianta je navržena s vyvýšenou niveletou, 

p ibližn  o 0,50 m, k zajišt ní nájezdu na mostní objekt v co nejmenším sklonu. Druhá varianta 

nepo ítá s realizací mostního objektu, takže nov  navržená niveleta p ibližn  kopíruje niveletu 

stávající. 

P i návrhu varianty, s vyvýšenou niveletou, jsou skladby vozovek navrženy úpln  nové. 

Ve variant , s dodržením stávající nivelety, jsou navrženy skladby vozovek formou reprofilace 

a homogenizace stávající vozovky. 

 

6.1 Sm rové ešení  

 

Pr tah na ulici Svitavská je navržen v délce 846 m (stani ení 0,000 00 – 0,846 13 km). 

Ulice Svitavská se nachází v intravilánu m sta Blanska. Zájmová oblast je pom rn  hust  

zastav ná, p edevším budovami ob anské vybavenosti a rodinnými domy. Proto je osa 

komunikace vedena p ibližn  v ose stávající komunikace. Za átek a konec úseku jsou napojeny 

na stávající stav. 

V návrhu pr tahu se nachází dva sm rové oblouky s p echodnicemi. První sm rový 

oblouk je navržen o polom ru R1 = 7 000,00 m a délky 4,72 m. U sm rového oblouku               

VB1    je navržena vstupní p echodnice délky 50,00 m a výstupní p echodnice délky 70,00 m. 

Druhý oblouk je navržen o polom ru VB2 = 160,00 m a délky 6,65 m. U sm rového oblouku 

VB2 je navržena vstupní p echodnice délky 50,00 m a výstupní p echodnice délky 50,00 m. 

Trasa je navržena tak, aby co nejlépe kopírovala stávající osu komunikace. Pro p ehlednost jsou 

d ležitá stani ení uvedena v tabulce. 

 



Tabulka 3: Stani ení na ulici Svitavská 

PRVEK 
ZA ÁTEK 

STANI ENÍ 
[KM] 

KONEC 
STANI ENÍ 

[KM] 

POLOM R 
[m] 

DÉLKA 
[m] 

p ímá 0,000 00 0,049 38   49,38 
p echodnice 0,049 38 0,099 38   50,00 

oblouk 0,099 38 0,104 10 7 000,00 4,72 
p echodnice 0,104 10 0,174 10   70,00 

p ímá 0,174 10 0,611 81   437,71 
p echodnice 0,611 81 0,661 81   50,00 

oblouk 0,661 81 0,668 46 160,00 6,65 
p echodnice 0,668 46 0,718 46   50,00 

p ímá 0,718 46 0,846 13   127,67 

Tabulka 4: Sou adnice vyty ovacích bod  – vyvýšená varianta 

PRVEK 
SOU ADNICE 

Y [m] 
SOU ADNICE 

X [m] 
SOU ADNICE 

Z [m] 

ZÚ  -1142769,425 -593706,473 272,54  
TP -1142816,813  -593692 601  272,36  
PK -1142864,816  -593678,611  272,36  
KP -1142869,352  -593677,302  272,30  
PT -1142936,679  -593358,146  272,29  
TP  -1143357,880 -593359,062  273,10  
PK -1143405,169  -593522,990  273,27  
KP -1143411,154  -593520,080  273,28  
PT -1143452,998  -593492,811  272,94  
KÚ -1143556,182  -593417,637  273,54 

 

 



6.2 Výškové ešení 
 

Na pozemních komunikacích je nejmenší dovolený podélný sklon 0,50 %                      

(kv li zajišt ní odvodn ní). V celé délce trasy tento sklon nelze dodržet, protože sou asná 

komunikace na ulici Svitavská je vedena prakticky v 0,00 % sklonu. 

6.2.1 Vyvýšená niveleta 

 

Nov  navržená niveleta ve v tšin  trasy nekopíruje stávající vozovku. V ásti trasy             

je niveleta komunikace zvednuta cca o 0,50 m kv li napojení navrhovaného mostního objektu 

(více v kapitole 7). 

V celé délce trasy jsou navrženy dva výškové oblouky. Výškový oblouk R1 je navržen 

jako údolnicový o polom ru R1 = 60 000,00 m a délce 129,79 m (stani ení                                   

0,129 88 – 0,259 67 km). Výškový oblouk R2 je navržen jako vrcholový o polom ru                    

R2 = 100 000,00 m a délce 87,97 m (stani ení 0,309870 – 0,397836). 

Od za átku trasy je niveleta vedena v 0,00 % sklonu. Od km 0,194 77 niveleta stoupá      

ve sklonu 0,20% až do stani ení 0,353 85. Od tohoto stani ení niveleta stoupá ve sklonu          

0,15 % až do konce trasy (stani ení 0,846 13). 

Výškové ešení je obsaženo ve výkresu . 3.1 Podélný profil ulice Svitavská – vyvýšená 

niveleta. 

 

Tabulka 5: Podélný sklon na ulici Svitavská – vyvýšená niveleta 

SKLON 
[%] 

ZA ÁTEK 
STANI ENÍ 

[KM] 

KONEC 
STANI ENÍ 

[KM] 

DÉLKA 
[m] 

0,00 0,000 00 0,194 77 194,77 
0,20 0,194 77 0,353 85 159,08 
0,15 0,353 85 0,846 13 492,28 

 



6.2.2 Stávající niveleta 

 

Niveleta je navržena tak, aby p ibližn  kopírovala stávající niveletu. V celé délce trasy    

je navrženo p t výškových oblouk . Výškový oblouk R1 je navržen jako údolnicový                       

o polom ru R1 = 25 000,00 m. Oblouk R2 je navržen jako vrcholový o polom ru                            

R2 = 30 000,00 m. Oblouk R3 je navržen jako údolnicový o polom ru R3 = 25 000,00 m. 

Oblouk R4 je navržen jako vrcholový o polom ru R4 = 5 000,00 m a oblouk R5 je navržen jako 

údolnicový o polom ru R5 = 3 000,00 m. 

Od za átku trasy niveleta klesá se sklonem 0,20 %. Od km 0,130 20 niveleta stoupá           

ve sklonu 0,10 % až do stani ení 0,299 79. Od tohoto stani ení niveleta klesá se sklonem         

0,05 % do stani ení 0,449 56. Následn  niveleta stoupá se sklonem 0,45% až do stani ení    

0,660 87. Od tohoto stani ení niveleta klesá ve sklonu 0,65 % do stani ení 0,768 51.                  

Poté niveleta stoupá ve sklonu 1,25 % až do konce trasy. 

Výškové ešení je obsaženo ve výkresu . 3.2 Podélný profil ulice Svitavská – stávající 

niveleta. 

 

Tabulka 6: Podélný sklon na ulici Svitavská – stávající niveleta 

SKLON 
[%] 

ZA ÁTEK 
STANI ENÍ 

[KM] 

KONEC 
STANI ENÍ 

[KM] 

DÉLKA 
[m] 

-0,20 0,000 00 0,130 20 130,20 
0,10 0,130 20 0,299 79 169,59 
-0,05 0,299 79 0,449 56 149,77 
0,45 0,449 56 0,660 87 211,31 
0,65 0,660 87 0,768 51 107,64 
1,25 0,768 51 0,846 13 77,62 

6.3 P í ný sklon komunikace 
 

Základní p í ný sklon je zvolen st echovitý se sklonem 2,50 %. V celé délce trasy              

se nacházejí dva sm rové oblouky. Sm rový oblouk VB1 je navržen o velkém polom ru                 

R1 = 7 000,00 m a není jej nutné klopit. Sm rový oblouk VB2 je navržen o polom ru                   

R2 = 160,00 m a dle SN 73 6110 [5] je nutné pro oblouk VB2 navrhnout klopení vozovky. 

Klopení bude provedeno kolem osy. Zm na p í ného sklonu je provedena na délku p echodnice 

konstantním zvedáním vn jší hrany vozovky po vzestupnici (nebo sestupnici). Maximální 

dost edný sklon bude maximáln  2,50 %. Zm ny klopení vozovky jsou uvedeny v tabulce. 



Tabulka 7: Pr b h klopení vozovky 

PR B H KLOPENÍ 
ZA ÁTEK 

STANI ENÍ 
[KM] 

KONEC 
STANI ENÍ 

[KM] 

HODNOTA 
SKLONU 

 [%] 

základní st echovitý sklon 0,000 00 0,611 81 2,50 

zvednutí vn jšího pásu do 
vodorovné polohy 

0,611 81 0,636 81 2,50 - 0,00 

zvednutí vn jšího pásu do 
dost edného sklonu 

0,636 81 0,661 81 0,00 - 2,50 

dost edný sklon 0,661 81 0,668 46 2,50 

snižovaní vn jšího pásu 
do vodorovné polohy 

0,668 46 0,693 46 2,50 

snižování vn jšího pásu 
do st echovitého sklonu 

0,693 46 0,718 46 0,00 - 2,50 

základní st echovitý sklon 0,718 46 0,846 13 2,50 
 

6.4 Ší kové uspo ádání 
 

Jízdní pás je zvolen dvoupruhový s tím, že na k ižovatkách a vytížených sjezdech jsou 

navrženy p ídatné odbo ovací pruhy pro odbo ení vlevo nebo jsou navrženy d lící pásy. 

Základní ší ka jízdního pruhu je 3,25 m (dle SN 73 6110 [5]). V oblouku VB2 je jízdní pruh 

rozší en o 0,30 m (dle SN 73 6101 [2]). Odbo ovací pruhy jsou navrženy o ší ce 3,00 m          

(dle SN 73 6102 ed.2 [4]; základní ší ka p ídatných pruh  se navrhuje 3,25m, ale protože se 

jedná o rekonstrukci, lze ší ku snížit na 3,00 m). 

P ší komunikace jsou navrženy minimáln  o ší ce1,50 m a rozší eny o 0,50 m kv li 

bezpe nostnímu odstupu od vozovky. V místech, kde je chodník veden podél pevné p ekážky 

(nap . budova), je chodník rozší en o 0,25m. Ve voln jších místech jsou chodníky odd leny    

od vozovky zelenými pásy. 

Na k ižovatce v km 0,138 39 nelze zajistit dostate nou ší ku p ší komunikace kv li 

výstupk m v ží z budovy (hrad), proto bude nároží osazeno bezpe nostním zábradlím, aby byla 

zajišt na bezpe nost chodc  a bylo zabrán no chodc m vstoupit do vozovky. 

Podél autobusového nádraží jsou navrženy parkovací plochy pro osobní vozidla. Jsou 

navrženy v ší ce 2,00 m. Celkem je navrženo 12 stání. Krajní stání jsou navrženy o ší ce         

7,75 m s klínem délky 2,00 m. Vnit ní stání jsou navrženy o délce 6,75 m. Parkovací stání jsou 

navržena ve stani ení 0,749 38 – 0,836 78. Vyhrazená stání pro osoby t žce pohybov  postižené 

nejsou navrženy, protože tyto osoby mají povolený vjezd do prostoru autobusového nádraží, 



kde jsou pro n  umíst ny odstavné plochy. Návrh parkovacích stání respektuje normu             

SN 73 6056 [1]. 

Na ulici Svitavská jsou navrženy 2 autobusové zastávky. Tyto zastávky jsou navrženy 

pro zastavení 2 autobus  v t sném azení. Nejdelší provozovaný autobus je délky 12,00 m. 

Délka nástupní hrany p i t sném azení je navržena 25,00 m. Nástupní hrana bude vizuáln  

upravena kontrastní dlažbou. U ozna níku zastávky je navržen signální pás.                               

Délky vy azovacích a za azovacích pruh  jsou navrženy v kratší délce, než jsou normou 

stanoveny. V autobusovém zálivu (ve sm ru do centra Blanska) je délka vy azovacího                

Lv = 15,00 m a délka za azovacího úseku Lz = 11,00 m. V autobusovém zálivu (sm r Brno)       

je délka vy azovacího úseku Lv = 18,00 m a délka za azovacího úseku Lz = 15,00 m.             

Celková délka autobusových záliv  je zna n  ovlivn na stávající zástavbou a rozhledovými 

pom ry k ižovatek a sjezd . Kv li t mto vliv m jsou délky vy azovacích a za azovacích pruh  

uzp sobeny místním podmínkám. Autobusové zastávky jsou navrženy dle normy                       

SN 73 6425 -1[9]. 

 

6.5 K ižovatky a sjezdy 
 

Sou ástí návrhu je napojení ulic a sjezd  na nov  navrženou komunikaci.                         

Jedná se p edevším o úpravu nároží. Polom ry nároží jsou navrženy dle SN 73 6102 [3]                           

a Zm ny Z2[4]. Nároží jsou navržena o polom rech podle druhu vozidel, které budou projížd t. 

Polom ry nároží jsou ovlivn ny sou asnou zástavbou, proto nelze vždy dodržet p edepsané 

hodnoty a nároží jsou navrženy o polom rech, které nám dovolí okolní zástavba. Nároží, kudy 

budou jezdit osobní automobily, jsou navrženy o polom rech R=5,00 m nebo R=6,00 m              

(nebo vyšších). Nároží, kde budou jezdit autobusy nebo st ední nákladní automobily, jsou 

navrženy o polom rech R=8,00 m. Odbo ení velkých nákladních vozidel z ulice Svitavská        

se nep edpokládá, proto nejsou nároží navržena o v tších polom rech. 

Na ulici Svitavská se nachází 6 úrov ových k ížení a 17 sjezd  (vjezd ). 

Tabulka 8: K ižovatky na ulici Svitavská 

Název ulice Stani ení - km Poloha Ší ka [m] Poznámka 

Svatopluka echa 0,038 31 pravá 5,20 Jednosm rná 
Bez názvu 0,138 39 levá 5,10 Vjezd pouze s povolením 

Tovární 0,331 14 levá 5,32   
Fügnerova 0,441 88 pr se ná 9,50 P vodn  styková, nyní pr se ná 
Kollárová 0,531 07 levá 6,95   
Mahenova 0,646 71 levá 6,50   



Tabulka 9: Vjezdy na ulici Svitavská 
Parcela Stani ení - km Poloha Ší ka [m] Poznámka 

205/4 0,048 48 pravá 7,00 Jednosm rný, Benzina 
205/4 0,104 42 pravá 9,30 Zákaz vjezdu. Výjezd z Benziny 
207,13 0,105 48 levá 6,50 Zákaz vjezdu bez povolení 
4743 0,205 05 pravá 9,45   

230/13 0,214 66 levá 5,40   
4743, 266/2 0,274 09 pravá 8,00   
4805, 4982 0,340 04 pravá 20,00 Spole ný vjezd pro Lidl a autosalon 

1036 0,526 54 pravá 2,50   
1188 0,554 14 pravá 5,25   
807 0,568 35 levá 3,00   

657/57, 1040 0,607 27 pravá 12,20 Spole ný vjezd pro 2 nemovitosti 
1716 0,617 20 pravá 7,90   

1477,1065 0,633 35 pravá 6,00 Spole ný vjezd pro 2 nemovitosti 
1065 0,656 00 pravá 2,60   
1112 0,667 74 pravá 4,20   

1690, 565/3 0,693 47 pravá 11,00 Výjezd z autobusového nádraží 
567/76 0,732 63 levá 6,00   
1113 0,766 34 levá 5,00   

6.6 Dopravní zna ení 
 

6.6.1 Vodorovné dopravní zna ení 

 

Vodorovné dopravní zna ení je navrženo dle TP 133[14]. Vodorovné dopravní zna ení 

na komunikace vymezuje odbo ovací pruhy, d lící ostr vky, autobusové zastávky a p echody 

pro chodce. Vodící proužek podél krajnice se nenavrhuje, protože její ú el splní betonová 

p ídlažba, která navíc opticky odd luje plochu vozovky od ostatních ástí a vytvá í p echod 

mezi komunikací a obrubníkem. 

P ídavné pruhy pro odbo ení vlevo jsou vymezeny podélnou árou souvislou (V1a 0,125) 

a místo pro odbo ení do pruhu je zazna eno podélnou árou p erušovanou (V2b 3,0/1,5/0,125). 

Stop áry u odbo ovacích pruh  jsou zazna eny p í nou árou souvislou (V5). V odbo ovacích 

pruzích a v pruzích po pravé stran  odbo ovacích pruh  jsou zazna eny sm rové šipky,         

které ur ují sm r pohybu vozidla. Jízdní pruhy jsou odd leny podélnou árou p erušovanou 

(V2b 3,0/1,5/0,125). P echody pro chodce jsou zazna eny arou V7 – P echod pro chodce. 

Zastávky autobus  jsou zazna eny vodorovným zna ením V11a – Zastávky autobus .                  



U autobusových záliv  je odbo ovací a p ipojovací pruh odd len od vozovky podélnou árou 

souvislou (V4 0,5/0,5/0,25). Autobusová zastávka je od jízdního pruhu odd lena vodící árou 

(V4 0,25). Dopravní stíny jsou zazna eny šikmými rovnob žnými arami (V13a 1,0/0,5/0,125). 

Vodorovné dopravní zna ení je obsaženo ve výkresu . 6 Dopravní zna ení – ulice 

Svitavská. 

 
Tabulka 10: Vodorovné dopravní zna ení 

TYP ÁRY ZNA ENÍ MNOŽSTVÍ 

PODÉLNÁ ÁRA SOUVISLÁ V1a (0,125) 750,00 m 
PODÉLNÁ ÁRA P ERUŠOVANÁ V2b (3,0/1,5/0,125) 402,00 m 

VODÍCÍ ÁRA V4 (0,25) 50,00 m 
VODÍCÍ ÁRA P ERUŠOVANÁ V4 (0,5/0,5/0,25) 59,00 m 

P Í NÁ ÁRA SOUVISLÁ V5 30,00 m 
P ECHOD PRO CHODCE V7 52,00m2 

SM ROVÉ ŠIPKY V9a 56,00 ks 
ŠIKMÉ ROVNOB ŽNÉ ÁRY V13a(1,0/0,5/0,125) 95,00 m2 

ZASTÁVKA AUTOBUSU V11a 185,00 m2 
 

 

6.6.2 Svislé dopravní zna ení 

 

Návrh probíhá dle TP 65[11]. Návrh svislého dopravního zna ení probíhal analýzou 

sou asného dopravního zna ení. N které stávající zna ky jsou ponechány nebo p esunuty, 

n které odstran ny a dále jsou navrženy nové dopravní zna ky, které doplní stávající stav. 

Na všech k ižovatkách a sjezdech jsou osazeny zna kou upravující p ednost                         

P6 – St j, dej p ednost v jízd !. Autobusové zastávky jsou osazeny informativní zna kou         

IJ4b – Zastávka. P echody pro chodce jsou ozna eny informativní provozní zna kou                  

IP6 – P echod pro chodce. Sm rové a bezpe nostní ostr vky jsou osazeny p íkazovou zna kou 

C4a – P ikázaný sm r jízdy. Všechny p ídavné pruhy pro odbo ení vlevo jsou opat eny 

informativní provozní zna kou IP19a – adící pruhy. Parkovací záliv pro osobní vozidla bude 

osazen informativní provozní zna kou IP11c – Parkovišt . 

Po celé délce trasy budou zrušeny zákazové zna ky B28 – Zákaz zastavení. Dále všechny 

zna ky upravující p ednost P4 – Dej p ednost v jízd ! na k ižovatkách a sjezdech budou zrušeny 

a nahrazeny zna kou upravující p ednost P6 – St j, dej p ednost v jízd !. 

Svislé dopravní zna ení je obsaženo ve výkresu . 6 Dopravní zna ení – ulice Svitavská. 



Tabulka 11: Svislé dopravní zna ení 

ZKR ZNA KA 
NOVÁ 

[ks] 

POSUNUTÁ/ 
STÁVAJÍCÍ 

[ks] 

ZRUŠENÁ 
[ks] 

P6 St j, dej p ednost v jízd ! 12  - -  
P2 Hlavní pozemní komunikace  - 5  - 
P4 Dej p ednost v jízd !  - -  12 
B2 Zákaz vjezdu všech vozidel  - 2 -  

B28 Zákaz zastavení  -  - 8 
B29 Zákaz stání  - 1  - 
IP6 P echod pro chodce 3 10  - 

IP19a adící pruhy 10  -  - 
IP11c Parkovišt   -  -  - 
IP4B Zastávka 4  - 4 
IJ4b Jednosm rný provoz  - 2  - 
C4a P ikázaný sm r objížd ní vpravo 10  -  - 
A4 Pozor, kruhový objezd  - 1  - 

 

 

6.7 Rozhledové pom ry 
 

Rozhledové trojúhelníky budou ov eny na všech k ižovatkách a na všech sjezdech.       

Dle SN 73 6102 ed.2 [4] bylo zvoleno uspo ádání A, kdy je zamezeno p edjížd ní. Skupina 

vozidel byla zvolena 3 – jízdní souprava. Skupina vozidel 3, p estože se na komunikaci 

pohybuje jen výjime n , byla zvolena z hlediska bezpe nosti. 

P i návrhové rychlosti 50 km/h je délka levého ramene rozhledového trojúhelníku              

xc = 85,00m a pravého ramene xb = 100 m. 

V rozhledovém poli se nesmí nacházet žádné p ekážky, které by bránily rozhledu 

z vozidla. Za p ekážku v rozhledu se nepovažují p edm ty, které nemají ší ku                  

p esahující0,15 m (sloupky zna ek, osv tlení). 



6.8 Odvodn ní komunikace 
 

Odvodn ní komunikací je v tšinou ešeno p í ným sklonem a podélným sklonem,                 

který musí být minimáln  0,50 %. Na ulici Svitavská nelze po celé délce docílit podélného 

sklonu 0,50%(v žádné variant ), protože je vedena tém  v 0,00 % sklonu. Voda je tedy svedena 

p í ným sklonem ke krajnici vozovky. Podél krajnice je navržena p ídlažba,                                

která je vyspádovaná sklonem 0,50 % k uli ním vpustím. Uli ní vpusti jsou navrženy více 

nahusto (tj. po 20-30 m), aby bylo zajišt no rychlé odvedení vody z pozemní komunikace. 

V tomto p ípad  jedna uli ní vpus  odvodní plochu 90 – 130 m2. Na ulici Svitavská je navrženo 

celkem 72 uli ních vpustí. 

Odvod ovací vpusti jsou zazna eny ve výkresu . 2 Situace – ulice Svitavská. 

 

Tabulka 12: Uli ní vpusti 
ÍSLO VPUSTI STANI ENÍ ÍSLO VPUSTI STANI ENÍ 

UV1, UV2 0,012 50 UV37,UV38 0,489 50 
UV3, UV4 0,042 50 UV39,UV40 0,521 00 
UV5,UV6 0,072 50 UV41,UV42 0,541 00 
UV7,UV8 0,092 52 UV43,UV44 0,561 00 

UV9,UV10 0,117 00 UV45,UV46 0,579 50 
UV11,UV12 0,148 00 UV47,UV48 0,601 50 
UV13,UV14 0,168 00 UV49,UV50 0,621 00 
UV15,UV16 0,191 50 UV51,UV52 0,638 00 
UV17,UV18 0,218 50 UV53,UV54 0,658 50 
UV19,UV20 0,241 50 UV55,UV56 0,683 50 
UV21,UV22 0,265 00 UV57,UV58 0,706 00 
UV23,UV24 0,283 50 UV59,UV60 0,726 00 
UV25,UV26 0,304 50 UV61,UV62 0,746 00 
UV27,UV28 0,324 00 UV63,UV64 0,764 00 
UV29,UV30 0,355 00 UV65,UV66 0,786 00 
UV31,UV32 0,390 00 UV67,UV68 0,806 00 
UV33,UV34 0,430 50 UV69,UV70 0,826 00 
UV35,UV36 0,453 00 UV71,UV72 0,846 00 

 

Pozn. Liché ísla vpustí se nacházejí po levé stran  komunikace a sudá ísla vpustí po pravé 

stran  komunikace. 



6.9 Vle né k ivky 
 

Slouží k ov ení pr jezdu k ižovatek a sjezd  sm rodatnými vozidly. Je použito více 

druh  sm rodatných vozidel, protože provoz (dle typu vozidla) je na k ižovatkách a sjezdech 

r zný. Na k ižovatkách a sjezdech na ulici Svitavská je provoz t žkých nákladních vozidel 

tak ka nulový. Nejv tší podíl t žkých vozidel tvo í zásobovací vozy obchodních dom  (vozy 

typu Mercedes Atego, délky 7,20m). Nejv tší podíl dopravy tedy tvo í osobní vozidla (více než 

90%). Trasy autobusových linek vedou pouze po ulici Svitavská, není tedy nutné ov ovat 

pr jezdy k ižovatek autobusem. Budou ov eny pouze vle né k ivky v autobusových zálivech. 

Nejv tším vozidlem, které bude projížd t k ižovatkami a sjezdy, je v z technických služeb. 

Tento v z projíždí ulicemi m sta Blanska pouze jedenkrát za trnáct dní. 

T žká nákladní vozidla, která nemusejí projížd t m stem Blanskem, jedou po silnici I/43. 

Jediná spole nost, která provádí dopravu pomocí t žkých nákladních souprav, je ITAB.          

Tato spole nost sídlí v okrajové ásti Blanska a ulicí Svitavská projíždí pouze rovn , není tedy 

nutné ov ovat vle né k ivky v tších vozidel, než jsou navrženy. 

Vle né k ivky jsou navrženy dle TP 171 [16]. Pr jezd sm rodatných vozidel je ov en 

pomocí programu AutoTURN, který generuje vle né k ivky daných vozidel. 

Jako sm rodatná vozidla byly použity: 

• Osobní automobil  délka:   4,70 m ší ka: 1,65 m 

• Nákladní automobil délka:   7,64 m ší ka: 2,30 m 

• V z technických služeb délka:   9,03 m ší ka: 2,50 m 

• Autobus   délka: 11,99 m ší ka: 2,50 m 

Ov ení pr jezd  je znázorn no ve výkrese . 8 Vle né k ivky – ulice Svitavská 

 

 



6.10 Návrh konstrukcí zpevn ných ploch 
 

Konstrukce zpevn ných ploch budou navrženy podle TP 170[15]. Jsou navrženy 

konstruk ní skladby vozovky, parkovací plochy pro OA, autobusové zálivy a p ší komunikace. 

Veškeré konstrukce zpevn ných ploch jsou obsaženy ve výkresu . 4 Vzorové p í né    

ezy – ulice Svitavská. 

 

6.10.1 Návrh konstrukce vozovky 

 

První varianta spo ívám v návrhu nové nivelety a navržení všech konstruk ních vrstev. 

Návrhová úrove  porušení pro silnici II/374 je D1. Vozovka je navržena jako netuhá. Pro t ídu 

dopravního zatížení je charakteristickým ukazatelem pr m rná denní intenzita t žkých 

nákladních vozidel (TNVk). Pro náš úsek je hodnota TNVk 711 voz/den (prognóza 2035)               

a spadá do t ídy dopravního zatížení III (501 – 1500 voz/den). Podloží je tvo eno zahlin nou 

pís itou zeminou a požadovaný modul p etvárnosti Edef,2 na zemní pláni je tedy min. 45 MPa 

(v p ípad  nižší hodnoty musí být zemní plá  upravena – nap . vápenná stabilizace).             

Modul p etvárnosti na ochranné vrstv  (št rkodr ) je 90 MPa a na vrstv  podkladní 

(mechanicky zpevn né kamenivo) je 140 MPa. Podloží vozovky je t ídy PIII – nebezpe n  

namrzavé. 

Zemní plá  je navržena s p í ným sklonem 3,00 %, aby bylo zajišt no odvodn ní. 

Ozna ení navržené skladby vozovky je dle TP 170 D1 – N – 1 – III - PIII. 

 

Tabulka 13: Skladba konstrukce vozovky 

Po adí Název vrstvy Zna ení Tlouš ka [m] 

1 Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 0,04 
2 Spojovací post ik – kationativ. emulze 0,4 kg/m2 PS-E   
3 Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+ 0,06 
4 Spojovací post ik – kationativ. emulze 0,4 kg/m2 PS-E   
5 Asfaltový beton pro podkladní vrstvu ACP 16+ 0,05 
6 Mechanicky zpevn né kamenivo MZK 0,17 
7 Št rkodr  ŠDA 0,25 

8 Zemina Edef,2 = 45MPa     

CELKEM 0,57 



Konstrukce vozovky bude navržena ješt  pro variantu se zachováním stávající nivelety. 

Jsou navrženy dv  skladby. První skladba jako recyklace a druhá skladba je podobná první, 

s tím rozdílem, že bude navržen tichý kryt. 

Na stávající komunikaci jsou nedostate né tlouš ky asfaltových vrstev, p ítomnost 

konstruk ních poruch a p í ných trhlin ve vozovce. Je navržena oprava vozovky recyklací 

stávajících podkladních vrstev pro zajišt ní homogenního podkladu a následná pokládka 

krytových vrstev. Návrh respektuje TP 87[13] (vzorový technologický list VTL 11). 

Postup opravy bude za ínat odfrézováním asfaltových vrstev v tlouš ce cca 110 mm.    

Dále se sili ní frézou provede homogenizace do hloubky 250 mm od odfrézovaného povrchu. 

Následn  bude provedena reprofilace vozovky do hloubky 120 mm pod požadovaný povrch       

a následné zhutn ní. Následuje celoplošné vytvo ení podkladní vrstvy recyklací za studena 

s pojivy cement a asfaltová emulze. Modul p etvárnosti upravené paraplán  je min. 90MPa. 

Kone ná tlouš ka recyklovaných vrstev je 200 mm. Recyklovaná vrstva bude následn  o išt na 

a na spojovací post ik se provede pokládka ložní vrstvy ACL 16S v tlouš ce 70 mm. Nakonec 

bude na spojovací post ik provedena pokládka obrusné vrstvy ACO 11+ v tlouš ce 50 mm. 

Zemní plá  je navržena s p í ným sklonem 3,00 %, aby bylo zajišt no odvodn ní. 

Tabulka 14: Skladba konstrukce vozovky - recyklace 

Po adí Název vrstvy Zna ení Tlouš ka [m] 

1 Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 0,05 
2 Spojovací post ik - kationativ emulze 0,4kg/m2 PS-E   
3 Asfaltový beton pro ložní vrstvy, mod. ACL 16S 0,07 
4 Infiltra ní post ik - kationativ emulze 0,6kg/m2 PI-E   
5 Recyklované kamenivo R-MAT 0,20 

6 Upravená paraplá  Edef,2 = 90MPa     

CELKEM 0,32 
 

Druhá skladba vychází z p edešlé recyklace, ve které jsou odlišn  navrženy pouze 

asfaltové vrstvy. Použití této varianty by p isp lo ke snížení hluku od dopravy. Obrusná vrstva 

je navržena jako tenký koberec BBTM s pojivem modifikovaným pryžovým granulátem 

(CRmB – asfalt modifikovaný pryžovým granulátem). Tlouš ka BBTM koberce je 30 mm. 

Ložní vrstva je navržena jako ACL 22S o tlouš ce 80 mm. 

Zemní plá  je navržena s p í ným sklonem 3,00 %, aby bylo zajišt no odvodn ní. 



Tabulka 15: Skladba konstrukce vozovky – tichý kryt 
Po adí Název vrstvy Zna ení Tlouš ka [m] 

1 Asfaltový beton pro velmi tenké vrstvy (CRmB) BBTM 0,03 
2 Spojovací post ik - kationativ emulze 0,4kg/m2 PS-E   
3 Asfaltový beton pro ložní vrstvy, mod. ACL 22S 0,08 
4 Infiltra ní post ik - kationativ emulze 0,6kg/m2 PI-E   
5 Recyklované kamenivo R-MAT 0,2 
6 Upravená paraplá  Edef,2 = 90MPA     

CELKEM 0,31 

6.10.2 Návrh konstrukce parkovacích ploch 

 

Kryt parkovacích ploch pro osobní automobily je navržen jako dlážd ný. Dle TP 170 je 

návrhová úrove  porušení D2. T ída dopravního zatížení je VI (>15 voz/den). Podloží je 

tvo eno zahlin nou pís itou zeminou, proto je minimální hodnota modulu p etvárnosti (Edef,2) 

30 MPa. Ozna ení navržené skladby vozovky je dle TP 170 D2 – D – 1 – O - PIII. 

 Zemní plá  je navržena s p í ným sklonem 3,00 %, aby bylo zajišt no odvodn ní. 

Tabulka 16: Skladba konstrukce parkovacích ploch pro OA 
Po adí Název vrstvy Zna ení Tlouš ka [m] 

1 Plošná dlažba CSB - KOST (200/165) DL 0,08 
2 Ložní vrstva - kamnivo2-5 L 0,04 
3 Št rkodr  0-63 ŠDB 0,2 
4 Zemina Edef,2 = 30 MPa     

CELKEM 0,32 
 

6.10.3 Návrh konstrukce autobusových záliv  

 Kryt autobusových záliv  je navržen jako dlážd ný, kv li vyšší zát ži (bržd ní a 

rozjezdy autobus ). Návrhová úrove  porušení je pro autobusové zálivy D1. Do zálivu vjede 

denn  39 autobus  a tudíž je t ída dopravního zatížení V (15 – 100 voz/den). Podloží je tvo eno 

pís itou zeminou a modul p etvárnosti Edef,2 je min. 45 MPa. Ozna ení navržené skladby 

vozovky je dle TP 170 D1 – D – 3 – V - PIII. 

Zemní plá  je navržena s p í ným sklonem 3,00 %, aby bylo zajišt no odvodn ní. 



Tabulka 17: Skladba konstrukce autobusového zálivu  
Po adí Název vrstvy Zna ení Tlouš ka [m] 

1 Plošná dlažba CSB - KOST (200/165) DL 0,08 
2 Ložní vrstva – kamenivo2-5 L 0,04 
3 Mechanicky zpevn ná kamenivo MZK 0,2 
4 Št rkodr  ŠDB 0,2 

5 Zemina Edef,2 = 45 MPa     

CELKEM 0,52 
 

6.10.4 Návrh konstrukce p ších komunikací 

 

Kryt p ší komunikace je tvo en plošnou dlažbou CSB – KOST v šedé barv  o tlouš ce 

0,06m uložené do lože tlouš ky 0,03 m. Tyto dv  vrstvy jsou uloženy na vrstv  št rkodrti             

o min. tlouš ce 0,15 m. 

Skladba p ší komunikace je navržena na t ídu dopravního zatížení CH. Návrhová úrove  

porušení je D2. Podloží je tvo eno pís itou zeminou a modul p etvárnosti Edef,2 je min. 30 MPa. 

Ozna ení navržené skladby p ší komunikace je dle TP 170 D2 – D – 3 – CH - PIII. 

Zemní plá  je navržena s p í ným sklonem 3,00 %, aby bylo zajišt no odvodn ní. 

 

Tabulka 18: Skladba konstrukce p ší komunikace 
Po adí Název vrstvy Zna ení Tlouš ka [m] 

1 Plošná dlažba CSB - KOST (200/165) DL 0,06 
2 Ložní vrstva - kamnivo2-5 L 0,03 
3 Št rkodr  ŠDB 0,15 
4 Zemina Edef,2 = 30 MPa     

CELKEM 0,24 
 



6.11 Bezbariérové užívání stavby 
 

Navržená stavba spl uje veškeré požadavky na užívání stavby osobami s omezenou 

schopností pohybu nebo orientace. Stavba je navržena dle vyhlášky . 398/2009 Sb. o obecných 

technických požadavcích zabezpe ující bezbariérové užívání stavby[10]. 

V místech p echodu pro chodce je navržen snížený chodník na 0,02 m. Dále jsou zde 

navrženy varovné pásy ší ky 0,40 m a signální pásy ší ky 0,80 m. Signální a varovný pás              

je u p echodu pro chodce spojen. U míst pro p echázení je varovný a signální pás odd len. 

Varovné pásy jsou dále umíst ny po celé délce všech sjezd  k nemovitostem, aby bylo 

zabrán no osobám se sníženou schopností pohybu nebo orientace vstoupit do vozovky. 

Signální pásy slouží k navedení osob se sníženou schopností pohybu nebo orientace k p irozené 

vodící linii (nap . souvislá zástavba). Varovné a signální pásy jsou provedeny reliéfní dlažbou 

v jiném barevném provedení (nap . ervená), než jsou p ší komunikace. 

 Návrh bezbariérových úprav je obsažen ve výkresu . 2 Situace – ulice Svitavská. 

 

6.12 Objízdná trasa 
 

Po dobu výstavby dojde k uzav ení silnice II/374 v úseku mezi okružní k ižovatkou 

Rožmitálova a k ižovatkou Svitavská – Nádražní. B hem výstavby dojde ke zneplatn ní 

veškerého dopravního zna ení, které bude v rozporu s dopravní zna ením objízdné trasy.  

Objízdná trasa je vedena po Masarykov  ulici, která se napojuje na okružní k ižovatce     

na ulici Smetanova. Objízdná trasa je dále vedena po ulici Smetanova a napojuje se na okružní 

k ižovatku Rožmitálova. Zde kon í objízdná trasa. 

V ulici Svatopluka echa bude po dobu výstavby zaveden obousm rný provoz. Obchodní 

st edisko Lidl bude po dobu výstavby p ístupné po ulici Tovární. 

Dopravní zna ení objízdné trasy je navrženo dle TP 65[11] a TP 66 [12]. 

Dopravní zna ení objízdné trasy je znázorn no ve výkresu . 10 Situace dopravního 

zna ení - objízdná trasa.  



6.13 Orienta ní propo et stavby 
 

Bude stanovena orienta ní cena náklad  na rekonstrukci ulice Svitavská. Propo et bude 

obsahovat cenu za odfrézování stávajících asfaltových vrstev, cenu za veškeré zpevn né plochy 

a cenu za silni ní a chodníkové obrubníky. 

Informace byly erpány z webových stránek Ústavu územního rozvoje[21].  

 

Tabulka 19: Orienta ní propo et stavby 

POLOŽKA PLOCHA JEDNTKOVÁ CENA CENA [K ] 
asfaltová vozovka [m2] 8 202,00 2 454,00 20 127 708,00 

frézování asf. vozovky do 0,12 m [m2] 9 316,00 100,00 931 600,00 
dlažba - BUS zastávka [m2] 258,00 1 174,00 302 892,00 

dlažba - vjezdy, parkovací stání [m2] 802,00 942,00 755 484,00 
dlažba – ostatní [m2] 179,00 859,00 153 761,00 

dlažba - p ší komunikace [m2] 4 727,00 859,00 4 060 493,00 
obrubník - silni ní  (+osazení) [m2] 1 922,00 343,00 659 246,00 

obrubník - chodníkový [m2] 861,00 182,00 156 702,00 
    Cena bez DPH 27 148 000,00 

   Cena s DPH (21%) 32 849 000,00 

 



7 Návrh p emost ní 
 

Druhá ást práce se bude v novat p emost ní z Nového Blanska na Staré Blansko. 

V sou asnosti jsou tyto dv  m stské ásti propojeny ulicí Rožmitálova. Tato ulice k íží 

železni ní koridor B eclav – D ín. Na tomto p ejezdu jsou každých 7 minut spušt ny závory 

a dochází k tvorb  kolon. P emost ní by m lo odklonit v tšinu dopravy sm ující na Staré 

Blansko (nebo opa ným sm rem) a nedocházelo by tedy k tvorb  kolon. 

P emost ním vznikne prodloužení ulice Fügnerova (Nové Blansko), která se napojí         

na ulici Brn nská (Staré Blansko). Mostní objekt nelze bohužel vést v p ímém sm ru,              

protože se v t ch místech nachází na soukromém pozemku sila vysoká 15 m a výrobní haly. 

Mostní objekt musí být veden tak, aby se sil m a výrobním halám vyhnul. Návrh prodloužení 

ulice Fügnerova bude navržen ve dvou variantách. 

 

 

7.1 Pr jezdný pr ez železni ního vozidla 

 

Pr jezdným pr ezem je ohrani en volný prostor, který zabezpe í bezpe ný pr jezd 

železni ních vozidel. Pr jezdný pr ez pod mostním objektem je stanoven z normy                  

SN 73 6201 [7] a Zm ny Z1[8]. Drážní koridor B eclav – D ín je veden po elektrizované 

trati. Je tedy zvolen pr jezdný pr ez VMP, který je tvo en pr jezdným pr ezem Z-GC                 

a nástavcem pro elektrizované trat  (plocha sb ra e proudu a plocha trak ního vedení).               

Po stranách pr jezdného pr ezu jsou plochy, které ohrani ují bezpe nostní odstup. 

Výška pr jezdného pr ezu VMT se obvykle pohybuje mezi 7,00 - 7,20 m. V tomto 

p ípad  je výška snížena na minimální hodnotu 6,50m z d vodu snížení podélného sklonu         

p i vjezdu na mostní objekt. Na drážním koridoru bude pravd podobn  snížena rychlost 

k zajišt ní bezpe ného pr jezdu drážního vozidla pod mostním objektem. 



 

Obrázek 10: Pr jezdný pr ez VMT [7] 

 

 

7.2 Místo napojení mostního objektu 

Mostní objekt je napojen ve Starém Blansku na ulici Brn nská. Místo napojení                      

je zvoleno v míst , kde z ulice Brn nská odbo uje panelová silnice. Tato panelová silnice 

áste n  napojuje firmu Moravostav Brno, která je však málo používaná. Návrhem mostního 

objektu dojde k p eložení této ulice, která bude vedena pod mostním objektem a napojena              

o 85,00 m dále na ulici Brn nská (sm rem do centra). 

Tohle místo napojení bylo vybráno z hlediska dodržení rozhledových pom r  na budoucí 

k ižovatce Brn nská – Fügnerova a z hlediska úhlu napojení ulice Fügnerova na ulici Brn nská. 

K zajišt ní rozhledu bude nutné vymýtit stromový porost, který se nachází po pravé stran         

(ve sm ru stani ení ulice Fügnerova). Tento stromový porost brání idi i ve výhledu a idi         

tak nemá vizuální informaci o provozu na hlavní komunikaci. 



Obrázek 11: Místo napojení [20] 

 

 

7.3 Varianta A 

7.3.1 Sm rové ešení 

 

Ulice Fügnerova je navržena v celkové délce 522,40m (stani ení 0,000 00 – 0,522 40). 

V navržená trase se nachází jeden sm rový oblouk VB1 s p echodnicemi. Oblouk je navržen    

o polom ru R1 = 220,00 m a délce 37,37 m. Vstupní p echodnice je navržena délky 70,00 m    

a výstupní p echodnice je navržena délky 70,00 m. Za átek úseku se nachází v pracovní spá e 

na k ižovatce Fügnerova – Antonína Dvo áka a konec úseku je na ulici Brn nská.                         

Pro p ehlednost jsou hlavní stani ení uvedena v tabulce. 

Za átek mostního objektu je ve stani ení 0,172 40 a konec mostního objektu                           

je ve stani ení 0,468 40. Celková délka mostu tedy iní 296,00m. 

 

 



Tabulka 20: Stani ení na ulici Fügnerova – varianta A 

PRVEK 
ZA ÁTEK 

STANI ENÍ 
[KM] 

KONEC 
STANI ENÍ 

[KM] 

POLOM R 
[m] 

DÉLKA 
[m] 

p ímá 0,000 00 0,294 68   294,68 
p echodnice 0,294 68 0,364 68   70,00 

oblouk 0,364 68 0,402 05 220,00 37,37 
p echodnice 0,402 05 0,472 05   70,00 

p ímá 0,472 05 0,522 40   50,35 
 

Tabulka 21: Sou adnice vyty ovacích bod  na ulici Fügnerova – varianta A 

PRVEK 
SOU ADNICE 

Y [m] 
SOU ADNICE 

X [m] 
SOU ADNICE 

Z [m] 

ZÚ -1143167,418 -593487,291 276,39 
TP -1143245,539 -593771,424 286,72 
PK -1143267,622 -593837,767 286,61 
KP -1143285,921 -593870,302 285,90 
PT -1143331,145 -593923,629 284,57 
KÚ -1143365,697 -593960,247 283,62 

 

 

7.3.2 Podélný a p í ný sklon 

 

Na ulici Fügnerova jsou navrženy 2 výškové oblouky. Výškový oblouk R1 je navržen 

jako údolnicový o polom ru R1 = 500,00 m a délce 66,23 m (km 0,067380 – 0,133605). 

Výškový oblouk R2 je navržen jako vrcholový o polom ru R2 = 1200,00 m a délce 128,40 m 

(km 0,220526 – 0,348926). 

Na za átku niveleta klesá ve sklonu 4,45% až do stani ení 0,100 49. Od tohoto stani ení 

niveleta stoupá ve sklonu 8,80% až do stani ení 0,284 73. V tomto míst  za íná niveleta klesat 

se sklonem 1,90% a tento sklon si udrží až do konce úseku. 

 

Tabulka 22: Podélný sklon na ulici Fügnerova 

SKLON 
[%] 

ZA ÁTEK 
STANI ENÍ 

[KM] 

KONEC 
STANI ENÍ 

[KM] 

DÉLKA 
[m] 

-4,45 0,000 00 0,100 49 100,49 
8,80 0,100 49 0,284 73 184,24 
-1,90 0,284 73 0,522 40 237,67 



Základní p í ný sklon je zvolen st echovitý se sklonem 2,50 %. V celém úseku se nachází 

jeden sm rový oblouk VB1 o polom ru R1 = 220,00m. Dle SN EN 73 6110 [5] je nutné         

pro oblouk VB1 navrhnout klopení vozovky. Klopení vozovky je provedeno kolem osy a zm na 

p í ného sklonu je provedena na délku p echodnice konstantním zvedáním vn jší hrany 

vozovky po vzestupnici (sestupnici). Maximální dost edný sklon je 2,50 %. Zm ny klopení 

vozovky jsou zakresleny ve výkresu . 11.1 Situace – ulice Fügnerova, varianta A. 

Zm ny klopení vozovky jsou uvedeny v tabulce. 

 

Tabulka 23: Pr b h klopení vozovky 

PR B H KLOPENÍ 
ZA ÁTEK 

STANI ENÍ 
[KM] 

KONEC 
STANI ENÍ 

[KM] 

HODNOTA 
SKLONU 

 [%] 

základní st echovitý sklon 0,000 00 0,294 68 2,50 

zvednutí vn jšího pásu do 
vodorovné polohy 

0,294 68 0,329 68 2,50 - 0,00 

zvednutí vn jšího pásu do 
dost edného sklonu 

0,329 68 0,364 68 0,00 - 2,50 

dost edný sklon 0,364 68 0,402 05 2,50 

snižovaní vn jšího pásu 
do vodorovné polohy 

0,402 05 0,437 05 2,50-0,00 

snižování vn jšího pásu 
do st echovitého sklonu 

0,437 05 0,472 05 0,00 - 2,50 

základní st echovitý sklon 0,472 05 0,522 40 2,50 
 

 

7.3.3 Ší kové uspo ádání 

 

Jízdní pás komunikace je zvolen dvoupruhový o základní ší ce jízdního pruhu 3,25 m.     

Na k ižovatkách a sjezdech jsou navrženy p ídavné pruhy pro odbo ení vlevo. Na za átku 

úseku se nachází p echod pro chodce, který je z ásti umíst n na ochranném ostr vku.            

Tento ostr vek je prodloužen až k odbo ovacímu pruhu (odbo ení na PENNY MARKET).       

Po celé délce mostu je ve st edu vozovky zakreslen dopravní stín o ší ce 3,00 m, který odd lí 

oba jízdní pruhy a dopom že k zajišt ní bezpe nosti provozu na mostním objektu. 

P ší komunikace jsou navrženy o minimální ší ce 1,50 m a rozší ené o 0,50 m                   

jako bezpe nostní odstup od vozovky. Podél pevných p ekážek je chodník rozší en o 0,25m. 

Na mostním objektu je chodníkový prostor odd len od jízdních pruh  nosnou konstrukcí mostu 

a z druhé strany je osazeno bezpe nostní zábradlí.  



Ve sm rovém oblouku VB1 je jízdní pruh rozší en o 0,20 m (dle SN EN 6110 [5])             

a má tedy ší ku 3,45m. Rozší ení oblouku je provedeno na délku p echodnice. 

Na ešeném úseku se nachází jedna k ižovatka Svitavská – Fügnerova (km 0,101 63)            

a dva sjezdy k nemovitostem (km 0,05570 a km 0,05629). 

 

 

7.3.4 Návrh konstrukce mostu 

 
Hlavní myšlenkou je navrhnout most o co nejmenší tlouš ce, aby byl zajišt n pr jezdný 

profil drážních vozidel pod mostem. Je navržen most s horním obloukem. Mostovka je navržena 

jako ortotropní (soustava podélník  a p í ník ). Ortotropní mostovka je umíst na mezi dva 

masivní sva ované I-profily s výškou stojiny 3,00 m a ší kou horní a dolní pásnice 0,75 m. Nad 

t mito profily se nachází oblouková konstrukce mostu. I-profily jsou s obloukem spojeny 

ocelovými lany a tvo í spolu nosnou konstrukci mostu. Tlouš ka mostní konstrukce, od líce 

mostovky po niveletu komunikace, je 1,35 m. Povrch ocelové mostovky bude ošet en 

antikorozním nát rem. Konstrukce mostního objektu je podep ena dv ma krajními podp rami 

a p ti mezilehlými podp rami. P echod mezi mostním objektem a op rou je tvo en mostním 

záv rem. 

Na mostním objektu jsou navržena zábradelní mostní svodidla typu ZSNH4. Odvodn ní 

je ešeno mostní vpustí typu RADBUZA. Odvedení vody je ešeno pomocí odtokového potrubí. 

Sou ástí návrhu je i návrh p ší komunikace na mostním objektu. Chodník je ešen 

ocelovou konzolí p iva enou na nosnou konstrukci mostu (I-profil). Sou ástí p ší komunikace 

je ocelové trubkové zábradlí. P ší komunikace je od jízdních pás  odd lena nosnou konstrukcí 

most  a mostním svodidlem. 



Obrázek 12: Typologicky podobná konstrukce mostu [19] 
 

 

7.3.5 Dopravní zna ení 

 

Návrh vodorovného dopravního zna ení pln  respektuje TP 133[14]. Vodorovné zna ení 

vymezuje na komunikaci odbo ovací pásy, st ední d lící ostr vky a p echody pro chodce. 

Vodící proužek podél krajnice se nenavrhuje, protože ho nahrazuje betonová p ídlažba.  

P ídavné pruhy jsou vymezeny plnou árou souvislou V1a a místo pro odbo ení do p ídavného 

pruhu je vyzna eno arou V2b. Sou ástí vodorovného dopravního zna ení jsou i sm rové šipky 

V9a. P echody pro chodce jsou zazna eny arou V7 a stop áry arou V5. Dopravní stíny jsou 

zazna eny šikmými rovnob žnými arami V13a. 

Svislé dopravní zna ení je navrženo pomocí TP 65 [11]. Prodloužením ulice Fügnerova 

vznikl jiný typ k ižovatky (styková na pr se nou), tak i svislé dopravní zna ení se podstatn  

liší od sou asného stavu. Na k ižovatku, sjezdy a na konec ulice Fügnerova jsou umíst ny 

zna ky upravující p ednost P6 – St j, dej p ednost v jízd !. P echody pro chodce jsou ozna eny 

informativní provozní zna kou IP6 – P echod pro chodce. Sm rový ostr vek je osazen zna kou 

C4a – P ikázaný sm r objížd ní vpravo. P ídavné pruhy pro odbo ení vlevo jsou opat eny 

informativní provozní zna kou IP19a – adící pruhy. V úseku ulice Fügnerova (mezi ulicemi 

Svitavská a Antonína Dvo áka) je zna kou B20a – Nejvyšší povolená rychlost snížena rychlost 

na 30 km/h. V úseku mezi ulicemi Svitavská a Brn nská (mostní objekt) jsou umíst ny zna ky 

B28 – Zákaz zastavení, zna ka A5a – Nebezpe né stoupání a zna ka A5b – Nebezpe né 



klesání. Dále jsou p ed k ižovatkou Svitavská – Fügnerova umíst ny zna ky IS3 – Sm rové 

tabule. 

 Veškeré dopravní zna ení je zakresleno ve výkresu . 14.1 Dopravní zna ení ulice 

Fügnerova – varianta A. 

 

Tabulka 24: Vodorovné dopravní zna ení 

TYP ÁRY ZNA ENÍ MNOŽSTVÍ 

PODÉLNÁ ÁRA SOUVISLÁ V1a (0,125) 1120,00 m 
PODÉLNÁ ÁRA P ERUŠOVANÁ V2b (3,0/1,5/0,125) 210,00 m 

P Í NÁ ÁRA SOUVISLÁ V5 12,00 m 
P ECHOD PRO CHODCE V7 52m2 

SM ROVÉ ŠIPKY V9a 32,00 ks 
ŠIKMÉ ROVNOB ŽNÉ ÁRY V13a(1,0/0,5/0,125) 173,00 m2 

Tabulka 25: Svislé dopravní zna ení 

ZKR. NÁZEV ZNA KY 
NOVÁ 

[ks] 

POSUNUTÁ/ 
STÁVAJÍCÍ 

[ks] 

ZRUŠENÁ 
[ks] 

P6 St j, dej p ednost v jízd ! 2  1 -  
P2 Hlavní pozemní komunikace  - 2  - 
P4 Dej p ednost v jízd !  - -  1 

A5a Nebezpe né stoupání 1 - - 
A5b Nebezpe né klesání 1 - - 
B20a Nejvyšší povolená rychlost (30) 2 - - 
B20b Konec nevyšší povolené rychlosti 1 - - 
B28 Zákaz zastavení 2  - - 
IP6 P echod pro chodce 6 -  - 

IP19a adící pruhy 4  -  - 
C4a P ikázaný sm r objížd ní vpravo 1  -  - 

  

 



7.3.6 Odvodn ní komunikace 

 

Odvodn ní vozovky je ešeno podélným a p í ným sklonem, který svede vodu                    

ke krajnici. Podél krajnice jsou v celém úseku navrženy uli ní vpusti. Ulice Fügnerova                  

je výškov  vedena v pom rn  vysokých sklonech, proto jsou vpusti rozmíst ny po 20m, aby 

bylo zajišt no rychlé odvodn ní komunikace. Odvodn ní mostu je ešeno pomocí mostních 

vpustí typu Radbuza. Na ulici Fügnerova je navrženo celkem 22 uli ních vpustí a 30 mostních 

vpustí. 

Poloha vpustí je patrná z výkresu . 11.1 Situace ulice Fügnerova – varianta A. 

 

Tabulka 26: Uli ní vpusti 
ÍSLO VPUSTI STANI ENÍ ÍSLO VPUSTI STANI ENÍ 

UV1, UV2 0,000 00 MV11,MV12 0,273 30 
UV3, UV4 0,020 25 MV13,MV14 0,293 30 
UV5,UV6 0,040 25 MV15,MV16 0,313 30 
UV7,UV8 0,061 75 MV17,MV18 0,333 30 

UV9,UV10 0,089 80 MV19,MV20 0,353 30 
UV11,UV12 0,113 30 MV21,MV22 0,373 30 
UV13,UV14 0,133 30 MV23,MV24 0,393 30 
UV15,UV16 0,153 30 MV25,MV26 0,413 30 
MV1,MV2 0,173 30 MV27,MV28 0,433 30 
MV3,MV4 0,193 30 MV29,MV30 0,453 30 
MV5,MV6 0,213 30 UV17,UV18 0,473 30 
MV7,MV8 0,233 30 UV19,UV20 0,493 30 

MV9,MV10 0,253 30 UV21,UV22 0,504 56 

 

 



7.4 Varianta B 

7.4.1 Sm rové ešení 

 

Prodloužená ulice Fügnerova je navržena v celkové délce 584,92 m                                          

(km 0,000 00 – 0,584 92). V navržené trase se nacházejí t i sm rové oblouky s p echodnicemi. 

Oblouk VB1 je navržen o polom ru R1 = 75,00 m a délce 40,78 m. Vstupní i výstupní 

p echodnice je navržena o délce 45,00 m. Oblouk VB2 je navržen o polom ru R2 = 60,00 m         

a délce 60,75 m. Vstupní i výstupní p echodnice jsou navrženy délky 45,00 m. Oblouk              

VB3 je navržen o polom ru R3 = 65,00 m a délce 31,59 m. Vstupní i výstupní p echodnice    

jsou navrženy v délce 40,00m. Sm rové oblouky jsou navrženy o pom rn  malém polom ru,    

a proto má v úseku 0,147 87 – 0,584 92 návrhová rychlost hodnotu 30km/h. Pro p ehlednost 

jsou hlavní stani ení uvedena v tabulce. 

Za átek mostního objektu je ve stani ení 0,174 50 a konec mostního objektu                           

je ve stani ení 0,534 50. Délka mostního objektu je 360,00 m. 

7.4.2 Podélný a p í ný sklon 

 

V  trase ulice Fügnerova jsou navrženy dva výškové oblouky. Výškový oblouk                   

R1 je navržen jako údolnicový o polom ru R1 = 700,00 m a délky 82,82 m. Výškový oblouk    

R2 je navržen jako vrcholový o polom ru R2 = 1200,00 m a délky 93,54 m.  

Na za átku trasy niveleta klesá se sklonem 4,45% do stani ení 0,101 20. Od tohoto sklonu 

niveleta stoupá se sklonem 7,30 % do stani ení 0,283 85. Od tohoto stani ení niveleta za íná 

klesat ve sklonu 0,50 % až do konce trasy.  

Tabulka 27: Podélný sklon na ulici Fügnerova 

SKLON 
[%] 

ZA ÁTEK 
STANI ENÍ 

[KM] 

KONEC 
STANI ENÍ 

[KM] 

DÉLKA 
[m] 

-4,55 0,000 00 0,101 20 101,20 
7,30 0,101 20 0,283 85 182,65 
-0,50 0,283 85 0,584 92 301,07 

 



Základní p í ný sklon je zvolen st echovitý se sklonem 2,50 %. V celém úseku se nachází 

t i sm rové oblouky o polom rech R1 = 75,00 m, R2 = 60,00m a R3 = 65,00 m.                                  

Dle SN 73 6110 [5] je nutné pro všechny t i oblouky navrhnout klopení vozovky. Klopení 

vozovky je provedeno kolem osy a zm na p í ného sklonu je provedena na délku p echodnice 

konstantním zvedáním vn jší hrany vozovky po vzestupnici (sestupnici). Maximální dost edný 

sklon je 2,50 %. Klopení vozovky je provedeno p i návrhové rychlosti 30km/h. Zm ny klopení 

vozovky jsou zakresleny ve výkresu . 11.2 Situace – ulice Fügnerova, varianta B. 

Zm ny klopení vozovky jsou uvedeny v tabulce. 

Tabulka 28: Pr b h klopení vozovky 

PR B H KLOPENÍ 
ZA ÁTEK 

STANI ENÍ 
[KM] 

KONEC 
STANI ENÍ 

[KM] 

HODNOTA 
SKLONU 

 [%] 

základní st echovitý sklon 0,000 00 0,147 87 2,50 

zvednutí vn jšího pásu do 
vodorovné polohy 

0,147 87 0,170 28 2,50 - 0,00 

zvednutí vn jšího pásu do 
dost edného sklonu 

0,170 28 0,192 87 0,00 - 2,50 

dost edný sklon 0,192 87 0,233 65 2,50 

p eklopení dost edného 
sklonu 

0,233 65 0,323 75 2,50 – (-)2,50 

dost edný sklon 0,323 75 0,384 50 2,50 
snižovaní vn jšího pásu 

do vodorovné polohy 
0,384 50 0,407 00 2,50- 0,00 

snižování vn jšího pásu 
do st echovitého sklonu 

0,407 00 0,429 50 0,00 – 2,50 

základní st echovitý sklon 0,429 50 0,470 09 2,50 
zvednutí vn jšího pásu do 

vodorovné polohy 
0,470 09 0,490 09 2,50 – 0,00 

zvednutí vn jšího pásu do 
dost edného sklonu 

0,490 09 0,510 09 0,00 – 2,50 

dost edný sklon 0,510 09 0,541 68 2,50 
snižovaní vn jšího pásu 

do vodorovné polohy 
0,541 68 0,561 68 2,50 – 0,00 

snižování vn jšího pásu 
do st echovitého sklonu 

0,561 68 0,581 68 0,00 – 2,50 

základní st echovitý sklon 0,581 68 0,584 92 2,50 
 

 



7.4.3 Ší kové uspo ádání 

 

Jízdní pás komunikace je zvolen dvoupruhový o základní ší ce jízdního pruhu 3,25 m.   

Na k ižovatkách a sjezdech jsou navrženy p ídavné pruhy pro odbo ení vlevo. Na za átku 

úseku se nachází p echod pro chodce, který je z ásti umíst n na ochranném ostr vku.            

Tento ostr vek je prodloužen až k odbo ovacímu pruhu (odbo ení na PENNY MARKET).       

Po celé délce mostu je ve st edu vozovky zakreslen dopravní stín o ší ce 3,00 m, který odd lí 

oba jízdní pruhy a dopom že k zajišt ní bezpe nosti provozu na mostním objektu. 

P ší komunikace jsou navrženy o minimální ší ce 1,50 m a rozší ené o 0,50 m jako 

bezpe nostní odstup od vozovky. Podél pevných p ekážek je chodník rozší en o 0,25 m.              

Na mostním objektu je chodníkový prostor odd len od jízdních pruh  nosnou konstrukcí mostu 

a z druhé strany je osazeno bezpe nostní zábradlí.  

V návrhu trasy se nacházejí t í sm rové oblouky o menších polom rech, které je nutno 

rozší it. Rozší ení je provedeno dle SN 73 6110 [5]. Sm rový oblouk VB1 je rozší en                   

o 0,50 m a má tedy ší ku 3,75 m. Sm rový oblouk VB2 je rozší en o 0,65 m a ší ka jízdního 

pruhu je 3,90 m. Sm rový oblouk VB3 je rozší en o 0,55 m a ší ka jízdního pruhu v oblouku     

je 3,80 m. 

Na ešeném úseku se nachází jedna k ižovatka Svitavská – Fügnerova (km 0,101 63)           

a dva sjezdy k nemovitostem (km 0,05570 a km 0,05629). 

 

7.4.4 Návrh konstrukce mostu 

 

Hlavní myšlenkou je navrhnout most o co nejmenší tlouš ce, aby byl zajišt n pr jezdný 

profil drážních vozidel pod mostem. Je navržen most s p íhradovou nosnou konstrukcí. 

Mostovka je navržena jako ortotropní (soustava podélník  a p í ník ). Ortotropní mostovka    

je umíst na mezi dva masivní sva ované I - profily s výškou stojiny 2,00 m a ší kou horní             

a dolní pásnice 0,75 m. Na tyto profily je p iva ena p íhradová konstrukce. Tlouš ka mostní 

konstrukce, od líce mostovky po niveletu komunikace, je 1,35 m. Povrch ocelové mostovky 

bude ošet en antikorozním nát rem. Konstrukce mostního objektu je podep ena dv ma krajními 

podp rami a sedmi mezilehlými podp rami. P echod mezi mostním objektem a op rou                

je tvo en mostním záv rem. 

Na mostním objektu jsou navržena zábradelní mostní svodidla typu ZSNH4. Odvodn ní 

je ešeno mostní vpustí typu RADBUZA. Odvedení vody je ešeno pomocí odtokového potrubí. 



Sou ástí návrhu je i návrh p ší komunikace na mostním objektu. Chodník je ešen 

ocelovou konzolí p iva enou na nosnou konstrukci mostu (I - profil). Sou ástí p ší komunikace 

je ocelové trubkové zábradlí. P ší komunikace je od jízdních pás  odd lena nosnou konstrukcí 

most  a mostním svodidlem. 

 

 

Obrázek 13: Typologicky podobná konstrukce mostu [19] 
 

7.4.5 Dopravní zna ení 

 

Návrh vodorovného dopravního zna ení pln  respektuje TP 133[14]. Vodorovné zna ení 

vymezuje na komunikaci odbo ovací pásy, st ední d lící ostr vky a p echody pro chodce. 

Vodící proužek podél krajnice se nenavrhuje, protože ho nahrazuje betonová p ídlažba.  

P ídavné pruhy jsou vymezeny plnou árou souvislou V1a a místo pro odbo ení do p ídavného 

pruhu je vyzna eno arou V2b. Sou ástí vodorovného dopravního zna ení jsou i sm rové šipky 

V9a. P echody pro chodce jsou zazna eny arou V7 a stop áry arou V5. Dopravní stíny jsou 

zazna eny šikmými rovnob žnými arami V13a. 

Svislé dopravní zna ení je navrženo pomocí TP 65 [11]. Prodloužením ulice Fügnerova 

vznikl jiný typ k ižovatky (styková na pr se nou), tak i svislé dopravní zna ení se podstatn  

liší od sou asného stavu. Na k ižovatku, sjezdy a na konec ulice Fügnerova jsou umíst ny 

zna ky upravující p ednost P6 – St j, dej p ednost v jízd !. P echody pro chodce jsou ozna eny 

informativní provozní zna kou IP6 – P echod pro chodce. Sm rový ostr vek je osazen zna kou 

C4a – P ikázaný sm r objížd ní vpravo. P ídavné pruhy pro odbo ení vlevo jsou opat eny 

informativní provozní zna kou IP19a – adící pruhy. V úseku ulice Fügnerova (mezi ulicemi 



Svitavská a Antonína Dvo áka) je zna kou B20a – Nejvyšší povolená rychlost snížena rychlost 

na 30 km/h. V úseku mezi ulicemi Svitavská a Brn nská (mostní objekt) jsou umíst ny zna ky 

B28 – Zákaz zastavení, zna ka A5a – Nebezpe né stoupání a zna ka A5b – Nebezpe né 

klesání. Komunikace na mostním objektu je vedena ve sm rových obloucích o pom rn  malých 

polom rech, proto je zde snížena návrhový rychlost na 30 km/h. O snížení rychlosti informují 

dopravní B28a, které jsou umíst ny p ed za átkem mostního objektu (v obou sm rech).          

Dále jsou p ed k ižovatkou Svitavská – Fügnerova umíst ny zna ky IS3 – Sm rové tabule. 

 Veškeré dopravní zna ení je zakresleno ve výkresu . 14.1 Dopravní zna ení ulice 

Fügnerova – varianta A. 

Tabulka 29: Vodorovné dopravní zna ení 

TYP ÁRY ZNA ENÍ MNOŽSTVÍ 

PODÉLNÁ ÁRA SOUVISLÁ V1a (0,125) 1319,00 m 
PODÉLNÁ ÁRA P ERUŠOVANÁ V2b (3,0/1,5/0,125) 210,00 m 

P Í NÁ ÁRA SOUVISLÁ V5 12,00 m 
P ECHOD PRO CHODCE V7 52 m2 

SM ROVÉ ŠIPKY V9a 32,00 ks 
ŠIKMÉ ROVNOB ŽNÉ ÁRY V13a(1,0/0,5/0,125) 224,00 m2 

Tabulka 30: Svislé dopravní zna ení 

ZKR. NÁZEV ZNA KY 
NOVÁ 

[ks] 

POSUNUTÁ/ 
STÁVAJÍCÍ 

[ks] 

ZRUŠENÁ 
[ks] 

P6 St j, dej p ednost v jízd ! 2  1 -  
P2 Hlavní pozemní komunikace  - 2  - 
P4 Dej p ednost v jízd !  - -  1 

A5a Nebezpe né stoupání 1 - - 
A5b Nebezpe né klesání 1 - - 
B20a Nejvyšší povolená rychlost 4 - - 
B20a Konec nevyšší povolené rychlosti 1 - - 
B28 Zákaz zastavení 2  - - 
IP6 P echod pro chodce 6 -  - 

IP19a adící pruhy 4  -  - 
C4a P ikázaný sm r objížd ní vpravo 1  -  - 

 

 



7.4.6 Odvodn ní komunikace 

 

Odvodn ní vozovky je ešeno podélným a p í ným sklonem, který svede vodu                     

ke krajnici. Podél krajnice jsou v celém úseku navrženy uli ní vpusti. Ulice Fügnerova                       

je výškov  vedena v pom rn  vysokých sklonech, proto jsou vpusti rozmíst ny po 20 m,           

aby bylo zajišt no rychlé odvodn ní komunikace. Odvodn ní mostu je ešeno pomocí mostních 

vpustí typu RADBUZA. Na ulici Fügnerova je navrženo celkem 20 uli ních vpustí                          

a 38 mostních vpustí. 

 

Tabulka 31: Uli ní vpusti 
ÍSLO VPUSTI STANI ENÍ ÍSLO VPUSTI STANI ENÍ 

UV1, UV2 0,000 00 MV15,MV16 0,313 07 
UV3, UV4 0,020 25 MV17,MV18 0,333 07 
UV5,UV6 0,040 25 MV19,MV20 0,353 07 
UV7,UV8 0,061 75 MV21,MV22 0,373 07 

UV9,UV10 0,089 80 MV23,MV24 0,393 07 
UV11,UV12 0,113 30 MV25,MV26 0,413 07 
UV13,UV14 0,133 30 MV27,MV28 0,433 07 
UV15,UV16 0,153 30 MV29,MV30 0,453 07 
MV1,MV2 0,173 30 MV31,MV32 0,473 07 
MV3,MV4 0,193 07 MV33,MV34 0,493 07 
MV5,MV6 0,213 07 MV35,MV36 0,513 07 
MV7,MV8 0,233 07 MV37,MV38 0,533 07 

MV9,MV10 0,253 07 UV17,UV18 0, 553 07 
MV11,MV12 0,273 07 UV19,UV20 0,573 07 
MV13,MV14 0,293 07   

 

 



7.5 Zhodnocení variant 

 

Ob  varianty budou zhodnoceny podle n kolika kritérií, která doporu í nejvhodn jší 

variantu. Jako kritéria byli zvoleny: sm rové vedení trasy, výškové vedení trasy, zábor 

pozemku firmy Moravostav, estetická stránka stavby a odhadová cena. 

Zvolená kritéria jsou ohodnocena hodnotami 1 - 5. (1 – nejlepší. 5 – nejhorší). Varianta 

s nižším sou tem hodnocení bude doporu ena. 

 

Tabulka 32: Multikriteriální hodnocení 

HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM VARIANTA A VARIANTA B 
Sm rové ešení 1 3 
Výškové ešení 4 1 
Zábor pozemku 5 1 
Odhadová cena 2 3 

Estetika 1 3 

Celkem 13 12 
 

Podle kriteriálního hodnocení se lépe jeví varianta B a je tedy doporu ena jako vhodn jší 

varianta, jejíž hlavní p edností je výškové ešení. Vít zná varianta dále tém  nezasahuje            

do pozemku Moravostavu a nachází se na parcelách pat ící m stu Blansku. Nebude tedy nutné 

odkupovat velké množství pozemk .  

7.5.1 Zhodnocení sm rového ešení 

 

Varianta A je vedena tém  v p ímém sm ru, pouze s jedním sm rovým obloukem              

o polom ru R = 220,00 m. Tato varianta je trasována nejjednodušším zp sobem. 

Varianta B je vedena ve t ech sm rových obloucích o pom rn  malých polom rech. 

Kv li malým polom r m musela být snížena návrhová rychlost na 30 km/h. 

Dle tohoto kritéria se jednozna n  lépe jeví varianta A, která je oproti variant  B vedena 

jednoduše s plynulým p echod mezi p ímými úseky. 

 

 



7.5.2 Zhodnocení výškového ešení 

 

Od za átku trasy až po k ížení s ulicí Svitavská jsou ob  varianty tém  totožné. Od tohoto 

k ížení je varianta A vedena v pom rn  prudkém sklonu 8,80%, oproti tomu                                        

je varianta B vedena ve sklonu 7,30%. ešení s nižším sklonem vozovky ocení p edevším idi i 

v zimních m sících.  

V tomto kritériu se jako vhodn jší jeví varianta B, která je vedena v menším sklonu 

vozovky. 

 

7.5.3 Zábor pozemku firmy Moravostav 

 

Ve variant  A je trasa vedena p ímo skrz pozemek Moravostavu. P i výstavb  této 

varianty by došlo k demolici dvou výrobních hal. Tato stavba by velkou m rou ovliv ovala 

budoucí fungování firmy. Oproti tomu varianta B do tohoto pozemku zasahuje jen okrajov         

a nijak významn  neovlivní chod výroby. 

Dle toho kritéria lépe vychází varianta B, která žádným velkým negativním zp sobem 

neovlivní chod firmy. 

7.5.4 Odhadová cena 

 

Dalším kritériem hodnocení je odhadová cena, která ur í finan ní náro nost stavby. 

Z finan ního hlediska je nejdražší položkou návrh konstrukce mostu. Varianta A je navržena 

jako most z horním obloukem. Dílce ortotropní mostovky se liší jen v míst  sm rového 

oblouku. Ve variant  B je navržen most s p íhradovou konstrukcí. Každý dílec mostovky             

je prakticky originál, a tudíž bude podstatn  t žší na výrobu. Délka mostu je v p ípad       

varianty A kratší o p ibližn  60 m oproti variant  B. 

V tomto hodnocení se lépe jeví varianta A, která je jednoduší na výrobu a mostní objekt 

je kratší. Tyto faktory zna n  sníží cenu mostu (oproti variant  B). 

 

 



7.5.5 Estetická stránka mostu 

 

Varianta A je vedena tém  v p ímém sm ru a hlavní nosný prvek mostu je oblouk.      

Tento most by se stal z jednou z dominant Blanska. S obloukovou konstrukcí by most vypadal 

štíhleji a modern ji. 

Varianta B zaujme netypickým vedením trasy, ale p íhradová nosná konstrukce mostu 

m že vypadat neorigináln  až fádn . 

Dle tohoto kritéria se lépe jeví varianta A, protože most s horním obloukem by vypadal 

modern  a dominantn . 

 

 



8 Záv r 
 

Cílem diplomové práce bylo navrhnout rekonstrukci silnici II/374 ve m st  Blansko            

a návrh p emost ní na Staré Blansko s napojením na ulici Brn nská. 

První ást práce se v novala návrhu rekonstrukce ulice Svitavská. Na této ulici                

bylo navrženo nové ší kové ešení, protože stávající ší kové uspo ádání není vyhovující 

p edevším z hlediska bezpe nosti provozu a bezpe nosti chodc  a stávající ší ka komunikace 

opticky láká idi e k rychlejší jízd , než je na komunikaci povolena. Komunikace byla navržena 

jako dvoupruhová s tím, že na k ižovatkách a dopravn  vytížených sjezdech byly navrhnuty 

p ídavné pruhy pro odbo ení vlevo, které zajistí plynulý provoz v p ímém sm ru, protože tento 

sm r tvo í více než 90 % dopravního proudu. 

Dále byla navržena nová niveleta komunikace. Niveleta byla zdvižena oproti sou asnému 

stavu p ibližn  o 0,50 m, aby bylo možné navrhnout nájezd na budoucí mostní objekt                

v co nejp ijateln jším sklonu. V p ípad  že nedojde k realizaci mostního objektu, tak je niveleta 

vedena p ibližn  ve stávající nivelet  vozovky. 

Sou asný stav zpevn ných ploch je v havarijním stavu, a proto byly navrženy skladby 

nové, které bezpe n  a pohodln  p enesou p edpokládané zatížení dopravou. 

Sou ástí návrhu bylo navržení nové sít  p ších komunikací tak, aby byl zajišt n bezpe ný 

a plynulý pohyb chodc . Byly navrženy p echody pro chodce a místa pro p echázení, které jsou 

opat eny bezbariérovými úpravami k zajišt ní bezpe ného a pohodlného pohybu osob                  

se sníženou schopností pohybu nebo orientace. P echody pro chodce p es ulici Svitavská byly 

navrženy s bezpe nostními ostr vky.  

Navržená rekonstrukce ulice Svitavská významn  p isp je ke zkvalitn ní dopravy               

a ke zvýšení bezpe nosti provozu na pozemní komunikaci. 

Druhá ást práce se v novala návrhu propojení Starého a Nového Blanska pomocí 

mostního objektu. Sou asné propojení vede p es frekventovaný železni ní koridor a dochází 

k astým tvorbám kolon, které zasahují až do ulice Svitavská, která je nejvytížen jší 

komunikací ve m st . Návrh p emost ní vy eší nejzávažn jší dopravní problém m sta Blanska 

a dojde ke zkvalitn ní dopravy na hlavním tahu p es m sto Blansko. P emost ní bylo navrženo 

ve dvou variantách a pomocí multikriteriálního hodnocení byla doporu ena vhodn jší varianta. 

Navržená rekonstrukce ulice Svitavská a návrh p emost ní p isp jí ke zkvalitn ní 

dopravy, k lepšímu napojení centra Blanska a všeobecn  dojde k zatraktivn ní území. 

 



Seznam použitých pramen  

 

[1] SN 73 6056: Odstavné a parkovací plochy silni ních vozidel. Praha: NI, 2011 

[2] SN 73 6101: Projektování silnic a dálnic. Praha: NI, 2004 

[3] SN 73 6102: Projektování k ižovatek na pozemních komunikacích. 

Praha: NI, 2007 

[4] SN 73 6102 ed.2: Projektování k ižovatek na pozemních komunikacích. 

Praha: NI, 2012 

[5] SN 73 6110: Projektování místních komunikací. Praha: NI, 2006 

[6] SN 73 6110 ZM NA Z1: Projektování místních komunikací. Praha: NI, 2010 

[7] SN 73 6201: Projektování mostních objekt . Praha: NI, 2008 

[8] SN 73 6201 ZM NA Z1: Projektování mostních objekt . Praha: NI, 2012 

[9] SN 73 6425-1: Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, p estupní uzly a 

stanovišt  – ást 1: Navrhování zastávek. Praha: NI, 2007 

[10] Sbírka zákon  398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpe ujících 

bezbariérové užívání staveb. 2009 

[11] TP 65: Zásady pro dopravní zna ení na pozemních komunikacích. MD R, 2013 

[12] TP 66: Zásady pro ozna ování pracovních míst na PK. Brno: CDC, 2003 

[13] TP 87: Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek. Brno, VUT 2010 

[14] TP 133: Zásady pro vodorovné dopravní zna ení na pozemních komunikacích. 

 MD R, 2013 

[15] TP 170: Navrhování vozovek pozemních komunikací. Brno: VUT, 2010 

[16] TP 171: Vle né k ivky pro ov ení pr jezdnosti sm rových prvk  pozemních 

komunikací. Brno: CDV, 2004 

[17] TP 225: Prognóza intenzit automobilové dopravy (II. vydání). EDIP, 2012 

[18] Webové stránky m sta Blansko - www.blansko.cz[online].[cit. 2014-11-26]. Dostupné 

z: http://www.blansko.cz/ 

[19] Webové stránky www.casopisstavebnictvi.cz [online].[cit. 2014-11-26].  

Dostupné z: http://www.casopisstavebnictvi.cz/ 

[20] Webové stránky www.mapy.cz [online]. [cit. 2014-11-26]. 

Dostupné z: http://www.mapy.cz/zakladni?x=16.6377171&y=49.3627496&z=12  

[21] Webové stránky www.uur.cz [online]. [cit. 2014-11-26].  

Dostupné z: http://www.uur.cz/ 

 



Seznam obrázk : 

 

Obrázek 1: Poloha m sta Blanska  …………………………………………………             4 

Obrázek 2: Sou asný stav komunikace a autobusové zastávky …………………...             7 

Obrázek 3: Sou asný stav komunikace ……………………………………………             7 

Obrázek 4: Sou asný stav komunikace ……………………………………………             8 

Obrázek 5: Dopravní situace p ed železni ním p ejezdem ………………………..             9 

Obrázek 6: Dopravní situace p ed železni ním p ejezdem ………………………..             9 

Obrázek 7: K ížení ulic Svitavská a Fügnerova …………………………………...           11 

Obrázek 8: Místo napojení na ulici Brn nská ……………………………………...          11 

Obrázek 9: Intenzity dopravy na ulici Svitavská z CSD …………………………..           12 

Obrázek 10: Pr jezdný pr ez VMT ………………………………………………..           32 

Obrázek 11: Místo napojení …………………………………………………………          33 

Obrázek 12: Typologicky podobná konstrukce mostu ………………………………          37 

Obrázek 13: Typologicky podobná konstrukce mostu ………………………………          43 

Obrázek 14: Pohled na ulici Svitavská ………………………………………………          55 

Obrázek 15: Stávající autobusová zastávka na ulici Svitavská ……………………...          55 

Obrázek 16: K ížení ulic Svitavská s místní komunikací ……………………………         56 

Obrázek 17: K ížení ulice Svitavská s ulicí Tovární ………………………………...         56 

Obrázek 18: Sjezd k obchodnímu domu Lidl ………………………….....................          57 

Obrázek 19: K ížení ulice Svitavská s ulicí Fügnerova ……………………………..          57 

Obrázek 20: K ížení s ulicí Kollárova ………………………………………………          58 

Obrázek 21: K ížení s ulicí Mahenova ………………………………………………          58 

Obrázek 22: Výjezd z autobusového nádraží ………………………………………..          59 

Obrázek 23: Pohled na ulici Fügnerova ……………………………………………..          59 

Obrázek 24: Pohled na cyklostezku a eku Svitavu …………………………………          60 

Obrázek 25: Stávající stav p ších komunikací ………………………………………          60 



Seznam tabulek: 

 

Tabulka 1: Prognóza intenzit dopravy ……………………………………………..          13 

Tabulka 2: Prognóza intenzit TNVk ………………………………………………..         13 

Tabulka 3: Stani ení na ulici Svitavská ……………………………………………          15 

Tabulka 4: Sou adnice vyty ovacích bod  – vyvýšená varianta  …………………..          15 

Tabulka 5: Podélný sklon na ulici Svitavská – vyvýšená varianta …………………         16 

Tabulka 6: Podélný sklon na ulici Svitavská – stávající niveleta ………………….          17 

Tabulka 7: Pr b h klopení vozovky ……………………………………………….          18 

Tabulka 8: K ižovatky na ulici Svitavská ………………………………………….          19 

Tabulka 9: Vjezdy na ulici Svitavská ………………………………………………         20 

Tabulka 10: Vodorovné dopravní zna ení  ………………………………………….          21 

Tabulka 11: Svislé dopravní zna ení ………………………………………………..          22 

Tabulka 12: Uli ní vpusti ……………………………………………………………         23 

Tabulka 13: Skladba konstrukce vozovky …………………………………………..          25 

Tabulka 14: Skladba konstrukce vozovky – recyklace ……………………………...          26 

Tabulka 15:  Skladba konstrukce vozovky – tichý kryt ……………………………...         27 

Tabulka 16: Skladba konstrukce parkovacích ploch pro OA ………………………..         27 

Tabulka 17: Skladba konstrukce autobusového zálivu ………………………………         28 

Tabulka 18: Skladba konstrukce p ších komunikací ………………………………..          28 

Tabulka 19: Orienta ní propo et stavby …………………………………………….          30 

Tabulka 20: Stani ení na ulici Fügnerova – varianta A ……………………………..         34 

Tabulka 21: Sou adnice vyty ovacích bod  na ulici Fügnerova …………………….         34 

Tabulka 22: Podélný sklon na ulici Fügnerova ……………………………………...         34 

Tabulka 23: Pr b h klopení vozovky ……………………………………………….          35 

Tabulka 24: Vodorovné dopravní zna ení ………………………………………….           38 

Tabulka 25: Svislé dopravní zna ení ………………………………………………..          38 

Tabulka 26: Uli ní vpusti …………………………………………………………...          39 

Tabulka 27: Podélný sklon na ulici Fügnerova ……………………………………..          40 

Tabulka 28: Pr b h klopení vozovky ……………………………………………….          41 

Tabulka 29: Vodorovné dopravní zna ení  ………………………………………….          44 

Tabulka 30: Svislé dopravní zna ení ………………………………………………..          44 

Tabulka 31: Uli ní vpusti ……………………………………………………………         45 

Tabulka 32: Multikriteriální hodnocení ……………………………………………..          46 



Seznam výkres : 

 

Výkres .  Název výkresu      M ítko 

1   Situace širších vztah  

2   Situace ulice Svitavská     1:750 

3.1   Podélný profil ulice Svitavská – vyvýšená niveleta  1:1000/100 

3.2   Podélný profil ulice Svitavská – stávající niveleta  1:1000/100 

4   Vzorové p í né ezy ulice Svitavská    1:75 

5.1   Pracovní p í né ezy ulice Svitavská - vyvýšená niveleta 1:200 

5.2   Pracovní p í né ezy ulice Svitavská – stávající niveleta 1:200 

6   Dopravní zna ení ulice Svitavská    1:750 

7   Rozhledové pom ry ulice Svitavská    1:750 

8   Vle né k ivky ulice Svitavská    1:250 

9   Napojení MK na novou vozovku    1:50 

10   Situace dopravního zna ení - objízdná trasa   1:1000 

11.1   Situace ulice Fügnerova – varianta A   1:750 

11.2   Situace ulice Fügnerova – varianta B   1:750  

12.1   Podélný profil ulice Fügnerova – varianta A   1:1000/100 

12.2   Podélný profil ulice Fügnerova – varianta B   1:1000/100 

13   Vzorové p í né ezy ulice Fügnerova   1:75 

14.1   Dopravní zna ení ulice Fügnerova – varianta A  1:750 

14.2   Dopravní zna ení ulice Fügnerova – varianta B  1:750 

15   Rozhledové pom ry ulice Fügnerova   1:750 

16   Vle né k ivky ulice Fügnerova    1:250 



Seznam p íloh: 

 

P íloha .1 Fotodokumentace 



P íloha . 1 – Fotodokumentace 
 

Obrázek 14: Pohled na ulici Svitavská 

Obrázek 15: Stávající autobusová zastávka na ulici Svitavská 



Obrázek 16: K ížení ulice Svitavská s místní komunikací 

Obrázek 17: K ížení ulice Svitavská s ulicí Tovární. 



Obrázek 18: Sjezd k obchodnímu domu Lidl 

Obrázek 19: K ížení ulice Svitavská s ulicí Fügnerova  



Obrázek 20: K ížení s ulicí Kollárova 

Obrázek 21: K ížení s ulicí Mahenova 



Obrázek 22: Výjezd u autobusového nádraží 

Obrázek 23: Pohled na ulici Fügnerova



Obrázek 24: Pohled na cyklostezku a eku Svitavu 

 Obrázek 25: Stávající stav p ších komunikací 


