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Anotace 

 

 Náplní této bakalářské práce je návrh variantního řešení rekonstrukce (přeložky) 

silnice II/150 v lesním úseku Pavlíkov – Leštinka. Práce je zpracována na úrovni odpovídající 

požadavkům studie. Práce obsahuje zdůvodnění přeložky komunikace, charakteristiku řešené 

oblasti, výsledky dopravního průzkumu, analýzu nehodovosti, návrh variant vedení přeložky 

komunikace. Z předložených variant je na základě dopravně-technicko ekonomického 

zhodnocení vybrána doporučená varianta, která je podrobněji rozpracovaná.  

 

Annotation 

 

The aim of this thesis work is the variant solution reconstruction (realignment) 

 road II / 150 in the forest section Pavlíkov - Leštinka. Thesis is processed at a level 

appropriate to the requirements of the study. Labor contains a rationale for road realignment, 

characteristics of the solution areas, traffic survey results, analysis of accidents, design variant 

management relaying communications. Of the various options is based on the traffic-

technical-economic evaluation of selected recommended option, which is developed further. 
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2 Zdůvodnění studie 

 

Bakalářská práce se zabývá rekonstrukcí a přeložkou silnice II/150 v lesním úseku 

v obcích Vilémovice – Pavlíkov a Leštinka u Světlé nad Sázavou. Cílem bakalářské práce je 

variantní návrh přeložky komunikace s přihlédnutím zejména na bezpečnost a plynulost 

provozu. 

 

2.1 Cíle studie 

 

         Cílem vyhledávací studie je nalezení optimální alternativy pro trasu silnice II/150. 

Stávající trasa je neakceptovatelná z důvodu špatných a nepředvídatelných směrových 

poměrů (viz. Obrázek 1). U nově navržených tras dochází k „narovnání trasy“ oproti 

stávajícímu stavu. Dalším cílem je rozšíření komunikace na návrhovou kategorii S9,5/70 

s nově vybudovanými sjezdy na lesní cesty. 

 

            Obrázek 1: Nevyhovující směrové poměry v lesním úseku (Zdroj: http://mapy.cz) 

 

2.2 Potřebnost a naléhavost stavby 

 

Hlavním důvodem rekonstrukce silnice II/150 jsou nevyhovující směrové poměry ve 

střední části lesního úseku v oblasti dvou šikan. Silnice patří do páteřní silniční sítě kraje 

Vysočina a navazuje na již zrekonstruovaný úsek Vilémovice – Pavlíkov. Další odůvodnění je 

zlepšení bezpečnosti, plynulosti a přehlednosti trasy v lesním úseku a díky nově navrženým 

vyhovujícím směrovým poměrům a rozšíření šířkového uspořádání komunikace také zlepšení 

jízdního komfortu. 
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3 Stanovení zájmové oblasti 

 

3.1 Širší vztahy 

 

Vesnice Leštinka - městská část města Světlá nad Sázavou severovýchodně sousedící 

Pavlíkov - část obce Vilémovice se nacházejí v okrese Havlíčkův Brod a v kraji Vysočina. 

Obě malé vesnice spojuje páteřní silnice II/150 kraje Vysočina. Tato silnice je nejdelší silnice 

II. třídy v ČR a prochází 5 kraji a 9 okresy v celkové délce 210,5 km. 

Hlavní účel řešeného úseku II/150 (viz. Obrázek 2) je dopravně obsluhovat města Ledeč 

nad Sázavou, kterým prochází a pokračuje směrem na Hněvkovice a Světlá nad Sázavou 

skrze obce Ostrov, Vilémovice, Leštinka, Mrzkovice a Dolní Březinka. Silnice dále vede do 

okresního města Havlíčkova Brodu. Řešený lesní úsek na své jižní straně udává hranici 

přírodní rezervaci Stvořidla, kterou projíždí regionální železniční trať č. 212 spojující Čerčany 

a Světlou nad Sázavou.  

  Na silnici II/150 se napojují tři sjezdy účelových komunikací, které vedou 

k rodinnému domu, přírodní rezervaci a lesní cestě určené ke svážení dřeva. Jsou to 

jednopruhové se zpevněným i nezpevněným krytem. Všechny tři účelové komunikace 

zůstanou zachovány a z přeložky bude vybudován sjezd. 

 

Obrázek 2: Širší vztahy a řešený úsek (Zdroj: http://mapy.cz) 
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Obrázek 4: Situace začátku řešeného úseku (Zdroj: http://mapy.cz) 

3.2 Začátek a konec stavby 

 

Začátek řešeného území přímo se nachází jihovýchodně od Vilémovic a přímo navazuje 

ve staničení 63,600 00 km silnice II/150  na novostavbu dílčího úseku II/150 Vilémovice – 

Pavlíkov uvedenou do provozu v roce 2007.  

 

Obrázek 3: Začátek řešeného úseku – pohled směr Vilémovice (Zdroj: vlastní fotografie) 
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Konec řešeného úseku se nachází v lesním úseku silnice II/150 ve staničení 

 65,160 30 km severozápadně od Leštinky u Světlé nad Sázavou. Komunikace dále pokračuje 

směrem Žďár nad Sázavou přes Světlou nad Sázavou.  

 

Obrázek 5: Konec řešeného úseku pohled směrem na Vilémovice (Zdroj: vlastní fotografie) 

 

Obrázek 6: Situace konce řešeného úseku (Zdroj: http://mapy.cz) 
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4 Výchozí údaje pro návrh přeložky II/150 Pavlíkov – Leštinka 

 

4.1 Podklady pro návrh 

 

Pro návrh rekonstrukce silnice II/150 byly použity následující podklady: 

 Polohopis a výškopis řešeného území naměřené geodetem a poskytnuto 

zadavatelem  

 Inženýrskogeologický průzkum pro nerealizovanou variantu 

 Výsledky celostátního sčítání dopravy ŘSD ČR 2010 

 Katastrální mapa řešeného území poskytnutá zadavatelem 

 

4.2 Dopravně – inženýrské charakteristiky 

 

4.2.1 Výsledky dopravního průzkumu  

 

Jako hlavní podklad týkající se dopravního průzkumu bylo použito Celostátní sčítání 

dopravy ŘSD ČR provedené v roce 2010. Řešený lesní úsek Pavlíkov – Leštinka byl označen 

jako sčítací úsek č. 5-1940 (viz. Obrázek 6). Provedl jsem také vlastní dopravní průzkum a 

jeho výsledky korespondovaly se sčítáním dopravy ŘSD ČR. 

 

Obrázek 7: Sčítání dopravy 2010 – hodnoty RPDI (Zdroj: http://scitani2010.rsd.cz) 
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Obrázek 8: Graf koeficientů vývoje intenzit dopravy 2010 – 2050 (Zdroj: TP 225 II. vydání) 

 

 

Obrázek 9: Tabulka koeficientů vývoje intenzit dopravy pro rok 2045 (Zdroj: TP 225 II. vydání) 
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Údaji zaznamenanými při sčítání dopravy ŘSD ČR 2010 bylo na sč. úseku č. 5-1940 

zjištěno RPDI2010 = 3090 voz/ 24h pro všechna vozidla. Stávající intenzita na 

nerekonstruované silnici II/150 byla přenásobena pro návrhový rok 2045 a to použitím 

koeficientu vývoje intenzit dopravy všech vozidel z TP 225 (viz Obrázky 7 a 8).  

RPDI2045 = RPDI2010 * 1,61 = 3090 * 1,61 = 4975 voz/ 24h 

Dle výpočtu je na sčítacím úseku 5-1940 pro rok 2045 celková výhledová intenzita 

4975 voz/24h, to znamená, že by pro řešenou oblast silnice II/150 vyhovovala stávající 

návrhová kategorie S7,5. Avšak zadavatel rekonstrukce požaduje návrhovou kategorii S9,5. 

 

4.2.2 Analýza dopravní nehodovosti 

 

V řešené oblasti stávající trasy silnice II/150 se v období listopad 2007 – květen 2014 

stalo celkem 8 dopravních nehod (viz. Obrázek 9) z toho: 3x srážka s lesní zvěří, 3x srážka 

s pevnou překážkou, 2x srážka s jedoucím vozidlem. Všechny ze zjištěných dopravních nehod 

se staly v pracovních dnech. U žádné z dopravních nehod nebyl přítomen alkohol (2x nebyl 

zjišťován).  

 

Obrázek 10: Nehodovost v řešeném úseku v letech 2007 – 2014 (Zdroj: http://maps.jdvm.cz) 
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Vzhledem ke zvýšené pravděpodobnosti srážky s lesní zvěří je doporučeno pro 

navrhované varianty i pro stávající stav opatření odražečů světla proti zvěři nebo pachových 

ohradníků kolem trasy silnice. Stávající stav silnice ve svém neakceptovatelném směrovém 

řešení zvyšuje pravděpodobnost dopravní nehody nepředvídatelným vedením trasy. Na 

Obrázku 10 jde vidět, že šikany jsou sice opatřeny dopravní značkou Vodící tabule Z03, ale 

přesto jsou velmi náchylné k vyjetí mimo komunikaci směrem do lesa, zvláště za 

nepříznivého počasí. V kritických místech se vyjíždějí koleje mimo krajnici komunikace (viz. 

Obrázek 11).   

 

Obrázek 11: Nevyhovující směrové vedení (Zdroj: vlastní fotografie) 

 

Obrázek 12: Vyjeté koleje za krajnicí (Zdroj: vlastní fotografie) 
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4.3 Návrhová kategorie a příčné uspořádání 

 

Rekonstrukce silnice II/150 si vyžádá značný zásah do své trasy a bude vytvořena 

přeložka v lesním úseku, ponese stávající označení. Na žádost zadavatele bude komunikace 

rozšířena z původní návrhové kategorie S7,5 (bez udání návrhové rychlosti) na návrhovou 

kategorii S9,5/70. Jedná se o silnici dvoupruhovou, směrově nerozdělenou (viz. Obrázek12): 

 Kategorijní šířka komunikace   b = 9,50 m 

 Šířka jízdního pruhu      a = 3,50 m 

 Šířka vodícího proužku   v = 0,25 m 

 Šířka zpevněné krajnice    c = 0,50 m 

 Šířka nezpevněné krajnice    e = 0,50 m  

 

Obrázek 13: Schéma příčného uspořádání návrhové kategorie S 9,5 (Zdroj: ČSN 73 6101) 

 

4.4 Konstrukce vozovky 

 

Konstrukce stávající vozovky silnice II/150 je neznámá. Návrh skladby vozovky byl 

proveden dle Dodatku TP 170 a označení každé vrstvy konstrukce vozovky dle platných 

norem.  

Návrhová úroveň porušení vozovky v závislosti na významu pozemní komunikace je 

klasifikována jako skupina D1. Třída dopravního zatížení je stanovena na úroveň IV na 

základě průměrné denní intenzity těžkých nákladních vozidel (TNVk = 382 voz/24h).  

Typ podloží je inženýrskogeologickým průzkumem klasifikováno jako PII – mírně namrzavé 

až namrzavé. 
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Obrázek 14: Vybraná konstrukce vozovky z katalogu vozovek dodatku TP 170 (Zdroj: dodatek TP170) 

Na základě předchozích údajů byly navrženy podle katalogových listů TP 170 tyto 

konstrukční vrstvy vozovky se souhrnným označením skladby vozovky D1 - N - 1 - IV - PII: 

 ACO 11  (asfaltový beton pro obrusné vrstvy)  40 mm 

 ACP 16+ (asfaltový beton pro podlaží vrstvy)  80 mm 

 MZK  (mechanicky zpevněné kamenivo)   150 mm 

 ŠDA  (štěrkodrť třídy A)    150 mm 

 

Celkem (D1 - N - 1 - IV - PII)    min. 420 mm 
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5 Základní charakteristika území 
 

5.1 Geomorfologické údaje 

 

Řešené území se nachází ve smyslu geomorfologického členění ČR, stanovené na 

podkladě morfometrie, morfostruktury a geneze reliéfu na území geomorfologických 

jednotek: 

 Provincie:    Česká vysočina 

 Soustava:    Česko-moravská 

 Podsoustava:    Českomoravská vrchovina 

 Celek:     Hornosázavská pahorkatina 

 Podcelek:    Světelská pahorkatina 

 Okrsek:     Třebětínská pahorkatina 

Třebětínská pahorkatina tvoří východní část Světelské pahorkatina. Jde o členitou 

pahorkatinu. Převážně je složená z rul, v jihovýchodním cípu z žul. Nejvyšší bod je 

Žebrákovský kopec 601 m.n.m. Pahorkatina je středně zalesněná smíšenými listnatými lesy a 

smrkovými porosty s příměsí borovice. 

 

5.2 Geologické poměry 

 

Řešené území je součástí moldanubické oblasti (moldanubika), která tvoří jižní a 

jihozápadní část Českého masivu. Budují ji silně přeměněné (metamorfované) horniny 

prekambrického a paleozoického stáří, které jsou prostoupeny intruzivními tělesy hlubinných 

granitoidních hornin, jež tvoří dva velké plutonické komplexy (středočeský a moldanubický) 

a některá další tělesa (z nich je největší třebíčský pluton). Pro moldanubikum je typická 

nepřítomnost kvartérního pokryvu a charakteristická migmatitizace. Moldanubikum se dělí na 

dílčí jednotky se samostatnými názvy. 
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Obrázek 15: Klimatické charakteristiky oblasti MT 7 (Zdroj: vlastní tabulka) 

Obrázek 16: Mapa klimatické oblasti řešeného území (Zdroj: http://ovocnarska-unie.cz) 

5.3 Klimatické poměry 

 

Na základě klimatického členění spadá zájmová oblast do okrsku MT 7 – tedy mírně 

teplé oblasti (viz. Obrázek 15), která je charakterizována normálně dlouhým, mírným až 

mírně suchým létem. Přechodné období je krátké, s mírně teplým jarem a podzimem. Zima je 

normálně dlouhá, mírně teplá, suchá až mírně suchá s krátkým trváním sněhové pokrývky. 

Podrobnější údaje o oblasti MT 7 jsou uvedeny v tabulce (viz. Obrázek 14). 
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Obrázek 17: Průměrné úhrny srážek (mm) – Světlá nad Sázavou (Zdroj: vlastní tabulka) 

 

5.4 Hydrogeologické poměry 

 

Řešené území je součástí povodí s hydrologickým pořadím 1-09-01 s názvem „Sázava 

po Želivku“. Z hlediska hydrogeologické rajonizace podzemních vod České republiky náleží 

zájmové území k hydrogeologickému rajónu 6520 s názvem „Krystalinikum v povodí 

Sázavy“. 

 Vzhledem ke sklonu povrchu řešeného území dochází k odtoku dešťové vody jižním 

směrem skrze přírodní rezervaci Stvořidla do hlavní vodoteče oblasti Sázavy. Stávající trasu 

komunikace protínají dva pramenící potoky (beze jména). 

 

5.5 Jiné vlastnosti řešeného území - ložiska nerostů, poddolování, důlní díla 

 

Z veřejně dostupných zdrojů není znám jakýkoli výskyt nerostných surovin. V řešeném 

území nedochází ani v minulosti nedocházelo k žádné důlní činnosti. S využitím České 

geologické služby a její internetových aplikací bylo také zjištěno, že v řešeném území ani jeho 

blízkosti se nenachází žádná svahová nestabilita. 

 

5.6 Chráněná území 

 

Jižním okrajem stávající trasy komunikace přímo sousedí s chráněným územím – 

přírodní rezervací Stvořidla. Jedná se o nejstarší rezervaci v okrese Havlíčkův Brod. 

Důvodem ochrany je zachování geomorfologicky významného úseku toku řeky Sázavy a 

přilehlého okolí mezi vrchem Melechov (709 m.n.m.) a hřebenem kopce Žebrákov     

(601 m.n.m). Území rezervace tvoří z 85% plochy lesní porosty. Z chráněných druhů rostlin 

se zde vyskytuje např. oměj pestrý, růže alpská. Z chráněných druhů živočichů se zde 

vyskytuje vydra říční, skorec vodní a ledňáček říční. Celková výměra chráněného území je 

246,4 ha. Funkci biokoridoru pro migraci zvěře mezi biocentry budou u nově navrženého 

stavu vykonávat propustky pod pozemní komunikací. 
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6 Základní údaje navržených variant 
 

 

6.1 Varianta A 

 

Varianta A je svou délkou druhá nejdelší předložená varianta a měří 1465,0 m. Celá 

trasa je navržena jako kategorie S 9,5/70. Splňuje návrhové parametry dle ČSN 73 6101 a její 

změny Z2 pro návrhovou rychlost nv = 70 km/h a to především minimální poloměr směrového 

oblouku R = 330 m při dostředném sklonu 4,5 % a délku přechodnice LP = 70 m (tyto 

návrhové prvky se v návrhu směrového řešení trasy opakují). Jako jediná varianta návrhu 

vstupuje do chráněného území přírodní rezervace Stvořidla a to v území koryta místního 

potoku ve staničení 64,500 00 až 64,250 00 km.  

 

6.1.1 Směrové řešení 

 

Varianta A začíná ve staničení 63,600 00 km silnice II/150 ve směru od Vilémovic a je 

vedena v ose stávajícího stavu v přímé do staničení 63,662 41 km, kde přechází v přechodnici 

s délkou LP1 = 70 m a parametrem AP1 = 151,99 m. Následuje pravotočivý oblouk o poloměru 

R1 = 330 m a délce LR1 = 9,36 m a poté zase symetrická přechodnice s délkou LP2 = 70 m  

a parametrem AP2 = 151,99 m. Trasa pokračuje stále v ose stávajícího stavu severozápadním 

směrem v přímé do staničení 63,932 92 km, kde přechází v přechodnici s délkou LP3 = 70 m  

a parametrem AP3 = 151,99 m. Následuje levotočivý oblouk o poloměru R2 = 400 m a délce  

LR2 = 139,08 m a poté symetrická přechodnice s délkou LP4 = 70 m a parametrem  

AP4 = 151,99 m. Přibližně ve třetině délky oblouku R2 se trasa varianty A odpojuje od osy 

stávajícího stavu a vstupuje do koryta potoku a zároveň do přírodní rezervace Stvořidla čímž 

narovnává severozápadní šikanu. Pokračující vedení trasy je skrze přímou do staničení  

64,357 95 km, kde přechází v přechodnici o délceLP5 = 70 m a parametrem AP5= 151,99 m. 

Následuje pravotočivý oblouk o poloměru R3 = 400 m a délce LR3 = 49,40 m, kterým varianta 

A tečuje vrchol jihovýchodní šikany a poté následuje symetrická přechodnice s délkou  

LP6 = 70 m a parametrem AP6 = 151,99 m. Trasa varianty A pokračuje lesem v přímé do 

staničení 64,733 80, kde se protíná se stávajícím stavem a přechodnicí o délce LP7 = 70 m  

a parametremAP7 = 151,99 m podruhé vstupuje do přírodní rezervace. Varianta pokračuje 

směrovým levotočivým obloukem o poloměru R4 = 400 m a délce LR4 = 66,40 m  
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a symetrickou přechodnicí o délce LP8 = 70 m a parametrem AP8 = 151,99 m. Po této 

přechodnici už trasa pokračuje přímou do konce úseku ve staničení 65,064 95 km. 

 

6.1.2 Výškové řešení 

 

Niveleta varianty A plynule navazuje na stávající komunikaci ve stejné výšce  

se stejným sklonem. Niveleta začíná ve staničení 63,600 00 km a ve výšce 466,68 m.n.m. 

Niveleta pokračuje přímým stoupavým úsekem o délce L1 = 162,17 m a sklonem 5,20 %.  

Ve staničení 63,761 95 km začíná vypuklý oblouk o poloměru R1 = 3200 m. Vypuklý oblouk 

končí ve staničení 64,021 15 km. Niveleta klesá v přímém úseku o délce L2 = 154,39 m  

a sklonu - 2,90 %. Tento přímý úsek ve staničení 64,175 48 km přechází do vydutého oblouku 

o poloměru R2 = 3000 m. Za obloukem ve staničení 64,343 39 km niveleta přechází  

do stoupání o délce L3 = 162,38 m a sklonem 2,70 % končící ve staničení 64,505 70 km.  

Zde začíná vypuklý oblouk o poloměru R3 = 3200 m, který končí ve staničení 64,729 60 km. 

Niveleta dále klesá v úseku dlouhém L4 = 134,77 m ve sklonem – 4,30 %. Niveleta pokračuje 

obloukem od staničení 64,864 25 km o poloměru R4 = 2000 m (který je zároveň nejmenším 

poloměrem výškových oblouků této varianty) do staničení 65,020 25 km. Dále je niveleta 

vedena v přímém úseku o délce L5 = 44,73 m ve stoupavém sklonu 3,50 % do konce úseku  

ve výškové návaznosti na pokračování silnice II/150 jihovýchodním směrem do Leštinky.  

Pro variantu A vyhověl doporučený parametr Cp ve všech případech oblouků  

kromě oblouku R3 a R4 z důvodu nejmenšího doporučeného poloměru vydutého oblouku R4 . 

 

6.1.3 Úpravy a demolice 

 

Navržená varianta A je vedena 400 m po stávající komunikaci, tento úsek je nutno 

stavebně upravit na šířkové uspořádání S 9,5/70. Je navržena i výšková úprava trasy, proto je 

nutné upravit stávající vrstvy PK nebo zemního tělesa. Ve staničeních 63,630 00, 63,785 00  

a 64,230 00 km je nutno provést připojení sjezdů k lesním cestám a cestám k obydlené 

zástavbě. Ve staničení 64,125 00 je nutno vystavět nový propustek pro umožnění průtok 

potoku pod PK a umožnění migrace drobných živočichů mezi biocentry. U této varianty je 

minimalizace zemních prací dosažením použitím zárubních a opěrných zdí. 
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6.2 Varianta B 

 

Varianta B je nejkratší z předložených variant a měří 1455,4 m. Tato varianta je stejně 

jako varianta A navržena pro návrhovou rychlost nv = 70 km/h. Obdobně jako u varianty je 

splněn požadavek zadavatele na kategorii šířkového uspořádání S 9,5/70. Významný prvek 

varianty B je vhodně umístěná dlouhá přímá, která tečuje obě šikany a napřimuje tak stávající 

stav PK. 

 

6.2.1 Směrové řešení 

 

Trasa varianty B začíná stejně jako u varianty A ve staničení 63,600 00 km silnice 

II/150 a začíná krátkou přímou o délce 5,11 m do staničení 63,605 11 km, kde navazuje 

pravotočivý oblouk o poloměru R1 = 330 m s krajními symetrickými přechodnicemi o 

délkách L1,2 = 70 m a parametry A1,2 = 151,99 m. Následuje od staničení 63,769 29 km krátká 

přímá o délce 9,57 m, navazující protisměrný levotočivý oblouk o poloměru R2 = 350 m  

s krajními symetrickými přechodnicemi o délkách L3,4 = 70 m a parametry A3,4 = 151,99 m. 

Na přechodu mezi vstupní přechodnicí a kružnicí se komunikace odklání od stávajícího stavu. 

Po tomto oblouku následuje přímá od staničení 64, 040 97 km do 64,049 65 km. Dále trasa 

pokračuje v protisměrném pravotočivém oblouku o poloměru R3 = 350 m s krajními 

symetrickými přechodnicemi o délkách L5,6 = 70 m a parametry A4,6 = 151,99 m. Tímto 

obloukem je tečován vrchol severozápadní šikany. Po tomto oblouku následuje dlouhá přímá 

o délce 619,06 m, která tečuje druhou, jihovýchodní šikanu a přivádí variantu B na trasu 

stávající komunikace a včleňuje se do ní levotočivým obloukem o poloměru R4 = 330 m  

s krajními symetrickými přechodnicemi o délkách L7,8 = 70 m a parametry A7,8 = 151,99 m. 

Následuje přímá od délce 30,22 m do konce úseku ve staničení 65,055 36 km. Tato varianta 

směrově nezasahuje do chráněného území přírodní rezervace Stvořidla a tím nenarušuje 

ekosystém místního biocentra.  
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6.2.2 Výškové řešení 

 

Niveleta varianty B stejně jako u varianty A začíná ve stávající výšce 466,68 m.n.m.  

od které pokračuje stoupavým sklonem 5,20 % v délce L1 = 187,12 m, kdy ve staničení 

63,786 87 km přechází ve vypuklý výškový oblouk o poloměru R1 = 4000 m. Tento oblouk 

končí ve staničení 64,07087 km a niveleta pokračuje přímým úsekem v klesajícím spádu 

 -1,90 % o délce L2 = 130,58 m až do staničení 64,188 19 km, kde začíná vydutý výškový 

oblouk o poloměru R2 = 7000 m. Ve vrcholu tohoto vydutého oblouku je stanovena 

maximální hloubka zářezu vyskytující se v této variantě a to 5,2 m. 

 Po tomto oblouku následuje úsek s navrženou niveletou s výškovým rozdílem oproti 

stávajícímu terénu až 9,5 m a je nutno zvážit zda pro tento úsek dlouhý 125 m od staničení 

64,375 00 až po staničení 45,500 00 km není potřeba vystavět mostní konstrukci. Tato mostní 

konstrukce není předmětem této BP. Tento úsek lze řešit také velmi vysokými vstevnatými  

násypy vyztuženými geomřížemi.  

Po předchozím oblouku následuje od staničení 64,372 48 km stoupající přímý úsek  

o délce L3 = 183,24 m a sklonu 0,95 %. Ve staničení 64,555 71 km začíná vypuklý výškový 

oblouk o poloměru R3 = 3200 m, který končí až ve staničení 64,730 14 km. Niveleta dále 

klesá v přímém úseku dlouhém L4 = 128,26 m a ve sklonu -4,50 %. Ve staničení  

64,858 27 km je niveleta zaoblena vydutým výškovým obloukem o poloměru R4 = 2000 m, 

který končí ve staničení 65,018 27 km. Do konce úseku je niveleta přivedena přímým úsekem 

o délce 37,11m a sklonem 3,50%. 

Ve výškovém řešení varianty B bylo také posuzován doporučený parametr Cp 

 a ten nevyhověl v případě oblouků R3 a R4. 

 

6.2.3 Úpravy a demolice 

 

Stejně jako u varianty A, tak i zde bude nutno provést v úsecích, kde varianta 

koresponduje se stávající trasou výškové a šířkové uspořádání. Sjezdy k lesním cestám a 

obydlené zástavbě budou muset být napojeny ve staničeních 63,625 00; 63,788 00 

 a 64,230 00 km. Stávající propustek ve staničení 64,152 63 km bude muset být rozšířen 

 nebo vhodně stavebně upraven aby plnil svůj účel i pro nově navržený stav. 
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6.3 Varianta C 

 

Varianta C je jako jediná navržena na návrhovou rychlost nv = 60 km/h a tomu jsou 

uzpůsobeny i všechny její návrhové prvky. Varianta C je dlouhá 1467,2 m a je nejdelší 

z předkládaných variant. Tato varianta je také nejpočetnější na entity směrového vedení 

(obsahuje 7 oblouků se symetrickými přechodnicemi). 

 

6.3.1 Směrové řešení 

 

Díky sníženým návrhovým parametrům je varianta C vedena v trase stávajícího stavu 

avšak za dodržení normových návrhových parametrů. Úsek kritických šikan je vyřešen skrze 

dva stejnosměrné oblouky a dlouhý přímý úsek. Varianta C stejně jako ostatní varianty A a B 

začínají ve staničení 63,600 km stávající komunikace II/150 ve směru od Vilémovic. Varianta 

C začíná velmi krátkým přímým úsekem délky 3,63 m a po něm navazuje pravotočivý oblouk 

o poloměru R1 = 330 m s krajními symetrickými přechodnicemi délky L1,2 = 70 m  

a parametry A1,2 = 151,99 m. Dále navazuje krátká přímá o délce 12,95 m a po ní protisměrný 

levotočivý oblouk o poloměru R2 = 330 m s krajními symetrickými přechodnicemi délky  

L3,4 = 70 m a parametry A3,4 = 151,99 m. Následuje přímý úsek o délce 38,80 m, po kterém je 

naprojektován pravotočivý protisměrný oblouk o poloměru R3 = 330 m s krajními 

symetrickými přechodnicemi délky L5,6 = 60 m a parametry A5,6 = 140,71 m. Tímto obloukem 

je tečována severozápadní šikana a následuje přímá o délce 144,61 m mezi dvěma 

stejnosměrnými oblouky, jenž splňuje podmínku L přímá ≥ 2 * vn . Následně je naprojektován 

stejnosměrný pravotočivý oblouk o poloměru R4 = 250 m s krajními symetrickými 

přechodnicemi délky L7,8 = 60 m a parametry A7,8 = 122,47 m. Tento oblouk tečuje 

jihovýchodní šikanu. Následuje krátká mezipřímá o délce 7,88 m a dále protisměrný 

levotočivý oblouk o poloměru R5 = 250 m s krajními symetrickými přechodnicemi délky 

 L9,10 = 60 m a parametry A9,10 = 122,47 m.  Po další mezipřímé o délce 13,31 m, kterou trasa 

vbíhá do trasy stávajícího stavu komunikace navazuje protisměrný pravotočivý oblouk 

 o poloměru R6 = 250 m s krajními symetrickými přechodnicemi délky L11,12 = 60 m 

 a parametry A11,12 = 122,47 m. Následuje krátká mezipřímá o délce 0,92 m, po které 

následuje poslední protisměrný levotočivý oblouk o poloměru R7 = 250 m s krajními 

symetrickými přechodnicemi délky L13,14 = 60 m a parametry A13,14 = 122,47 m. Trasu 

ukončuje v konci úseku přímá o délce 20,77m. 
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6.3.2 Výškové řešení 

 

Niveleta varianty C stejně jako u předchozích variant A a B začíná ve výšce stávající 

komunikace 466,68 m.n.m. a jde v přímém úseku o délce L1 = 170,61 m ve sklonu 5,20 %. 

Ve staničení 63,770 38 km začíná vypuklý výškový oblouk o poloměru R1 = 5000 m končící 

ve staničení 64,155 38. V průběhu tohoto oblouku jsou místa, jejichž rozdíl výšky nivelety 

 a stávajícího terénu činí až 6,5 m. Proto nejvyšší násyp této varianty dosahuje až 6,5 m. 

Následuje přímý klesající úsek o délce L2 = 215,62 m ve sklonu -2,50 %. V tomto přímém 

úseku je navržen nejvyšší násyp varianty C výšky až 6,2 m. Následuje ve staničení 

 64,415 93 km vydutý výškový oblouk o poloměru R2 = 2000 m do staničení 64,460 93 km. 

Následuje přímý stoupající úsek o délce L3 = 92,05 m a sklonu 2,00 % do staničení 

 64, 552 96 km. Dále následuje vypuklý výškový oblouk o poloměru R3 = 3200 m končící 

 ve staničení 64,773 76 km uvozující přímý klesající úsek délky L4 = 69,87 m ve sklonu 

 -4,85 %. Následuje ve staničení 64,845 07 km poslední výškový vydutý oblouk o poloměru  

R4 = 2000 m končící ve staničení 65,012 02 km a do konce úseku je niveleta dovedena 

přímým úsekem ve stoupavém sklonu 3,50 % a délce L5 = 55,24 m.  

V návrhu výškového řešení varianty C (i všech variant A,B,C) bylo vypočítáno 

návrhového parametru Cp, který nevyhověl mezi oblouky  R2 a R3 a dále mezi oblouky  

R3 a R4.  Vzhledem k velmi obtížným výškovým poměrům řešeného území nebylo možné 

vždy tento parametr splnit. Vždy je však dodržena minimální doporučená hodnota výškových 

oblouků.  

 

6.3.3 Úpravy a demolice 

 

Varianta C je vedena maximálně po stávající trase a proto je nutné i zde provést 

stavební úpravy na rozšíření stávající komunikaci na kategorii S 9,5 a také výšková úprava 

vrstev vozovky i zemního tělesa. Ve staničeních 63,630 00; 63,790 00 a 64,232 00 km je 

nutno napojit sjezdy k lesním cestám a obydlené zástavbě. Rovněž se musí vhodně stavebně 

upravit propustky ve staničeních 64,154 00 a 64,781 00 km. Návrh trasy je z důvodu 

minimalizace zemních prací vybaven opěrnými a zárubními zdmi. Tyto konstrukce musí být 

řádně zhotoveny ve stanovených úsecích. 
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Obrázek 18: Předložený variantní návrh přeložky II/150 (Zdroj: vlastní obrázek) 

7 Technicko-dopravně ekonomické zhodnocení návrhů variant 
 

Řešená oblast vymezena geodetickým zaměřením byla řádně prozkoumaná i osobní 

prohlídkou daného území včetně jeho širších místních souvislostí. Po mnoha návrzích jsou 

předloženy tři varianty návrhu (viz. Obrázek 17) ve výškovém i směrovém řešení. Po 

posouzení stávajícího stavu je zřejmé, že přeložka II/150 ve své nové trase výrazně zkvalitní 

jízdní komfort a zvýší bezpečnost řešeného úseku pro výhledové období.   

Bylo vyhotoveno technicko-dopravně ekonomické zhodnocení (viz Tabulka 1) tří 

variant za pomocí stupnice hodnocení 1-5. Přičemž 1 – nejlepší, 5 – nejhorší. Tato stupnice 

hodnocení byla zvolena, z důvodu kompenzace důležitosti určitých hodnotících parametrů 

(návrhová rychlost, územní zásah do přírodní rezervace Stvořidla, výška investičních 

nákladů). Podle tohoto zhodnocení variant byla doporučena varianta B, která bude dále 

rozpracována do podrobnější tématiky. 
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Poř. 
Ukazatel 

Jedn. Varianta Zhodnocení 

č.  A B C A B C 

1.  Délka trasy m 1465,0 1455,4 1467,2 2 1 3 

2.  Poměr délek oblouků a přímek 
O

P













  - 

1,287 1,164 1,418 2 3 1 

3.  Průměrná hodnota středového úhlu 

směrových oblouků (s) 

g 9,534 9,301 9,992 2 1 3 

4.  Průměrný poloměr směrových oblouků m 382,5 340 284,3 1 2 4 

5.  Min. hodnota poloměru směrového oblouku 

(Rmin) 

m 330 330 250 2 2 4 

6.  Trasa navržena na návrhovou rychlost (nv) km/h 70 70 60 1 1 4 

7.  Délka úseku s max. stoupáním  

(smax = 6 %) 

m - - - - - - 

8.  Součet rozdílů překonaných výšek (h) m 53,75 44,98 53,13 4 1 3 

9.  Min. hodnota poloměru zakružovacích 

oblouků (Rmin) 

m 2000 2000 2000 3 3 3 

10. Objem zemních prací m3 65300 55332 54011 5 3 2 

11. Délka opěrných a zárubních zdí m 617 397 531 5 1 3 

12. Počet uvažovaných mostů ks 0 1 0 1 5 1 

13. Územní zásah do přírodní rezervace 

Stvořidla 

- ANO NE NE 5 1 1 

14. Estetika a plynulost trasy - VELMI 

VHODNÉ 

VHODNÉ NEVHOD

NÉ 
1 2 4 

15. Spotřeba pohonných látek při průjezdu  Kč 4,09 3,97 4,21 4 2 3 

16. Výška přibližných investičních nákladů Kč 91 

 750 000 

116 

000 000 

80 

 500 00 

3 5 1 

 CELKEM     41 33 40 

 

Tabulka 1: Technicko-dopravně ekonomické zhodnocení variant (Zdroj: vlastní tabulka) 
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Tabulka 2: Nejmenší dovolené poloměry směrových oblouků (Zdroj: ČSN 73 6101) 

Tabulka 3: Rozšíření jízdního pruhu ve směrovém oblouku (Zdroj: ČSN 73 61 01) 

8 Doporučená varianta B 
 

8.1 Návrh směrového vedení trasy 

 

Pro napřímení stávajícího stavu lesního úseku byl použit návrh dle normy ČSN 73 6101 

Projektování silnic a dálnic. V trase vítězné varianty B (dále už jen v trase) byl použit 

(dle Tabulky 2) nejmenší poloměr směrového oblouku Rmin = 330 m pro návrhovou rychlost 

nv = 70 km/h a dostředný sklon 4,5 %. Vzhledem k použitému poloměru směrového oblouku 

není potřeba pro jízdní pruh provádět rozšíření (viz. Tabulka 3). Přechodnice jsou v této trase 

navrženy jako křivka klotoida s délkou Lpřechodnice = vn = 70 m. Tento návrh byl umožněn 

z důvodu případu klopení jízdního pásu kolem jeho osy. 
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Tabulka 4: Nejmenší poloměry vypuklých výškových oblouků (Zdroj: ČSN 736 6101) 

Tabulka 5: Nejmenší poloměry vydutých výškových oblouků (Zdroj: ČSN 736 6101) 

 

8.2 Návrh výškového vedení trasy 

 

Vypuklé (konkávní) výškové oblouky byly pro návrhovou rychlost nv navrženy  

na nejmenší dovolenou hodnotu pro zastavení z normy ČSN 73 6101 (viz. Tabulka 4) 

a to Rmin= 3200 m. Navržené poloměry nivelety v trase jsou: R1 = 4000 m a R3 = 3200 m.  

Vyduté (konvexní) výškové oblouky byly pro návrhovou rychlost nv navrženy  

na nejmenší doporučenou hodnotu z normy ČSN 73 6101 (viz. Tabulka 5) a to Rmin= 2000 m. 

Poloměry vyskytující se v návrhu nivelety trasy jsou R2 = 6000 m a R4 = 2000 m. 

Pro větší plynulost nivelety trasy byly pro přímkové úseky mezi oblouky opačného 

smyslu vypočítán doporučené délky Cp podle vzorce: Cp = 100*vn
2 / Rv  

Tato doporučená délka vyhověla, mimo oblouky R3 a R4. Kde by musel být zmenšen poloměr 

vydutého výškového oblouku a tím už by nebyla dodržena hodnota dána ČSN 73 6101. 

Ve výškovém řešení nivelety se nachází oblast ve staničení 64,375 00 až 64,500 00 km 

s velkým rozdílem výšky nivelety a stávajícího terénu. Proto je do tohoto úseku navržena 

mostní konstrukce. 
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8.3 Příčné sklony v trase 

 

V přímých úsecích nově navržené trasy II/150 byl zvolen základní příčný sklon 2,5 % 

podle ČSN 73 6101. Ve směrových obloucích a přechodnicích bylo navržení klopení kolem 

osy jízdního pásu, protože žádný oblouk nesplňoval požadovaný poloměr oblouku pro 

základní příčný sklon v obloucích.  

 

8.3.1 Výpočet délky vzestupnice, dopočet délek 

 

 Délka vzestupnice 

 

 ∆s =
p2−p1

Lvz
∗ a´ →  Lvz =

p2−p1

∆s
∗ a´ =

4,5−(−2,5)

1
∗ 3,75 = 26,25 m 

 

  p1 = 2,5 % 

  p2 = 4,5 % 

  a´ = a + v = 3,50 + 0,25 = 3,75 m 

  ∆smax = 1 (viz. Tabulka 6) 

 

 Dopočet délek 

 

 L2,5% =
p2−p1

∆s
∗ a´ =

2,5−(−2,5)

1
∗ 3,75 = 18,75 m 

 

 L0% =
p2−p1

∆s
∗ a´ =

0−(−2,5)

1
∗ 3,75 = 9,38 m 

 

 

 
Tabulka 6: Největší a nejmenší sklony vzestupnice (Zdroj: ČSN 73 6101) 

 

 

 

 

 

 

 



 

29 

 

8.3.2 První směrový oblouk R1 = 330 m 

 

 TP1 63,605 11 základní příčný sklon – 2,5 % 

  63,614 49 klopení – 0 % 

  63,623 86 klopení – 2,5 % 

  63,631 36 dostředný sklon – 4,5 % 

 

  63,743 04 dostředný sklon – 4,5 % 

  63,750 54 klopení – 2,5 % 

  63,759 92 klopení – 0 % 

 PT1   63,769 29 základní příčný sklon – 2,5 % 

 

8.3.3 Druhý směrový oblouk R2 = 350 m 

 

 TP2 63,778 85 základní příčný sklon – 2,5 % 

  63,788 23 klopení – 0 % 

  63,797 60 klopení – 2,5 % 

  63,805 10 dostředný sklon – 4,5 % 

 

  64,014 72 dostředný sklon – 4,5 % 

  64,022 22 klopení – 2,5 % 

  64,031 60 klopení – 0 % 

 PT2   64,040 97 základní příčný sklon – 2,5 % 

 

8.3.4 Třetí směrový oblouk R3 = 350 m 

 

 TP3 64,049 65 základní příčný sklon – 2,5 % 

  64,059 03 klopení – 0 % 

  64,068 40 klopení – 2,5 % 

  64,075 90 dostředný sklon – 4,5 % 

 

  64,188 79 dostředný sklon – 4,5 % 

  64,196 29 klopení – 2,5 % 

  64,205 66 klopení – 0 % 

 PT3   64,215 04 základní příčný sklon – 2,5 % 

 

 

 

 

 



 

30 

 

8.3.5 Čtvrtý směrový oblouk R4 = 330 m 

 

 TP3 64,834 10 základní příčný sklon – 2,5 % 

  64,843 48 klopení – 0 % 

  64,852 85 klopení – 2,5 % 

  64,860 35 dostředný sklon – 4,5 % 

 

  64 998 88 dostředný sklon – 4,5 % 

  65 006 38 klopení – 2,5 % 

  65,015 75 klopení – 0 % 

 PT3   65,025 13 základní příčný sklon – 2,5 % 

 

8.4 Podélné sklony v trase 

 

Dle pokynu zadavatele byla navržena komunikace s návrhovou kategorií S 9,5/70. 

Území bylo vyhodnoceno jako pahorkovité a proto (viz. Tabulka 7) byl dle normy  

ČSN 73 6101 určen maximální podélný sklon jako 6 %. Minimální podélný sklon byl 

stanoven jako 0,5 %, aby zajistil bezpečný odtok vody z povrchu vozovky Podélné sklony 

nivelety trasy se jsou dány členitostí řešeného území a v navržené trase se pohybují 

v intervalu 0,95 % až 5,20 %. 

 

Tabulka 7: Největší dovolené podélné sklony (zdroj: ČSN 73 6101 Z2) 
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8.5 Výsledné sklony v trase 

 

Výsledný sklon jízdního pásu m v % je určen vztahem: 

𝑚 =  √𝑠2 + 𝑝2 

Hodnoty maximálního výsledného sklon jsou uvedeny v ČSN 73 6101 Z1 pro řešené 

území a návrhovou kategorii silnice. Pro navrženou trasu při maximálních přípustných 

podélných a příčných sklonech vyhovuje (viz Tabulka 8). 

𝑚 =  √𝑠2 + 𝑝2 =  √62 + 4,52 = 7,5 % 

V trase je navržen maximální podélný sklon pouze 5,2 %, výsledný sklon v navržené 

trase vyhovuje (viz. Tabulka 8). Minimální výsledný sklon je dán hodnotou 0,5 % a vyhovuje 

ve všech místech trasy pro plynulý odtok vody z povrchu vozovky. 

𝑚 =  √𝑠2 + 𝑝2 =  √5,22 + 4,52 = 6,88 % 

k 

Tabulka 8: Největší dovolené výsledné sklony podle druhu území a použité návrhové kategorie silnice 

 (Zdroj: ČSN 73 6101 Z2) 

8.6 Bezpečnostní zařízení 

 

Na navržené trase je navrženo zábradlí schváleného typu. Svodidlo se umisťuje u 

násypů vyšších než 3 m a u zárubních a opěrných zdí. Na mostním objektu je navrženo 

zábradelní svodidlo schváleného typu. V celé délce návrhu jsou navrženy v nezpevněné části 

krajnice směrové sloupky ve vzdálenosti 50 m v přímém úseku. V oblouku jsou směrové 

sloupky navrženy ve vzdálenosti 20 m. 
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8.7 Odvodnění 

 

Odvodnění vozovky a zemní pláně návrhu silnice II/150 je provedeno pomocí 

podélného a příčného sklonu. Příčný sklon je navržen jako střechovitý v hodnotě 2,5 %. 

V obloucích se mění základní střechovitý sklon na sklon jednostranný dostředný. Voda odtéká 

z povrchu vozovky přes jízdní pás, vodící proužek, zpevněnou krajnici a nezpevněnou 

krajnici ve sklonu 8 %. Voda je dále sváděna po svahu zemního tělesa, příkopech, nebo 

v drenážích a žlabech opěrných či zárubních zdí. K dostatečnému odvodnění přispívají také 

navržené propustky. 

 

8.8 Sjezdy na účelové komunikace 

 

Trasa návrhu protíná čtyři účelové komunikace. Z návrhu trasy byly napojeny pomocí 

sjezdů účelové komunikace vedoucí k obydlené zástavbě a lesním cestám určených 

k vyvážení dřeva a zemědělským účelům. 

 

8.8.1 Pravostranný sjezd ve staničení 63,625 00 km 

 

Jedná se o sjezd na účelovou komunikace se zpevněným asfaltovým povrchem 

zajišťující dopravní obslužnost přilehlé obydlené zástavbě obecní části Pavlíkov. Nároží mají 

poloměr R = 5 m a R = 25 m. 

8.8.2 Oboustranný sjezd ve staničení 63,788 00 km 

 

Jedná se o oboustranný sjezd, na pravé straně k přístupu na nezpevněnou lesní cestu, 

poblíž které je prostor pro skladování dřeva vyváženého z přírodní rezervace. Nároží o 

poloměru 10 a 5 m. Na levé straně se jedná o sjezd s propustkem na zpevněnou účelovou 

komunikace k rodinné zástavbě s asfaltovým povrchem. Nároží o poloměrech 5 m. 

8.8.3 Levostranný sjezd ve staničení 64,230 00 km 

 

Jedná se o sjezd s propustkem na účelovou komunikaci sloužící k přístupu do lesního 

porostu na severní straně návrhu s nezpevněným povrchem. Tímto sjezdem bude umožněno 

zemědělské a lesnické technice vstupu do lesního porostu. Nároží o poloměru 8 a 3 m. 
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8.9 Objekty v trase návrhu 

 

V trase návrhu se vyskytují objekty pozemní komunikace: mostní objekt, propustky, 

opěrné a zárubní zdi. Tyto objekty napomáhají správnému fungování návrhu celku pozemní 

komunikace a minimalizuje zemní práce. 

 

8.9.1 Mostní objekt ve staničení 64,375 00 až 64,500 00 km 

 

Mostní konstrukce byla navržena za účelem překlenutí hlubokého údolí, jež by 

znamenalo velké objemy zemních prací a to násypu výšky až 9,7 m. Mostní konstrukce je 

navržena podle ČSN 73 62 01. Předběžný návrh mostu je proveden jako železobetonový 

trámový. Založení mostu je navrženo na vrtaných pilotách. Spodní stavba je navržena jako 

železobetonová. Pro usnadnění výstavby je most směrově v přímé. Výškově je most veden 

v přímém úseku se stoupající niveletou v podélném sklonu 0,95 %. Mostní objekt bude 

vybaven zábradelním svodidlem zakotveným v římse mostu. Tento most je klasifikován jako 

náročná stavba a je nutné k ní tak přistupovat, proto je nutné provést technickou studii 

společně s řadou geotechnických a statických posouzení. Mostní objekt nebyl předmětem 

řešení této BP, byly pouze předběžně navrženy jeho základní charakteristiky a umístění 

v trase. 

Základní charakteristiky předběžně navržené mostní konstrukce 

 Počet polí    3 

 Druh mostovky    horní mostovka 

 Délka přemostění    125 m 

 Rozpětí jednotlivých polí  40 m, 45 m, 40 m 

 Volná šířka mostu   9,5 m 

 Šířka mostu     12 m 

 Max. výška mostu nad terénem 10 m 

 

 

 

 



 

34 

 

8.9.2 Propustek ve staničení 64,152 63 km návrhu 

 

Jedná se stávající o šikmý trubní propustek s DN = 500 mm z betonových trub, který 

bude opraven a prodloužen na délku 28 m. Propustek bude určen pro průtok místního potoku 

pod zemním tělesem pozemní komunikace. Výška násypu min 1.6 m.       

 

8.9.3 Propustek ve staničení 64,900 00 km návrhu  

 

Jedná se o nově budovaný tlamový propustek TUBOSIDER o délce 26 m. Propustek je 

tvořený ocelovým segmentovým zvlněným plechem o rozměru segmentů 1,2 x 2,6 m. Který 

bude zahlouben do zemního tělesa. Předběžně je navrženo DN = 1000 mm pro dostatečný 

průtok vody a také pro migraci drobných zvířat.   

 

8.9.4 Opěrné a zárubní zdi 

 

V trase návrhu jsou navrženy opěrné a zárubní zdi pro zmenšení objemů zemních prací 

a minimalizaci prostoru zabíraného stavbou zemního tělesa pozemní komunikace. Tyto zdi 

jsou navrženy předběžně, je nutno každou opěrnou a zárubní zeď staticky posoudit a upřesnit 

její rozměry. Podobně je nutno pro každou zeď provést geotechnické posouzení. Opěrné zdi 

jsou navrženy jako železobetonové. Zárubní zdi jsou tvořeny gabiony. Opěrné zdi nebyly 

předmětem řešení této BP, bylo pouze navrženo jejich umístění v průběhu trasy. 

 

8.10 Ochrana životního prostředí a krajiny 

 

Trasa byla navržena s ohledem na ŽP a zejména na chráněné území přírodní rezervace 

Stvořidla polohovaném v řešeném území. Návrh je maximálně šetrný k ekosystému biocentra 

rezervace. Navrhované propustky a mostní objekt mohou sloužit i pro migraci drobné zvěře 

jako biokoridory. Návrh trasy byl proveden tak, aby vytvářel minimálně rušivý efekt v lesním 

úseku.  
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8.11 Propočet nákladů 

 

Byl vypracován přibližný propočet návrhu přeložky trasy silnice II/150, který byl 

stanoven podle investičních nákladů ÚÚR ceny konstrukcí a úkonů jsou aktualizované v roce 

2012. Do propočtu byla zahrnuta rezerva 20 %. Pro stavbu byla použita sazba DPH 14 %. 

 

Druh práce 

 

Položka 

Měrná 

jednotka 

Jednotková 

cena 

Počet 

jednotek 

Cena 

celkem [Kč] 

 Kácení stromů (kmen do 

300mm) 

 

ks 

 

127 

 

167 

 

21 209 

Přípravné 

práce 

s lesním 

porostem 

Odstranění pařezů  

(kmen do 300 mm) 

 

ks 

 

225 

 

180 

 

40 500 

 Ocenění dřevin a určená 

náhradní výstavba 

- - - 10 247 503 

 Sejmutí ornice 

s přemístěním do 500 m 

m3 126 8900 1 121 400 

Zemní práce Násypy pro liniové stavby m3 45 31262 1 406 790 

 Výkopy pro liniové stavby m3 67 25163 1 685 921 

Odstranění 

povrchu 

stávající 

komunikace 

 

Frézování stávajícího 

asfaltového povrchu 

 

m2 

 

270 

 

4875 

 

1 316 250 

Konstrukce 

vozovky 

Skladba 
D1 - N -1 -IV - P II 

 

 

m2 

 

1295 

 

13823 

 

17 900 785 

Mostní 

konstrukce 

monolitická betonová 

nepředpjatá mostovka 

 

m2 

 

30 311 

 

1500 

 

45 466 500 

Opěrné a 

zárubní zdi 

 

betonové a gabionové zdi 

 

bm 

 

14138 

 

397 

 

5 612 775 

Rezerva 20 % na ostatní výdaje, bezpečnostní zařízení, propustky a ostatní 

konstrukce mostního objektu 

 

16 963 927 

 

Celková cena stavebního díla bez DPH 

 

101 783 560 

 

Celková cena stavebního díla s DPH 14% 

 

116 033 258 

 

Tabulka 9: Přibližný propočet nákladů stavebního díla (Zdroj: vlastní tabulka) 
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9 Závěr 
 

Předmětem této bakalářské práce je návrh variantního řešení trasy silnice II/150 v části 

lesního úseku mezi obcemi Vilémovice – Pavlíkov a Leštinka u Světlé nad Sázavou. Práce 

obsahuje výsledky dopravního průzkumu a analýzu nehodovosti na řešeném úseku 

s přihlédnutím na bezpečnostní opatření. Stávající stav silnice II/150 je nevyhovující zejména 

z hlediska směrového vedení, bezpečnosti a plynulosti trasy. 

V rámci vyhledávací studie byly předloženy tři varianty návrhu. Všechny varianty byly 

navrženy, aby vhodně napřímily stávající stav směrového vedení trasy a zároveň významně 

nezasahovaly do chráněného území přírodní rezervace Stvořidla. Tyto varianty byly 

podrobeny dopravně-technicko ekonomickému zhodnocení a následně vybrána jedna 

doporučená varianta, která byla podrobněji rozpracována. V práci jsou používány platné 

normy a legislativa. V trase řešení je navržen mostní objekt, kterému je potřeba věnovat větší 

pozornost z hlediska technických a ekonomických důvodů.  

Stávající silnice II/150 je vedena v neakceptovatelných směrových poměrech a její 

rekonstrukce by značně zvýšila bezpečnost provozu a jízdní komfort. Návrh přináší 

ekologické výhody řešenému území (zvláště pak přírodní rezervaci Stvořidla). 
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10 Fotodokumentace 
 

 

Obrázek 19: Začátek úseku průjezdu lesem – stávající stav (Zdroj: vlastní fotografie) 

 

Obrázek 20: Severozápadní šikana – směr Leštinka (Zdroj: vlastní fotografie) 
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Obrázek 21: Jihovýchodní šikana – směr Leštinka (Zdroj: vlastní fotografie) 

 

Obrázek 22: Jihovýchodní šikana – pohled do hlubokého údolí přírodní rezervace Stvořidla (Zdroj: vlastní 

fotografie) 
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Obrázek 23: Pohled na stávající sjezd lesní cesty určené k vývozu dřeva (Zdroj: vlastní fotografie) 

 

Obrázek 24: Oboustranný sjezd k obydlené zástavbě a lesní cestě určené k vývozu dřeva (Zdroj: vlastní 

fotografie) 
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