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 The topic of my thesis is to design the relocation of the road II/374 Rájec - 

Doubravice. The route begins on the road II/377 and connects onto the road II/374. The 

suggestion has been established at the level according to the requirements of the study. Part of 

the thesis is to draft a relocation within the corridors defined by the Land Use Plan Rájec - 
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SN    eská štátna norma 

B.p.v.          Balt po vyrovnaní (výškový systém) 

k.ú.   katastrálne územie 

m.n.m.   metre nad morom 

OK   okružná križovatka 

PÚK   priese ná úrov ová križovatka 

PK   pozemná komunikácia 

RPDI   ro ný priemer denných intenzít 

SÚK   stykový úrov ová križovatka 

SD R   editelství silníc a dálnic eské republiky 

TP   technické podmienky 

ÚP   územný plán 

ŽP   životné prostredie 

Vn   návrhová rýchlos
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1 Úvod 

 V diplomovej práci je riešená preložka cesty II/374 Rájec – Doubravice v meste Rájec 

- Jest ebí, ktorá je situovaná na západnej strane mesta. Z dôvodu toho, že ide o líniovú stavbu 

spojujúcu bod A s bodom B, bolo nutné sa vysporiada  s výškovým profilom terénu. Preložka 

cesty II/374 odbo uje z ul. Komenského a po prevažne po nohospodárskych plochách 

pokra uje v blízkosti rieky Svitavy mimo zastavené územie mesta až k napojení na cestu 

II/377, na ul. 9. kv tna. Preložka cesty je prevedená v súladu s platným územným plánom 

mesta Rájec – Jest ebí.  

 Cie om diplomovej práce je riešenie smerového vedenia preložky mimo zastavané 

územie pre plynulý pohyb motorových vozidiel prechádzajúcich mestom. Diplomová práca 

rieši preložku cesty II/374, vrátane vyriešenia napojení na stavajúce miestne komunikácie, 

vyriešenie úrov ových križovatiek. Na trase sú tri okružné križovatky a dve z nich sú riešené 

variantne, jedna ako styková križovatka a druhá ako priese ná križovatka. Diplomová práca je 

spracovaná v rozsahu štúdie. Jednotlivé návrhy sú vypracované pod a platných noriem. 
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2 Identifika né údaje stavby 

2.1 Stavba  

Názov stavby:   Preložka cesty II/374 Rájec - Doubravice 

Miesto stavby:  Intravilán a extravilán v meste Rájec v smere na Doubravice 

Katastrálne územie: K.ú. 739905 Rájec nad Svitavou 

Druh stavby:  Dopravná – Preložka cesty, novostavba

2.2 Zadavate   

Meno:  Vysoká škola bá ská – Technická univerzita Ostrava, fakulta 

stavebná 

Adresa:   Ludvíka Podéšt  1875/17, 708 33 Ostrava – Poruba 

Telefón:   597 321 318 

Fax:   597 321 356 

E-mail:   fast@vsb.cz 

2.3 Dodavate

Meno:   Bc. Marek Surov ík 

E-mail:   marek.surovcik@gmail.com 



Diplomová práca:  FAST, VŠB - TUO 
Preložka cesty II/374 Rájec - Doubravice  Bc. Marek Surov ík

14 

3 Zdôvodnenie štúdie 

 Dôvodom prevedenia štúdie je nutnos  odvedenia zna ne ve kej dopravnej premávky 

na ceste II/374 mimo stred mesta Rájec – Jest ebí. Stávajúca cesta II. triedy svojimi 

parametrami neodpovedá dnešným požiadavkám a hustote premávky. Prevedená štúdia rieši 

trasovanie cesty mimo Rájec v smere na Doubravice, šírku a alšie parametre, aby cesta II. 

triedy spl ovala požiadavky na plynulú jazdu a zmiernila hustotu premávky v meste Rájec. 

Odklonením premávky mimo Rájec bude v meste menej prašnosti a hluku z dopravy. 

3.1 Súlad s územným plánom 

 V územnom pláne mesta Rájec – Jest ebí je na výkrese nazvanom: „Hlavní výkres 

v etne regulativ “ v mierke 1:5000 znázornené trasovanie cesty II a III triedy, vrátane 

koridoru šírky 15 – 25 m na každú stranu osy cesty. Tato štúdia plne rešpektuje územný plán 

mesta, ktorý bol schválený zastupite stvom mesta Rajec – Jest ebí na ich zasadaniu, ktoré sa 

konalo d a 18. februára 2004 a vydaný obecne záväznou vyhláškou . 1/2004, ktorá 

nadobudla ú innosti pätnástym d om od d a jej vyvesenia na úradnej doske Mestského úradu 

Rajec – Jest ebí, t.j. 5.3.2004. [13] 

3.2 Ciele štúdie 

 Cie om štúdie je vedenie trasy preložky cesty II/374 v koridore vymedzeným 

územným plánom mesta Rájec – Jest ebí. Odvedenie pomerne ve kej intenzity dopravy mimo 

stred mesta. alším cie om je prevedenie tranzitnej dopravy mimo zastavané územie mesta 

Rájec – Jest ebí, zlepšením bezpe nosti jazdy, technických parametrov komunikácie 

a zvýšenie komfortu pre prejazd vozidiel. 

Obr. 1 - Výstrižok z územného plánu mesta Rájec – Jest ebí [14] 
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4 Stanovenie záujmovej oblasti 

 Mesto Rájec - Jest ebí sa rozkladá v Juhomoravskom kraji v okrese Blansko na ploche 

15,66 km2. Mesto leží cca 8 km na sever od mesta Bansko a do Brna je to cca 30 km. Na 

východ od mesta za ína Chránená krajinná oblas  Moravský kras, preto je mesto ozna ované 

ako brána Moravského krasu. Rájec - Jest ebí tvorí rozhranie medzi Drahanskú vrchovinou 

a eskomoravskú vyso inou. Mesto leží na sútoku rieky Svitavy a rieky Býkovky, ale vä šia 

as  mesta leží na oboch brehoch rieky Svitavy, ktorá vytvára ráz krajiny. Mesto Rájec - 

Jest ebí pretína železni ná tra  v smere z Brna do smeru eská T ebová. Priemerná 

nadmorská výška je 295 m n. m. V meste žije viacej než 3660 obyvate ov. V roku 1960 sa 

obec Rájec nad Svitavou a obec Jest ebí zlú ili do jedného mesta, a z toho vznikol názov 

Rájec - Jest ebí. Dominantou mesta je zámok v štýlu francúzskeho klasicizmu s rozsiahlou 

klasicistnou záhradou. [16] 

Obr. 2 - Poloha mesta Rájec – Jest ebí [16] 

 Záujmová oblas  bola predom ur ená územným plánom mesta Rájec- Jest ebí tak, ako 

je uvedené v bode 2.1. Trasa vedie v blízkosti rieky Svitavy, tým že v niektorých miestach 

kopíruje líniovú trasu rieky, musí po íta  so zvýšením hladiny vody, poprípade záplavami a to 

tým, že je navrhnutá vo výške min.1,0 m nad hladinou storo nej vody (viz. Výkres 

pozd žneho profilu).
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4.1 Širšie vz ahy 

 Mesto Rájec – Jest ebí sa nachádza v severnej asti Juhomoravského kraja. Mesto 

susedí s alšími krajmi, a to s Vyso inou, Pardubickým, Olomouckým a Zlínským krajom. 

Z h adiska dopravy je mesto pretkané hustou sie ou ciest. Cez centrum mesta vedie jeden 

z hlavných ahov, vedúci zo severu na juh, tj. cesta II/374. Južnú as  mesta križuje 

z východu na západ cesta II/377, ktorá sa alej napojuje na cestu E 461, vedúcu mimo iné do 

Brna, Viedne a Bratislavy. Cesta II/374 vedúca cez centrum mesta je zna ne vy ažená a preto 

vyvstala nutnos  prevedenia preložky, aby sa všetka premávka, ktorá nekon í v meste Rájec - 

Jest ebí presunula mimo toto mesto.  

4.2 Za iatok a koniec stavby 

 Preložka cesty II/374 sa nachádza na západnej strane mesta Rájec - Jest ebí. Návrh 

cesty plánuje napojenie v severnej asti obce na ul. Komenského a vedie smerom na juh, kde 

pri svojej trase kríži rieku Svitavu, cyklistickou trasu, alej kríži ul. Ol. Blažka, lícuje rieku 

Svitavu a napojuje sa na ul. 9. kv tna ved a futbalových ihrísk. Návrh rešpektuje reliéf terénu 

a vyhýba sa zastavenému územiu mesta. Celková d žka trasy je 1976,02 m a nachádzajú sa na 

nej tri okružné križovatky, pä  mostov a jeden piepustok pre rie ku Hlavni ka. 

Obr. 3 - Znázornenie za iatku a konca preložky 
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5 Základné údaje pre návrh cesty II/374 

5.1 Podklady pre návrh 

Pre návrh preložky cesty II/374 boli použité tieto podklady: 

- Výškopis územia od eského úradu zememerackého a katastrálneho 

- Polohopis  územia od eského úradu zememerackého a katastrálneho 

- Územný plán mesta Rájec – Jest ebí [13] [14] 

- Mapové podklady, ortofotomapa z dostupných internetových stránok [15] 

- Výsledky z celoštátneho s ítania dopravy SD R z roku 2010  [25] 

5.2 Dopravne- inžiniersky prieskum 

 K zisteniu intenzít boli použité základné informácie zo s ítania dopravy, ktoré 

každých  pä  rokov uskuto uje SD R. V roku 2010 kedy bolo posledné s ítacie obdobie 

prevedené SD R boli zistené intenzity a následne stanovená metodika pre zistenie intenzít 

na preložke (viz. Obr. 4). 

Obr. 4 - Preh ad uvažovaných smerov pre výpo et intenzít [25] 
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bolo uvažované s úsekom zo smeru Blansko (bod 2), zo smeru Ráje ko (bod 3), zo smeru 

Jest ebí (Pre výpo et intenzít bod 4) a cesta v intraviláne m sta Rájec – Jest ebí (bod 1) viz. 

Obr.4. Úseky boli zvolené len tie, z ktorých bolo predpokladané, že môžu odbo it na 

preložku. Zo smeru od Zámeckého parku z cesty . 377 niesú zaradené vozidlá do výpo tu, 

pretože je malá pravdepodobnos , že by tieto vozidlá v budúcnosti používala preložku. 

Z dôvodu rôzných možností odbo enia idúcich vozidiel je pre výpo et uvažovaných 20 % 

idúcich vozidiel. 20 % hodnoty z tabuliek u bodov 1 až 4 v obrázku 4 (viz. Hodnoty uvedené 

v tabu ke . 1) sú pripo ítané k bodu  . 5 o je úsek v smeru na Doubravice (viz. Hodnoty 

uvedené v tabu ke . 2), na ktorý sa bude napája  plánovaná preložka cesty II/374. [25] 

Komunikácia 
S ítací  
úsek 

Rok 

Osobné motorové 
vozidla a 

motocykle 
[voz/24hod.] 

ažké motorové 
vozidlá 

[voz/24hod.] 
Celkom 

. 377 6-4136 2010 661 113 774 

. 374 6-2450 2010 1526 194 1720 
. 37436 6-2440 2010 177 31 208 

. 377 6-4130 2010 903 142 1045 
Tab. 1 – Hodnoty 20 % intenzít z celkovej intenzity jednotlivých  s ítacích úsekov 

S ítací úsek 6-2447 Komunikácia .374 

TV  ( ažké motorové vozidlá celkom) 1105

O    (osobné a dodávkové vozidla) 6289

M   (jednostopé motorové vozidlá) 95

SV  (sú et všetkých vozidiel) 7489
Tab. 2 – Hodnoty s ítacieho úseku 6-2447 a hodnôt 20 % intenzít z jednotlivých s ítacích 

úsekov  

 Prognóza dopravy bola vypo ítaná pod a metodiky TP 225 II. vydanie a TP 189 II. 

vydanie. Cie ový rok návrhového obdobia bol zvolený rok 2035. Výsledné hodnoty 

výh adových intenzít sú uvedené v tabu ke 3  [11] [12] 

Výhladové intenzity 

S ítací úsek 6-2447 
Komunikácia 

.374 
TV  ( ažké motorové vozidlá celkom) 1304
O    (osobné a dodávkové vozidla) 10148
M   (jednostopé motorové vozidlá) 156
SV  (sú et všetkých vozidiel) 11608

Tab. 3 – Tabu ka výh adových intenzít s ítacieho úseku 6-2447 a hodnôt jednotlivých 

s ítacích úsekov



Diplomová práca:  FAST, VŠB - TUO 
Preložka cesty II/374 Rájec - Doubravice  Bc. Marek Surov ík

19 

5.3 Konštrukcia vozovky 

 Návrh skladby vozovky pre S 9,5 bol prevedený pod a TP 170 a každá konštruk ná 

vrstva bola ozna ená pod a platnej európskej normy SN EN 13108. Pod a výpo tu 

dopravného za aženia kde (TNVk=1304 voz/24hod.) sa skladba vozovky skladá z: [9] 

- návrhová úrove  porušenia  D1 – cesta prvej triedy 

- dopravné za aženie   III – 501 – 1500 voz/24 hod. 

- typ podložia    P III – volím najhorší možný, nebolo   

možné zisti  typ podložia a vodne režimy 

Ozna enie skladby vozovky pod a katalógových listov z TP 170: 

 D1- N – 1 – III – P III 

• ACO 11+  (asfaltový betón  pre obrusné vrstvy)   40 mm 

• ACL 16+  (asfaltový betón pre ložné vrstvy)   60 mm

• ACP 16+  (obalové kamenivo pre podkladné vrstvy)  50 mm 

• MZK  (mechanicky spevnené kamenivo)   170 mm 

• ŠDA  (Šterkodr  triedy A)     250 mm 

Celkom         570 mm 
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6 Základné charakteristiky územia 

6.1 lenitos  územia 

 Preložka cesty II/374 sa nachádza v rovinatom až mierne pahorkovitom území. 

Prevládajúca výšková lenitos  územia sa pohybuje v rozmedzí 200 - 400 m. Stavenisko má 

líniový tvar situovaný prevažne za po nohospodárskej pôde. Mocnos  skrývky humusového 

horizontu sa v celej d žke trasy pohybuje okolo 30 až 50 cm.  

6.2 Geologické údaje 

 Diplomová práca je len štúdiou, ale v praxi by mal by  u každého mostu prevedený 

prieskum podložia z dôvodu zakladania mostu a sadania zeminy v priebehu užívania. 

Z geologického h adiska je záujmové územie tvorené horninami brnenského masívu, 

krídlovými, neogennými a kvartérnými usadeninami. Horniny brnenského masívu sú slabo 

priepustné a ich význam spo íva v tom, že umož ujú prepúš anie atmosférických zrážok. 

Trasa vedie na ploche, ktorá sa nachádza u rieky Svitava a s tým je i spätá geológia územia. 

Záujmové územie sa nachádza na fluviálnych uloženinách nivy rieky. Spodnú as  tvoria 

nesúdržné zahlinené piesky s prímesou riekou opracovaných štrkov. Hornú as  tvoria hliny 

ílovité a pies ité hliny. [22] Na obrázku 5 je znázornená geologická mapa zobrazujúca údolnú 

nivu rieky Svitava. 

Obr. 5 - Geologická mapa [20] 
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 Na obrázku 6 je uvedené celé územie a podrobné zloženie vrstiev, ni menej stále je 

zretelné, že ide o územie v miestach údolnej nivy rieky Svitava. 

Obr. 6 -  Podrobná geologická mapa [21] 

6.3 Meteorologické pomery 

 Mesto Rájec - Jest ebí leží v klimatickej mierne teplej oblasti, zvanej MT 11, ktorá sa 

vyskytuje na vä šej asti územia eskej republiky. Tato oblas   je charakterizovaná suchým, 

teplým a dlhým letom, krátkym prechodným obdobím s mierne teplou jarou i jese ou, 

s krátkou, mierne teplou a ve mi suchou zimou s krátkym trvaním snehovej pokrývky. 

Zásoby podzemnej vody sú priebežne dopl ované atmosférickými zrážkami, ale toto 

dopl ovanie nie je v priebehu roku pravidelné. Presné klimatické charakteristiky sú uvedené 

v tabu ke Tab. 4, kde je na príklad uvedená i priemerná januárová, júlová, aprílová 

a októbrová teplota. alej z tabu ky môžeme vy íta  napríklad i priemerný po et dní zo 

zrážkami 1 mm a viacej, o je pre riešené územie 90 – 100 dní. [23]  
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Tab. 4 - Hodnoty pre mierne teplú oblas  [23]

6.4 Hydrogeologické pomery 

 Dominantnou riekou, ktorá te ie celým mestom Rájec – Jest ebí, zo severu na východ, 

je rieka Svitava, ktorá te ie pozd ž navrhovanej preložky a v niektorých miestach ju kríži. 

Rieka Svitava pramení u obce Javorník ne aleko Svitav a patrí do povodia rieky Moravy. 

Svitava je dlhá cca 97 km a asto je v ur itom ro nom období splavovaná vodákmi. Kríženie 

s riekou je plánované pomocou mostov. [24] Pre rieku Svitavu už boli Krajským úradom 

Jihomoravského kraja, odborom životného prostredia vydané návrhy opatrenia obecnej 

povahy pre stanovenie záplavového územia a vymedzenia aktívnej zóny vodného toku 

Svitavy v . km 11,000 -68,369. [26] 

S hranicou storo nej vody je v návrhu po ítané a ako už bolo povedané, trasa je navrhovaná 

min 1,0 m nad touto hranicou. 
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 Navrhovaná preložka kon í ne aleko sútoku rieky Svitavy s riekou Býkovkou, ktorá 

sa do Svitavy vlieva na západnej strane mesta. Zaujímavým vodným dielom v meste Rájec - 

Jest ebí je rybník Klimšák s unikátnym ostrovom vo vnútri, ktorý bude vidno z navrhovanej 

preložky. 

Obr.7 - Rybník Klimšák [19] 

6.5 Ochranné pásma 

 Preložka je trasovaná mimo zastavené územie mesta Rájec - Jest ebí. Trasu lemuje 

doprovodná zele  ciest a vodných tokov. Návrh trasy je uvedený v územnom pláne mesta 

a preto je zrejmé, že kríži nieko ko vedení inžinierskych sieti, vodných tokov a zasahuje do 

ich ochranných pásiem. Jak už bolo povedané vyššie preložka je navrhnutá v tesnej blízkosti 

rieky Svitavy, ale v niektorých miestach kríži ochranné pásmo vodného toku Svitavy, krížene 

je prevedené mostom. alej trasa kríži ochranné pásmo energetiky. Toto krížení nebolo 

v diplomové práci riešené, ale pravdepodobne by bolo riešene preložkou. Trasa kríži taktiež 

pešie prepojenie mesta a cyklistickú cestu, kríženie je prevedené opä  mostom, kde je 

dodržaná min. podchodná výška, viz. pozd žny profil výkresovej asti. V úseku cesty, kde 
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vedie prevedenie meliora ného odpadu do Svitavy, je v územnom pláne navrhnuté jeho 

prerušení v úseku šírky cesty, a v diplomové práci je toto riešené mostom cez kanál 

meliora ného odpadu. alší ochranné pásma nie sú známe a budú zistené pri podrobnom 

skúmaní vedenia inžinierskych sietí. 
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7 Základné údaje navrhovanej trasy 

 Preložka cesty II/374 v meste Rájec – Jest ebí bola navrhnutá jedna varianta  v danom 

koridore územného plánu mesta Rájec – Jest ebí. 

 Parametre navrhnutej trasy odpovedajú v extraviláne kategórii S 9,5/80 a v intraviláne 

kategórií miestnej komunikácií zbernej MS2/9,5/50. Technické parametre preložky 

v extraviláne sú navrhnuté pod a návrhovej rýchlosti Vn=80 km/h a v intraviláne pod a 

návrhovej rýchlosti Vn=50 km/h.  

Prvky preložky II/374 pod a návrhovej rýchlosti pod a SN 73 6101 a zmeny Z1: 

- Polomery smerových oblúkov Ro

- Polomery výškových oblúkov Rv a Ru

- D žky rozh adov pre zastavenie a predchádzanie Dz, Dp

- Dostredné sklony p pre smerové oblúky 

Návrhová rýchlos  pre kategóriu S 9,5 smerovo nerozdelené sú uvedené v tabu ke 5 [2] 

Návrhová rychlost v km/h
Sm rodatná rychlost v km/h 

Silnice I. t ídy Silnice II. T ídy 

50 70 *) 60 *)

60 80 *) 70 *)

70 90 *) 80 *)

80 90 90 

90 90 90 
*) U kategorijniho typu S 9,5 v následujícich p ípadech snížit sm rodatnou  rychlost  
    o10 km/h pro úseky pozemních komunikací; 
 - v horském území; 
 - ve stísn ných podmínkách (blízkost stavby,ekologicky velmi cenných území); 
 - ve velmi složitých geologických podmínkách (sesuvy, poddolovaná území); 
 a pro rekonstrukce pozemních komunikací. 

Tab. 5 - Smerodatná rýchlos  pre smerovo rozdelené cesty pod a SN 6101 Z1 [2]

Prvky preložky II/374 pod a návrhovej rýchlosti a pod a SN 73 6110: 

- Polomery smerových oblúkov Ro

- Polomery výškových oblúkov Rv a Ru

- D žky rozh adov pre zastavenie a predchádzanie Dz, Dp

- Dostredné sklony p pre smerové oblúky 



Diplomová práca:  FAST, VŠB - TUO 
Preložka cesty II/374 Rájec - Doubravice  Bc. Marek Surov ík

26 

Návrhová rýchlos  pre miestne komunikácie zberné sú uvedené v tabu ke 6. [6] 

Tab. 6 - Návrhová rýchlos  pre miestne komunikácie zberné pod a SN 73 6110 [6]

7.1 Smerové vedenie trasy 

 Smerové vedenie preložky cesty II/374 je tvorené priamymi úsekmi, rovnako 

smernými a protismernými oblúkmi a prechodnicami. Trasa po stani enie 1,504 46 km je 

navrhovaná ako cesta v extravilánu, návrh odpovedá hodnotám požadovaných pod a normy 

SN 73 6101 a ich zmene Z1. Od  stani enia 1,504 46 až do konca je trasa navrhovaná ako 

miestna komunikácia, návrh taktiež odpovedá hodnotám požadovaných pod a normy SN 73 

6110 a jej zmeny Z1. 

 Celková d žka trasy je 1,976 km. Za iatok preložky za ína v stani ení 0,000 00 km, 

kde sa odklá a od stávajúcej komunikácie II/374 na ulici Komenského priamym úsekom 

v d žke P1 = 29,30 v stani ení alej pokra uje avoto ivým oblúkom R1 = 450 m s d žkami 
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prechodníc L1 = L2 = 80 m. Po prechodnici oblúku R1 za ína priamy úsek riešený v inflexnom 

bode o d žke P2 = 0,18 m a na  navazuje další avoto ivý oblúk o polomere R2 = 545 m 

s prechodnicami o d žke L3 = L4 = 80 m a za prechodnicou avoto ivého oblúka pokra uje 

priamy úsek P3 = 114,01 m. Tento priamy úsek navezuje na pravoto ivý oblúk o polomere    

R3 = 1600 m s prechodnicami d žok L5 = L6 = 80 m. Za prechodnicou pravoto ivého oblúka 

pokra uje priamy úsek P4 = 78,80 m, kde sa dostávame do stani enia 1,504 46 a tu trasa mení 

svoje návrhové parametre na miestnu komunikáciu. Po tomto priamom úseku alej pokra uje 

avoto ivý oblúk o polomere R4 = 450 m s prechodnicami dlhými L7 = L8 = 50 m. 

Prechodnica L8 sa napája do križovatky v stani ení 1,604 74 km a z križovatky trasa 

pokra uje prechodnicou L9 = 40 m priamym úsekom P5 = 0,96 m. Tento priamy úsek 

navazuje na avoto ivý oblúk o polomere R5 = 230 m s prechodnicami  dlhými L10 = L11 = 

50m. Za prechodnicou oblúku R5 = 230 m pokra uje priamy úsek riešený na inflexný bod o 

d žke P6 = 0,10 m a trasa kon í prechodnicou o d žke L12 = 80 m v stani ení 1,976 02 km. V 

tabu ke 7 je preh adnejší popis smerového riešenia, ktorý spl uje minimálne hodnoty 

polomerov oblúkov normy SN 73 6101 úvedené v tabu ke 8 v závislosti na dostrednom 

sklone, ktorý je maximálne 4,5 % a minimálne hodnoty polomerov oblúkov normy SN 73 

6110 uvedené v tabu ke 9. 

Smerové vedenie trasy v extraviláne bolo navrhnuté pod a SN 73 6101 Z1 na návrhovú 

rýchlos Vn = 80 km/h a zadanej cesty druhej triedy. V intraviláne bolo smerové vedenie trasy 

navrhnuté pod a CSN 73 6110 na návrhovú rýchlos Vn = 50 km/h. Všetky parametre v 

intraviláne aj v extraviláne spl ujú požadované parametre noriem. [1] [2] [6] [7] 

Stani enie [km] Body geometrie D žky L, P [m] 
Polomer oblúka 

[m] 

0,000 00 ZÚ - TP P1 = 29,30   
0,029 30 TP - PK L1 = 80,00   
0,109 30 PK - KP L = 36,89 R1 = 450 
0,461 90 KP - PT L2 = 80,00   
0,226 19 PT - TP P2 = 0,18   
0,226 37 TP - PK L3 = 80,00   
0,306 37 PK - KP L = 362,24 R2 = 545 
0,668 61 KP - PT L4 = 80,00   
0,748 61 PT - TP P3 = 114,01   
0,862 62 TP - PK L5 = 80,00   
Tab. 7 - Preh adný popis navrhnutých parametrov pre smerové riešenie 
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Stani enie [km] Body geometrie D žky L, P [m] 
Polomer oblúka 

[m] 

0,942 62 PK - KP L = 403,04 R3 = 1600 
1,345 66 KP - PT L6 = 80,00   
1,425 66 PT - TP P4 = 78,80   
1,504 46 TP - PK L7 = 50,00   
1,554 46 PK - KP L = 0,28 R4 = 450 
1,554 74 KP - PP L8 = 50,00   
1,609 96 PP - PT L9 = 40,00   
1,649 96 PT - TP P5 = 0,96   
1,650 92 TP - PK L10 = 50,00   
1,700 92 PK - KP L = 145,00 R5 = 230 
1,845 92 KP - PT L11 = 50,00   
1,895 92 PT - TP P6 = 0,10   
1,896 02 TP - KÚ L12 = 80.00   

Tab. 7 - Preh adný popis navrhnutých parametrov pre smerové riešenie - pokra ovanie 

Tab. 8 - Najmenšie dovolené polomery smerových oblúkov pod a normy SN 73 6101 [1] 
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Tab. 9 - Najmenšie dovolené polomery smerových oblúkov pod a normy SN 73 6110 [6] 

7.2 Výškové vedenie trasy 

 Výškové vedenie trasy preložky II/374 je v extraviláne tvorené jedným vydutým 

výškovým oblúkom a dvomi vypuklým výškovými oblúkmi a priamymi úsekmi. Návrh 

zodpovedá hodnotám požadovaným pod a normy SN 73 6101 a zmene Z1. 

 Trasa za ína vo výške nivelety stávajúcej komunikácie vo výške 287,94 m.n.m 

(výškového systému B.p.v), kde klesá v sklone -0,25 % v d žke 33,67 m a v tomto miesta sa 

nachádza prvý vydutý oblúk o polomere Ru = 4000 m. Niveleta pokra uje alej v stúpaní  

1,20 % k alšiemu výškovému oblúku, ktorý je vypuklý o polomere Rv = 12 000 m. Tu sa 

niveleta dostáva do alšieho stúpania v sklone 0,30 % a pokra uje k druhému vypuklému 

oblúku o polomere Rv = 20 000 m. Na prelome tohto stúpania prechádza k pozvo nému 

klesaniu v sklone -0,30 %. V tomto sklone klesá k alšiemu výškovému oblúku, kde trasa 

prechádza do miestnej komunikácie.  

 Trasa v extraviláne bola navrhnutá na návrhovú rýchlos Vn = 80 km/h,  ktorá 

vychádza z normy SN 73 6101 Z1. Minimálne hodnoty výškových vypuklých a vydutých 

oblúkov sú uvedené v tabu ke 10 a tabu ke 11. Všetky parametre trasy v extraviláne spl ujú 

minimálne požadované hodnoty pod a normy SN 73 6101 Z1. [1][2] 
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Tab. 10 - Najmenšie dovolené polomery vypuklých výškových oblúkov pod a SN 73 6101 Z1 

[2] 

Tab. 11 - Najmenšie dovolené polomery vydutých výškových oblúkov pod a SN 73 6101 [1] 

  

 Výškové vedenie trasy preložky II/374 v intraviláne tvorené jedným vydutým 

výškovým oblúkom a priamymi úsekmi. Návrh zodpovedá hodnotám požadovaným pod a 

normy SN 73 6110 a jej zmenám. 

 Trasa v intraviláne nadväzuje klesaním v sklone -0,30 % po vydutý výškový oblúk o 

polomere Rv = 7500 m. Za ním niveleta pokra uje v stúpaní 0,50 % až do konca trasy.  

 V intraviláne bolo výškové vedenie trasy navrhnuté na návrhovú rýchlos Vn = 50 

km/h, ktoré vychádza z normy SN 73 6110. Minimálne hodnoty výškových vydutých 

oblúkov sú uvedené v tabu ke 12. Všetky parametre trasy v intraviláne spl ujú minimálne 

požadované hodnoty pod a normy SN 73 6110. [6] [7] 

Tab. 12 - Najmenšie dovolené polomery výškových oblúkov pod a SN 73 6110 [6]



Diplomová práca:  FAST, VŠB - TUO 
Preložka cesty II/374 Rájec - Doubravice  Bc. Marek Surov ík

31 

7.3 Prie ny sklon 

 Na preložke cesty II/374 bol v priamych úsekoch zvolený základný prie ny sklon    

2,5 % pod a normy SN 73 6101. Žiadny z polomerov v extraviláne nespl oval minimálne 

hodnoty pre základný prie ny sklon v oblúkoch preto bolo nutné navrhnú  v úsekoch 

smerových oblúkov a prechodníc klopenie okolo osy jazdného pásu. Hodnoty klopenia sa 

pohybujú v rozmedzí od 0,0 % do 4,5 % . Dostredné sklony sklony pre extravilán boli ur ené 

pod a normy SN 73 6101 viz. tabu ka 8.

Za iatok zostupnice a vzostupnice bol umiestnený za iatok a koniec prechodnice. Pre zmenu 

prie nych sklonov boli navrhnuté d žky vzostupníc a zostupníc na potrebnú d žku 

vzostupnice. [1] [2] [6] 

 Výpo et klopenia vzostupnice LVZ a zostupnice LS bol prevedený na celú d žku 

prechodnice: L = LVZ = LS , vždy za ína na za iatku a na konci p echodnice 

        (1) 

Kde: 

S  (%) je sklon vzostupnice (zostupnice) 

p2 (%)  prie ny sklon jazdného pásu na konci vzostupnice (zostupnice) 

p1  (%) prie ny sklon jazdného pásu na za iatku vzostupnice (zostupnice) 

  (záporné znamienko pokia  má vo i p2 opa ný zmysel) 

LVZ  (m) d žka vzostupnice (zostupnice) 

a´  (m) vzdialenos  vonkajšieho okraja vodiaceho prúžku alebo okraja 

jazdného   pásu bez vodiacich prúžkov klopeného jazdného pásu od osy 

klopenia   [1] 

Priebeh klopenia je znázornený vo výkrese situácie - 1. a 2. as . 

  

 V intraviláne na preložke cesty II/374 bol zvolený základný prie ny sklon 2,5 % pod a 

normy SN 73 6110. V smerových oblúkoch a prechodniciach bolo nutné navrhnú  klopenie 

okolo osy jazdného pásu. Hodnoty klopenia sa pohybujú v rozmedzí od 0,00 % do 2,5 %. 

Dostredné sklony sa ur ujú pod a normy SN 73 6110 viz. tabu ka 9.

Za iatok zostupnice a vzostupnice bol umiestnený za iatok a koniec prechodnice. D žky 

vzostupníc a zostupníc boli navrhnuté na potrebnú d žku vzostupnice pre zmeny prie nych 

sklonov. Priebeh klopenia je znázornený vo výkrese sutiácie - 1. a 2. as . 
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7.4 Pozd žny sklon 

 Pozd žne sklony nivelety sa riadia návrhovou rýchlos ou a lenitos ou územia. 

Navrhnutá trasa sa pohybuje v rozmedzí od 0,30 % až 1,20 % pozd žneho sklonu. Pozd žny 

sklon nivelety v extraviláne teda spl uje podmienky pod a tabu ky 9 - Návrhové rýchlosti 

pod a druhu územia a najvä šie dovolene pozd žne sklony (s) návrhových kategórií ciest a 

dia níc v norme SN 73 6101 a taktiež niveleta v intraviláne spl uje podmienky pod a 

tabu ky 12 - v norme SN 73 6110. [6] [7] 

7.5 Výsledný sklon 

 Výsledný sklon jazdného pásu v priamej aj v oblúku, ur ený jeho pozd žnym a 

prie nym sklonom sa vypo íta zo vz ahu pod a normy SN 73 6101 a normy SN 73 6110: 

          (2) 

kde: 

m  je výsledný sklon dopravného pruhu alebo pásu v % 

s pozd žny sklon komunikácie v % 

p prie ny sklon dopravného pruhu alebo pásu v % [1] [6] 

Výpo et najmenšieho a najvä šieho výsledného sklonu: 

 Výsledný sklon pod 0,5 % sa pripúš a v zdôvodnených prípadoch na dvojpruhových 

cestách so šírkou krajnice do 1,5 m v úsekoch bez prídatných pruhov, nesmie by  však menší 

než 0,3 %. [1] [6] 
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7.6 Napojenie stávajúcich komunikácií na preložku II/374 

7.6.1 Pripojenie na stávajúcu cestu II/374 

Napojenie na stávajúcu cestu II/374 bude slúži  len do doby realizácie dalšej etapy 

smerom k Doubravici. Za iatok napojenia pripadá do km 0,000 00 hlavnej trasy, iže od 

za iatku úpravy preložky cesty II/374. Napojenie predstavuje priamy úsek v d žke 29,30 m. 

Výškové napojenie nového návrhu za ína na úrovni stávajúcej nivelety 287.94 m. n. m. kde 

niveleta klesá v stávajúcom sklone -0,25 % až k prvému výškovému vydutému oblúku. 

7.6.2 Pripojenie ulice Komenského v km 0,305 36 

Toto pripojenie rieši napojenie ulice Komenského (stávajúca cesta II/374) smerom do 

stredu Rájca v súlade s územným plánom mesta. Napojenie je riešené okružnou križovatkou o 

polomere D = 30,00 m, ktorá má optimálne parametre. Toto napojenie za ína na kruhovom 

objazde a pokra uje pravostranným oblúkom o polomere R = 80,00 m a potom nadväzuje 

priamym úsekom na stávajúcu komunikáciu. Celková d žka úpravy je 211,45 m. Niveleta sa 

na za iatku pripojuje na prie ny spád okružnej križovatky a na konci úpravy zase na pozd žny 

sklon stávajúcej cesty II/374.  

7.6.3 Pripojenie cesty III/37435 v km 1,600 32 

Pripojenie cesty III/37435 predstavuje pripojenie cesty ulice Old icha Blažka a je 

realizované v km 1,600 32 okružnou križovatkou o priemere D = 30,00 m. Tento variant 

vyvolá alšie úpravy do nieko ko objektov ako je úprava stávajúceho chodníka a úpravu 

krídla mostu. Úprava ulice Old icha Blažka bude taktiež zahr ova  realizáciou nového zjazdu 

na parkovisko.  

7.6.4 Pripojenie ulice Sportovní v km 1,976 02 

Úprava ulice Sportovní je vyvolaná ve kým po tom koncentrácie komunikácií 

napojovaných na stávajúcu cestu II/377 ved a futbalového ihriska, kde je obmedzený priestor. 

Pripojenie vetvy ulice Sportovní sa preto presunie do novo navrhnutej okružnej križovatky na 

konci trasy. Zo stávajúceho materiálu násypového telesa sa vytvorí nový násyp  a pôvodné 

napojenie bude zrekultivované. Kategória nového pripojenia bude vychádza  zo stávajúceho - 
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MS2/7,5/40. Navrhnutý oblúk na novom napojení je R = 150 m a pod a normy SN 73 6110 

je nutné rozšírenie v oblúku o 0,35 m. Celková d žka úpravy je 93 m 

7.6.5 Pripojenie cesty II/374 v km 1,976 02 

 Koniec preložky bude zahr ova  napojenie na stávajúcu cestu II/377. Napojenie bude 

do novej okružnej križovatky. Úprava bude spo íva  v napojení do stávajúcej výšky cesty. 

7.7 Mostné objekty a priepusty 

7.7.1 SO 201 most cez meliora ný kanál v km 0,379 83 

Ide o jednopo ový šikmý železobetónový rámový most cez meliora ný kanál a po nú 

cestu, založený na pilotoch. Základné parametre mostu sú: 

rozpätie mostu 11,40 m 

kolmá svetlos  8,50 m 

uhol kríženia 53,65 

vo ná šírka medzi zábradelnými zvodidlami 9,50 m 

kategória prevádzanej komunikácie S 9,5/80 bez chodníkov v oblúku bez rozšírenia 

smerové pomery komunikácie - oblúk o polomere R = 545 m 

sklonové pomery komunikácie - niveleta cesty stúpa v sklone 0,30 % 

prie ny sklon vozovky - jednostranný 4,0 % [27] 

7.7.2 SO 202 most cez rieku Svitava v km 0,439 96 

Most cez rieku Svitavu v stani ení 0,439 96 je navrhnutý jednopo ový šikmý 

železobetónový presypávaný rámový most, tiež založený na pilotoch. Jeho základné 

parametre sú: 

rozpätie mostu 16,60 m 

kolmá svetlos  14,92 m 

uhol kríženia 69,48 

vo ná šírka medzi zábradelnými zvodidlami 9,50 m 

kategória prevádzanej komunikácie S 9,5/80 bez chodníkov v oblúku bez rozšírenia 

smerové pomery komunikácie - oblúk o polomere R = 545 m 
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sklonové pomery komunikácie - niveleta cesty stúpa v sklone 0,30 % 

prie ny sklon vozovky - jednostranný 4,0 % [27] 

7.7.3 SO 203 most cez po nú cestu v km 0,749 35 

Železobetónový šikmý rámový presypávaný most v stani ení 0,749 35 je založený na 

pilotoch. Jeho konštrukcia premos uje po nú cestu o šírke 4,25 m s podchodnou výškou    

2,50 m. Základné parametre mostu sú: 

rozpätie mostu 8,30 m 

kolmá svetlos  6,98 m 

uhol kríženia 68,33 

vo ná šírka medzi zábradelnými zvodidlami 9,50 m 

kategória prevádzanej komunikácie S 9,5/80 bez chodníkov v priamej bez rozšírenia 

smerové pomery komunikácie - nachádza sa v priamej 

sklonové pomery komunikácie - niveleta cesty klesá v sklone -0,30 % 

prie ny sklon vozovky - základný strechovitý 2,5 % [27] 

7.7.4 SO 204 most cez rieku Svitava v km 1,478 75 

Most cez rieku Svitava bol navrhnutý ako oce obetónový spražený a tak aby previedol 

storo nú vodu s polmetrovou rezervou k spodnej hrane nosnej konštrukcie. Jeho založenie je 

na pilotoch. Základne parametre mostu sú: 

rozpätie mostu 38,50 m 

kolmá svetlos  37,50 m 

uhol kríženia 90,00 

vo ná šírka medzi zábradelnými zvodidlami 9,50 m 

kategória prevádzanej komunikácie S 9,5/80 bez chodníkov v priamej bez rozšírenia 

smerové pomery komunikácie - nachádza sa v priamej 

sklonové pomery komunikácie - niveleta cesty klesá v sklone -0,30 % 

prie ny sklon vozovky - základný strechovitý 2,5 % [27] 
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7.7.5 SO 205 most cez odpadový kanál v km 1,810 60 

Rámový presypávaný šikmý železobetónový most je založený na pilotoch. 

Konštrukcia mostu premos uje preložku koryta náhonu KD. Parametre mostu sú 

následujúce: 

rozpätie mostu 15,20 m 

kolmá svetlos  13,00 m 

uhol kríženia 62,04 

vo ná šírka medzi zábradelnými zvodidlami 9,50 m 

kategória prevádzanej komunikácie S 9,5/80 bez chodníkov v oblúku bez rozšírenia 

smerové pomery komunikácie - oblúk o polomere R = 230 m  

sklonové pomery komunikácie - niveleta cesty stúpa v sklone 0,50 % 

prie ny sklon vozovky - jednostranný 2,5 % [27] 

7.7.6 SO 301 priepust v km 0,130 69 

 V km 0,130 69 cesty II/374 bol navrhnutý nový rámový priepust, ktorý prevádza vodu 

koryta Hlavni ky z pravej strany na avú stranu novo navrhnutej cesty II/374. Dôvod návrhu 

tohto priepustku je preložke koryta Hlavni ky. 

7.8 Operné steny 

7.8.1 Operná stena v km 1,841 85 

 Operná stena je navrhnutá ako uhlová železobetónová d žky 29 m. Dôvod návrhu tejto 

opernej steny je, že násyp komunikácie by zasahoval do povodia rieky Svitava na pravej 

strane trasy v smere jej stani enia. Za ína v stani ení km 1,827 35 a kon í v stani ení           

km 1,856 35. Horný povrch opernej steny bude kopírova  pozd žny sklon nivelety iže bude 

stúpa  v sklone 0,50 %. Na rýmse opernej steny bolo navrhnuté zábradlové jednostranné 

zvodidlo. (viz. výkres charakteristických prie nych rezov). Podrobná geometria a triedy 

betónov budú predmetom spracovania vyššieho stup a projektovej dokumentácie. 



Diplomová práca:  FAST, VŠB - TUO 
Preložka cesty II/374 Rájec - Doubravice  Bc. Marek Surov ík

37 

7.8.2 Operná stena v km 1,870 65 

U futbalového ihriska je nutné postavi  opernú stenu, ktorá je navrhnutá ako uhlová 

železobetónová v d žke 26,50 m. Dôvodom jej návrhu je minimalizova  zábor ihriska. 

Za iatok opernej steny je v stani ení km 1,857 40 a kon í v stani ení km 1,883 90. Horný 

povrch opernej steny bude kopírova  pozd žny sklon nivelety, takže bude stúpa  v sklone 

0,50 %. Na rýmse opernej steny bolo navrhnuté jednostranné zábradlové zvodidlo. Podrobná 

geometria a triedy betónov budú predmetom spracovania vyššieho stup a projektovej 

dokumentácie. 

7.9 Demolácie 

7.9.1 Demolácia rodinného domu (RD Hlavicovi) 

 Pre uvažovanú stavbu preložky cesty II/374 sa po íta s demoláciou rodinného domu 

po rodine Hlavicových. Po dohode investora s rodinou bolo dohodnuté, že mesto Rájec . 

Jest ebí vykúpi parcely po rodine. Miesto demolácie je pri novo navrhnutom kruhovom 

objazdu v stani ení 1,600 32. 

7.9.2 Preložka kaplnky sv. Jána 

 Kaplnka svätého Jána je pamiatkou miestneho významu, preto bude v sú innosti zo 

Štátnym pamiatkovým ústavom v Brne odborne rozobraná a premiestnená na iné vhodnejšie 

miesto po dohode s mestom, tak aby na alej zostala dominantou v mieste navrhnutého 

kruhového objazdu. 

7.10 alšie objekty 

7.10.1 Preložka koryta Hlavni ky v km 0,130 38 

 Preložka koryta Hlavni ky v km 0,130 38 je z toho dôvodu, že snahou je o najviac 

skráti  d žku zatrubnenia potoka. Koryto Hlavni ky bude prevedené pod preložku cesty 

rámovým priepustom. Koniec preložky koryta Hlavni ky bude zaústený do stávajúceho 

koryta. 
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7.10.2 Preložka odpadového kanála KD Turbo Technics 

 Táto preložka je vyvolaná stretom stávajúceho kanálu s trasou preložky cesty II/374 za 

futbalovým ihriskom. Koryto kanála vedie pod navrhnutý most v stani ení 1,810 60 . D žka 

úpravy je 60 m. 

7.10.3 Rekultivácia 

 Kvôli preloženiu napojenia ulice Sportovní bude odstránený opustený násyp a plochy 

budú zrekultivované. Získaný materiál bude použitý do nového násypu ulice Sportovní, ktorá 

sa bude napája  na konci trasy preložky na okružnú križovatku. 

7.11 Križovatky 

 Z návrhom preložky cesty II/374 boli spojené aj návrhy križovatiek. Na trase boli 

riešené tri úrov ové križovatky. Navrhnuté parametre okružných križovatiek na trase boli 

prevedené pomocou TP 135. Dve z nich boli riešené variantne. Namiesto variantu okružnej 

križovatky v stani ení 0,305 36 bola prevedená varianta stykovej križovatky. Variantom 

druhej okružnej križovatky stani ení 1,600 32 kde je varianta priese nej križovatky. Návrh 

parametrov bol prevedený pod a normy SN 73 6102 a zmenou Z1 a Z2. Parametre všetkých 

križovatiek boli navrhnuté tak, aby spl ovali bezpe ný prejazd danou križovatkou. 

Križovatky boli overené na prejazdnos  návrhovými vozidlami pomocou softwaru 

AutoTURN 8.1 . viz. výkres .7 - Výkres vybraných príkladov vle ných kriviek. [10] [5] [8] 

7.11.1 Okružná križovatka v km 0,305 36 

Návrh riešenia:  

Návrh okružnej križovatky bol prevedený pod a normy SN 73 6102 Z2 a TP 135. 

Ide o okružnú križovatku s jedným jazdným okružným pásom a troma vjazdovými ramenami 

o priemere 30 m, ve kos ou stredového ostrova 15,6 m. Na celej okružnej križovatke je šírka 

jazdného pásu 5,5 m, ktorý je rozšírený o pojazdný prstenec v šírke 2,0 m ktorého skladba je: 
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Dlažba z prírodného kame a  DL II   120 mm 

Lôžko z malty MC10   L     40 mm 

Podkladový betón - 2x kari sie   PB I   130 mm 

Šterkodr  triedy A   ŠDa      min. 200 mm 

Celkom       570 mm 

 Dohromady je teda pojazdná šírka jazdného pásu 7,5 m. Rozmery s dôležitými 

rozmermi sa nachádzajú vo výkrese . 6.1 - Výkres detailu križovatky - km 0,305 36 varianta 

1. Návrh geometrie bol overený vle nými krivkami stanoveným návrhovým vozidlom. 

Preh adné íslovanie ramien je uvedené v obr. . 8  [10] [5] 

Obr. 8 - Preh adné schéma íslovania ramien okružnej križovatky km 0,305 36 

Rameno 1: 

 Medzi vjazdom a výjazdom z okružnej križovatky je navrhnutý smerovací deliaci 

ostrov, ktorý má d žku 10 m a plochu 30,7 m2 . Polomer vjazdu do okružnej križovatky je    

20 m. Výjazd z križovatky je navrhnutý s polomerom 23 m. Šírka ramena na vjazde je 4,0 m a 

na výjazde 4,5 m. Šírka jazdných pruhov na konci úseku je 4,25 m vrátane spevnenej 

krajnice. Nadväzuje na  šírkové usporiadanie preložky cesty II/374. 

Rameno 2 

 Medzi vjazdom a výjazdom z okružnej križovatky je navrhnutý smerovací deliaci 

ostrov, ktorý má d žku 11,9 m a plochu 41,2 m2 . Polomer vjazdu do okružnej križovatky je  

19 m. Výjazd z križovatky je navrhnutý s polomerom 20 m. Šírka ramena na vjazde je 3,8 m a 

na výjazde 4,45 m. Šírka jazdných pruhov na konci úseku je 4,25 m vrátane spevnenej 

krajnice. Nadväzuje na  šírkové usporiadanie preložky cesty II/374. 
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Rameno 3 

 Medzi vjazdom a výjazdom z okružnej križovatky je navrhnutý smerovací deliaci 

ostrov, ktorý má d žku 8,6 m a plochu 19,3 m2 . Polomer vjazdu do okružnej križovatky je   

11 m. Výjazd z križovatky je navrhnutý s polomerom 15 m. Šírka ramena na vjazde je 3,5 m a 

na výjazde 4,0 m. Šírka jazdných pruhov na konci úseku je 3,5 m vrátane spevnenej krajnice. 

Nadväzuje na  šírkové usporiadanie pripojenia ramena z ulice Komenského. [10] [5]

7.11.2 Okružná križovatka v km 1,600 32 

Návrh riešenia:  

Návrh okružnej križovatky bol prevedený pod a normy SN 73 6102 Z2 a TP 135. 

Ide o okružnú križovatku s jedným jazdným okružným pásom a štyrmi vjazdovými ramenami 

o priemere 30 m, ve kos ou stredového ostrova 15,0 m. Na celej okružnej križovatke je šírka 

jazdného pásu 5,5 m, ktorý je rozšírený o pojazdný prstenec v šírke 2,0 m ktorého skladba je: 

Dlažba z prírodného kame a  DL II   120 mm 

Lôžko z malty MC10   L     40 mm 

Podkladový betón - 2x kari sie   PB I   130 mm 

Šterkodr  triedy A   ŠDa      min. 200 mm 

Celkom       570 mm 

 Dohromady je teda pojazdná šírka jazdného pásu 7,5 m. Rozmery s dôležitými 

rozmermi sa nachádzajú vo výkrese . 6.2 - Výkres detailu križovatky - km 1,600 32 varianta 

1. Návrh geometrie bol overený vle nými krivkami stanoveným návrhovým vozidlom. 

Preh adné íslovanie ramien je uvedené v obr. . 9 [10] [5] 
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Obr. 9 - Preh adné schéma íslovania ramien okružnej križovatky km 0,1,600 32 

 Tento návrh okružnej križovatky sa dotkne stávajúceho chodníku na ulici Old icha 

Blažka. Preložený chodník bude kvôli prechodu pre chodcov od križovatky odsadený s 

napojený na rýmsu mostu. Na druhom konci chodník nadväzuje na stávajúci chodník. 

Chodník šírky 2,0 m bude vyspádovaný k vozovke a jeho skladba je navrhnutá nasledujúca: 

zámková dlažba   DL I    60 mm 

lôžko z drti     L    40 mm 

šterkodr     ŠD   150 mm 

Celkom        250 mm 

Rameno 1: 

 Medzi vjazdom a výjazdom z okružnej križovatky je navrhnutý smerovací deliaci 

ostrov, ktorý má d žku 5,7 m a plochu 11,2 m2 . Polomer vjazdu do okružnej križovatky je   

10 m. Výjazd z križovatky je navrhnutý s polomerom 23 m. Šírka ramena na vjazde je 4,0 m a 

na výjazde 4,45 m. Šírka jazdných pruhov na konci úseku je 4,25 m vrátane spevnenej 

krajnice. Nadväzuje na  šírkové usporiadanie preložky cesty II/374. 

Rameno 2: 

 Medzi vjazdom a výjazdom z okružnej križovatky je navrhnutý smerovací deliaci 

ostrov, ktorý má d žku 11,1 m a plochu 31,9 m2 . Polomer vjazdu do okružnej križovatky je  

16 m. Výjazd z križovatky je navrhnutý s polomerom 26 m. Šírka ramena na vjazde je 3,9 m a 

na výjazde 4,0 m. Šírka jazdných pruhov na konci úseku je 3,5 m. Nadväzuje na stávajúce 

šírkové usporiadanie cesty  III/37435 - ulica Old icha Blažka. 
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Rameno 3: 

 Medzi vjazdom a výjazdom z okružnej križovatky je navrhnutý smerovací deliaci 

ostrov, ktorý v mieste prechodu pre chodcov slúži ako ochranný, má d žku 11,2 m a plochu 

27.9 m2. šírka ostrovu v najužšom mieste má 2 m. Polomer vjazdu do okružnej križovatky je  

21,5 m. Výjazd z križovatky je navrhnutý s polomerom 43 m. Šírka ramena na vjazde je 4,20 

m a na výjazde 4,50 m. Šírka jazdných pruhov na konci úseku je 4,25 m vrátane spevnenej 

krajnice. Nadväzuje na  šírkové usporiadanie preložky cesty II/374. 

Rameno 4: 

 Medzi vjazdom a výjazdom z okružnej križovatky je navrhnutý smerovací deliaci 

ostrov, ktorý má d žku 6,6 m a plochu 15,8 m2 . Polomer vjazdu do okružnej križovatky je   

16 m. Výjazd z križovatky je navrhnutý s polomerom15 m. Šírka ramena na vjazde je 3,9 m a 

na výjazde 4,4 m. Šírka jazdných pruhov na konci úseku je 3,5 m. Nadväzuje na stávajúce 

šírkové usporiadanie cesty  III/37435 - ulica Old icha Blažka. [10] [5]

7.11.3 Okružná križovatka v km 1,976 02

Návrh riešenia:  

Návrh okružnej križovatky bol prevedený pod a normy SN 73 6102 Z2 a TP 135. 

Ide o okružnú križovatku s jedným jazdným okružným pásom a štyrmi vjazdovými ramenami 

o priemere 40 m, ve kos ou stredového ostrova 25,0 m. Na celej okružnej križovatke je šírka 

jazdného pásu 5,5 m, ktorý je rozšírený o pojazdný prstenec v šírke 2,0 m ktorého skladba je: 

Dlažba z prírodného kame a  DL II   120 mm 

Lôžko z malty MC10   L     40 mm 

Podkladový betón - 2x kari sie   PB I   130 mm 

Šterkodr  triedy A   ŠDa      min. 200 mm 

Celkom       570 mm 

 Dohromady je teda pojazdná šírka jazdného pásu 7,5 m. Rozmery s dôležitými 

rozmermi sa nachádzajú vo výkrese . 6.3 - Výkres detailu križovatky - km 1,976 02 varianta 

1. Návrh geometrie bol overený vle nými krivkami stanoveným návrhovým vozidlom. 

Preh adné íslovanie ramien je uvedené v obr. . 10  [10] [5] 
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Obr. 10 - Preh adné schéma íslovania ramien okružnej križovatky km 0,1,976 02 

Rameno 1: 

 Medzi vjazdom a výjazdom z okružnej križovatky je navrhnutý smerovací deliaci 

ostrov, ktorý má d žku 4,7 m a plochu 8,6 m2 . Polomer vjazdu do okružnej križovatky je     

5,4 m, tento je rozšírený o dláždenú srpkovitú krajnicu s polomerom 8,5m šírky 2,45 m. 

Krajnica má umožni  vjazd do križovatky rozmerným vozidlám, ale zárove  zabráni

priamemu prejazdu pre osobné automobily. Výjazd z križovatky je navrhnutý s polomerom 

20 m. Šírka ramena na vjazde je 4,8 m a na výjazde 4,5 m. Šírka jazdných pruhov na konci 

úseku je 4,25 m vrátane spevnenej krajnice. Nadväzuje na  šírkové usporiadanie preložky 

cesty II/374. 

Rameno 2: 

 Medzi vjazdom a výjazdom z okružnej križovatky je navrhnutý smerovací deliaci 

ostrov, ktorý má d žku 7,8 m a plochu 21,1 m2 . Polomer vjazdu do okružnej križovatky je  

29,5 m. Výjazd z križovatky je navrhnutý s polomerom 21 m. Šírka ramena na vjazde je      

4,0 m a na výjazde 4,0 m. Šírka jazdných pruhov na konci úseku je 3 m. Nadväzuje na 

stávajúce šírkové usporiadanie cesty  MS2/7,5/40 - ulica Sportovní. 

Rameno 3: 

 Medzi vjazdom a výjazdom z okružnej križovatky je navrhnutý smerovací deliaci 

ostrov, ktorý má d žku 6,4 m a plochu 16,9 m2 . Polomer vjazdu do okružnej križovatky je  

14,35 m. Výjazd z križovatky je navrhnutý s polomerom 21 m. Šírka ramena na vjazde je      
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4,0 m a na výjazde 4,5 m. Šírka jazdných pruhov na konci úseku nadväzuje na stávajúce 

šírkové usporiadanie cesty  II/377. 

Rameno 4: 

 Medzi vjazdom a výjazdom z okružnej križovatky je navrhnutý smerovací deliaci 

ostrov, ktorý má d žku 2,95 m a plochu 4,3 m2 . Polomer vjazdu do okružnej križovatky je   

21 m. Výjazd z križovatky je navrhnutý s polomerom 10,5 m s dláždenou srbkovitou 

krajnicou. Šírka ramena na vjazde je 4,5 m a na výjazde 6,15 m. Šírka jazdných pruhov na 

konci úseku nadväzuje na stávajúce šírkové usporiadanie cesty  II/377. [10] [5] 

7.11.4 Styková križovatka v km 0,305 36 

Styková križovatka bola navrhnutá pod a normy SN 6102 Z2 (obr. 11). Návrh bol 

prevedený ako styková križovatka s rozšírením jazdného pruhu pre obchádzanie vozidla 

odbo ujúceho v avo v šírke 5,5 m. Tento návrh ide previes  na stykových križovatkách 

dvojpruhovej cesty s návrhovou rýchlos ou <80 km/h a intenzitou odbo ujúcich vozidiel 

v avo <50 voz/h. Polomery nároží boli navrhnuté ako prosté kružnicové oblúky s polomerom 

12 m pre osobné a dodávkové vozidlá. (tab. 14) viz. výkres . 6.4 - výkres detailu križovatiek 

- km 0,305 36 varianta 2. [5] 

Obr. 11 - Rozšírenie jazdného pruhu pre obchádzanie vozidla odbo ujúceho v avo [5] 

7.11.5 Priese ná križovatka v km 1,600 32 

Priese ná križovatka bola navrhnutá pod a normy SN 73 6102 Z2 (tab. 13). Ide o typ 

PÚK I. Križovatka sa nachádza v stani ení km 1,600 32. Polomery nároží boli navrhnuté ako 

proste kružnicové pre osobné a dodávkové vozidlá, polomery 9 m viz. výkres . 6.5 - výkres 

detailu križovatiek - km 1,600 32 varianta 2. [5] 
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Tab. 13 - Priese né križovatky typu PÚK I pod a SN 73 6102 Z2 [5] 

Tab. 14 - Nárožie križovatiek pod a SN 73 6102 Z2 [5] 

7.12 Odvodnenie 

 Odvodnenie zemskej pláne a vozovky na preložke cesty II/374 je prevedené pomocou 

pozd žnych a prie nych sklonov vozovky. Voda stekajúca z povrchu vozovky zemskej pláne 

a svahov násypov je zvádzaná do priekopou trojuholníkových tvarov s nespevneným dnom. 

Odtia  je voda alej prevádzaná do vodných a do vo ného terénu.  

7.13 Bezpe nostné zariadenia 

 Na trase preložky II/374 boli navrhnuté záchytné systémy a to u násypu vä šieho než 

3,00 m jednostranné oce ové zvodidlá typu NH4. U mostných objektov zábredelné zvodidlo. 

Na avej strane (v smere stani enia) trasy za ína zvodidlo v stani ení km 0,210 00 d žky    

750 m kon í v stani ení 0,960 00. U mostného objektu cez rieku svitava v km 1,478 75 bolo 

navrhnuté zábradelné zvodidlo d žky 91 m za ínajúce v stani ení km 1,433 00 a kon iace v 

stani ení km 1,524 00. Následné umiestnenie zvodidla za ína v stani ení km 1,780 00 d žky 

180 m a kon í v stani ení 1,960 00. Návrh zvodidiel na pravej strane (v smere stani enia) 

za ína v km 0,205 00 d žky 690 m kon í v km 0,895 00. U mostného objektu cez rieku 

Svitava v km 1,478 75 bolo potrebné navrhnú  zvodidlo aj na pravej strane. Zábradlové 

zvodidlo za ína v stani ení km 1,433 00 d žky 91 m a kon í v stani ení 1,524 00. Po zhruba 

225 metroch za ínajúce zvodidlo d žky 200 m v stani ení 1,750 00 a kon iace v km 1,950 00. 



Diplomová práca:  FAST, VŠB - TUO 
Preložka cesty II/374 Rájec - Doubravice  Bc. Marek Surov ík

46 

7.14 Odhady nákladov  

 Približný odhad nákladov na hlavné stavebné práce pre preložku cesty II/374 a ich 

napojení na stávajúce komunikácie bol stanovený pod a cenových normatív SD R. 

Aktuálne vydanie cenových normatív bolo schválené Centrálnou komisiou MD R d a 

20.3.2015.  Približný odhad nákladov pre variantu trasy s okružnými križovatkami je uvedený 

v tabu ke 15.  [18] 

Položky súborov normatívov 
Cena pod a definovaného 

štandardu [K ] 
MJ Výmera Cena [K ] 

Cesta II. Triedy - novostavba 22 800 000,00 km 2 45 600 000,00
Mosty - cestný S9,5 - novostavba 547 846 600,00 km 0,09 49 310 000,00
Operné steny 25 000,00 m 55,5 1 390 000,00
Stesky pre chodcov 5 000 000,00 km 0,0898 450 000,00
Miestna komunikácia - 
novostavba 

22 600 000,00 km 0,2 
4 520 000,00

Okružná križovatka 10 000 000,00 kus 3 30 000 000,00
Priepust 950 000,00 kus 1 950 000,00
Úprava tokov a rekultivácia 1 000,00 m2 2133 2 140 000,00

Celková cena bez DPH 134 360 000,00
DPH 21 %
Celková cena s DPH 162 575 600,00

Tab. 15 - Približný odhad nákladov na trase s variantmi okružných križovatiek 

Približný odhad nákladov pre variantu trasy so stykovou, priese nou a okružnou križovatkou 

je uvedený v tabu ke 16.  

Položky súborov normativov 
Cena pod a definovaného 

štandardu [K ] 
MJ Výmera Cena [K ] 

Silnica II. Triedy - novostavba 22 800 000,00 km 2 45 600 000,00
Mosty - cestný S9,5 - novostavba 547 846 600,00 km 0,09 49 310 000,00
Operné zdi 25 000,00 m 55,5 1 390 000,00
Stezky pro peší 5 000 000,00 km 0,0898 450 000,00
Místní komunikace - novostavba 22 600 000,00 km 0,2 4 520 000,00
Styková križovatka 3 340 000,00 kus 1 3 340 000,00
Priese ná križovatka 5 500 000,00 kus 1 5 500 000,00
Okružná križovatka 10 000 000,00 kus 1 10 000 000,00
Propustek 950 000,00 kus 1 950 000,00
Úprava tokov a rekultivacia 1 000,00 m2 2133 2 140 000,00

Celková cena bez DPH 123 200 000,00
DPH 21 %
Celková cena s DPH 149 072 000,00

Tab. 16 - Približný odhad nákladov na trasu s variantmi križovatiek (styková, priese ná, 

okružná) 
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7.15 Porovnanie výhod a nevýhod navrhnutých variant 

križovatiek 

 Na preložke cesty II/374 sa nachádzajú tri úrov ové križovatky riešené rôznymi 

variantmi. V prvotnom návrhu sú všetky spracované ako okružné križovatky. Následne na dve 

z nich sú spracované aj varianty. Jedna varianta styková križovatka a druhá varianta priese ná 

križovatka.  

 Jednou z výhod okružnej križovatky je napr. spomalenie a sk udnenie dopravy. 

Vhodne navrhnutá okružná križovatka pôsobí ako spoma ovací prvok, ktorý je v aka svojmu 

stavebnému usporiadaniu trvalý. alšou výhodou je nižší po et kolíznych bodov o oproti 

stykovej a priese nej križovatke poveda  nemôžeme. Priese ná križovatka môže mat až 32 

kolíznych bodov, okružná križovatka s jedným jazdným pruhom len 8. U stykovej a 

priese nej križovatky máme aj krížne kolízne body, ktoré sú najnebezpe nejšie. Tie sa na 

okružnej križovatke nenachádzajú. Jasná a stála prednos  v jazde je alšou výhodou okružnej 

križovatky oproti stykovej a priese nej križovatke. Nehrozia dopravné nehody spôsobené 

prehliadnutím dopravného zna enia ur ujúce prednos  v jazde na pozemných komunikáciách. 

Na konci trasy za futbalovým ihriskom je navrhnutá okružná križovatka, na ktorú sa pripája aj 

preložená ulica Sportovní. Tento návrh bol prevedený z dôvodu vzniknutia odsadenej, alebo 

hviezdicovej križovatky. 

 Posudzovanie a výber jednotlivých variant bol prejednávaný s vedúcim diplomovej 

práce, s predstavite mi zastupite stva mesta Rájec - Jest ebí a za najvhodnejšiu variantu bola 

vybraná varianta s okružnými križovatkami. 

. 
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8 Záver 

 Predmetom diplomovej práce bolo navrhnutie preložky cesty II374 Rájec - 

Doubravice vrátane napojenia stávajúcich miestnych komunikácií pomocou križovatiek. 

Cie om navrhnutej trasy je odvedenie pomerne ve kej intenzity dopravy mimo stred mesta, 

prevedenie tranzitnej dopravy mimo zastavané územie mesta Rájec – Jest ebí, zlepšenie 

bezpe nosti jazdy, technických parametrov komunikácie a zvýšenie komfortu pre prejazd 

vozidiel. 

 Návrh bol spracovaný na úrovni odpovedajúcim požiadavkám štúdie. Trasa odpovedá 

smerovému vedeniu v zadanom koridore v súladu s platným územným plánom mesta Rájec – 

Jest ebí. V rámci štúdie bola spracovaná jedna varianta trasy cesty II/374 d žky 1976,02 m. 

Parametre navrhnutej trasy odpovedajú v extraviláne kategórii S 9,5/80 a v intraviláne 

kategórií miestnej komunikácií zbernej MS2/9,5/50. Z návrhom preložky cesty II/374 boli 

spojené aj návrhy križovatiek. Na trase boli riešené tri úrov ové križovatky. V prvotnom 

návrhu sú riešené všetky návrhom okružnej križovatky, následne dve z nich boli riešené 

variantne. Namiesto variantu okružnej križovatky v stani ení 0,305 36 bola prevedená 

varianta stykovej križovatky. Variantom druhej okružnej križovatky stani ení 1,600 32 bola 

varianta priese nej križovatky. Navrhnuté parametre križovatiek na trase boli prevedené 

pod a platnej legislatívy. Parametre všetkých križovatiek boli navrhnuté tak, aby spl ovali 

bezpe ný prejazd danou križovatkou. Križovatky boli overené na prejazdnos  návrhovými 

vozidlami pomocou softwaru AutoTURN 8.1  

 Okrem samotného návrhu trasy a úrov ových križovatiek bolo nutné na trase navrhnú

pä  mostných objektov, dve operné steny, jeden priepustok a v dvoch miestach preložky ako 

je preložka koryta rieky Hlavni ka a preložka odpadového kanála. Mosty boli navrhnuté z 

dôvodu kríženia sa trasy s riekou Svitavou, toto kríženie je na trase dvakrát. alším dôvodom 

bol meliora ný kanál, po ná cesta a odpadový kanál KD Turbo Technics. Kvôli 

minimalizácií záboru ihriska bola prvá operná stena navrhnutá v d žke 26,5 m a druhá operná 

stena navrhnutá kvôli vysokému násypu v blízkosti rieky Svitava v d žke 29 m.  

 Posudzovanie a výber jednotlivých variant bol prejednávaný s vedúcim diplomovej 

práce a za najvhodnejšiu variantu bola vybraná varianta s okružnými križovatkami. Okružná 

križovatka je bezpe nostný a spoma ovací prvok, pohodlnejšie pripojenie vozidiel z 

ved ajších komunikácii, má menej kolíznych bodov než styková i priese ná križovatka a 
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nemá žiadne krížne kolízne body, ktoré sú najnebezpe nejšie. Realizáciou preložky cesty 

II/374 prinesie pre danú oblas  mnoho výhod ako napr. odvedenie ve kej intenzity a 

prevedenie tranzitnej dopravy mimo zastavané územie mesta Rájec - Jest ebí. 
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