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Anotace: 

Adamík, O.:Variantní řešení křižovatky silnic III/4774 a III/48414 v obci Pražmo. 

Diplomová práce 

Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 227-Katedra 

dopravního stavitelství, 2009, text 42 stran, přílohy 35 stran, výkresy 44 stran. 

Diplomová práce pojednává o variantním řešení křižovatky silnic III/4774 a 

III/48414 v Pražmu a Raškovicích spojené s úpravou autobusové zastávky a točny u 

hotelu Ondráš. Vybraná optimální varianta je zpracována v rozsahu odpovídajícího  

technické studii. 

Cílem návrhu je vytvoření usměrnění dopravních proudů v oblasti křižovatky, 

vybudování zázemí a organizace autobusové dopravy a vybudování chybějících 

komunikací pro pěší. 

Vstupním předpokladem je zanedbání vztahů k inženýrským sítím. 

 

 

Annotation: 

Adamík, O.: Variant solution of road III/4774 and 48414 interection in Pražmo. 

Graduation these 

Ostrava: VŠB-Technical university of Ostrava, Fakulty of Civil engineering, 

Department of Transport construction, 2009, text 42 pages, supplements 35 pages, 

drawing 44 pages. 

Graduation theses is worked as a study of variant solution of road III/4774 and 

III/48414 intersection in Pražmo. The study includes solution of bus stop and bus 

turning place with parking space for bus. The choice optimal solution is processed in 

extent accordant with a technical study. 

This concept´s intention is to stream-line the traffic stream, to protect 

pedestrians and to organise bus service. 

Preliminary assumption is neglect of engineer´s network. 
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Termíny a značky 

Pro účely této práce mají dále uvedené termíny a značky následující význam, pokud 

nebude uvedeno jinak. 

(1) Bezpečnostní odstup – nezbytný bezpečnostní prostor mezi skladebnými 

prvky různých druhů navzájem, mezi protisměrnými prvky, mezi prvky a 

pevnou překážkou nebo zvýšenou obrubou. 

(2) Běžný pracovní den – úterý, středa nebo čtvrtek, pokud jsou pracovními dny 

a pokud jim předchází i po nich následuje pracovní den. 

(3) Doba zdržení – ztrátový čas po odečtení časových ztrát během brždění a 

rozjezdu vozidla na křižovatce. 

(4) Hlavní dopravní prostor – část prostoru u komunikací funkční skupiny A, B a 

C s postranními obrubníky vymezená vnějším okrajem bezpečnostního 

odstupu, u komunikací bez obrubníků vymezená mezi vodícím a/nebo 

záchytným zařízením, u komunikací bez těchto zařízení vymezená šířkou 

koruny komunikace. 

(5) Hlavní komunikace – komunikace s předností v jízdě 

(6) Hromadná doprava – je doprava provozovaná autobusy, trolejbusy anebo 

tramvajemi 

(7) Kapacita – je největší intenzita silničního provozu nebo dopravního proudu, 

která odpovídá stupni E úrovně kvality dopravy. 

(8) Nástupiště – místo nástupu, výstupu a přestupu cestujících. 

(9) Nástupní hrana – je část okraje nástupiště přilehlého k místu zastavení 

vozidla. 

(10) Odvodňovací proužek – šířkový prvek místní komunikace sloužící 

k podélnému odvodnění povrchu komunikace, umístěný obvykle podél 

zvýšené obruby, popř. mezi jízdním a parkovacím (zastávkovým) pruhem. 

(11) Okružní jízdní pás okružní křižovatky – je jízdní pás v šířce zpevněné 

vozovky okolo středového ostrova. 

(12) Okružní křižovatka – je druh úrovňové křižovatky, která má okružní jízdní pás 

ve tvaru mezikruží, nebo jemu blízkém, na nímž je silniční provoz veden 
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jednosměrným objezdem kolem středového ostrova proti směru hodinových 

ručiček. 

(13) Označník – je úplné označení zastávky linkové osobní dopravy podle druhu 

dopravních prostředků, které musí být na označníku vyznačeny. 

(14) Prstenec – je zpevněná část vnějšího okraje středového ostrova a slouží pro 

ojedinělé pojíždění nadměrnými vozidly. 

(15) Průjezdnost – vyjadřuje fyzickou možnost průjezdu vozidel křižovatkou 

s ohledem na vlastnosti a rozměry vozidla a geometrické uspořádání a 

geometrie křižovatky (ověřuje se vlečnými křivkami) 

(16) Přidružený dopravní prostor – část prostoru místní komunikace mezi 

hlavním dopravním prostorem a vnějším okrajem prostoru místní komunikace. 

Je využívám statickou i dynamickou dopravou převážně chodci a cyklisty. 

(17) Rezerva kapacity – rozdíl mezi kapacitou a návrhovou intenzitou dopravy. 

(18) Silniční linková osobní doprava – doprava, která pravidelně poskytuje 

služby na určené trase dopravní cesty, při které cestující vystupují a nastupují 

na předem určených zastávkách a je zabezpečována autobusy nebo jiným 

druhem silničního motorového vozidla. 

(19) Směrovací ostrůvek – fyzicky nebo opticky ohraničená plocha vůči přilehlým 

jízdním pruhům, která odděluje dopravní proudy vozidel vjíždějících od 

vyjíždějících z okružního jízdního pásu křižovatky. 

(20) Středový ostrov – je kruhová nebo kruhu blízká fyzická nebo optická 

překážka sloužící k usměrnění pohybu vozidel po okružním jízdním pásu. 

(21) Úroveň kvality dopravy – kvalita provozních podmínek na pozemních 

komunikacích vyjádřená stupni A až F. 

(22) Úrovňová intenzita – je intenzita silničního provozu nebo dopravního proudu, 

při kterém je dosaženo požadovaného stupně úrovně kvality dopravy na 

křižovatce (A až E). 

(23) Vedlejší komunikace – komunikace, na které vozidla dávají přednost v jízdě 

vozidlům jedoucím po hlavní komunikaci. 
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(24) Větev okružní křižovatky – je jízdní pás, kterým jsou propojeny pozemní 

komunikace v oblasti křižovatky na okružní jízdní pás a vzájemně mezi sebou. 

(25) Vjezd – jízdní pruh nebo pás, kterým se vjíždí na okružní jízdní pás křižovatky. 

(26) Vodící prvek – prvek, který vymezuje prostor pro pohyb jednotlivých 

účastníků provozu v prostoru místní komunikace. Může být tvořen 

vodorovným dopravním značením, odvodňovacím proužkem, dlažbou, 

zvýšenou tvarovkou apod. 

(27) Výjezd – je jízdní pruh nebo pás křižujících se komunikací, kterým vozidla 

vyjíždějí z okružního jízdního pásu křižovatky. 

(28) Základní kapacita jízdního pruhu – výchozí kapacita samostatného jízdního 

proudu pro jeden dopravní proud vozidel bez vlivu vzdutí nadřazených proudů. 

(29) Zastávka – je předepsaným způsobem označený prostor zastavení 

dopravního prostředku linkové dopravy, nástupiště a vybavení. 

(30) Zastávkový pruh – je přidružený pruh pozemní komunikace předepsaným 

způsobem označený, umožňující vozidlům linkové dopravy zastavit mimo 

průběžný jízdní pás pro vystoupení a nastoupení cestujících. Tento pruh se 

obvykle navrhuje jako zastávkový záliv, ale může mít i charakter vyhrazeného 

jízdního pruhu pro autobusy se zastávkou. 
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Značky 

AB I asfaltový beton, kvalitativní třída I, … 

Cn kapacita jízdního pruhu n-tého proudu, [pvoz/h] 

Cn,n kapacita společného pruhu dvou smíšených proudů, [pvoz/h] 

DL I dlažba 

DZ dopravní značení 

Gn základní kapacita jízdního pruhu n-tého proudu, [pvoz/h] 

HD hromadná doprava 

In intenzita n-tého dopravního proudu, [pvoz/h] 

IH rozhodující intenzita nadřazených proudů, [pvoz/h] 

KSC I kamenivo zpevněné cementem, kvalitativní třída I, … 

L ložní vrstva dlažby 

MK místní komunikace 

MZ mechanicky zpevněná zemina 

N95% délka fronty na vjezdu neřízené, [m] 

OK I obalované kamenivo, kvalitativní třída I, … 

Rez rezerva kapacity, [pvoz/h] 

SO stavební objekt 

ŠD štěrkodrť 

TST technická studie 

UKD úroveň kvality dopravy 

Vn návrhová rychlost 

a jízdní pruh, [m] 

ach pruh pro chodce, [m] 

av stupeň vytížení, [-] 

b0 bezpečnostní odstup, [m] 

e nezpevněná část krajnice započítávána do volné šířky místní kom., [m] 

p příčný sklon, [%] 

p0,n** pravděpodobnost nevzdutého stavu ve společném pruhu na hlavní 

komunikaci v případě, že na hlavní komunikaci není samostatný pruh pro 

odbočení vlevo, [-] 

tw střední doba zdržení, [s] 

v vodící proužek směrově nerozdělené místní komunikace, případně 

odvodňovací proužek, [m] 



DIPLOMOVÁ PRÁCE 
Variantní řešení křižovatky silnic III/4774 a III/48414 v obci Pražmo 

 

Bc. Ondřej Adamík List č.12 

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  

1.1 STAVBA 

Název stavby: Křižovatka silnic III/4774 a III/48414 v obci 

 Pražmo 
Účel dokumentace: Variantní řešení křižovatky silnic III/4774 a II/48414  

 v rozsahu TST 

Místo stavby: Pražmo / Raškovice 

Katastrální území: Pražmo 733 068 / Raškovice 739 502 

Kraj: Moravskoslezský 

Druh stavby: rekonstrukce 

                       

1.2 ZADAVATEL STUDIE 

Název zadavatele: Vysoká škola báňská – technická univerzita Ostrava 

Adresa zadavatele: 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba 

Kontaktní osoba: Ing. Václav Škvain 

1.3 ZHOTOVITEL STUDIE 

Název/jméno 
zhotovitele: Bc. Ondřej Adamík 

Adresa zhotovitele: Resslova 483/3, 796 01 Prostějov 
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2 ZDŮVODNĚNÍ DOKUMENTACE 

2.1  ÚČEL A ROZSAH DOKUMENTACE 

Účelem projektové dokumentace je vytvoření variantního řešení dané 

křižovatky s následným posouzením variant a výběr optimálního dopravně-

inženýrského řešení pro zadané území. Součástí projektové dokumentace je také 

úprava autobusové zastávky a točny v těsné blízkosti křižovatky. Projektová 

dokumentace svým obsahem odpovídá technické studii dle směrnic pro dokumentaci 

staveb pozemních komunikací. Řešení inženýrských sítí není předmětem této 

dokumentace. 

2.2 POTŘEBNOST A NALÉHAVOST 

Stavební úpravy křižovatky silnic III/4774 a III/48414 nejsou z hlediska intenzit 

dopravy nezbytné (křižovatka kapacitně vyhovuje), avšak z pohledu současného 

stavebně-technického stavu (tvar křižovatky nevyhovující platným technickým 

předpisům, nevymezené hranice křižovatky, absence komunikací pro pěší, 

nejednoznačnost některých asfaltových ploch a neuspořádanost autobusové 

dopravy), se stavební úpravy jeví jako potřebné. 

 
obr.č. 2.2.1 – stávající stav, letecký snímek 



DIPLOMOVÁ PRÁCE 
Variantní řešení křižovatky silnic III/4774 a III/48414 v obci Pražmo 

 

Bc. Ondřej Adamík List č.14 

2.3 VAZBA NA ÚZEMNÍ PLÁN 

Stavba není v rozporu z plánem rozvoje obcí zakotveném v platném Územním 

plánu obce Pražmo a Raškovice. Jedná se o rekonstrukci stávající stykové 

křižovatky v rámci stávajícího uličního prostoru. Současný platný územní plán obcí 

Pražmo a Raškovice již zahrnuje předpokládané potřebné prostory pro rekonstrukci 

předmětné křižovatky. 

 

obr.č. 2.3 – územní plán obce Pražmo/Raškovice 
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3 POSOUZENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU 

3.1 VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

Posuzované problémové území se nachází v intravilánu na přelomu 

katastrálních území obcí Pražmo (733 068) a Raškovice (739 502). V těsné blízkosti 

se nachází hotel Ondráš, prodejna ovoce a zeleniny a provozovna kadeřnictví 

(HYGIE – družstvo kadeřníků Frýdek - Místek). Samotné obce Pražmo a Raškovice 

se nachází na hranici chráněné krajinné oblasti Beskydy.  

3.1.1 Geologické poměry 

 

 

obr. č. 3.1.1 – topografické schéma geologických poměrů 1 
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3.1.2 Hydrogeologické poměry 

 
            průlinový kolektor glacifluviálních a glacigenních sedinemtů 

obr.č. 3.1.2 – topografické schéma hydrogeologických poměrů 1 

3.1.3 Výskyt radonu 

 

obr.č. 3.1.3 – topografické schéma výskytu radonu 1 

                                            
1 zdroj: URL: <http://www.geology.cz/extranet/geodata/mapserver 

http://www.geology.cz/extranet/geodata/mapserver
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3.2 ŠIRŠÍ DOPRAVNÍ VZTAHY 

Trasa silnice III/4774 je spojnicí obcí Dobrá – Nošovice - Nižní Lhoty - Vyšní 

Lhoty – Raškovice – Pražmo – Morávka, kde dále pokračuje jako obslužná 

komunikace k horským usedlostem až na pokraj státní hranice se Slovenskem (bez 

možnosti hraničního přechodu pro motorová vozidla). 

Trasa silnice III/48414 je spojnicí obcí Pržno – Lubno – Raškovice kde její 

trasa zaniká napojením na silnici III/4774. 

Vzhledem k poloze obcí Raškovice a Pražmo je doprava svým charakterem 

spíše rekreační. Pro tranzitní dopravu slouží nedaleká silnice I/56 směr Ostrava 

(hraniční přechod Slovensko) a I/48 (E462) směr Hranice na Moravě / Český Těšín 

(hraniční přechod Polsko). 

 

 
obr.č. 3.2 – přehledná situace polohy obce Pražmo 
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3.3 DOPRAVNĚ-INŽENÝRSKÉ PARAMETRY 

Předmětná křižovatka silnic III/4774 a III/48414 je úrovňová, styková, neřízená 

světelným signalizačním zařízením. V její těsné blízkosti (cca 25m) se nachází 

napojení místní komunikace na silnici III/4774. 

Dle ČSN 73 6110 odpovídá průtah silnic III/4774 a III/48414 podle dopravního 

významu a ve vztahu ke struktuře osídlení funkční skupině C – místní komunikace 

obslužné. Této funkční skupině odpovídá návrhová rychlost v běžných podmínkách 

40 – 50 km/h, v obtížných podmínkách pak 30km/h. Nejmenší dovolená vzdálenost 

křižovatek je 50m. Nejmenší dovolená šířka jízdního pruhu je 2,75m. 

3.3.1 Stávající šířkové uspořádání 

 

 
obr.č. 3.3.1 – schéma stávajícího šířkového uspořádání komunikací křižovatky, od 

shora III/4774 Raškovice – III/4774 Pražmo – III/48414 – místní komunikace 
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3.3.2 Intenzita dopravy 

Pro posouzení kapacity křižovatky je nezbytná znalost intenzit dopravy všech 

dopravních proudů v křižovatce v rozlišení podle druhu vozidel. 

Pro účely této technické studie byl proveden vlastní ruční průzkum směrového 

sčítání dopravy v běžný pracovní den 16. června 2009, tedy v úterý, kdy jemu 

předcházející a po něm následující den byl pracovní, v délce dvou hodin a to od 

15:00 do 17:00. Projíždějící vozidla byla zaznamenávána do předem připravených 

formulářů. 

Pro sledování intenzit dopravy byla vozidla dělena na tyto druhy: 

§ M motocykly – jednostopá motorová vozidla, sajdkáry, 

§ O osobní automobily – bez přívěsů i s přívěsy, dodávkové automobily, 

mikrobusy, 

§ N nákladní automobily – lehké, střední a těžké nákladní automobily, 

traktory, speciální nákladní automobily, 

§ A autobusy – vozidla určená pro přepravu osob a jejich zavazadel, 

která mají víc než 9 míst (včetně kloubových autobusů a autobusů 

s přívěsy), 

§ K nákladní soupravy – přívěsové a návěsové nákladní soupravy. 

Vyhodnocení směrového sčítání dopravy je ve formě jednotného protokolu pro 

posouzení stykové neřízené úrovňové křižovatky dle TP188 samostatnou přílohou B 

této dokumentace. 

 
obr.č. 3.3.2 – kartogramy intenzit dopravy ve špičkovou hodinu 

Dle průzkumu je nezatíženější větví vstupující do křižovatky silnice III/4774 ze 

směru Nošovice a to s 299 voz/h, druhou nejzatíženější větví je silnice III/4774 ze 

směru Morávka a to s 256 voz/h a třetí větev vstupující do křižovatky je pak silnice 

III/48414 ze směru Frýdlant nad Ostravicí s intenzitou 153 voz/h. Podíl pomalých 
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vozidel paprsků křižovatky je do 10%. Podíl intenzity dopravy místní komunikace je 

přepočten do intenzity dopravy silnice III/4774 ze směru Morávka. 

Porovnání s výsledky celostátního sčítání dopravy na silniční a dálniční síti ČR 

v roce 2005. 

 
č. silnice sčítací úsek T O M S 

4774 7-2590 645 3331 49 4025 
48414 7-4610 153 885 14 1052 

T 
O 
M 
S 

Celoroční průměrná intenzita těžkých vozidel [vozidel/24h] 
Celoroční průměrná intenzita osobních vozidel [vozidel/24h] 
Celoroční průměrná intenzita motocyklů [vozidel/24h] 
Celoroční průměrná intenzita všech vozidel 

 
tab.č. 3.3.2 – výsledky celostátního sčítání dopravy v roce 2005 2 

3.3.3 Analýza dopravních nehod 

V průběhu tří let 2007, 2008 a 2009 se dle evidence Policie České republiky 

na předmětné křižovatce silnic III/4774 a III/48414 v obci Pražmo staly 2 dopravní 

nehody motorových vozidel. 

Druh nehod - srážka s pevnou překážkou s příčinou nepřiměřená rychlost 

dopravně technickému stavu vozovky, charakterem – nehoda pouze s hmotnou 

škodou, typ vozidel – osobní, soukromé. 

 

obr.č. 3.3.3 – kolizní místa dopravních nehod 3 

                                            
2 zdroj: URL: <http://www.scitani2005.rsd.cz/ 
3 zdroj: URL: <http://www.jdvm.cz/pcr/ 

http://www.scitani2005.rsd.cz/
http://www.jdvm.cz/pcr/
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3.3.4 Veřejná hromadná doprava 

Veřejná hromadná doprava osob v obcích Pražmo a Raškovice je zajišťována 

pravidelnými autobusovými linkami provozovanými dopravci ČSAD Frýdek-Místek, 

a.s., ČSAD Karviná, a.s. a ČSAD Veolia Transport Morava, a.s.  

V těsné blízkosti křižovatky silnic III/4774 a III/48414 se nachází dvě 

autobusové zastávky a točna, jejichž úprava je spojena s úpravou křižovatky a je 

předmětem této studie. Provozovaná autobusová zastávka v blízkosti předmětné 

křižovatky nese označení „Raškovice,, hotel Ondráš“. 

Pro možnost následné organizace autobusové dopravy byl proveden dne 16. 

června 2009 její průzkum (četnost a směry jednotlivých linek). Z důvodu, že zde 

některé linky svou jízdu ukončují a zahajují (3 linky), vzniká zde potřeba vyčkávacích 

stání pro vozy hromadné dopravy. 

linka četnost spojů směr provozovatel pracovní dny dny prac. klidu 

86 0315 3 2 Frýdek-Místek ČSAD Frýdek-Místek, a.s. 3 2 Raškovice 

86 0317 6 3 Ostrava UAN ČSAD Frýdek-Místek, a.s. 4 5 Morávka 

86 0319 10 0 Krásná ČSAD Frýdek-Místek, a.s. 12 0 Frýdek-Místek 

86 0320 0 8 Krásná ČSAD Frýdek-Místek, a.s. 0 8 Frýdek-Místek 

86 0321 16 2 Frýdek-Místek ČSAD Frýdek-Místek, a.s. 15 2 Raškovice 

86 0322 3 2 Ostrava ČSAD Frýdek-Místek, a.s. 3 2 Morávka 

86 0327 15 9 Frýdek-Místek ČSAD Frýdek-Místek, a.s. 16 5 Morávka 

86 0344 6 2 Frýdek-Místek ČSAD Frýdek-Místek, a.s. 7 2 Raškovice 

87 0514 0 2 Orlová ČSAD Karviná, a.s. 0 2 Krásná 

87 0515 0 2 Karviná ČSAD Veolia Transport 
Morava, a.s. 0 1 Morávka 

91 0125 0 2 Ostrava ČSAD Karviná, a.s. 0 1 Višní Mohelnice 
 

tab.č. 3.3.4 – přehled provozovaných autobusových linek na zastávce 

„Raškovice,,hotel Ondráš“ 
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3.3.5 Dopravní značení 

Silnice III/4774 je vedena jako hlavní komunikace křižovatky, ze směru 

Nošovice i Morávka je osazena svislou dopravní značkou P2-hlavní komunikace 

s dodatkovou tabulkou E2b s vyobrazením tvaru paprsků křižovatky. Ze směru 

Nošovice i Morávka jsou jízdní pruhy vzájemně odděleny vodorovným dopravním 

značením V1a (0,125)-podélná čára souvislá, vyznačení vodících proužků je pouze 

na větvi ze směru Nošovice a to dopravním značením V4 (0,125)-vodící čára ze 

směru Morávka chybí. 

Silnice III/48414 je vedena jako komunikace vedlejší, je osazena svislou 

dopravní značkou P3-konec hlavní komunikace, jízdní pruhy jsou vzájemně odděleny 

vodorovným značením V2b (0,125)-podélná čára přerušovaná s vyznačením 

vodících proužků V4 (0,125)-vodící čára. 

Místní komunikace postrádá jakékoliv svislé dopravní značení upravující 

přednost v jízdě. Je zde i absence vodorovného dopravního značení. 

Současné vodorovné značení je z převážné většiny dopravním provozem 

porušeno v takové míře, že je špatně čitelné či zcela nečitelné. 

Stávající dopravní značení kopíruje současné stavební uspořádání a nelze 

jím již nikterak vylepšit dopravní situaci předmětné křižovatky. 

Přehled dopravního značení s umístěním stávajícího svislého dopravního 

značení a s nově navrhovaným stavem je předmětem výkresu číslo 06 této 

dokumentace – Situace dopravního značení. 
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3.4 STAVEBNĚ-TECHNICKÝ STAV 

3.4.1 Větev „A“ (silnice III/4774 vstupující do křižovatky od Nošovic) 

Silnice III/4774 na větvi „A“ je vedena v šíři 7,5 m. Vozovka je zatříděna svým 

stavebním charakterem jako netuhá (obrusná vrstva je tvořena asfaltobetonem). 

Komunikace již začíná vykazovat poruchy povrchu. Vozovka není jednoznačně 

stavebně ohraničena. Při levém okraji ve směru příjezdu do křižovatky je lemována 

zeleným pruhem, komunikace zde není opatřena nezpevněnou krajnicí ani 

systémem odvodnění. Při pravém okraji navazuje plynule na komunikace asfaltová 

plocha ve stejné výškové úrovni. Tato plocha je bez jakékoliv dopravní organizace 

(není označena žádným dopravním značením) v současnosti je využívána jak 

chodci, ta motoristy k odstavování motorových vozidel, a také na tuto plochu 

navazuje hlavní vstup do hotelu Ondráš. V celém úseku větve „A“ je absence 

komunikací pro pěší, ti pro své trasy využívají přilehlých ploch ke komunikaci, čímž 

ohrožují bezpečnost provozu a vystavují se riziku nebezpečí úrazu motorovým 

vozidlem. 

3.4.2 Větev „B“ (silnice III/4774 vstupující do křižovatky od Morávky) 

Silnice III/4774 na větvi „B“ je vedena v šíři 7,5 m. Vozovka je zatříděna svým 

stavebním charakterem jako netuhá (obrusná vrstva je tvořena asfaltobetonem). Na 

komunikaci jsou znatelné dřívější opravy jejího povrchu, který i přesto vykazuje 

značné poruchy. Vozovka je při levém okraji ve směru příjezdu do křižovatky 

lemována zvýšenou betonovou obrubou cca 10 cm a chodníkem v šíři 1,9 m z plošné 

betonové dlažby. Při pravém okraji je vozovka v nízkém násypu, je lemovány 

nezpevněnou krajnicí v šíři 0,5 m, která vlivem vegetace již plně neplní svou funkci. 

 

obr.č. 3.4.2 – poruchy povrchu vozovky na větvi „B“ 
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3.4.3 Větev „C“ (silnice III/48414) 

Silnice III/48414 na větvi „C“ je vedena v šíři 6,5 m. Vozovka je zatříděna svým 

stavebním charakterem jako netuhá (obrusná vrstva je tvořena asfaltobetonem). 

Vozovka je při levém okraji ve směru příjezdu do křižovatky v celé délce 

uvažovaných úprav lemována dopravním prostorem pro hromadnou dopravu osob, 

který od silnice III/48414 není jednoznačně oddělen, nachází se zde pouze malá 

nezpevněná plocha s travním porostem, která není nikterak stavebně od asfaltových 

ploch oddělena. Při pravém okraji je vozovka v první části lemována nezpevněnou 

krajnicí se zabudovaným trubkovým zábradlím podél Roveňského potoka, které 

protéká souběžně s touto komunikací. V druhém úseku je pak komunikace lemována 

zatrubněním místní vodoteče, jehož kryt je tvořen železobetonovou deskou šířky 

1,5m. 

3.4.4 Větev „D“ (místní komunikace) 

Místní komunikace na větvi „D“ je vedena v šíři 6,5 m. Vozovka je zatříděna 

svým stavebním charakterem jako netuhá (obrusná vrstva je tvořena 

asfaltobetonem). Povrch komunikace zde vykazuje značné poruchy. Komunikace je 

při levém okraji ve směru příjezdu do křižovatky lemována nezpevněnou krajnicí 

v šířce 0,5 m, na kterou navazují betonové příkopové tvarovky, které svádí 

srážkovou vodu do místní vodoteče. Nezpevněná krajnice je ve špatném technickém 

stavu s vegetačním porostem, který ovlivňuje její správnou funkci. Při pravém okraji 

je vozovka lemována zvýšenou betonovou obrubou cca 10 cm a chodníkem v šíři 1,7 

m z ploché betonové dlažby, která je ve spárách narušena travním porostem. 

Stavební stav styku vozovky s obrubou je havarijní. 

 

obr.č. 3.4.4 - poruchy povrchu místní komunikace 
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3.4.5 Dopravní prostor pro HD 

Dopravní plocha pro autobusovou dopravu je situovaná mezi silnicemi III/4774 

ze směru Nošovice a III/48414. Vozovka je zatříděna svým stavebním charakterem 

jako netuhá (obrusná vrstva je tvořena asfaltobetonem). Tato plocha slouží pro 

nástup a výstup cestujících do dopravních prostředků veřejné dopravy, otáčení a 

odstavování těchto dopravních prostředků. Tato plocha není dopravně organizovaná, 

jsou zde sice osazeny dvě svislé dopravní značky Zastávka – IJ 4a, avšak 

doprovodné vodorovné dopravní značení V11a chybí, také díky tomu, že na této 

ploše nejsou zbudována žádná nástupiště a samotné nastupování a vystupování 

cestujících do dopravních prostředků hromadné dopravy osob je realizováno přímo 

z úrovně této plochy, přistavují řidiči dopravní prostředky neorganizovaně. Též 

samotné odstavovaní a parkování prostředků veřejné hromadné dopravy osob 

probíhá díky nevymezení parkovacích míst, nesystémově. Samotná dopravní plocha 

vykazuje značné poruchy jejího povrchu. 

 

obr.č. 3.4.5 – technický stav plochy pro HD 
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4 VARIANTNÍ ŘEŠENÍ 

Pro zadanou lokalitu byly zpracovány tři situační řešení. 

4.1 VARIANTA 1 

Varianta 1 byla zpracovaná jako tzv. nízkonákladová. Jejím cílem bylo při co 

nejmenších zásazích do okolních pozemků jasně vymezit hlavní a vedlejší 

komunikaci a usměrnit dopravní proudy, vybudovat chybějící komunikaci pro pěší a 

vybudovat prostor pro veřejnou hromadnou dopravu osob (nástupiště, parkovací 

stání). Vymezení hlavní a vedlejší komunikace a usměrnění dopravních proudů bylo 

v této variantě docíleno umístěním kapkovitého ostrůvku tvaru typu B na vedlejší 

komunikaci předmětné křižovatky (silnice III/48414). Tento ostrůvek zároveň plní 

funkci ochrany chodců při přecházení pozemní komunikace a zároveň zkracuje délku 

přecházení. Odbočování na místní komunikaci bylo usměrněno úpravou vnitřního 

nároží kružnicovými oblouky. Tím se ovšem nepodařilo vyřešit problém těsné 

blízkosti stykových křižovatek. Pro autobusovou dopravu byla vyprojektována 

autobusová zastávka s délkou nástupní hrany 25m a dvě parkovací místa. Vjíždění 

na tuto dopravní plochu je však nestandardní a i výjezd je sdružen s obslužnou 

komunikací parkoviště hotelu Ondráš. 

Situace variantního řešení 1 je předmětem výkresu č. 03a této dokumentace. 

 

obr.č. 4.1 – schéma variantního řešení 1 
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4.2 VARIANTA 2 

Varianta číslo 2 byla zpracována již s vyšší náročností na zábor pozemků a 

však při respektování okolní zástavby. Usměrnění dopravních proudů bylo v této 

variantě docíleno užitím okružní křižovatky s vnějším průměrem pojížděného 

okružního pásu 26 m. Tento typ křižovatky ukládá stejný typ přednosti na všech 

vjezdových ramenech, tím tedy odpadá problém jasného určení hlavní a vedlejší 

komunikace křižovatky. Užitím tohoto druhu křižovatky se podařilo vyřešit krátkou 

vzdálenost dvou stykových křižovatek, z kterých tak vznikla křižovatka jedna. Chodci 

jsou zde při přecházení chráněni směrovacím ostrůvkem usměrňujícím dopravní 

proudy vozidel vjíždějících na okružní pás od vozidel z něj vyjíždějících. Tento 

ostrůvek zároveň zkracuje délku přecházení přes pozemní komunikaci. Pro 

autobusovou dopravu byla vyprojektována autobusová zastávka s délkou nástupní 

hrany 25 m a dvě parkovací místa. Pro příjezd autobusu k nástupní hraně ze směru 

Nošovice je zřízen odklon pro autobusovou dopravu od okružní křižovatky. Z důvodu, 

že předmětná křižovatka slouží i pro vozidla svážející kmeny, bylo návrhovým 

vozidlem zvoleno vozidlo skupiny 3 (tahač). 

Situace variantního řešení 2 je předmětem výkresu č. 03b této dokumentace. 

 

obr.č. 4.2 – Schéma variantního řešení 2 
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4.3 VARIANTA 3 

Při zpracování varianty 3 byl brán největší zřetel na dodržení normativních 

parametrů. Pro její zpracování byla povolena demolice menších staveb v těsné 

blízkosti křižovatky a nebyla omezena náročnost na zábor pozemků. Usměrnění 

dopravních proudů bylo v této variantě docíleno užitím okružní křižovatky s vnějším 

průměrem pojížděného okružního pásu 25m. Tento typ křižovatky svým stavebním 

uspořádáním ukládá stejný typ přednosti na všech vjezdových ramenech, tím tedy 

odpadá problém jasného určení hlavní a vedlejší komunikace křižovatky. Užitím 

tohoto druhu křižovatky se podařilo vyřešit krátkou vzdálenost dvou stykových 

křižovatek, z kterých tak vznikla křižovatka jedna. Chodci jsou zde při přecházení 

chráněni směrovacím ostrůvkem usměrňujícím dopravní proudy vozidel vjíždějících 

na okružní pás od vozidel z něj vyjíždějících. Tento ostrůvek zároveň zkracuje délku 

přecházení přes pozemní komunikaci. Pro autobusovou dopravu je zde uvažováno 

se zřízením autobusových zastávek typu II. (zálivová zastávka – bez fyzického 

oddělení) s nástupní hranou 12m na výjezdech z okružní křižovatky silnic třetí třídy. 

Pro parkování vozidel veřejné dopravy bude sloužit autobusová točna s kapacitou 

dvou parkovacích míst, která bude od stávající odsunuta cca o 40m. 

Situace variantního řešení 2 je předmětem výkresu č. 03c této dokumentace. 

 

obr.č. 4.3 – Schéma variantního řešení 3 
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4.4 POSOUZENÍ VARIANT 

K hodnocení variant byla sestavena tabulka obsahující posuzované 

parametry, kterým byla při jednotlivých variantách udělena příslušná známka jejich 

významu. Hodnotící známky byly voleny z řady od 1 do 3, přičemž 1 má hodnotu 

pozitivní a 3 negativní. 

obsah posuzované kritérium varianta 1 b. varianta 2 b. varianta 3 b. 

územní vliv 

celková plocha stavby [m2] 2775 1 3512 2 4021 3 
plocha k výkupu [m2] 961 1 1729 2 2319 3 
počet účastníku výkupu 4 1 8 3 7 2 
demolice 0 1 0 1 1 2 

ŽP 
zásah do zeleně 1 kácení 1 2 kácení 2 2 kácení, 

plocha točny 3 

hluk, emise jednotlivé var. nepřinášejí zásadní rozdíly v emisní náročnosti 

dpravně-
inženýské 
podmínky 

bezpečnost motorové dopravy vzdálenost 
křiž., tvar 3 tvar křiž., 

prostor bus 2 tvar křiž., bus 
zastávka 1 

bezpečnost chodců  2  2  2 
počet BUS stání 2 2 2 2 2 2 
organizace  bus dopravy nestandardní 3 nestandardní 2 normové 1 
průjezd TNV vlečné křivky 2 vlečné křivky 2 vlečné křivky 2 

shoda s ČSN a TP 
vzdálenost 
(tvar) křiž., 
prostor bus 

3 tvar křiž., 
prostor bus 2 tvar křiž., 

prostor bus 1 

stavební 
náročnost 

technologická náročnost  1 silniční těleso 
zatrubnění 3 silniční těleso 2 

zásah do zatrubnění potoka 0 1 10m 3 úprava výtoku 2 
investiční 
náklady 

stavební náklady 5,3 mil. 1 7,1 mil. 2 8,2 mil 2 
náklady na údržbu tvar stavby 1 tvar stavby 2 tvar stavby 2 

 estetika  2  2 odsun točny 1 

  

CELKEM   26   34   31 
VÝSLEDNÉ HODNOCENÍ   1,63   2,13   1,94 
POŘADÍ   1 

 
3 

 
2 

 
tab.č. 4.4 – posouzení variant řešení 

Posouzení variant je nezbytným krokem pro další postup projektové 

dokumentace. Bylo zde třeba dát váhu jednotlivým variantám a vybrat mezi nimi tu 

optimální k následnému propracování.  

Vybranou variantou pro další zpracování je varianta číslo 3 (okružní křižovatka 

s vnějším průměrem pojížděného pásu 25 m s odsunutou autobusovou točnou). Tato 

varianta byla upřednostněna i přesto, že je nejnáročnější na zábor pozemků a 

investiční náklady především z důvodu nejlepšího splnění požadavku na bezpečnost 

motorové dopravy a shody s ČSN a TP. 
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5 ŘEŠENÍ VYBRANÉ VARIANTY 

5.1 POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ SO 

V rámci přípravných prací budou odbourány stávající obrubníky, dlažba 

zpevněných chodníkových ploch a její podklad. Bude provedeno odfrézování 

živičného krytu vozovky a odbourání stávajících podkladů vozovky. Bude provedena 

demontáž nadzemních částí dopravního značení a bourání drobných základů do 

hloubky 0,5 m. V rámci stavby bude nutno odstranit drobnou dřevostavbu 

(kadeřnictví), náhradní umístění bude závislé od jednání majitelů předmětného 

objektu s vedením obce. Bude provedeno kácení dvou stromů, jejichž nahrazení je 

zakomponováno v projektu rekultivace staveniště. 

V místech zeleně bude provedena skrývka ornice v tloušťce 0,2 m, hmota 

ornice bude ponechána na místě na zajištěné skládce k zpětnému ozelenění. 

Suť a vybourané hmoty budou odvezeny na skládku k recyklaci. Možnost 

použití odbouraných hmot po recyklaci do podsypů bude vázána na provedení 

zkoušek vyhovující zrnitosti a zhutnitelnosti. 

 Stavba je členěna na stavební objekty celkem ve čtyřech řadách. 

5.1.1 Dělení stavby na stavební objekty 

V rámci projektové dokumentace byla stavba dělena na několik stavebních 

objektů v těchto řadách: 

000 příprava území, demolice 

100 komunikace 

200 mosty, opěrné zdi 

800 vegetační úpravy, rekultivace území 

Řada 000 

001 demolice kadeřnictví 

Řada 100 

101 komunikace pro pěší 

110 okružní křižovatka Ø25m 

111 příjezdový paprsek „A“ 

112 příjezdový paprsek „B“ 

113 příjezdový paprsek „C“ 
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114 příjezdový paprsek „D“ 

120 autobusová točna 

130a autobusová zastávka „A“ 

130b autobusová zastávka „B“ 

130c autobusová zastávka „C“ 

Řada 200 

200 výtok zatrubnění potoka 

Řada 800 

800 rekultivace, ozelenění 

801 zelený pás 

5.1.2 Technické řešení SO 

SO 101 – komunikace pro chodce 

Nově vedené a rekonstruované komunikace pro chodce jsou v zásadě vedené 

jako třípruhové (aCH=0,75 m) s příslušným bezpečnostním odstupem dle dopravní 

situace (b0=0,25 m od pevné překážky a b0=0,50 m od motorového provozu). 

Komunikace pro chodce jsou lemovány obrubou ABO 13-10 do betonu C 30/37 tl. 

100 mm s opěrou. Konstrukčně jsou řešeny jako D2-D-1-CH-PIII dle TP 170, 

nášlapná vrstva je tak řešena jako dlážděná z plošné dlažby 300/300 v šedé barvě. 

Příčný sklon je jednotný, jednostranný p=2%. 

SO 110 – okružní křižovatka 

Okružní křižovatka je rozměrově řešena na spodní hranici malých okružních 

křižovatek s vnějším průměrem pojížděného okružního pásu 25 m, který je veden 

v šíři 6,50 m. Středový ostrov je o průměru 16m a je lemován na vnější straně 

prstencem v šíři 2,00 m, jeho vnitřní prostor má vegetační úpravu. Vnitřní prostor 

středového ostrova je lemován kamenným obrubníkem OP5 do betonu C30/37 tl. 

100mm s opěrou, vnější průměr prstence je lemován nájezdovým obrubníkem ABO 

2-15N do betonu C30/37 tl. 100 mm zvýšeného k přilehlému okružnímu pásu o 

30mm. Okružní jízdní pás je při vnější straně lemován kamenným obrubníkem OP5 

s dvojřádkem z žulových kostek do betonu C30/37 tl. 100 mm s opěrou. Okružní 

jízdní pás je konstrukčně řešen jako D1-N-2-III-PIII prstenec pak jako D1-D-1-IV-PIII 

dle TP 170. Příčný sklon okružního pásu je jednostranný p=2,5%, prstenec je o 

jednostranném sklonu p=6,0%. 
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SO 111 – příjezdový paprsek „A“ 

Příjezdový paprsek „A“ je veden v šířce 7,50 m mezi zvýšenými obrubami. 

Celková délka úprav příjezdového paprsku je 60,54 m a jeho trasa se skládá 

z přímých úseků a dvou kružnicových oblouků o poloměru 100 m. Na hranici 

s okružním jízdním pásem je opatřen směrovacím ostrůvkem, který zároveň slouží 

pro ochranu pěších při přecházení komunikace. Při pravém okraji ve směru staničení 

je vybudován zastávkový záliv pro autobusovou dopravu (SO 130a) a při levém okraji 

je za zeleným pruhem proměnné šíře vedena komunikace pro chodce v šíří 2,50 m.  

Navrhované příčné uspořádání – jízdní pruh a=3,25 m, vodící proužek 

v=0,25m a odvodňovací proužek 0,25 m. Při vjezdu na okružní jízdní pás je 

komunikace vedena v šíři 4,50 m a při výjezdu pak 4,75 m mezi obrubami. 

Komunikace je po stranách lemována kamenným obrubníkem OP5 

s dvojřádkem z žulových kostek do betonu C30/37 tl. 100 mm s opěrou. Konstrukčně 

je řešena jako D1-N-2-III-PIII dle TP 170. Základní příčný sklon je střechovitý 

p=2,5%. 

SO 112 – příjezdový paprsek „B“ 

Příjezdový paprsek „B“ je veden v šířce 7,50 m mezi zvýšenými 

obrubami/nezpevněnou krajnicí. Celková délka úprav příjezdového paprsku je 

64,56m a jeho trasa se skládá z přímých úseků a dvou kružnicových oblouků o 

poloměru 100 m. Na hranici s okružním jízdním pásem je opatřen směrovacím 

ostrůvkem. Při pravém okraji ve směru staničení je vybudován zastávkový záliv pro 

autobusovou dopravu (SO 130b). 

Navrhované příčné uspořádání – jízdní pruh a=3,25 m, vodící proužek 

v=0,25m a odvodňovací proužek 0,25 m. Při vjezdu na okružní jízdní pás je 

komunikace vedena v šíři 4,15 m a při výjezdu pak 4,50 m mezi obrubami. 

Komunikace je při pravém okraji ve směru staničení po stranách lemována 

kamenným obrubníkem OP5 s dvojřádkem z žulových kostek do betonu C30/37 tl. 

100 mm s opěrou, při levém okraji je komunikace opatřena nezpevněnou krajnicí 

v šíři 0,50 m. Konstrukčně je řešena jako D1-N-2-III-PIII dle TP 170. Základní příčný 

sklon je střechovitý p=2,5%. 
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SO 113 – příjezdový paprsek „C“ 

Příjezdový paprsek „C“ je veden v šířce 6,50m mezi zvýšenými 

obrubami/krajnicí. Celková délka úprav příjezdového paprsku je 66,19 m a jeho trasa 

se skládá z přímých úseků a jednoho kružnicového oblouku o poloměru 50 m. Na 

hranici s okružním jízdním pásem je opatřen směrovacím ostrůvkem, který zároveň 

slouží pro ochranu pěších při přecházení komunikace. Při pravém okraji ve směru 

staničení je vybudován zastávkový záliv pro autobusovou dopravu (SO 130c) a při 

levém okraji je z části za zeleným pruhem šíře 1,00 m vedena komunikace pro c 

v šíři 2,25 m a z části je komunikace opatřena nezpevněnou krajnicí šíře 0,50 m.  

Navrhované příčné uspořádání – jízdní pruh a=3,00 m, vodící proužek v=0,25 

m/odvodňovací proužek. Při vjezdu na okružní jízdní pás je komunikace vedena v šíři 

4,25 m a při výjezdu pak 4,50 m mezi obrubami. 

Komunikace je po stranách lemována kamenným obrubníkem OP5 

s dvojřádkem z žulových kostek do betonu C30/37 tl. 100 mm s opěrou. Konstrukčně 

je řešena jako D1-N-2-IV-PIII dle TP 170. Základní příčný sklon je střechovitý 

p=2,5%. 

SO 114 – příjezdový paprsek „D“ 

Příjezdový paprsek „D“ je veden v šířce 6,50 m mezi zvýšenými obrubami. 

Celková délka úprav příjezdového paprsku je 32,62 m a jeho trasa se skládá 

z přímého úseku a jednoho kružnicového oblouku o poloměru 100 m. Při levém okraji 

komunikace ve směru staničení je za zeleným pruhem proměnné šířky vedena 

komunikace pro pěší v šíři 1,70 m.  

Navrhované příčné uspořádání – jízdní pruh a=3,00m, vodící proužek 

v=0,25m/odvodňovací proužek.  

Komunikace je po stranách lemována betonovým obrubníkem ABO 2-15 

s dvojřádkem z žulových kostek do betonu C30/37 tl. 100mm s opěrou. Konstrukčně 

je řešena jako D1-N-2-V-PIII dle TP 170. Základní příčný sklon je střechovitý p=2,5%. 

SO 120 – autobusová točna 

Nově navržená autobusová točna je polohou odsunuta cca 50 m od 

stávajícího stavu. Její komunikace je v šíři 7,00 m mezi obrubami a podmínkou je 

zachování volného prostoru šířky 1,50 m při jejím vnějším obvodu. Vnitřní poloměr 

má hodnotu 5,75 m a vnější poloměr 12,75 m výjezdový poloměr pak 12,00 m. 
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V prostoru točny jsou vybudována dvě parkovací stání pro autobusy, které 

v této oblasti svou jízdu ukončují nebo zahajují. Stání jsou o rozměrech 12,00 m 

délky a 3,50 m šířky a jsou pod úhlem 45° k příjezdové komunikaci. Komunikace 

točny je po obou svých stranách lemována betonovou obrubou ABO 2-15 

s dvojřádkem z žulové kostky do betonu C 30/37 tl. 100 mm. Příjezdová komunikace 

točny má základní příčný sklon střechovitý p=2,5%, který se v oblasti točny mění na 

dostředný p=2,5%. Konstrukčně je komunikace točny řešena jako D1-N-2-IV-PIII a 

samotná stání pak jako D1-D-1-IV-PIII dle TP 170. Dopravní provoz na této točně je 

jednosměrný a je vyhrazen svislým dopravním značením pouze autobusové dopravě. 

SO 130 (a,b,c) – autobusová zastávka 

Na stavbě jsou umístěny celkem tři autobusové zastávky. Jsou situovány vždy 

při výjezdu z okružní křižovatky na silnicích třetí třídy. Provozovaným vozidlem na 

linkách zastavujících v těchto zastávkách je Karosa řady 900, nejčastěji pak Karosa 

C 954 o rozměrech 11,99 m délky a 2,50 m šířky, která je pro projekční účely 

uvažována jako návrhové vozidlo.  Autobusové zastávky jsou navrženy shodně jako 

zastávky typu II tedy zastávky mimo jízdní pruh bez fyzického oddělení s délkou 

nástupní hrany 12,00 m a šířkou zastávkového pruhu 3,00 m. Vyřazovací a 

zařazovací úseky na jednotlivých zastávkách jsou navrženy z důvodu místních 

stísněných poměrů nejednotně a délkově na spodní hranici. Vozovka je konstrukčně 

řešena jako D1-D-1-IV-PIII z žulových kostek. Nástupní hrana je zbudována 

z bezbariérového obrubníku HK (do betonu C30/37 tl. 100 mm s opěrou) s výškou 

nástupní hrany 0,20 m a základní šířkou nástupiště 2,20 m s konstrukcí D2-D-1-CH-

PIII. Detail stavebního uspořádání zastávky je předmětem přílohy H.  

 

obr.č. 5.1.2.1 – zastávkový obrubník CSB-HK bezbariérový 4 

                                            
4 zdroj: URL: <http://www.csbeton.cz/ 

http://www.csbeton.cz/
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Zastávka je opatřena příslušným svislým dopravním značením tedy značkou 

IJ4b s nápisem „zastávka“ a vyobrazením dopravního prostředku. Zastávka je 

vybavena tří modulovým přístřeškem s lavičkou se sedákem z bukových hranolů, 

světelným panelem a vitrínou na jízdní řády. Detail přístřešku je předmětem přílohy 

G. 

 

obr.č. 5.1.2.2 – typ použitého přístřešku 5 

SO 200 – výtok zatrubnění potoka 

Rozsah stavebních prací SO 200 nelze dle výchozích podkladů jednoznačně 

stanovit. Řešení SO 200 bude předmětem následných stupňů projektové 

dokumentace. 

SO 800 a SO 801 – rekultivace/zeleň 

Pro zpětnou rekultivaci staveniště a zelené plochy bude využita ornice 

vyzískaná při skrývce při přípravných pracích na staveništi, která byla ponechána na 

místě na zajištěné skládce.  

Osazení stavby zelení je popsáno v kapitole 5.6 vegetační úpravy. 

 

 

                                            
5 zdroj: URL: <http://www.grimika.cz/ 

http://www.grimika.cz/
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5.2 SKLADKBY KONSTRUKČNÍCH VRSTEV VOZOVEK 

Pro kvalifikovaný návrh konstrukčních vrstev vozovek nebyl dostatek 

potřebných podkladů. Nebyla znalost typu podloží ani vodního režimu. Návrh vychází 

pouze ze znalosti počtu přejezdů těžkých nákladních vozidel za 24 hodin, typ podloží 

byl z důvodu neznalosti místních poměrů volen jako nejnepříznivější (PIII). Návrh 

skladeb konstrukčních vrstev vychází z katalogových listů TP 170. 

V dalším stupni projektové dokumentace bude zapotřebí provedení průzkumů 

(geologický, hydrogeologický a pod…) k získání potřebných vstupů pro kvalifikovaný 

návrh skladby konstrukčních vrstev vozovek tak, aby bylo docíleno optimálních 

technických parametrů za optimální ekonomické náročnosti. 

Přehled použitých skladeb vozovek 

D1-N-2-III-PIII (větev „A“, větev „B“, okružní jízdní pás) 

asfaltový beton ABS I 40 mm ČSN 73 6121 
(ACO 11 S  ČSN EN 13108-1)   
asfaltový beton ABH I 60 mm ČSN 73 6121 
(ACL 16 S ČSN EN 13108-1)   
spojovací postřik emulzí 0,30 kg/m2 ČSN 73 6129 
obalované kamenivo OK I 90 mm ČSN 73 6125 
štěrkodrť ŠD 200 mm ČSN 73 6126 
štěrkodrť ŠD 150 mm ČSN 73 6126 
c e l k e m min. 540 mm  

D1-N-2-IV-PIII (větev „C“) 

asfaltový beton ABS I 40 mm ČSN 73 6121 
(ACO 11 S ČSN EN 13108-1)   
spojovací postřik emulzí 0,30 kg/m2 ČSN 73 6129 
obalované kamenivo OK I 110 mm ČSN 73 6125 
štěrkodrť ŠD 150 mm ČSN 73 6126 
štěrkodrť ŠD 150 mm ČSN 73 6126 
c e l k e m min. 450 mm  
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D1-N-2-V-PIII (větev „D“) 

asfaltový beton ABS II 40 mm ČSN 73 6121 
(ACO 11 ČSN EN 13108-1)   
spojovací postřik emulzí 0,30 kg/m2 ČSN 73 6129 
obalované kamenivo OK I 70 mm ČSN 73 6125 
štěrkodrť ŠD 150 mm ČSN 73 6126 
štěrkodrť ŠD 150 mm ČSN 73 6126 
c e l k e m min. 410 mm  

D1-D-1-IV-PIII (autobusová záliv, autobusová stání) 

dlažba (žulová kostka) DL 100 mm ČSN 73 6131-1 
ložní vrstva dlažby L 40 mm ČSN 73 6126 
kamenivo zpevněné cementem KSC I 210 mm ČSN 73 6124 
mechanicky zpevněná zemina MZ 200 mm ČSN 73 6125  
c e l k e m min. 550 mm  

D1-D-1-IV-PIII (prstenec středového ostrova OK) 

dlažba (žulová kostka) DL 150 mm ČSN 73 6131-1 
ložní vrstva dlažby L 40 mm ČSN 73 6126 
kamenivo zpevněné cementem KSC I 210 mm ČSN 73 6124 
mechanicky zpevněná zemina MZ 200 mm ČSN 73 6125  
c e l k e m min. 550 mm  

D2-D-1-CH-PIII (komunikace pro chodce, nástupiště) 

dlažba (plošná 300/300) DL 35 mm ČSN 73 6131-1 
ložní vrstva dlažby L 40 mm ČSN 73 6126 
štěrkodrť ŠD 150 mm ČSN 73 6126  
c e l k e m min. 225 mm  
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5.3 ZEMNÍ PLÁŇ SILNIČNÍHO TĚLESA 

Pro provádění zemních prací musí být respektovány požadavky ČSN 73 3050 

Zemné práce. Všeobecné ustanovenia a ČSN 73 6133 Navrhování a provádění 

zemního tělesa pozemních komunikací. Sklon zemní pláně je střechovitý v základní 

hodnotě p=3 %. Zemní pláň bude zhutněna Edef,2 ≥ 45 MPa. Pro potřeby odvodnění 

zemní pláně bude provedena drenáž s trativodem PVC FLEX DN100 v pískovém 

loži, jehož zaústění by bylo provedeno do nově zbudovaných vsakovacích jímek 

nebo po projednání se státním podnikem Povodí Odry by bylo zaústění drenáže 

zemní pláně silničního tělesa možné do místní vodoteče (Roveňského potoka). 

5.4 ODVODNĚNÍ STAVBY 

Pro odvod srážkové vody z povrchu navrhované stavby bude zapotřebí 

vybudování nové kanalizační sítě. Pro její zaústění bude zapotřebí prověření 

existence stávajících kanalizačních sítí a možnost jejich využití, pro případné využití 

místní vodoteče pro odvod srážkových vod z povrchu stavby bude zapotřebí tuto 

alternativu projednat se státním podnikem Povodí Odry. 

Odvodnění zemní pláně silničního tělesa stavby je popsáno v kapitole 5.3 . 

Řešení nové kanalizační sítě pro odvedení srážkové vody z povrchu stavby 

není předmětem této dokumentace. 

5.5 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 

Dopravní značky podléhají ČSN 01 8020  Dopravní značky na pozemních 

komunikacích. Pro dopravní značení nové stavby bude užito dopravních značek o 

základní velkosti, lisované z pozinkovaného ocelového plechu s dvojitým ohybem 

(pertl), s povrchovou úpravou z reflexní fólie NIKKALITE , budou upevněny na 

hliníkové sloupky AL-R 60/300 s vnějším průměrem 60 mm výšky 3,0 m uchycených 

v hliníkových patkách, které jsou upevněny do betonového základu tvaru krychle o 

délce strany 0,50 m třemi šrouby průměru 15 mm. Velkoplošné značení bude tvořeno 

z lamelového hliníkového profilu upevněného na hliníkový profil I 120.  
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Na směrovacích ostrůvcích paprsků okružní křižovatky bude užito dopravního 

pružného neprosvětleného majáku 600, který umožňuje průjezd nadměrných vozidel. 

Pružné dopravní majáky splňují třídu deformovatelnosti IR3. 

 
obr.č. 5.5.1 – dopravní pružný maják 600 6 

Pro zvýšení bezpečnosti a přehlednosti silničního provozu budou horní plochy 

obrub vnitřního průměru středového ostrova a směrovacích ostrůvků opatřeny 

všesměrnými reflexními oky v rozteči 1,0 m. 

. 

obr.č. 5.5.2 – všesměrné reflexní oko 7 

Pro provedení vodorovného dopravního značení bude použita rozpouštědlová 

barva s obsahem balotiny T14.  

Návrh dopravního značení je předmětem výkresu č. 6 Situace dopravního 

značení  této dokumentace. 

 

 

                                            
6 zdroj: URL: <http://www.honor-cz.com/ 
7 zdroj: URL: <http://www.svobodaznacky.cz/ 

http://www.honor-cz.com/
http://www.svobodaznacky.cz/
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5.6 VEGETAČNÍ ÚPRAVY 

Pro zpětnou rekultivaci staveniště a zelené plochy bude využita ornice 

vyzískaná při skrývce při přípravných pracích na staveništi, která byla ponechána na 

místě na zajištěné skládce. 

Zelené pruhy oddělující silniční provoz od pěšího a vnější okraj středového 

ostrova budou osázeny dřevinou – skalník přitisklý - Cotoneaster adpressus. Jedná 

se o listnatý stálezelený neopadavý keř nízkého vzrůstu (0,25 m), který tvoří husté 

kompaktní koberce. Střed středového ostrova a oblasti zeleně podél komunikací pro 

pěší na vnější straně od silničního provozu budou osázeny dřevinou - dřišťál 

Thunbergův - Berberis thunbergii. Jedná se o listnatý opadavý keř nízkého vzrůstu 

(0,50 m) červené barvy. Náhrada kácené lípy v rámci stavby bude provedena 

výsadbou dřeviny téhož druhu tedy Lípa srdčitá – Tilia cordata, která bude vysazena 

ve vnitřním prostoru autobusové točny a to v podobě cca 3,00 m vzrostlého stromu 

s kořenovým balem. 

Soupis stávající vzrostlé zeleně je předmětem přílohy C Dendrologický 

průzkum. 

 
obr.č. 5.6 – skalník přitisklý / dřišťál Thunbergův 

5.7 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Navržená stavba je v souladu s vyhláškou č. 369/2001 Sb. O obecných 

technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace. 

Místa křížení pěších tras s komunikací pro motorová vozidla jsou opatřena 

betonovým nájezdovým obrubníkem ABO 2-15 N do betonu s převýšením o 20 mm 

nad přilehlou komunikací pro motorová vozidla, jsou vybavena varovným pásem 

lemujícím nájezdový obrubník, konstrukčně jsou řešeny betonovou reliéfní dlažbou v 
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kontrastní (červené) barvě o šířce 0,40 m a signálním pásem z téhož materiálu v šíři 

0,80 m o minimální délce 1,50 m a následném zalomením k vodící linii, komunikace 

pro silniční dopravu jsou v těchto místech vyznačena dopravním vodorovným 

značením V7 přechod pro chodce, s vodící linií pro osoby se sníženou schopností 

orientace. 

 
obr.č. 5.7 – standardní bezbariérové úpravy v místě přechodu 

Bezbariérové užívání autobusových zastávek osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace je řešeno v příloze H Detail stavebního uspořádání 

bus záliv.  
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6 ZÁVĚR 

Řešená studie se zabývá úpravou křižovatky silnic III/4774 a III/48414 v obci 

Pražmo. Podařilo se v ní vyřešit základní stanovené problémy (tvarová 

neuspořádanost křižovatky, nejednoznačnost hlavní a vedlejší komunikace 

křižovatky, nepřijatelná vzájemná vzdálenost dvou stykových křižovatek, bezpečnost 

pěší dopravy a organizace autobusová dopravy). 

Navržený typ křižovatky, okružní křižovatka s vnějším průměrem pojížděného 

okružního pásu 25 m, se jeví jako nejvhodnější stavební úpravou pro dané území. 

Použitý tvar křižovatky svým stavebním uspořádáním udává jasný typ přednosti na 

vjezdu do křižovatky a přispívá tím k zvýšení bezpečnosti a plynulosti silniční 

dopravy v daném místě a užitím směrovacích ostrůvků při vjezdu na okružní pás, 

které zároveň také plní funkci dělících ostrůvků přechodu pro chodce a tím zkracují 

jeho délku, značně přispívají k zvýšení bezpečnosti užívání stavby chodci. 

Zamýšlená stavba také vyřešila absenci komunikací pro pěší převážně v obci 

Raškovice vybudováním chodníků v přidruženém dopravním prostoru místní 

komunikace. Navrženými stavebními úpravami se podařilo vyřešit problematiku 

autobusové dopravy, kdy bylo přistoupeno k návrhu samostatných autobusových 

zastávek typu II na výjezdech z OK, čímž bylo docíleno jasné organizace bus 

dopravy a samotným stavebním vybavením zastávek (zvýšená nástupní hrana, 

mobiliář apod.) byl mnohonásobně zvýšen komfort cestujících při jejich užívání oproti 

stávajícímu stavu. Odsunutím autobusové točny bylo docíleno lepší organizace 

celého dopravního celku a výrazné zvýšení estetického dojmu upravovaného území. 

Navrhovanou stavbu se nepodařilo umístit shodně s platným územním plánem 

Raškovice, kdy došlo odsunem autobusové točny k záboru pozemků nad rámec 

územního plánu Raškovice, který zahrnoval pouze úpravu pozemků před hotelem 

Ondráš. Na katastrálním území obce Pražmo, se stavbu podařilo umístit v souladu 

s platným územním plánem obce Pražmo. 
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 Příjezdový paprsek křižovatky Pohled na křižovatku z příjezdového paprsku 

   
 Obr.01-příjezdový paprsek III/4774 Raškovice Obr.02-pohled na křižovatku z III/4774 Raškovice 

     
 Obr.03-příjezdový paprsek III/4774 Pražmo Obr.04-pohled na křižovatku z III/4774 Pražmo 
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 Obr.05-příjezdový paprsek III/48414 Obr.06-pohled na křižovatku z III/48414 

   
 Obr.07-příjezdový paprsek MK Obr.08-pohled na křižovatku z MK 
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Autobusové zastávky a točna 

   
Obr.09-prostor pro BUS Obr.10-zastávkový přístřešek 

 
Obr.11 BUS zastávky 
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 Obr.12-dopravní napojení parcely č.26 Obr.13-zadní příjezd k parkovišti hotelu Ondráš 
 (polní cesta)  
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Stavebně-technický stav 

 
Obr.14-prostor BUS zastávek 

 
Obr.15-poruchy vozovky a chodníku na místní komunikaci 

 
Obr.16-poruchy vozovky na silnici III/4774 Pražmo 

 
Obr.17-prostor před hotelem Ondráš 
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Název křižovatky

Posuzovaný stav

Rychlost jízdy V85% na hlavní komunikaci 40 km/h
DZ na vjezdu C P4 DZ na vjezdu D

Požadovaný stupeň UKD na hlavní E Nejvyšší přípustná střed. doba zdržení [s] > 45
Požadovaný stupeň UKD na vedlejší E Nejvyšší přípustná střed. doba zdržení [s] > 45

Paprsek 
křižovatky

Dopravní 
proud

Počet pruhů 
(0/1/2)

Délka pruhu 
Ln[m]

Samostaný 
pruh (ano/ne)

1 2 3

1

2 1

3 0 ne

4 0

5

6 1

7 0 ne

8 1

9

10

11

12

Paprsek křižovatky
Dopravní 

proud
Osobní vozidla 

[voz/h]
Nákladní 

vozidla [voz/h]

Nákladní 
soupravy 
[voz/h]

Motocykly[voz
/h]

Cyklisti [voz/h]
Vozidla celkem 

[voz/h]

Zohledněná 
skladba 
[pvoz/h]

4 5 6 7 8 9 10

1

2 124 2 0 3 - 129

3 50 7 0 1 - 58

4 32 7 0 1 - 40 43

5

6 22 5 0 0 - 27 30

7 24 4 0 0 - 28 30

8 69 2 0 1 - 72

9

10

11

12

Dopravní proud

1

7

6

12

5

11

4

10

11 12 13

187 828

30

Číslování dopravních proudů Geometrické podmínky

A              
hlavní

C              
vedlejší

B                
hlavní

D

Základní kapacity pruhu podřazených proudů

D

Dopravní zatížení

A

C

30

Intenzita dopravního proudu In [pvoz/h]
Příslušný nadřazený proud IH [voz/h] 

(skutečných vozidel)
Základní kapacita Gn [pvoz/h]

158 800

Jednotný protokol pro posouzení průsečné neřízené úrovňové křižovatky

III/4774 x III/48414
stávající stav v roce 2009

B

0

260 573

Kapacitní posouzení neřízené křižovatky podle TP 188 Protokol 1a č.1

43



p,o,n * ** [-] px [-]

16 17 18

0<6 0,92

pz,n [-]

22

Délka místa na 
zastavení Ln 

[m]

Intezita 
proudu ∑Ij 
[pvoz/h]

Kapacita Cn 
[pvoz/h]

26 27 28

Dopravní proud

1
7
6

12
5

11
4

10
1+(2+3),1+2,1+3

7+8
4+6

Závěr:

B

C

4

5

- - - -
735 1,19 < 10 A

Stanovená úroveň kvality dopravy křižovatky na vedlejší komunikaci

Stanovená úroveň kvality dopravy křižovatky na hlavní komunikaci

Jednotný protokol pro posouzení průsečné neřízené úrovňové křižovatky

Posuzovaná křižovatka kapacitně vyhoví. Požadavek na ÚKD jsou splněny na všech ramenech.

A
A

484 0,72 < 10 A

798 0,30 < 10 A
770 0,31 < 10 A

29 30 31 32

Posouzení úrovně kavality dopravy

Rezerva kapacity             Rez 
[pvoz/h]

Délka fronty                     
N95% [m]

Střední doba zdržení             
tw [s]

Úroveň kvality dopravy 
UKD [-]

- - -

808

0,08

-

0,04

11 -

6

7

6 73

25

1

12 -

D

10 -

A

8

Kapacita společného pruhu smíšených proudů

Paprsek křižovatky Dopravní proud Stupeň vytížení av [-]

2+3

Dopravní proud

Kapacitní posouzení neřízené křižovatky podle TP 188 Protokol 1b č.1
Kapacita pruhu podřazených proudů 2.stupně

Pravděpodobnost nevzdutí proudu

p0,n [-]

Pravděpodnost nevzdutí produDélka fronty 
N95% [m]

Stupeň vytížení av [-]Kapacita Cn [pvoz/h]

800 0,04

7

12

4

828 0,04

6

14 15

Kapacita pruhu podřazených proudů 3.stupně

Dopravní proud Kapacita Cn [pvoz/h] Stupeň vytížení av [-]

1

2119 20

527 0,08

Kapacita pruhu podřazených proudů 4.stupně

Kapacita Cn [pvoz/h] Stupeň vytížení av [-]Dopravní proud

23 24



Název křižovatky

Posuzovaný stav

Rychlost jízdy V85% na hlavní komunikaci 40 km/h
DZ na vjezdu C P4 DZ na vjezdu D

Požadovaný stupeň UKD na hlavní E Nejvyšší přípustná střed. doba zdržení [s] > 45
Požadovaný stupeň UKD na vedlejší E Nejvyšší přípustná střed. doba zdržení [s] > 45

Paprsek 
křižovatky

Dopravní 
proud

Počet pruhů 
(0/1/2)

Délka pruhu 
Ln[m]

Samostaný 
pruh (ano/ne)

1 2 3

1

2 1

3 0 ne

4 0

5

6 1

7 0 ne

8 1

9

10

11

12

Paprsek křižovatky
Dopravní 

proud
Osobní vozidla 

[voz/h]
Nákladní 

vozidla [voz/h]

Nákladní 
soupravy 
[voz/h]

Motocykly[voz
/h]

Cyklisti [voz/h]
Vozidla celkem 

[voz/h]

Zohledněná 
skladba 
[pvoz/h]

4 5 6 7 8 9 10

1

2 166 2 0 3 - 171

3 67 7 0 1 - 75

4 43 7 0 1 - 51 55

5

6 29 5 0 0 - 35 38

7 32 2 0 0 - 34 35

8 92 2 0 1 - 96

9

10

11

12

Dopravní proud

1

7

6

12

5

11

4

10

Kapacitní posouzení neřízené křižovatky podle TP 188 Protokol 1a č.2
III/4774 x III/48414
stav na konci návrhového období v roce 2035

Číslování dopravních proudů Geometrické podmínky

A              
hlavní

C              
vedlejší

0

B                
hlavní

D

Dopravní zatížení

A

C

B

D

Základní kapacity pruhu podřazených proudů

Intenzita dopravního proudu In [pvoz/h]
Příslušný nadřazený proud IH [voz/h] 

(skutečných vozidel)
Základní kapacita Gn [pvoz/h]

11 12 13

35 247 822

38 209 789

55 340 567

Jednotný protokol pro posouzení průsečné neřízené úrovňové křižovatky



p,o,n * ** [-] px [-]

16 17 18

0<6 0,91

pz,n [-]

22

Délka místa na 
zastavení Ln 

[m]

Intezita 
proudu ∑Ij 
[pvoz/h]

Kapacita Cn 
[pvoz/h]

26 27 28

Dopravní proud

1
7
6

12
5

11
4

10
1+(2+3),1+2,1+3

7+8
4+6

Závěr:

Kapacitní posouzení neřízené křižovatky podle TP 188 Protokol 1b č.2
Kapacita pruhu podřazených proudů 2.stupně

Dopravní proud Kapacita Cn [pvoz/h] Stupeň vytížení av [-]
Délka fronty 

N95% [m]

Pravděpodnost nevzdutí produ

14 15

1

7 822 0,04

6 789 0,05

12

Kapacita pruhu podřazených proudů 3.stupně

Dopravní proud Kapacita Cn [pvoz/h] Stupeň vytížení av [-]
Pravděpodobnost nevzdutí proudu

p0,n [-]

19 20 21

4 516 0,11

Kapacita pruhu podřazených proudů 4.stupně

Dopravní proud Kapacita Cn [pvoz/h] Stupeň vytížení av [-]

23 24

Kapacita společného pruhu smíšených proudů

Paprsek křižovatky Dopravní proud Stupeň vytížení av [-]

25

A
1

2+3

C

4 0,11

6 92 7935 -

6 0,05

B
7

8

D

10 -

- - -11 -

12 -

Posouzení úrovně kavality dopravy

Rezerva kapacity             Rez 
[pvoz/h]

Délka fronty                     
N95% [m]

Střední doba zdržení             
tw [s]

Úroveň kvality dopravy 
UKD [-]

29 30 31 32

786 0,36 < 10 A
752 0,40 < 10 A

461 0,95 < 10 A

- - - -
700 1,45 < 10 A

Stanovená úroveň kvality dopravy křižovatky na vedlejší komunikaci A
Posuzovaná křižovatka kapacitně vyhoví. Požadavek na ÚKD jsou splněny na všech ramenech.

Jednotný protokol pro posouzení průsečné neřízené úrovňové křižovatky

Stanovená úroveň kvality dopravy křižovatky na hlavní komunikaci A





DIPLOMOVÁ PRÁCE 
Variantní řešení křižovatky silnic III/4774 a III/48414 v obci Pražmo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA  C 

Dendrologický průzkum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Ondřej Adamík List č. 55 

 



DIPLOMOVÁ PRÁCE 
 PŘÍLOHA C Variantní řešení křižovatky silnic III/4774 a III/48414 v obci Pražmo 

Bc. Ondřej Adamík List č. 56 
 

 

Výpis objektů 

číslo latinský název český název 
průměr 
kmene   

číslo 
parcely pozn. 

1 Quercus rubor Dub letní 50   90/1  

2 Tilia cordata Lípa srdčitá 40-60   20/3 seskupení 
8 kusů 

3 Tilia cordata Lípa srdčitá 70   191/1 sesychající 
4 Salix alba Vrba bílá 50   61/1  
5 Betula verrucosa Bříza bělokorá 30   61/1  
6 Betula verrucosa Bříza bělokorá 30   61/1  
7 Thuja plicata Zerav řasnatý 10   138/2  
8 Thuja plicata Zerav řasnatý 10   138/2  
9 Tilia cordata Lípa srdčitá 50   138/2  

10 Tilia cordata Lípa srdčitá 40   138/2  
11 Tilia cordata Lípa srdčitá 70   138/2  

12 Tilia cordata Lípa srdčitá 20   - seskupení 
3 kusy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIPLOMOVÁ PRÁCE 
 PŘÍLOHA C Variantní řešení křižovatky silnic III/4774 a III/48414 v obci Pražmo 

Bc. Ondřej Adamík List č. 57 
 

 

Fotodokumentace - Dendrologický průzkum 

 

                             

 Objekt 1 Dub letní - Quercus rubor Objekt seskupení 2  Lípa srdčitá –  
  Tilia cordata 

                           

 Objekt 3  Lípa srdčitá - Tilia cordata Objekt 4 Vrba bílá - Salix alba 

  foto: Adamík, o. 16.6. 2009 



DIPLOMOVÁ PRÁCE 
 PŘÍLOHA C Variantní řešení křižovatky silnic III/4774 a III/48414 v obci Pražmo 

Bc. Ondřej Adamík List č. 58 
 

 

                                                         

 Objekt 5 Bříza bělokorá Objekt 7-8 Zerav řasnatý 
 Acer platanoides Thuja plicata 
 

                                              

 Objekt 9-10-11 Lípa srdčitá Objekt seskupení 12 Lípa srdčitá 
 Tilia cordata Tilia cordata 
 
 
 

foto: Adamík, O. 16.6. 2009 
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PŘÍLOHA C
DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM - SITUAČNÍ SCHÉMA  M 1:700



DIPLOMOVÁ PRÁCE 
Variantní řešení křižovatky silnic III/4774 a III/48414 v obci Pražmo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA  D 

Majetkoprávní vztahy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Ondřej Adamík List č. 59 

 



DIPLOMOVÁ PRÁCE 
 PŘÍLOHA D Variantní řešení křižovatky silnic III/4774 a III/48414 v obci Pražmo 

Bc. Ondřej Adamík List č. 60 

Parcelní číslo                            408 
Výměra: 7035m2 
Katastrální Území: Pražmo 733 059 
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list: STEP2880,V.S.XXI-13-01 
Určení výměry: Graficky 
Využití pozemku: Silnice 
Druh pozemku: Ostatní plocha 
Číslo LV: 297 
Způsob ochrany: - 

 

Vlastnické právo: 
jméno: 
Moravskoslezský kraj 
adresa: 
28. října 2771/117, Ostrava, Moravská Ostrava, 702 01 
podíl: 
100% 
 

 

Parcelní číslo                            418 
Výměra: 10542m2 
Katastrální Území: Pražmo 733 059 
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list: STEP2880,V.S.XXI-13-05 
Určení výměry: Graficky 
Využití pozemku: Silnice 
Druh pozemku: Ostatní plocha 
Číslo LV: 1 
Způsob ochrany: Věcné břemeno 

 

Vlastnické právo: 
jméno: 
Obec Pražmo 
adresa: 
Pražmo, 739 04 
podíl: 
100% 
 

 

Parcelní číslo                            402 
Výměra: 13622m2 
Katastrální Území: Pražmo 733 059 
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list: STEP2880,V.S.XXI-13-05 
Určení výměry: Graficky 
Využití pozemku: Koryto vodního toku 
Druh pozemku: Vodní plocha 
Číslo LV: 1 
Způsob ochrany: - 

 

Vlastnické právo: 
jméno: 
Obec Pražmo 
adresa: 
Pražmo, 739 04 
podíl: 
100% 

Parcelní číslo                            402/2 
Výměra: 73m2 
Katastrální Území: Pražmo 733 059 
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list: STEP2880,V.S.XXI-13-05 
Určení výměry: Graficky 
Využití pozemku: Koryto vodního toku 
Druh pozemku: Vodní plocha 
Číslo LV: 1 
Způsob ochrany: - 

 

Vlastnické právo: 
jméno: 
Obec Pražmo 
adresa: 
Pražmo, 739 04 
podíl: 
100% 
 

 

Parcelní číslo                            61/1 
Výměra: 2667m2 
Katastrální Území: Pražmo 733 059 
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list: STEP2880,V.S.XXI-13-00 
Určení výměry: Graficky 
Využití pozemku: - 
Druh pozemku: Zastavěná plocha a nádvoří 
Číslo LV: 171 
Způsob ochrany: - 

 

Vlastnické právo: 
jméno: 
Mgr. Jaroslav Žák 
adresa: 
Hraničky 1305/8c, Ostrava, Polanka nad Odrou, 725 25 
podíl: 
100% 
 

 

Parcelní číslo                            61/2 
Výměra: 1215m2 
Katastrální Území: Pražmo 733 059 
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list: STEP2880,V.S.XXI-13-01 
Určení výměry: Graficky 
Využití pozemku: - 
Druh pozemku: Zastavěná plocha a nádvoří 
Číslo LV: 14 
Způsob ochrany: - 

 

Vlastnické právo: 
jméno: 
Ivančák Eduard a Ivančáková Jarmila 
adresa: 
72, Pražmo, 739 04 
podíl: 
50% / 50% 



DIPLOMOVÁ PRÁCE 
 PŘÍLOHA D Variantní řešení křižovatky silnic III/4774 a III/48414 v obci Pražmo 

Bc. Ondřej Adamík List č. 61 

Parcelní číslo                            131/1 
Výměra: 170m2 
Katastrální Území: Pražmo 733 059 
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list: STEP2880,V.S.XXI-13-01 
Určení výměry: Graficky 
Využití pozemku: Jiná plocha 
Druh pozemku: Ostatní plocha 
Číslo LV: 35 
Způsob ochrany: - 

 

Vlastnické právo: 
jméno: 
HYGIE družstvo kadeřníků ve Frýdku-Místku. 
adresa: 
náměstí Svobody 5, Frýdek-Místek, Místek, 738 01 
podíl: 
100% 
 

 

Parcelní číslo                            131/2 
Výměra: 26m2 
Katastrální Území: Pražmo 733 059 
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list: STEP2880,V.S.XXI-13-01 
Určení výměry: Graficky 
Využití pozemku: Jiná plocha 
Druh pozemku: Ostatní plocha 
Číslo LV: 368 
Způsob ochrany: - 

 

Vlastnické právo: 
jméno: 
Jana Kurková 
adresa: 
Dobrá 920, Dobrá, 739 51 
podíl: 
100% 
 

 

Parcelní číslo                            132/1 
Výměra: 601m2 
Katastrální Území: Pražmo 733 059 
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list: STEP2880,V.S.XXI-13-01 
Určení výměry: Graficky 
Využití pozemku: - 
Druh pozemku: Trvalý travní porost 
Číslo LV: 108 
Způsob ochrany: ZPF 

 

Vlastnické právo: 
jméno: 
Římskokatolická farnost Morávka 
adresa: 
Kostelní 161, Pražmo, 739 05 
podíl: 
100% 

Parcelní číslo                            132/2 
Výměra: 2291m2 
Katastrální Území: Pražmo 733 059 
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list: STEP2880,V.S.XXI-13-01 
Určení výměry: Graficky 
Využití pozemku: - 
Druh pozemku: Zahrada 
Číslo LV: 107 
Způsob ochrany: ZPF 

 

Vlastnické právo: 
jméno: 
Římskokatolická farnost Morávka 
adresa: 
Kostelní 161, Pražmo, 739 04 
podíl: 
100% 
 

 

Parcelní číslo                            137 
Výměra: 155m2 
Katastrální Území: Pražmo 733 059 
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list: STEP2880,V.S.XXI-13-01 
Určení výměry: Graficky 
Využití pozemku: - 
Druh pozemku: Zahrada 
Číslo LV: 48 
Způsob ochrany: ZPF 

 

Vlastnické právo: 
jméno: 
Vlasta Škapová / Zdeňka Kohutová 
adresa: 
Pražmo, 739 04 5/8 / Frýdlantská 1750, Místek, 738 01 
podíl: 
63% / 37% 
 

 

Parcelní číslo                            138/2 
Výměra: 2883m2 
Katastrální Území: Pražmo 733 059 
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list: STEP2880,V.S.XXI-13-01 
Určení výměry: Graficky 
Využití pozemku: Zeleň 
Druh pozemku: Ostatní plocha 
Číslo LV: 1 
Způsob ochrany: - 

 

Vlastnické právo: 
jméno: 
Obec Pražmo 
adresa: 
Pražmo, 739 04 
podíl: 
100% 



DIPLOMOVÁ PRÁCE 
 PŘÍLOHA D Variantní řešení křižovatky silnic III/4774 a III/48414 v obci Pražmo 

Bc. Ondřej Adamík List č. 62 

Parcelní číslo                            1376/1 
Výměra: 4449m2 
Katastrální Území: Raškovice 739 502 
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list: STEP2880,V.S.XXI-13-01 
Určení výměry: Graficky 
Využití pozemku: Silnice 
Druh pozemku: Ostatní plocha 
Číslo LV: 409 
Způsob ochrany: - 

 

Vlastnické právo: 
jméno: 
Moravskoslezský kraj 
adresa: 
28. října 2771/117, Ostrava, Moravská Ostrava, 702 00 
podíl: 
100% 
 

 

Parcelní číslo                            1/1 
Výměra: 546m2 
Katastrální Území: Raškovice 739 502 
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list: STEP2880,V.S.XXI-13-01 
Určení výměry: Graficky 
Využití pozemku: - 
Druh pozemku: Zastavěná plocha a nádvoří 
Číslo LV: 300 
Způsob ochrany: - 

 

Vlastnické právo: 
jméno: 
Žáček Josef a Žáčková Marie 
adresa: 
Raškovice 113, Raškovice, 739 04 
podíl: 
100% 
 

 

Parcelní číslo                            1/2 
Výměra: 467m2 
Katastrální Území: Raškovice 739 502 
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list: STEP2880,V.S.XXI-13-01 
Určení výměry: Graficky 
Využití pozemku: - 
Druh pozemku: Zastavěná plocha a nádvoří 
Číslo LV: 127 
Způsob ochrany: - 

 

Vlastnické právo: 
jméno: 
Rozalie Koperová / Anna Szkanderová 
adresa: 
200, Raškovice, 739 04 / 200, Raškovice, 739 04 
podíl: 
75% / 25% 

Parcelní číslo                            15/2 
Výměra: 166m2 
Katastrální Území: Raškovice 739 502 
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list: STEP2880,V.S.XXI-13-01 
Určení výměry: Graficky 
Využití pozemku: - 
Druh pozemku: Zahrada 
Číslo LV: 127 
Způsob ochrany: ZPF 

 

Vlastnické právo: 
jméno: 
Rozalie Koperová / Anna Szkanderová 
adresa: 
200, Raškovice, 739 04 / 200, Raškovice, 739 04 
podíl: 
75% / 25% 
 

 

Parcelní číslo                            191/1 
Výměra: 1031m2 
Katastrální Území: Raškovice 739 502 
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list: STEP2880,V.S.XXI-13-01 
Určení výměry: Graficky 
Využití pozemku: - 
Druh pozemku: Zastavěná plocha a nádvoří 
Číslo LV: 2097 
Způsob ochrany: - 

 

Vlastnické právo: 
jméno: 
Kirschner Bohumír Ing. a Kirschnerová Pavlína 
adresa: 
Raškovice 108, Raškovice, 739 04 
podíl: 
100% 
 

 

Parcelní číslo                            191/2 
Výměra: 77m2 
Katastrální Území: Raškovice 739 502 
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list: STEP2880,V.S.XXI-13-01 
Určení výměry: Graficky 
Využití pozemku: - 
Druh pozemku: Zastavěná plocha a nádvoří 
Číslo LV: 1 
Způsob ochrany: - 

 

Vlastnické právo: 
jméno: 
Obec Raškovice 
adresa: 
Raškovice, 739 07 
podíl: 
100% 



DIPLOMOVÁ PRÁCE 
 PŘÍLOHA D Variantní řešení křižovatky silnic III/4774 a III/48414 v obci Pražmo 

Bc. Ondřej Adamík List č. 63 

Parcelní číslo                            19/2 
Výměra: 927m2 
Katastrální Území: Raškovice 739 502 
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list: STEP2880,V.S.XXI-13-01 
Určení výměry: Graficky 
Využití pozemku: Neplodná půda 
Druh pozemku: Ostatní plocha 
Číslo LV: 1 
Způsob ochrany: - 

 

Vlastnické právo: 
jméno: 
Obec Raškovice 
adresa: 
Raškovice, 739 07 
podíl: 
100% 
 

 

Parcelní číslo                            90/1 
Výměra: 119m2 
Katastrální Území: Raškovice 739 502 
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list: STEP2880,V.S.XXI-13-01 
Určení výměry: Graficky 
Využití pozemku: - 
Druh pozemku: Trvalý travní porost 
Číslo LV: 487 
Způsob ochrany: Věcné břemeno 

 

Vlastnické právo: 
jméno: 
Dalibor Chuděj 
adresa: 
Raškovice 10, Raškovice, 739 04 
podíl: 
100% 
 

 

Parcelní číslo                            88/4 
Výměra: 1035m2 
Katastrální Území: Raškovice 739 502 
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list: STEP2880,V.S.XXI-13-01 
Určení výměry: Graficky 
Využití pozemku: - 
Druh pozemku: Trvalý travní porost 
Číslo LV: 487 
Způsob ochrany: ZPF 

 

Vlastnické právo: 
jméno: 
Dalibor Chuděj 
adresa: 
Raškovice 10, Raškovice, 739 04 
podíl: 
100% 

Parcelní číslo                            1379 
Výměra: 971m2 
Katastrální Území: Raškovice 739 502 
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list: STEP2880,V.S.XXI-13-01 
Určení výměry: Graficky 
Využití pozemku: Ostatní komunikace 
Druh pozemku: Ostatní plocha 
Číslo LV: 487 
Způsob ochrany: Věcné břemeno 

 

Vlastnické právo: 
jméno: 
Dalibor Chuděj 
adresa: 
Raškovice 10, Raškovice, 739 04 
podíl: 
100% 
 

 

Parcelní číslo                            83/1 
Výměra: 19620m2 
Katastrální Území: Raškovice 739 502 
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list: STEP2880,V.S.XXI-13-01 
Určení výměry: Graficky 
Využití pozemku: - 
Druh pozemku: Trvalý travní porost 
Číslo LV: 487 
Způsob ochrany: ZPF 

 

Vlastnické právo: 
jméno: 
Dalibor Chuděj 
adresa: 
Raškovice 10, Raškovice, 739 04 
podíl: 
100% 
 

 

Parcelní číslo                  90/3 
Výměra: 1022m2 
Katastrální Území: Raškovice 739 502 
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list: STEP2880,V.S.XXI-13-01 
Určení výměry: Graficky 
Využití pozemku: - 
Druh pozemku: Trvalý travní porost 
Číslo LV: 487 
Způsob ochrany: ZPF 

 

Vlastnické právo: 
jméno: 
Dalibor Chuděj 
adresa: 
Raškovice 10, Raškovice, 739 04 
podíl: 
100% 



DIPLOMOVÁ PRÁCE 
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Parcelní číslo                            237 
Výměra: 3761m2 
Katastrální Území: Raškovice 739 502 
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list: STEP2880,V.S.XXI-13-01 
Určení výměry: Graficky 
Využití pozemku: - 
Druh pozemku: Zastavěná plocha a nádvoří 
Číslo LV: 1051 
Způsob ochrany: - 

 

Vlastnické právo: 
jméno: 
JEDNOTA, spotřební družstvo ve Frýdku-Místku 
adresa: 
tř. T. G. Masaryka 1101, Frýdek-Místek, Frýdek, 738 34 
podíl: 
100% 
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Rozhledové poměry 
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Ověření průjezdnosti 
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PŘÍLOHA  G 

Detail přístřešku 
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Detail stavebního uspořádání BUS záliv 
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Propočet 
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* Sestaveno dle softwaru BUILDpower desktop 

P.č. Položka Název Množství MJ Cena MJ 
[CZK] 

Celková 
cena 
[CZK] 

Cenová 
úroveň Typ 

1 577 00-
0012.RA0 

Komunikace  
D1-N-2-III-PIII, 

dle TP 170 
1442 M2 1594,00 2 298 548,00 RTS09/I Ag.p. 

2 577 00-
0014.RA0 

Komunikace  
D1-N-2-IV-PIII, 

dle TP 170 
1283 M2 1360,00 1 744 880,00 RTS09/I Ag.p. 

3 577 00-
016.RA0 

Komunikace  
D1-N-2-V-PIII, 

dle TP 170 
224 M2 1185,00 265 440,00 RTS09/I Ag.p. 

4 591 04-
0012.RA0 

Komunikace  
D1-D-1-IV-PIII, 

dle TP 170 
383 M2 1406,00 538 498,00 RTS09/I Ag.p. 

5 
 

596 04-
0011.RA0 

 

Komunikace  
D1-D-1-CH-PIII, 

dle TP 170 
578 M2 925,00 534 650,00 RTS09/I Ag.p. 

6 182 30-
0010.RA0 

Rekultivace, 
zpětné 

ozelenění 
1211 M2 117,50 142 292,50 RTS09/I Ag.p. 

7 Náklady na umístění stavby 386 702,00 7,0% 

8 Projektové a inženýrské práce 441 945,00 8,0% 

9 Rozpočtová rezerva 552 431,00 10,0% 

10 DPH 19% 1 312 023 

11 CELKEM 8 217 408,00 
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