
VŠB – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební 

Katedra dopravního stavitelství 

 

 

 

 

 

Silnice I/57 Šenov – průtah, studie úprav stávající silnice 

(humanizace) 

Road I/57 Šenov – Trough Highway Modification 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student:                                             Radek Pernica 

Vedoucí bakalářské práce:                   doc.Ing.Marián Krajčovič, CSc. 

 

Ostrava 2010 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení studenta 

 

Prohlašuji, ţe jsem celou bakalářskou práci včetně příloh 

vypracoval samostatně pod vedením vedoucího bakalářské práce a 

uvedl jsem všechny pouţité podklady a literaturu. 

 

V Ostravě    

………………………….                            …………………….     

                   Podpis studenta         



 

 

Prohlašuji, že 

 

 byl jsem seznámen s tím, ţe na moji bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č. 

121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – uţití díla v rámci občanských a 

náboţenských obřadů, v rámci školních představení a uţití díla školního a § 60 – 

školní dílo. 

 beru na vědomí, ţe Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen 

VŠB–TUO) má právo nevýdělečné ke své vnitřní potřebě bakalářskou  práci uţít (§ 35 

odst. 3). 

 souhlasím s tím, ţe jeden výtisk bakalářské práce bude uloţen v Ústřední knihovně 

VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uloţen u vedoucího 

bakalářské práce. Souhlasím s tím, ţe údaje o bakalářské práci budou zveřejněny 

v informačním systému VŠB-TUO. 

 bylo sjednáno, ţe s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu  licenční smlouvu 

s oprávněním uţít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona. 

 bylo sjednáno, ţe uţít své dílo – bakalářskou práci nebo poskytnout licenci k jejímu 

vyuţití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode 

mne poţadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na 

vytvoření díla vynaloţeny (aţ do jejich skutečné výše). 

 beru na vědomí, ţe odevzdáním své práce souhlasím se zveřejněním své práce podle 

zákona č.11/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 

(zákon o vysokých  školách), ve znění pozdějších předpisů, bez ohledu na výsledek 

její obhajoby. 

 

 

 

 

 

 

        V Ostravě 

 

…………………………….                                         ………………………………… 

             plné jméno autora 



 

 

Anotace 

PERNICA, Radek . Silnice I/57 Šenov - průtah, studie úprav stávající silnice (humanizace). 
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Tato bakalářská práce se zabývá vypracováním studie silnice I/57 v průtahu obce 

Šenov u Nového Jičína. Součástí řešení je prověření obchvatu obce Kunín v úseku Hladké 

Ţivotice – Kunín  a jeho následné přivedení zpět do stávajícího průjezdního úseku silnice I/57 

na území obce Šenov u Nového Jičína. Následně se studie zabývá návrhy opatření na zvýšení 

bezpečnosti silničního provozu ve vybraných částech trasy I/57. 
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1. ÚVOD 

1.1. Identifikační údaje 

 

Název:  Silnice I/57 Šenov – průtah, studie úprav stávající silnice (humanizace) 

Kraj:     Moravskoslezský 

Místo:    Šenov u Nového Jičína 

Zadavatel:     Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ředitelství silnic 

a dálnic ČR 

Rozsah: Studie 

Vedoucí: doc.Ing.Marián Krajčovič, CSc. 

Autor práce: Radek Pernica 

 

 

1.2. Zdůvodnění studie 

Silnice I/57 vede od rozestavěné dálnice D1 v Hladkých Ţivoticích ve směru 

severojiţním do Nového Jičína a k silnici R 48. V souvislosti se stavbou dálnice je rovněţ 

upravována část silnice I/57 (stavba Hladké Ţivotice – obchvat), která končí v křiţovatce 

silnic I/57 a III/46420 směrem na Pustějov. Na tuto úpravu naváţe prověřovaná trasa, bude 

pokračovat obchvatem obce Kunín a v prostoru obce Šenov u Nového Jičína přejde zpět do 

stávající trasy. Přestoţe je zadaná práce zaměřena především na řešení průtahu Šenovem u 

Nového Jičína, je třeba problém silnice I/57 chápat jako celek a proto je třeba řešit i návazný 

úsek Hladké Ţivotice – Kunín 
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1.3. Úkoly k řešení 

 Prověření trasy obchvatu obce Kunín v úseku Hladké Ţivotice –Kunín 

  (trasa dle ÚPD)  - jednoduchý zákres do vrstevnic 

 

 Nalezení vhodného místa pro průchod zástavbou tak, aby bylo moţné na území 

obce Šenov u Nového Jičína trasu přivést zpět do stávajícího průjezdního úseku 

silnice I/57 (místo bude konzultováno se starostou obce Šenov u Nového Jičína a 

s konzultantem z ŘSD) 

 

 Budou navrţeny úpravy stávajícího průjezdního úseku silnice I/57 v Šenově u 

Nového Jičína, zaměřené na zvýšení bezpečnosti provozu 

 

1.4. Výchozí podklady pro zpracování studie 

 Územní plány obcí Šenov u Nového Jičína a obce Kunín [11] 

 Mapové podklady ČÚZK Zabaged® (výškopis 3D, polohopis), ortofoto 

 Informace obecního úřadu 

 Výsledky sčítání dopravy na dálniční a silniční síti v roce 2005 – Nový Jičín [12] 

 Obchůzka terénu 

 

 

Prověřovaná  trasa obchvatu obce Kunín se napojuje na jiţ provedenou úpravu Hladké 

Ţivotice – obchvat v křiţovatce silnic I/57 a III/46420 a pokračuje dle platného územního 

plánu na  území katastru obce Šenov u Nového Jičína, kde je zpětně přivedena do stávající 

trasy silnice I/57. 
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2. POPIS ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 

Obec Šenov u Nového Jičína leţí v okrese Nový Jičín v moravskoslezském kraji. 

Jejím územím prochází silnice I/57 (Bartultovice st.hranice ČR/PL - Město Albrechtice - 

Krnov (I/45)- Opava (I/11, I/46) - Fulnek (I/47) - Nový Jičín (I/48) - Valašské Meziříčí (I/35) 

- Vsetín (I/69) - Valašská lanka (I/49) - Horní Lideč (I/49) - Brumov - Bylnice - Slovensko   ,  

celk. délka    167,859 Km) 

 

Obr.  1  Situace širších vztahů 

Z hlediska širších dopravních vztahů je skelet pro silniční dopravu tvořen silnicí I/48, 

která v úseku u Nového Jičína  je upravena v kategorii R 48 a dále dálnicí D1. 

Pro dopravní obsluhu Šenova je nejdůleţitější silnice I/57, která dvě předchozí 

komunikace propojuje. Dalšími prvky je silnice III/05715 na Bernartice společně s místními a 

účelovými komunikacemi. 
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Vedení stávající silnice I/57 zastavěným územím Šenova je z hlediska dopravy značně 

nevyhovující z hlediska směrového a šířkového uspořádání. Z toho vyplývá i kumulace 

negativních vlivů dopravy na ţivotní prostředí (hluk, zplodiny výfukových plynů a otřesy 

zatěţující okolní zástavbu). 

Silnice mimo tranzitní dopravy přebírá i velkou část cílové a zdrojové dopravy, která 

vychází z lokalizace výrobních a skladových aktivit na území Šenova u Nového Jičína 

(Vojenský opravárenský podnik, areály zemědělské výroby ŠZP Nový Jičín, výroba perlitu, 

Dřevoplast, uhelné sklady, velkosklady potravin, aj.) 

 

2.1. Prognóza dopravního zatížení 

Prognóza dopravního zatíţení, která je podkladem pro stanovení šířkové kategorie i 

efektivnosti změny trasy, byla stanovena na základě výsledků celostátního sčítání dopravy na 

silniční a dálniční síti (2005). 

Stávající stav intenzit dopravních proudů vozidel ukazuje ,ţe zátěţ na silnici I/57 

v Šenově mezi křiţovatkou se silnicí III/05715 a silnicí I/48 je 10 734 vozidel za 24 hodin 

(stanoviště 7 - 1231). Podíl těţkých nákladních vozidel byl 18 %. Ve směru na sever pak 

velikost dopravní zátěţe prudce klesá. 
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Obr.  2  Výsledky sčítání dopravy na silniční a dálniční síti v roce 2005 

 

 

Prognóza k roku 2030 byla stanovena s pouţitím výhledových koeficientů růstu 

dopravního výkonu (ŘSD ČR 2005).[12] 

 

Výsledné hodnoty je třeba přerozdělit mezi obchvatovou trasu a stávající průtah. 

 

Tab.  1 Intenzity dopravy pro sčítací úsek 7 - 1231 

      Rok Číslo silnice 
Nákladní 

vozidla 

Osobní 

vozidla 
Motocykly celkem 

      2005         57       1963       8712        59      10734 

      2030         57       2827 12545        85 15457 
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Specifikem Šenova je významný podíl průmyslových a skladových areálů s dopravní 

vazbou na silnici I/48 a nově vybudovanou dálnici D1. Proto je nutné očekávat, ţe i v případě 

realizace obchvatu bude na stávajícím průtahu obcí značný podíl těţké nákladní dopravy, 

která má na území sídla větší počet zdrojů a cílů svých cest. 

 

2.2. Návrh změn 

Byly navrţeny celkem čtyři alternativy řešení, z nichţ byla v závěrečné fázi po 

konzultaci se starostou obce Šenov u Nového Jičína vybrána varianta určená k podrobnějšímu 

zpracování. 

Všechny návrhy respektují průběh trasy obchvatu na území Kunína (dle konceptu 

řešení územního plánu obce Kunín) [11], jejíţ prověření je zakresleno ve výkresové 

dokumentaci.  Vzájemně se liší převedením nově navrţeného obchvatu do stávající trasy I/57 

v zastavěném území obce. Ve výkresové dokumentaci je zakreslena i varianta dle platného 

územního plánu obce Šenov u Nového Jičína, která uvaţuje napojení obchvatu přímo do 

silnice I/48.[11]  Toto řešení je po přestavbě silnice I/48 na R 48 nevyhovující z hlediska 

bezpečnosti vyplývající z normových poţadavků. [2]  

 

 

Obr.  3 Územní plán obce Šenov u Nového Jičína 
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Obr.  4 Územní plán obce Kunín 

2.3. Variantní řešení 

Přeloţka silnice I/57 je dle zadavatele ŘSD Brno navrţena v kategorii S /9,5/80, 

v intravilánu  S /9,5/50. 
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Obr.  5 Variantny napojení do stávajícího stavu 

 

Varianta 1 

Propojení mezi obchvatem a stávající trasou silnice I/57 je vedeno za zástavbou ulice 

Polní, kříţí ulici Malostranskou, Jičínku a na průtah silnice I/57 obcí se napojuje u stávající 

restaurace. Směrové vedení je příznivé vzhledem ke kategorii a povaze obchvatu, je ovšem 

nutná demolice tří objektů na p.č. 233,243 a 245, coţ tuto variantu znevýhodňuje. 

V další části vede stávající trasou silnice. Tu je třeba upravit směrově a šířkově 

homogenizovat – rozšíření je moţné na východní stranu komunikace. Na obrázku je 

schematický nákres moţného řešení připojení obchvatu stykovou křiţovatkou. 

Tyto úpravy jsou společné pro všechny varianty od míst jejich napojení na stávající 

trasu silnice  I/57. 
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Obr.  6 Schematický nákres připojení obchvatu Varianty 1 

 

Varianta 2 

Přeloţka silnice I/57 je vedena z velké části východně od zástavby Šenova, do 

stávající trasy průtahu je převedena v prostoru areálu zemědělské výroby ŠZP. 

Hlavním nedostatkem jsou minimalizované směrové oblouky, vytvářející na trase 

nucené zpomalení, na které bude třeba řidiče před vjezdem do intravilánu vhodným způsobem 

upozornit. Dochází zde i k rozdělení areálu ŠZP na dvě části, ale některé prostory jsou dnes 

vyuţívány několika soukromými subjekty, takţe by jejich funkčnost nemusela být narušena. 

Je nutná demolice skladového objektu na p.č.353. Jsou znázorněny schematická řešení 

připojení.  
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Obr.  7 Schematické nákresy připojení obchvatu Varianty 2 

 

Varianta 3 

Tato varianta je obdobou předchozí s odsunem směrového lomu trasy mezi 

zemědělskou výrobu  a obytnou zástavbu. Dojde tím k oddělení ploch sobě neodpovídajících 

funkcí, ale  za cenu retardéru na trase a demolic budov na p.č.420, 407/2, 407/3 a objektu 

řadových garáţí. Problematické se jeví i napojení do stávajícího stavu, kdy by došlo k silnému 

narušení organizace místní dopravy na přilehlých obsluţných komunikacích. 

 

Varianta 4 

Vede východně od zástavby, do trasy průtahu silnice I/57 se dostává v místě 

autobusové zastávky “Šenov, autoservis“. Prochází zástavbou severně od silnice R 48 

v koridoru ulice Zapadlá. Toto řešení vyţaduje velký rozsah demolic rodinných domů, coţ je 

hlavní nevýhodou. Došlo by taktéţ k reorganizaci místní dopravy v místě napojení. 
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2.4. Výběr výsledné varianty 

Posuzování a výběr jednotlivých variant byl diskutován  se starostou obce Šenov a 

konzultován na ŘSD Brno. Ohledy byly brány zejména na zásahy jednotlivých variant do 

současné zástavby a také na vlastní poţadavek provedení trasy obchvatu a následné zpětné 

převedení do stávající trasy silnice I/57. Velkým problémem je i rozvoj dopravy, jejíţ 

intenzity a rozloţení v dané oblasti je těţko předvídatelné. 

 Jako nejpříznivější alternativa připojení obchvatu do stávajícího průtahu I/57 byla 

vybrána varianta číslo 2. Tato je dále doporučena k podrobnějšímu zpracování. 
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3. NÁVRH ÚPRAV SILNICE I/57 v Šenově u Nového 

Jičína 

3.1. Posouzení stavu komunikace z hlediska prostorového 

uspořádání  

Šířkové uspořádání komunikace odpovídá převáţně komunikaci dvoupruhové 

kategorie MS -/9,5/50 s proměnnou šířkou v průběhu trasy.  

Stávající komunikace I/57 slouţí jako severojiţní propojení hranice s Polskem a 

Sovenskem. V řešené oblasti jako propojení nově vybudované dálnice D1 a stávající silnice 

I/48. 

Nachází se zde čtyři autobusové zastávky , které jsou rozměrově vyhovující. U 

zastávky u opravárenského podniku je třeba úprav v souvislosti s nevyhovujícím přechodem 

pro chodce. 

3.2. Posouzení z hlediska technického stavu 

Kryt vozovky je po celé délce sledovaného úseku asfaltový v aţ na vyjímky ve  

vyhovujícím stavu. Křiţovatka Mlýnská x Dukelská je styková s pruhem pro odbočení vlevo 

a není usměrněna světelným signalizačním zařízením. Problematická se jeví křiţovatka 

Dukelská x Bernartická (III/05715 x I/57), která je v místě směrového lomu prakticky bez 

rozhledového pole, coţ je způsobeno okolní zástavbou. 

 

Technický stav komunikace je následující: 

 

 Deformace krytu v oblasti autobsové zastávky ”Šenov Autoservis” 

 Vodorovné značení v nevyhovujícím stavu, v mnoha místech úplná absence 

 Nevyhovující stav přechodů pro chodce  

 Obrubníky kamenné, na mnoha místech deformované 
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Obr. 8 Deformace chodníku a krytu vozovky v oblasti autobusové zastávky Šenov u N.J, 

autoservis 

 

 

 

Obr.  9 Absence vodorovného dopravního značení (úsek u restaurace "Na Fojtství") 
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Obr.  10 Nevyhovující přechod pro chodce u Obchodní akademie, Dukelská 350 

 

3.3. Komunikace pro pěší a cyklisty 

Pro pohyb chodců slouţí chodníky přilehlé stávající komunikaci. V některých místech 

jsou od prostoru pro vozidla odděleny zábradlím. V oblasti zastávky “Šenov autoservis” jsou 

chodníkové plochy značne zdeformované. Návrh úprav bere v úvahu jen lokální úpravy těchto 

komunikací související s přestavbou přechodů pro chodce a s úpravou zastávkových zálivů. 

Řešený úsek v prostoru křiţovatky Dukelská x Mlýnská kříţí trasa cyklostezky. Pro 

její převedení není vybudován samostaný přejezd. Z důvodu komplikovaných poměrů v 

daném  místě je k tomuto účelu vyuţit přechod pro chodce , který je předmětem 

navrhovaných úprav. 

3.4. Parkování a odstavování vozidel 

Vzhledem k povaze průtahu silnice I/57 v Šenově jsem nenavrhoval zřízení  

parkovacího pruhu v rámci úprav stávající komunikace. Parkování vozidel je uskutečnováno v 

přilehlých komunikacích a u průmyslových objektů na samostaných parkovištích. 
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3.5. Autobusová doprava 

Autobusová doprava je vedena v celém úseku komunikace I/57 v Šenově. Jezdí zde 

pravidelné meziměstské linky do různých obcí ve směru na Opavu.  

Seznam zastávek na sledovaném úseku: 

 Šenov u Nového Jičína, autoservis 

 Šenov u Nového Jičína, Tatra 

 Šenov u Nového Jičína, opravárenský závod 

 Šenov u Nového Jičína, kostel 

 

 

 

Obr.  11 autobusová zastávka Šenov u N.J., kostel 

 

 

Návrh úprav  jsem  rozdělil do dvou částí. V první budou obsaţeny opatření týkající se 

celé zkoumané oblasti a ve druhé části návrh a rozbor konkrétních vybraných mist na trase. 
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3.6. Návrh opatření pro celou trasu 

Pro orientaci v trase upravované silnice I/57 bylo zvoleno staničení začínající v místě 

kříţení rychlostní komunikace R 48 a silnice I/57, které končí na hranici katastrů obcí Šenov 

u N.J. a Kunín. Celková délka sledované trasy je 2,63 km. Komunikace je v celém úseku 

dvoupruhová, směrově nedělená. Všechny křiţovatky jsou stykové a ţádná z nich není řízena 

světelně signalizačním zařízením. Maximální povolená rychlost je 50 km/h. 

Směrové a výškové úpravy v rámci této práce neuvaţuji vzhledem ke stísněným 

podmínkám (přiléhající zástavba a vedení silnice souběţně s řekou Jičínkou) 

 

Opatření na průtazích obcemi dle TP 131: [6] 

Doprava v obci musí být z hlediska způsobu a rychlosti jízdy usměrněna tak, aby míra 

ohroţení a ovlivnění ţivota obce byla co nejmenší. Zlepšení se musí zaměřit na následující 

problémy: 

 dodrţování předepsané rychlosti jízdy 

 vysoká hladina dopravního hluku 

 absence stavebních prvků pro usnadnění přecházení 

 úzké nebo chybějící chodníky 

 parkující automobily 

Cílem je i zvýšení bezpečnosti a poskytnutí prostoru pro nemotorizované účastníky dopravy. 

Zaváděná opatření: 

 utvoření bezpečného dopravního prostoru 

 opatření pro regulaci rychlosti 

 opatření pro podporu přecházení 

Způsoby řešení: 

 modifikace okrajů vozovky 

 modifikace příčného uspořádání 

 střední dělící pás 

 ostrůvky na okraji vozovky 

 vysazené chodníkové plochy 
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 potlačení přímých linií (směrové změny průběţného pruhu zpomalují rychlost 

průjezdu). 

 zřídit řadící, odbočovací a připojovací pruhy pro usnadnění manévrů v hustém 

provozu 

 křiţovatku kanalizovat, vyznačit průběh jízdních pruhů a přednosti ve 

vodorovném značení křiţovatky 

 

V celé trase je třeba provést obnovení vodorovného značení, které je v současném 

stavu málo viditelné a ve větší části úseku zcela chybějící. 

Z výše uvedených prvků doporučuji v řešené trase optické zúţení jízdních pruhů na 

šířku 3,25m, čehoţ se docílí vodorovným dopravním značením. Okraje vozovky - Vodící čára 

V4 / 0,25 . Dále pak úpravu přechodů pro chodce u křiţovatky Dukelská x Mlýnská (staničení 

km 0,373), u Obchodní akademie (staničení km 0,581) a přechodu u Vojenského 

opravárenského podniku (staničení km 1,632), která je součástí úpravy zastávkových 

zálivů.[8] 

U všech těchto lokalit jsou navrţeny stavební úpravy, které by ve většině případů 

neměly šířkově přesáhnout nynější šířku komunikace, tedy s minimem stavebních úprav. 

 

 

Obr.  12 Návrh optického zúžení jízdních pruhů vodorovným značením 
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3.7. Vybrané úseky k úpravě 

 

3.7.1. Přechod pro chodce u křižovatky Dukelská x Mlýnská (km 0,373) 

 

 

Obr.  13 přechod pro chodce - Dukelská x Mlýnská (km 0,373) – stávající stav 

 

Stávající stav nevyhovuje z důvodu špatného vodorovného značení a nevyhovujících 

úprav přilehlých chodníkových ploch. Vysoká je i intenzita dopravy, coţ vede k úpravě 

vloţením dělícího ochranného ostrůvku. 

Umístění respektuje příčnou pěší vazbu na lávku pro pěší přes řeku Jičínku do ulice 

Malostranská. Tento přechod je na komunikaci šířky 8,50 m. Šířka přechodu je 4,00 m. 

Navrhovaná úprava je osazení ochranného ostrůvku o šířce 2,00 m a jeho délka  mimo prostor 

pro přecházení je 4,00 m na obě strany. Kříţení je kolmé. Jízdní pruhy jsou vychýleny 

z původního směru pomocí rozšiřujícího klínu v délce 10 m a jsou zúţeny na 3,25 m mezi 

obrubami. Chodníky jsou upraveny sníţením okraje u přechodu na 0,02 m oproti povrchu 

jízdního pásu, dále pak s vyznačením signálního pásu šířky 0,80 m a varovného pásu šířky 

0,40 m , které jsou barevně i hmatově odlišeny od ostatních chodníkových ploch. Signální pás 

je od pásu varovného odsazen o 0,3 – 0,5 m. Vodící pás se vzhledem k délce přechodu 

nezřizuje. Doporučuje se zachovat zábradlí ve směru severním od přechodu.[2][4][8] 
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Ostrůvek se označí pomocí dopravních značek C 4a (přikázaný směr objíţdění vpravo) 

tak, aby nebránil řidiči ve výhledu na čekající chodce. Dále pak dopravními značkami IP6 

s reflexním rámem. Oddělení jízdních pruhů před přechodem minimálně 50m pomocí V1a / 

0,125 (podélná čára souvislá).[8] 

 

 

 

 

Obr.  14 Navržená úprava přechodu pro chodce (km 0,373) 
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3.7.2. Přechod pro chodce u Obchodní akademie (km 0,581) 

Stávající stav je opět nevyhovující. Nedostatečné vodorovné značení i poţadovaná 

stavební úprava. Existující příčná pěší vazba je směrem do obytné části Šenova po mostě přes 

řeku Jičínku. Blízkost Obchodní akademie znamená zvýšený počet chodců z řad dětí a 

mládeţe. 

 

 

Obr.  15 přechod pro chodce - u Obchodní akademie (km 0,581) – stávající stav 

 

Proto byl navrţen dělící ostrůvek, který bude oproti předchozímu návrhu vybaven i 

osvětlením s asymetrickou vyzařovací charakteristikou. Zváţit by se měla i moţnost uţití 

opticko – psychologické brzdy bez akustického efektu (vzhledem k hlučnosti), nebo pouţití 

bezpečného pásu ROCBINDA, spočívající v jednoduché úpravě jízdního pruhu implementací 

červeného povrchu (bez nutnosti stavebních úprav) v délce 20m před přechodem pro chodce 

ve směru jízdy. Červená barva upozorní řidiče jedoucích vozidel na blíţící se kritické místo. 

Drsnější povrch pásu ROCBINDA výrazně zvyšuje brzdné účinky vozidel a zkracuje jejich 

brzdnou dráhu aţ o 33% za mokra. Řidiči vnímají změnu barvy povrchu a podvědomě 

zpomalí jízdu vozidla. Tím dojde ke zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti chodců na 

přechodu pro chodce.[9] 
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 Pro volbu provedení opticko – psychologické brzdy - délky jednotlivých čar a jejich 

vzájemné vzdálenosti, je nutno zpracovat dopravně inţenýrské posouzení vycházející z 

konkrétních dopravních podmínek. [8][9] 

Vlastní stavební úprava spočívá ve vloţení ochranného ostrůvku o šířce 2,00 m. Šířka 

přechodu je 4,00 m. Komunikace je v místě kříţení široká 8,50 m. Nutná je i úprava chodníku 

ve směru na most do ulice Malostranské. Stísněné podmínky dovolují jeho provedení v šířce 

2,00m  ( 2 x 0,75 m + 0,5 m bezpečnostní odstup). Zaoblení nároţí ulice Dukelské a mostem 

přiváděné komunikace od ulice Malostranské je provedeno v poloměrech R=10 m. [2] 

Jízdní pruhy jsou vychýleny z původního směru pomocí rozšiřovacího klínu a v místě 

vloţeného ostrůvku mají šířku 3,25 m  mezi obrubami. Doporučuji zachování zábradlí podél 

západní strany komunikace. 

 

 

 

Obr.  16 Navržená úprava přechodu pro chodce (km 0,581) 
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Obr. 17 Příklad užití osvětlení s asymetrickou vyzařovací charakteristikou [9] 

 

 

 

 

Obr.  18 Příklad užití bezpečného pásu ROCBINDA [9] 
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3.7.3. Přechod pro chodce a zastávkové zálivy u opravárenského podniku (km 1,632) 

Přechod pro chodce u autobusové zastávky  Šenov u N.J., opravárenský podnik je 

nevhodně zakončen do zastávkového zálivu. Kříţí stávající komunikaci v délce 10,60 m. 

Slouţí zejména pro zaměstnance opravárenského podniku, jenţ má na východní straně 

komunikace parkoviště osobních vozidel. Je třeba přechod upravit, aby vyhovoval normovým 

poţadavkům a umoţnil bezpečné přecházení chodců.  

V této souvislosti je upravena i výjezdová komunikace z opravárenského podniku, kdy 

hodnota poloměru nároţí je R = 15 m.  

 

 

 

Obr.  19 Návrh úpravy přechodu pro chodce u opravárenského podniku (km 1,632) 

 

Úprava spočívá v umístění ochranného ostrůvku o šířce 2,00 m , šířka přechodu činí 

4,00 m a délka ostrůvku na obě strany od prostoru pro přecházení je 4,00 m. Šířka 

průjezdního prostoru v místě přechodu je 3,50 m od obruby k obrubě. Okraje chodníků u 

přechodu jsou sníţeny na výšku 0,02 m oproti povrchu jízdního pásu. Dále je proveden 

varovný pás šířky 0,40 m a taktéţ signální pás šířky 0,80 m, který je od pásu varovného 
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odsazen o 0,40 m. Tyto prvky pro osoby s omezenou schopností orientace a pohybu jsou 

barevně a hmatově odlišeny od okolních chodníkových ploch. 

Ostrůvek bude označen dopravními značkami C4a (přikázaný směr objíţdění vpravo) 

tak, aby neznemoţňovaly řidičům výhled na čekající chodce. Osazeny budou i dopravní 

značky IP6 (přechod pro chodce) s reflexním rámem. 

Vodorovné značení je schematicky zakresleno v obrázku navrhované úpravy. Pouţito 

je dopravní značení: podélná čára souvislá V 1a / 0,125, vodící čára V4 / 0,25, přechod pro 

chodce  V 7,  a pro dopravní stíny šikmé rovnoběţné čáry pravé V 13a /0,5/0,5.[8] 

 

 

 

Obr.  20 autobusová zastávka Šenov u N.J., opravárenský podnik - stávající stav 

 

Zastávkové zálivy bylo třeba rozměrově upravit a mírně odsunout oproti původnímu 

stavu. Tvoří je zastávky mimo jízdní pruh (bez fyzického oddělení) – Typ II. 
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Délka vyřazovacího pruhu (úseku)  Lv = 25 m, délka nástupní hrany Lnh = 18 m, 

délka zařazovacího pruhu (úseku) Lz = 15 m. Tyto pruhy byly na začátku a konci zaobleny 

poloměry  R1 = R2 = 40 m , R3 = 10 m a R4 = 20 m. Šířka zastávkového pruhu je 3,25 m.[5] 

 

Obr.  21 Znázornění zastávkového pruhu 

 

Zálivy budou opatřeny vodorovným dopravním značením V 11a (zastávka autobusu 

nebo trolejbusu) [8] 

 

Obr.  22 Návrh úpravy zastávkových zálivů - Šenov u N.J.,opravárenský podnik 

 



Bakalářská práce 

 

26 

 

3.7.4. Křižovatka se silnicí III/05715 (km 1,713) 

 

Tato křiţovatka je nevyhovující z hlediska rozhledových polí. Její úprava by mohla 

spočívat nahrazením celého motivu směrovým obloukem vedeným v prostoru mezi stávající 

komunikací a řekou Jičínkou. Hlavní nevýhoda tohoto návrhu je v nutných demolicích 

objektů ve zmíněném prostoru. Řešení by  vyţadovalo podrobnější rozbor a zpracování. 

V rámci této práce navrhuji zpřehlednění pomocí vhodného dopravního značení, jak 

vodorovného, tak i svislého, aby řidič byl včas srozuměn, ţe vjíţdí do nepřehledného úseku. 

 

 

 

 

 

Obr.  23 Křižovatka se silnicí III/05715 - stávající stav 
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3.7.5. Úsek u Restaurace Na Fojtství  (km 1,283) 

 

Obr.  24 absence vodorovného značení (km 1,283) 

 

V tomto úseku navrhuji dostavbu oddělujícího ostrůvku, která je patrná z obr.25. 

Dojde tím částečně ke zvýšení ochrany parkujících vozidel. Dále pak zpřehlednit vodorovné 

značení. 

 

Obr.  25 Návrh úprav (km 1,283) 
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Obr.  26 Vyznačení navrhovaných úprav do mapového podkladu 
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4. ZÁVĚR A DOPORUČENÍ 

Předmětem bakalářské práce bylo prověření trasy obchvatu obcí Kunín a Šenov u 

Nového Jičína s jeho následným zaústěním do stávajícího průjezdního úseku silnice I/57 na 

území obce Šenov. Toto bylo zpracováno formou studie, slouţící jako podklad k výběru 

nejvýhodnější varianty. Dále pak provedení návrhu úprav stávajícího úseku z hlediska zvýšení 

bezpečnosti silničního provozu.  

Byly navrţeny čtyři alternativy řešení a z těchto pak vybrána varianta 2. Byla uvedena 

i varianta z platného územního plánu uvaţující napojení do silnice I/48, která však nepodléhá 

zadání práce a není podrobněji rozváděna. 

Práce obsahuje charakteristiku zájmového území, popis jednotlivých variant a  rozbor 

prognózy dopravního zatíţení v dané oblasti. 

Dalším bodem bylo řešení úprav stávajícího průjezdního úseku silnice I/57 , 

spočívající ve zhodnocení současného stavu a následným návrhem opatření zvyšující 

bezpečnost silničního provozu, kterými jsou přestavby přechodů pro chodce s vybudováním 

ochranných ostrůvků, přestavby zastávkových zálivů autobusové dopravy a dalších úprav 

vybraných míst. 
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