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1. ÚVOD - IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE    
 
1.1. Stavba 
 
Název stavby:    Modernizace a rekonstrukce silnice II/473 v úseku  

   Frýdek - Místek - Šenov 

 

Kraj:     Moravskoslezský 

 

Okres:     Ostrava  

     Frýdek - Místek 

    

Katastrální území:   Frýdek 

     Sedliště ve Slezsku  

     Bruzovice  

     Kaňovice 

     Václavovice u Frýdku – Místku 

     Šenov u Ostravy      

 

Druh stavby:    modernizace a rekonstrukce silnice II/473 

      

1.2. Objednatel (zadavatel) 
 
Název a adresa zadavatele:  Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava  

     Fakulta stavební 

     Ludvíka Podéště 1875/17 

     708 33 Ostrava – Poruba 

 

1.3. Zhotovitel dokumentace 
 
Název a adresa:   Bc. Pavel Herman 

     K Důlku 409 

     739 34 Václavovice 
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2. ZDŮVODNĚNÍ STUDIE 
 
2.1 Význam silnice v síti pozemních komunikací 
 
 Silnice II/473 má regionální význam. V rámci Moravskoslezského kraje plní funkci 

významné komunikační příčky v severo – jižním směru mezi silnicí I/59 (Petřvald), I/11 

(Šenov) a I/48 (Frýdek – Místek).  

 

2.2 Účel a cíle studie (předpokládané využití) 
 
 Účelem studie bylo prozkoumání zadané oblasti a na základě získaných podkladů a 

informací upravení stávající silnice při respektování existujících norem a předpisů. 

  Cílem studie tedy bylo vypracovat návrh na odstranění bodových dopravních závad a 

šířková homogenizace na jednotnou kategorii (vyplyne z provedených průzkumů a odhadu 

dopravního zatížení pro rok 2030) s nezbytnou, alespoň rámcovou úpravou ostatních 

doprovodných staveb (křižovatky, autobusové zastávky a ostatní dopravní plochy). 

 V rámci studie bylo dále provedeno rámcové vyčíslení nákladů, zhodnocení 

jednotlivých návrhů z hlediska dopadů na bezpečnost provozu a návrh možných scénářů 

výstavby (optimistický, realistický, pesimistický) s ohledem na ekonomiku výstavby. 

 

2.3 Potřebnost a naléhavost stavby 
 
 Stávající silnice je vedena v nevyhovujícím výškovém a směrovém uspořádání a její 

stavebně technický stav je také nevyhovující. Návrh úpravy komunikace vychází z požadavků 

na dodržení kategorijní šířky S 7,5/60, případně její navýšení a zároveň je navržen v souladu s 

územními plány dotčených obcí.  
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3. POPIS ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 
 
 Silnice II/473 se nachází v Moravskoslezském kraji a prochází šesti katastrálními 

územími: Frýdek, Sedliště ve Slezsku, Bruzovice, Kaňovice, Václavovice u Frýdku – Místku 

a Šenov u Ostravy. 

 

 
Obrázek č.1 – Zájmové území 
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 Začátek řešeného úseku silnice II/473 se nachází zhruba 700 m od křižovatky silnice 

II/473 a silnice II/477 ve Frýdku – Místku (katastrální území Frýdek) směrem k obci Sedliště. 

Řešený úsek začíná na konci zástavby ve Frýdku – Místku. 
 

 
Fotografie č.1 - Začátek řešeného úseku 

 Konec řešeného úseku se nachází na stávající trase ve vzdálenosti 8,625 00 km od 

počátku úpravy, zhruba 450 m za křižovatkou silnice II/473 a silnice III/4739 v Šenově, na 

křižovatce s ulicí Jižní v Šenově (katastrální území Šenov u Ostravy). 

 
Fotografie č.2 - Konec řešeného úseku 
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4. VÝCHOZÍ ÚDAJE PRO NÁVRH ŘEŠENÍ 
PROBLÉMOVÝCH ÚSEK Ů 
 
4.1 Kategorie, třída, funkční skupina, typ příčného uspořádání 
 
 Jedná se o dvoupruhovou silnici II. třídy, s korunou silnice šířky 7,50 m a návrhovou 

rychlostí 60 km/h. Jedná se tedy o silnici S 7,5/60. Několik parametrů na silnici (směrové 

oblouky, výškové oblouky apod.) ovšem neodpovídá návrhové rychlosti a proto dochází 

v těchto místech k jejím úpravám. 

 

Z hlediska příčného uspořádání:  šířka jízdního pruhu   a = 3,00 m 

      šířka vodícího proužku  v = 0,25 m 

      šířka nezpevněné krajnice  e = 0,50 m 

 
4.2 Vymezení území pro hledání řešení problémových úseků 

 
 Na základě průzkumu, bylo nalezeno devět problémových úseků, na nichž bylo 

doporučeno hledat co nejekonomičtější řešení. Tedy využít co možná nejvíce stávající trasu a 

dále pokračovat s ohledem na soukromé vlastníky pozemků. 

 
4.3 Vhodná nebo požadovaná průchozí místa 

 
 Vhodná nebo požadovaná průchozí místa nebyla vymezena, pouze doporučení 

nejekonomičtějšího řešení (viz. 4.2 Vymezení území pro hledání řešení problémových úseků). 

 

4.4 Průchodové koridory (zástavba, chráněné oblasti apod.) 
 
 Chráněné oblasti, problémová území z hlediska ochrany životního prostředí ani 

koridory pro průchod zvěře se v zájmovém území dle dostupných zdrojů nevyskytují, proto 

nebyly řešeny. 
 

4.5 Charakteristiky souvisejících a dotčených pozemních komunikací 
 
 V zájmovém území se kromě stávající silnice II/473 vyskytují ještě silnice třetích tříd, 

místní komunikace, obslužné komunikace a lesní cesty. 

 Napojení jednotlivých komunikací je řešeno zvlášť u každého navrženého řešení 

problémových úseků (viz kapitola 5. Základní údaje problémových úseků a jejich úprav). 
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4.6 Požadavky na křižovatky a obslužná zařízení 
 

 V řešených problémových úsecích se nachází křižovatky a sjezdy sloužící k napojení 

okolních objektů a stávajících místních komunikací, autobusové zastávky a další dopravní 

plochy. Tyto křižovatky, sjezdy, autobusové zastávky a ostatní dopravní plochy jsou řešeny 

pouze rámcově a v každém problémovém úseku zvlášť (viz kapitola 5. Základní údaje 

problémových úseků a jejich úprav). 

 

4.7 Dopravně inženýrské údaje (výhledové intenzity, kapacitní 
posouzení) 

 
 V řešeném úseku silnice II/473 byla prováděna měření intenzit dopravy (v roce 2005) 

ve třech dílčích úsecích a na každém z nich byla stanovena průměrná denní intenzita dopravy. 

 

Obrázek č.2 – Úseky měření intenzit dopravy 

 

 Pro stanovení výhledových intenzit dopravy bylo použito údajů z celostátního sčítání 

dopravy v roce 2005 a výhledových koeficientů Ředitelství silnic a dálnic ČR [3] pro rok 

2030.  

Výhledové koeficienty pro rok 2030 jsou pro těžká vozidla = 1,06, pro osobní vozidla = 1,33 

a pro motocykly = 1,00. 
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Tabulka č.1 – Průměrný počet vozidel za 24h v roce 2005 

měřený úsek 
silnice 

průměrný počet 
těžkých vozidel / 

24h 

průměrný počet 
osobních vozidel 

/ 24h 

průměrný počet 
motocyklů / 24h 

celkem vozidel / 
24h 

7_2610 866 5767 33 6666 
7_2616 667 4665 36 5368 
7_2617 918 6712 49 7679 

 

Tabulka č.2 - Průměrný počet vozidel za 24h v roce 2030 

měřený úsek 
silnice 

průměrný počet 
těžkých vozidel / 

24h 

průměrný počet 
osobních vozidel 

/ 24h 

průměrný počet 
motocyklů / 24h 

celkem vozidel / 
24h 

7_2610 918 7670 33 8621 
7_2616 707 6204 36 6947 

7_2617 973 8906 49 9928 
  

 Maximální hodnota výhledové intenzity pro rok 2030 byla zjištěna v úseku 7_2617, a 

to 9928 vozidel za 24h.  

 Při kapacitním posouzení vycházím z normy ČSN 73 6101 [1], dle tabulky 3, ze které 

vyplývá maximální intenzita dopravy za 24h. Pro silnici II. třídy S7,5 je tato intenzita 

stanovena na 10 000 vozidel za 24h. Z výpočtu tedy vyplývá, že řešená silnice vyhoví 

výhledovým intenzitám dopravy a není třeba uvažovat o jejím kapacitním rozšíření. 

 

4.8 Možnost předjíždění na trase 
 
 Na stávající silnici II/473 je zhruba na 53% trasy zakázáno předjíždění. Tento stav byl 

nově navrženými úpravami dle možností vylepšen tak, aby bylo předjíždění umožněno na co 

největším podílu trasy.  

 
Obrázek č.3 – Mapa s vyznačenými zákazy předjíždění 
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5. ZÁKLADNÍ ÚDAJE PROBLÉMOVÝCH ÚSEK Ů A 
JEJICH ÚPRAV 
 
 Úprava problémových úseků byla navržena s ohledem na případnou budoucí změnu 

návrhové kategorie silnice a zvýšení návrhové rychlosti na 70 km/h. 

 Konstrukce vozovky nově navržených úseků silnice II/473 a napojení místních 

komunikací je ve všech případech totožné a navrženo s ohledem na výhledové intenzity 

vozidel jako typ D1-N-1-III-PII ve skladbě: 

 

asfaltový beton střednězrnný  ACO 11 S 40 mm  ČSN EN 13108-1  [4] 

asfaltový beton hrubozrnný  ACL 16 60 mm  ČSN EN 13108-1 [4] 

obalové kamenivo   ACP 16+ 50 mm  ČSN EN 13108-1  [4] 

mechanicky zpevněné kamenivo MZK  170 mm ČSN 73 6126         [5] 

štěrkodrť    ŠD  150 mm ČSN 73 6126        [5] 

______________________________________________________________________ 

celkem      470 mm   

 
 Sjezdy na pozemky a lesní cesty jsou navrženy ve skladbě: 
 

asfaltový beton   ACL 22 100 mm ČSN EN 13108-1  [4] 

štěrkodrť 0 – 63 tř. A   ŠD  200 mm ČSN 73 6126      [5] 

______________________________________________________________________ 
celkem      300 mm 

 
 Šířkové uspořádání vychází z ČSN 73 6101 [1], kde pro kategorii silnice S 7,5/70 je 

základní šířkové uspořádání: 

     Jízdní pruhy   2 x 3,00 m 

     Vodící proužky  2 x 0,25 m 

     Nezpevněná krajnice  2 x 0,50 m   

     Volná šířka komunikace 7,50 m 

  

 V celém řešeném úseku silnice (i mimo nově navržené úpravy problémových úseků) 

bude také provedena kompletní úprava a modernizace celé silnice. Dojde k obnově obrusné 

vrstvy, značení, krajnic, odstranění vegetace bránící výhledům atd. V intravilánu se šířkové 

uspořádání mění v závislosti na zástavbě (přilehlá parkovací stání, chodníky apod.)  
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5.1 PROBLÉMOVÝ ÚSEK č.1  
 

Poloha: 

 Nachází se v extravilánu, ve Frýdeckém lese. 

 

Obrázek č.4 – Poloha problémového úseku č.1 

Důvod úpravy: 

 Nevyhovující směrové (směrový oblouk poloměru 75 m) i výškové (vrcholové a 

údolnicové oblouky poloměrů 500 m, 800 m a 1000 m) vedení trasy a z toho plynoucí 

nemožnost předjíždění na celé délce úseku a velké množství dopravních nehod (jedná se o 

úsek častých dopravních nehod). 

 
Začátek a konec úseku: 

 Začátek se nachází přibližně 180 m a konec zhruba 840 m od počátku řešeného úseku. 

 
Katastrální území: 

 Frýdek.  

 
5.1.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU 
 
Směrové řešení – směrové oblouky: 
 
 Nevyhovující směrový oblouk poloměru 75 m (viz. výkres č.02 – Situace - stávající 

stav s vyznačením dopravních závad). 
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Fotografie č.3 – Nevyhovující směrový oblouk u problémového úseku č.1 

 
Výškové řešení – výškové oblouky: 
 
 Vydutý výškový oblouk poloměru 2000 m, výškový vypuklý oblouk poloměru 1000 

m, výškový vydutý oblouk poloměru 500 m, výškový vypuklý oblouk poloměru 500 m, 

výškový vydutý oblouk poloměru 1000 m, výškový vypuklý oblouk poloměru 500 m a 

výškový vydutý oblouk poloměru 800 m (viz. výkres č.03 Přehledný podélný profil – stávající 

stav). 

 
Fotografie č.4 – Nevyhovující výškové oblouky u problémového úseku č.1 
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Křižovatky a sjezdy: 
 
 U problémového úseku č.1 se nevyskytují žádné křižovatky ani sjezdy. 

 

Nároky na úpravy souvisejících pozemních komunikací: 
 
 Jelikož se u problémového úseku č.1 nevyskytují žádné křižovatky ani sjezdy nejsou 

třeba žádné úpravy na souvisejících pozemních komunikacích. 

 
5.1.2 NÁVRH ÚPRAVY PROBLÉMOVÉHO ÚSEKU č.1 – TECHNICKÉ 
 ÚDAJE 
 
Začátek úpravy a konec úpravy problémového úseku 
 

 Začátek se úpravy se nachází ve stávajícím staničení 0,17765 km, konec úpravy se 

nachází ve stávající staničení 0,83901 km od počátku řešeného úseku silnice II/473. 

 

Směrové řešení (směrové oblouky a přechodnice), příčný sklon, odvodnění: 
 

 Směrový oblouk poloměru 600 m s dvěmi symetrickými přechodnicemi délky 70 m 

(viz. výkres č. 04a - Situace problémového úseku č.1). 

 Komunikace je ve svých přímých úsecích odvodněna příčným sklonem střechovitým 

2,5 % k okrajům vozovky a ve směrovém oblouku dostředným příčným sklonem 2,5 %. 

 
Výškové řešení – výškové oblouky: 
 
 Vypuklý výškový oblouk poloměru 4000 m, výškový vydutý oblouk poloměru 2000 m 

(viz. výkres č.04b - Podélný profil problémového úseku č.1). 

 
Křižovatky a sjezdy, nově vybudovaná napojení a úprava souvisejících komunikací, 

obslužná zařízení 

 
 U problémového úseku č.1 se nevyskytují žádné křižovatky a sjezdy ani žádné 

související komunikace které by bylo potřeba připojit na nově navrženou trasu, proto nebyly 

v úpravě řešeny. 
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Podmiňující předpoklady (demolice, zábory ploch) 
 
 Úprava problémového úseku č.1 vyžaduje zábor lesní plochy přibližně 6000 m². 

Nejsou zapotřebí žádné demolice ani jiná zásadní opatření. 

 

Zemní práce 
 
 Bude zapotřebí odstranění vegetace (kácení stromů, lesního porostu a křovin), 

odfrézovaní asfaltových vrstev na vozovkách dotčených novou trasou a rekultivace původní 

vozovky v místech kdy již nebude dále využívána. 

 Přebytečný výkopový materiál a nevhodný materiál bude odvezen na skládku dle 

zajištění zhotovitele. 

 Na trvalých svazích zemního tělesa bude proveden hydroosev. Násypy budou 

provedeny z materiálu vytěženého z trasy, případně dovezeny ze zemníku. 

 
Orientační cena úpravy (dle ceníku Ústavu územního rozvoje) 
 

Tabulka č.3 – Orientační cena úpravy problémového úseku č.1 

Oceňovaná položka 
Výměra 
[m²,m³] 

Jednotková 
cena 

[Kč/m²,Kč/m³] 
Cena položky [Kč] 

konstrukce vozovky 2970 1970 5 850 900 Kč 

rekultivace vozovky 4300 470 2 021 000 Kč 

odstranění křovin a stromů  6000 48 288 000 Kč 
zemní práce - výkopy 8064 97 782 208 Kč 
zemní práce - násypy 6510 220 1 432 200 Kč 

celková orientační cena úpravy  (zaokrouhleno)   10 400 000 Kč 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 
 

5.2 PROBLÉMOVÝ ÚSEK č.2  
 

Poloha: 

 Nachází se v extravilánu, v úseku mezi zastavěnými oblastmi Frýdku – Místku a 

Sedliště. 

 

Obrázek č.5 – Poloha problémového úseku č.2 

Důvod úpravy: 

 Nevyhovující směrové (směrový oblouk poloměru 150 m) i výškové (vrcholový 

oblouk poloměru 1000 m) vedení trasy a z toho plynoucí nemožnost předjíždění na většině 

délky úseku. 

 
Začátek a konec úseku: 

 Začátek se nachází přibližně 1200 m a konec zhruba 1800 m od počátku řešeného 
úseku. 
 
Katastrální území: 

 Sedliště ve Slezsku. 
 
5.2.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU 
 
Směrové řešení – směrové oblouky: 

 Nevyhovující směrový oblouk poloměru 150 m (viz. výkres č.02 – Situace - stávající 

stav s vyznačením dopravních závad). 
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Fotografie č.5 – Nevyhovující směrový oblouk u problémového úseku č.2 

 
Výškové řešení – výškové oblouky: 
 
 Vydutý výškový oblouk poloměru 2000 m, výškový vydutý oblouk poloměru 2000 m 

a výškový vypuklý oblouk poloměru 1000 m (viz. výkres č.03 Přehledný podélný profil – 

stávající stav). 

 
Fotografie č.6 – Nevyhovující výškový oblouk u problémového úseku č.2 
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Křižovatky a sjezdy: 
 
 Křižovatka s místní komunikací (směr statek) a dále čtyři sjezdy k obytným a 

firemním budovám. 

 

Nároky na úpravy souvisejících pozemních komunikací: 
 
 Jednotlivá napojení na nově navrženou úpravu jsou podrobně řešena v kapitole: 

Křižovatky a sjezdy, nově vybudovaná napojení a úprava souvisejících komunikací, obslužná 

zařízení. 

 
5.2.2 NÁVRH ÚPRAVY PROBLÉMOVÉHO ÚSEKU č.2 – TECHNICKÉ 
 ÚDAJE 
 
Začátek a konec úpravy problémového úseku 
 

 Začátek úpravy se nachází ve stávající staničení 1,181 81 km (počátek nevyhovujícího 

směrového oblouku), konec úpravy se nachází ve stávající staničení 1,800 00 km od počátku 

řešeného úseku silnice II/473. 

 
Směrové řešení (směrové oblouky a přechodnice), příčný sklon, odvodnění: 
 

 Směrový oblouk poloměru 500 m s dvěmi symetrickými přechodnicemi délky 70 m 

(viz. výkres č. 05a - Situace problémového úseku č.2). 

Komunikace je ve svých přímých úsecích odvodněna příčným sklonem střechovitým 

2,5 % k okrajům vozovky a ve směrovém oblouku dostředným příčným sklonem 3 %. 

 

Výškové řešení – výškové oblouky: 
 
 Vypuklý výškový oblouk poloměru 3200 m, výškový vydutý oblouk poloměru 2000 m 

(viz. výkres č.05b - Podélný profil problémového úseku č.2). 
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Křižovatky a sjezdy, nově vybudovaná napojení a úprava souvisejících komunikací, 

obslužná zařízení 

 
 Křižovatka s místní komunikací (směr statek) se nachází ve staničení úpravy 0,495 00 

km. Její napojení je vytvořeno prodloužením místní komunikace o 5 m a jejím zaústěním do 

nově navržené úpravy silnice. 

 První sjezd se nachází ve staničení úpravy 0,060 00 km a slouží k zajištění obslužnosti 

rodinného domu. Jeho napojení je šířky 4 m a délky 20 m. 

 Druhý sjezd se nachází ve staničení úpravy 0,100 00 km a slouží k zajištění 

obslužnosti přilehlé prodejny autodílů. Jeho napojení je šířky 5 m a délky 18 m. 

 Třetí sjezd se nachází ve staničení úpravy 0,180 00 km a slouží k zajištění obslužnosti 

rodinného domu. Jeho napojení je šířky 4 m a délky 38 m. 

 Čtvrtý sjezd se nachází ve staničení úpravy 0,277 00 km a slouží k zajištění 

obslužnosti rodinného domu. Jeho napojení je šířky 4 m a délky 49 m. 

 Kromě napojení jednotlivých sjezdu a místní komunikace se žádné další úpravy 

nenavrhovaly. 

 
Podmiňující předpoklady (demolice, zábory ploch) 
 
 Úprava problémového úseku č.2 vyžaduje zábor ostatních ploch (dle údajů 

z Katastrálního úřadu) přibližně 7200 m². Nejsou zapotřebí žádné demolice ani jiná zásadní 

opatření. 

 

Zemní práce 
 
 Bude zapotřebí odstranění vegetace (kácení stromů, lesního porostu a křovin), 

odfrézovaní asfaltových vrstev na vozovkách dotčených novou trasou a rekultivace původní 

vozovky v místech kdy již nebude dále využívána. 

 Přebytečný výkopový materiál a nevhodný materiál bude odvezen na skládku dle 

zajištění zhotovitele. 

 Na trvalých svazích zemního tělesa bude proveden hydroosev. Násypy budou 

provedeny z materiálu vytěženého z trasy, případně dovezeny ze zemníku. 
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Orientační cena úpravy (dle ceníku Ústavu územního rozvoje) 
 

Tabulka č.4 – Orientační cena úpravy problémového úseku č.2 

Oceňovaná položka 
Výměra 
[m²,m³] 

Jednotková 
cena 

[Kč/m²,Kč/m³] 
Cena položky [Kč] 

konstrukce vozovky 4050 1970 7 978 500 Kč 

rekultivace vozovky 4020 470 1 889 400 Kč 

sejmutí ornice 7200 70 504 000 Kč 
zemní práce - výkopy 6200 97 601 400 Kč 
zemní práce - násypy 4800 220 1 056 000 Kč 

celková orientační cena úpravy  (zaokrouhleno)   12 100 000 Kč 
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5.3 PROBLÉMOVÝ ÚSEK č.3  
 

Poloha: 

 Nachází se v intravilánu, v obci Sedliště. 

 

Obrázek č.6 – Poloha problémového úseku č.3 

Důvod úpravy: 

 Nevyhovující směrové vedení trasy (dva směrové oblouky poloměrů 100 m) a z toho 

plynoucí nemožnost předjíždění na většině délky úseku. 

 
Začátek a konec úseku: 

 Začátek se nachází přibližně 2140 m a konec zhruba 2575 m od počátku řešeného 
úseku. 
 
Katastrální území: 

 Sedliště ve Slezsku. 

 

5.3.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU 
 
Směrové řešení – směrové oblouky: 
 
 Dva nevyhovující směrové oblouky poloměrů 100 m (viz. výkres č.02 – Situace - 

stávající stav s vyznačením dopravních závad). 
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Fotografie č.7 – První nevyhovující směrový oblouk u problémového úseku č.3 

 

 
Fotografie č.8 – Druhý nevyhovující směrový oblouk u problémového úseku č.3 

 
Výškové řešení – výškové oblouky: 
 
 Vydutý výškový oblouk poloměru 1000 m, výškový vypuklý oblouk poloměru 3500 m 

a výškový vydutý oblouk poloměru 2000 m (viz. výkres č.03 Přehledný podélný profil – 

stávající stav). 
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Křižovatky a sjezdy: 
 
 Křižovatka s místní jednosměrnou komunikací a jeden sjezd k obytným a firemním 

budovám. 

 

Nároky na úpravy souvisejících pozemních komunikací: 
 
 Nachází se zde autobusová zastávka, u které bylo taktéž potřeba vyřešit její přesunutí 

na nově navrženou úpravu silnice. Jednotlivá napojení a autobusová zastávka jsou podrobně 

řešena v kapitole: Křižovatky a sjezdy, nově vybudovaná napojení a úprava souvisejících 

komunikací, obslužná zařízení. 

 
5.3.2 NÁVRH ÚPRAVY PROBLÉMOVÉHO ÚSEKU č.3 – TECHNICKÉ 
 ÚDAJE 
  
Začátek a konec úpravy problémového úseku 
 

 Začátek úpravy se nachází ve stávající staničení 2,140 00 km, konec úpravy se nachází 

ve stávajícím staničení 2,575 90 km (konec druhého nevyhovujícího směrového oblouku) od 

počátku řešeného úseku silnice II/473. 

 

Směrové řešení (směrové oblouky a přechodnice), příčný sklon, odvodnění: 
 

 Úprava problémového úseku č. 3 je řešena jako inflexní motiv. Proto se zde nacházejí 

dva protisměrné směrové oblouky poloměru 250 m s dvěmi symetrickými přechodnicemi 

délky 70 m (viz. výkres č. 06a - Situace problémového úseku č.3). 

Komunikace je ve svých přímých úsecích odvodněna příčným sklonem střechovitým 

2,5 % k okrajům vozovky a ve směrových obloucích dostředným příčným sklonem 6 %. 

 

Výškové řešení – výškové oblouky: 
 
 Výškový vydutý oblouk poloměru 2000 m (viz. výkres č.06b - Podélný profil 

problémového úseku č.3). 
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Křižovatky a sjezdy, nově vybudovaná napojení a úprava souvisejících komunikací, 

obslužná zařízení 

 
 Křižovatka s jednosměrnou místní komunikací, se nachází 2363 m od začátku 

řešeného úseku a slouží k zajištění obslužnosti rodinných domů. Tato křižovatka se nijak 

neupravuje, neboť zůstane ponechána a napojena na stávající silnici, která bude v místě 

napojení sjezdu ponechána i nadále. 

 Sjezd sloužící k zajištění obslužnosti rodinných domů a firemních budov se nachází 

zhruba 2315 m od začátku řešeného úseku a také se nijak neupravuje.  

 Původní silnice II/473 bude od začátku úpravy (stávající staničení 2,140 00 km) po 

napojení sjezdu (stávající staničení 2,315 00 km) odstraněna a rekultivována.  Zbytek původní 

silnice bude ponechán a zaslepen a tato její zaslepená část bude napojena na nově navrženou 

komunikaci. 

 Napojení ponechané stávající silnice na nově navrženou úpravu je provedeno 

dvoupruhovou komunikací s šířkou jízdního pásu stejnou jako u stávající silnice. Je tvořeno 

přímou v délce 20 m, dále pak obloukem poloměru 30 m a délky 10 m a je zakončeno přímou 

délky 10 m, kterou se napojuje na nově navrženou úpravu silnice (staničení úpravy 0,173 00 

km). 

 Zaslepená část původní silnice bude dále využívána jako místní komunikace sloužící 

k napojení stávajících místních a obslužných komunikací na nově navrženou úpravu silnice a 

také bude ponechána pro místní obsluhu (viz. výkres 06a – Situace problémového úseku č.3). 

 Autobusová zastávka nacházející se na stávající silnici II/473 byla přesunuta na nově 

navrhovanou úpravu přibližně 15 m před koncem úpravy (staničení úpravy 0,412 00 km). 

 
Podmiňující předpoklady (demolice, zábory ploch) 
 
 Úprava problémového úseku č.3 vyžaduje zábor ostatní plochy (dle údajů 

z katastrálního úřadu) přibližně 5500 m² a zábor orné půdy 150 m². Nejsou zapotřebí žádné 

demolice ani jiná zásadní opatření. 

 
Zemní práce 
 
 Bude zapotřebí odstranění vegetace (kácení stromů, lesního porostu a křovin), 

odfrézovaní asfaltových vrstev na vozovkách dotčených novou trasou a rekultivace původní 

vozovky v místech kdy již nebude dále využívána. 

 Přebytečný výkopový materiál a nevhodný materiál bude odvezen na skládku dle 
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zajištění zhotovitele. 

 Na trvalých svazích zemního tělesa bude proveden hydroosev. Násypy budou 

provedeny z materiálu vytěženého z trasy, případně dovezeny ze zemníku. 

 
Orientační cena úpravy (dle ceníku Ústavu územního rozvoje) 
 

Tabulka č.5 – Orientační cena úpravy problémového úseku č.3 

 Oceňovaná položka 
Výměra 
[m²,m³] 

Jednotková 
cena 

[Kč/m²,Kč/m³] 
Cena položky [Kč] 

konstrukce vozovky 2770 1970 5 456 900 Kč 

rekultivace vozovky 1370 470 643 900 Kč 

sejmutí ornice 5500 70 385 000 Kč 
zemní práce - výkopy 3160 97 306 520 Kč 
zemní práce - násypy 2720 220 598 400 Kč 

celková orientační cena úpravy  (zaokrouhleno)   7 400 000 Kč 
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5.4 PROBLÉMOVÝ ÚSEK č.4  

 
Poloha: 

 Nachází se v extravilánu mezi obcemi Sedliště a Kaňovice. 

 

Obrázek č.7 – Poloha problémového úseku č.4 

Důvod úpravy: 

 Nevyhovující směrové vedení trasy (směrový oblouk poloměru 35 m) které snižuje 

bezpečnost průjezdu úsekem a neodpovídá návrhové ani maximální povolené rychlosti. 

 
Začátek a konec úseku: 

 Začátek se nachází přibližně 3950 m a konec zhruba 4050 m od počátku řešeného 

úseku. 

 
Katastrální území: 

 Sedliště ve Slezsku.  

 
5.4.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU 
 
Směrové řešení – směrové oblouky: 
 
 Nevyhovující směrový oblouk poloměru 35 m (viz. výkres č.02 – Situace - stávající 

stav s vyznačením dopravních závad). 
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Fotografie č.9 – Nevyhovující směrový oblouk u problémového úseku č.4 

 
Výškové řešení – výškové oblouky: 
 
 Vydutý výškový oblouk poloměru 2000 m, výškový vypuklý oblouk poloměru 4000 

m, výškový vydutý oblouk poloměru 2000 m, výškový vypuklý oblouk poloměru 2000 m 

(viz. výkres č.03 Přehledný podélný profil – stávající stav). 

 
Křižovatky a sjezdy: 
 
 Křižovatky s místními komunikacemi (směr les Ryninka a směr Psí hotel) a dále 

několik sjezdů k rodinným domům. 

 
Nároky na úpravy souvisejících pozemních komunikací: 
 
 Jednotlivá napojení místních komunikací, sjezdů k rodinným domům a umístění 

autobusových zastávek jsou podrobně řešena v kapitole: Křižovatky a sjezdy, nově 

vybudovaná napojení a úprava souvisejících komunikací, obslužná zařízení. 

 

5.4.2 NÁVRH ÚPRAVY PROBLÉMOVÉHO ÚSEKU č.4 – TECHNICKÉ 
 ÚDAJE 
 
Začátek a konec úpravy problémového úseku 
 
 Začátek úpravy se nachází ve stávající staničení 3,308 27 km, konec úpravy se nachází 

ve stávající staničení 4,625 71 km od počátku řešeného úseku silnice II/473. 



25 
 

Směrové řešení (směrové oblouky a přechodnice), příčný sklon, odvodnění: 
 

 Směrový oblouk poloměru 1150 m s dvěmi symetrickými přechodnicemi délky 70 m 

(viz. výkres č. 07a - Situace problémového úseku č.4). 

Komunikace je ve svých přímých úsecích odvodněna příčným sklonem střechovitým 

2,5 % k okrajům vozovky a ve směrovém oblouku dostředným příčným sklonem 2,5 %. 

  

Výškové řešení – výškové oblouky: 
 
 Vypuklý výškový oblouk poloměru 25000 m, výškový vydutý oblouk poloměru 2000 

m (viz. výkres č.07b - Podélný profil problémového úseku č.4). 

 
Křižovatky a sjezdy, nově vybudovaná napojení a úprava souvisejících komunikací, 

obslužná zařízení 

 
 Křižovatka s místní komunikací směr les Ryninka (stávající staničení 4,000 00 km) se 

neupravuje, neboť stávající silnice zůstane ponechána v tomto místě i nadále.  

 Křižovatka s místní komunikací směr Psí hotel se nachází vlevo od stávající silnice ve 

stávajícím staničení 4,560 00 km. Její nově vybudované napojení je široké 4 m a dlouhé 23 m. 

 Většina sjezdů k rodinným domům nacházejících se podél stávající silnici vpravo i 

vlevo se také nijak neupravuje, protože zůstanou netknuty a napojeny na stávající silnici, která 

bude v místě napojení sjezdů ponechána i nadále. 

 Zbývající sjezd se nachází ve stávajícím staničení 4,490 00 km. Jeho napojení je 

široké 4 m a dlouhé 13 m. 

 Původní silnice II/473 bude ve své středové části zaslepena (viz. výkres 07a – Situace 

problémového úseku č.4) a tato její zaslepená část bude napojena na nově navrženou úpravu 

silnice a bude dále využívána jako místní komunikace sloužící k napojení stávajících místních 

a obslužných komunikací. 

 Spojovací komunikace je dvoupruhová, s šířkou jízdního pásu stejnou jako u stávající 

komunikace. Je tvořena přímou v délce 28 m, dále pak obloukem poloměru 120 m a délky 75 

m a je zakončena přímou délky 20 m, kterou se napojuje na nově navrženou úpravu silnice 

(staničení úpravy 0,675 00 km). 

 Na obou koncích zaslepené části původní silnice budou zřízena obratiště pro nákladní 

vozidla. 

 Autobusové zastávky nacházející se na stávající silnici budou přesunuta na nově 
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navrhovanou úpravu silnice. Zastávka ve směru na Frýdek - Místek bude umístěna přibližně 

620 m od začátku úpravy problémového úseku, zastávka ve směru na Šenov bude umístěna 

přibližně 700 m od začátku úpravy problémového úseku (viz. výkres 07a – Situace 

problémového úseku č.4). 

 V místech vysokých násypů nad 3m (přibližně ve staničení úpravy od 0,440 00 km po 

staničení 0,680 00 km a ve staničení úpravy od 0,900 00 km po staničení 1,060 00 km) budou 

zřízena svodidla podél komunikace. Přesné délky svodidel budou určeny dle jejich výrobce. 

 
Podmiňující předpoklady (demolice, zábory ploch) 
 
 Úprava problémového úseku č.4 vyžaduje zábor přibližně 19000 m² orné půdy. Nejsou 

zapotřebí žádné demolice ani jiná zásadní opatření. 

 
Zemní práce 
 
 Bude zapotřebí odstranění vegetace (kácení stromů, lesního porostu a křovin), 

odfrézovaní asfaltových vrstev na vozovkách dotčených novou trasou a rekultivace původní 

vozovky v místech kdy již nebude dále využívána. 

 Přebytečný výkopový materiál a nevhodný materiál bude odvezen na skládku dle 

zajištění zhotovitele. 

 Na trvalých svazích zemního tělesa bude proveden hydroosev. Násypy budou 

provedeny z materiálu vytěženého z trasy, případně dovezeny ze zemníku. 

 
Orientační cena úpravy (dle ceníku Ústavu územního rozvoje) 
 

Tabulka č.6 – Orientační cena úpravy problémového úseku č.4 

Oceňovaná položka 
Výměra 
[m²,m³] 

Jednotková 
cena 

[Kč/m²,Kč/m³] 
Cena položky [Kč] 

konstrukce vozovky 7700 1970 15 169 000 Kč 

rekultivace vozovky 3080 470 1 447 600 Kč 

sejmutí ornice 4720 70 330 400 Kč 
zemní práce - výkopy 1000 97 97 000 Kč 
zemní práce - násypy 45800 220 10 076 000 Kč 

celková orientační cena úpravy  (zaokrouhleno)   27 200 000 Kč 
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5.5 PROBLÉMOVÝ ÚSEK č.5 
 

Poloha: 

 Nachází se v extravilánu, u začátku zástavby v Kaňovicích. 

 

Obrázek č.8 – Poloha problémového úseku č.5 

Důvod úpravy: 

 Nevyhovující směrové vedení trasy (směrový oblouk poloměru 30 m), které snižuje 

bezpečnost průjezdu úsekem a neodpovídá návrhové ani maximální povolené rychlosti. 

 
Začátek a konec úseku: 

 Začátek se nachází přibližně 4940 m a konec zhruba 5375 m od počátku řešeného 

úseku. 

 
Katastrální území: 

 Kaňovice. 

 

5.5.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU 
 
Směrové řešení – směrové oblouky: 
 
 Nevyhovující směrový oblouk poloměru 30 m (viz. výkres č.02 – Situace - stávající 

stav s vyznačením dopravních závad). 
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Fotografie č.10 – Nevyhovující směrový oblouk u problémového úseku č.5 

 
Výškové řešení – výškové oblouky: 
 
 Vypuklý výškový oblouk poloměru 5000 m a výškový vypuklý oblouk poloměru 3000 

m (viz. výkres č.03 Přehledný podélný profil – stávající stav). 

 
Křižovatky a sjezdy: 
 
 Křižovatka se silnící III/4734, křižovatka s místní komunikací a dále několik sjezdů k 

rodinným domům. 

 
Nároky na úpravy souvisejících pozemních komunikací: 
 
 Bylo potřeba vyřešit napojení silnice, místní komunikace a sjezdů na nově navrženou 

úpravu. Dále se zde nacházejí dvě autobusové zastávky. Jednotlivá napojení a umístění 

autobusových zastávek jsou podrobně řešena v kapitole: Křižovatky a sjezdy, nově 

vybudovaná napojení a úprava souvisejících komunikací, obslužná zařízení.  

 
5.5.2 NÁVRH ÚPRAVY PROBLÉMOVÉHO ÚSEKU č.5 – TECHNICKÉ 
 ÚDAJE 
 
Začátek a konec úpravy problémového úseku 
 

 Začátek úpravy se nachází ve stávajícím staničení 4,938 07 km, konec úpravy se 

nachází ve stávajícím staničení 5,375 61 km od počátku řešeného úseku silnice II/473. 
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Směrové řešení (směrové oblouky a přechodnice), příčný sklon, odvodnění: 
 

 Směrový oblouk poloměru 375 m s dvěmi symetrickými přechodnicemi délky 70 m 

(viz. výkres č. 08a - Situace problémového úseku č.5) 

Komunikace je ve svých přímých úsecích odvodněna příčným sklonem střechovitým 

2,5 % k okrajům vozovky a ve směrovém oblouku dostředným příčným sklonem 4 %. 

 

Výškové řešení – výškové oblouky: 
 
 Vypuklý výškový oblouk poloměru 11000 m (viz. výkres č.08b - Podélný profil 

problémového úseku č.5). 

 
Křižovatky a sjezdy, nově vybudovaná napojení a úprava souvisejících komunikací, 

obslužná zařízení 

 
 Křižovatka se silnicí III/4734 se nachází ve stávajícím staničení 5,312 00 km a její 

napojení je provedeno v těsné blízkosti stávajícího napojení, neboť nově navržená úprava zde 

téměř kopíruje stávající silnice. 

 Křižovatka s místní komunikací (stávající staničení 5,151 00 km) a sjezd (stávající 

staničení 5,070 00 km) se nijak neupravují, neboť zůstanou netknuty a napojeny na stávající 

silnici, která bude v místě napojení místní komunikace a sjezdu ponechána i nadále. 

 Napojení bude provedeno ponecháním části původní silnice a jejím zaslepením (viz. 

výkres 08a – Situace problémového úseku č.5). Tato její zaslepená část bude napojena na 

nově navrženou úpravu silnice a bude dále využívána jako místní komunikace. Napojení 

stávající silnice začíná v místě původní křižovatky s místní komunikací. Celková délka nově 

vybudované propojovací komunikace má délku 30 m a napojuje se ve staničení úpravy 0,207 

00 km. 

 Další sjezd k rodinnému domu se nachází vlevo od stávající silnice ve stávajícím 

staničení přibližně 4, 940 00 km. Jeho napojení je šířky 4 m a délky 20 m. 

 Poslední sjezd (stávající staničení 5,345 00 km) sloužící pro zajištění obslužnosti 

rodinného domu je umístěný vlevo od stávající silnice a jeho napojení je provedeno v těsné 

blízkosti stávajícího umístění, neboť nově navržená úprava zde téměř kopíruje stávající 

silnici. 

 Autobusová zastávka nacházející se na stávající silnici II/473 směr Frýdek - Místek 

byla přesunuta na nově navrhovanou úpravu (staničení úpravy 0,310 00 km). Autobusová 
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zastávka nacházející se na stávající silnici II/473 směr Šenov umístěná v těsné blízkosti 

přilehlé restaurace byla přesunuta na nově navrhovanou úpravu silnice (staničení úpravy 

0,385 00 km). 

 Vjezd na parkoviště restaurace byl oddělen od nově navržené úpravy silnice II/473 a 

nyní se na něj dá vjet pouze ze silnice III/4734, čímž bylo zabráněno případným kolizím 

autobusů a řidičů vyjíždějících z parkoviště (viz. výkres 08a – Situace problémového úseku 

č.5).  

 
Podmiňující předpoklady (demolice, zábory ploch) 
 
 Úprava problémového úseku č.5 vyžaduje zábor přibližně 4000 m² orné půdy. Nejsou 

zapotřebí žádné demolice ani jiná zásadní opatření. 

 
Zemní práce 
 
 Bude zapotřebí odstranění vegetace (kácení stromů, lesního porostu a křovin), 

odfrézovaní asfaltových vrstev na vozovkách dotčených novou trasou a rekultivace původní 

vozovky v místech kdy již nebude dále využívána. 

 Přebytečný výkopový materiál a nevhodný materiál bude odvezen na skládku dle 

zajištění zhotovitele. 

 Na trvalých svazích zemního tělesa bude proveden hydroosev. Násypy budou 

provedeny z materiálu vytěženého z trasy, případně dovezeny ze zemníku. 

 
Orientační cena úpravy (dle ceníku Ústavu územního rozvoje) 
 

Tabulka č.7 – Orientační cena úpravy problémového úseku č.5 

Oceňovaná položka 
Výměra 
[m²,m³] 

Jednotková 
cena 

[Kč/m²,Kč/m³] 
Cena položky [Kč] 

konstrukce vozovky 2700 1970 5 319 000 Kč 

rekultivace vozovky 1720 470 808 400 Kč 

sejmutí ornice 4000 70 280 000 Kč 
zemní práce - výkopy 4020 97 389 940 Kč 
zemní práce - násypy 0 220 0 Kč 

celková orientační cena úpravy  (zaokrouhleno)   6 800 000 Kč 
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5.6 PROBLÉMOVÝ ÚSEK č.6 
 

Poloha: 

 Nachází se v extravilánu na hranici katastrálních území Kaňovice a Václavovice u 

Frýdku-Místku. 

 

Obrázek č.9 – Poloha problémového úseku č.6 

Důvod úpravy: 

 Nevyhovující směrové vedení trasy (tři směrové oblouky poloměrů 30 m, 100 m a 60 

m), z toho plynoucí nemožnost předjíždění na většině délky úseku a snížení bezpečnosti 

průjezdu úsekem. 

 
Začátek a konec úseku: 

 Začátek se nachází přibližně 5630 m a konec zhruba 6230 m od počátku řešeného 

úseku. 

 
Katastrální území: 

 Kaňovice a Václavovice u Frýdku-Místku. 

 

5.6.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU 
 
Směrové řešení – směrové oblouky: 
 
 Nevyhovující směrové oblouky poloměrů 30 m, 100 m a 60 m  (viz. výkres č.02 – 

Situace - stávající stav s vyznačením dopravních závad). 
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Fotografie č.11 – První nevyhovující směrový oblouk u problémového úseku č.6 

 

 

Fotografie č.12 – Druhý nevyhovující směrový oblouk u problémového úseku č.6 
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Fotografie č.13 – Třetí nevyhovující směrový oblouk u problémového úseku č.6 

 
Výškové řešení – výškové oblouky: 
 
 Vydutý výškový oblouk poloměru 5000 m, výškový vypuklý oblouk poloměru 3200 

m, výškový vydutý oblouk poloměru 3000 m, vypuklý oblouk poloměru 3200 m a výškový 

vydutý oblouk poloměru 2000 m (viz. výkres č.03 Přehledný podélný profil – stávající stav). 

 
Křižovatky a sjezdy: 
 
 Křižovatka s místní komunikací (ulice Podlesí), jeden sjezd k rodinnému domu a jeden 

sjezd na lesní cestu. 

 

Nároky na úpravy souvisejících pozemních komunikací: 
 
 Bylo potřeba vyřešit napojení místní komunikace a sjezdů na nově navrženou úpravu. 

Jednotlivá napojení jsou podrobně řešena v kapitole: Křižovatky a sjezdy, nově vybudovaná 

napojení a úprava souvisejících komunikací, obslužná zařízení. 
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5.6.2 NÁVRH ÚPRAVY PROBLÉMOVÉHO ÚSEKU č.6 – TECHNICKÉ 
 ÚDAJE 
 
Začátek a konec úpravy problémového úseku 
 

 Začátek se nachází ve stávajícím staničení 5,623 52 km, konec úpravy se nachází ve 

stávajícím staničení 6,234 18 km od počátku řešeného úseku silnice II/473. 

 
Směrové řešení (směrové oblouky a přechodnice), příčný sklon, odvodnění: 
 

 Úprava problémového úseku č. 6 je řešena jako inflexní motiv. Proto se zde nacházejí 

dva protisměrné směrové oblouky poloměru 250 m s dvěmi symetrickými přechodnicemi 

délky 70 m (viz. výkres č. 09a - Situace problémového úseku č.6). 

Komunikace je ve svých přímých úsecích odvodněna příčným sklonem střechovitým 

2,5 % k okrajům vozovky a ve směrových obloucích dostředným příčným sklonem 6 %. 

 
Výškové řešení – výškové oblouky: 
 
 Vypuklý výškový oblouk poloměru 40 000 m (viz. výkres č.09b - Podélný profil 

problémového úseku č.6). 

 
Křižovatky a sjezdy, nově vybudovaná napojení a úprava souvisejících komunikací, 

obslužná zařízení 

 
 Sjezd k rodinnému domu se nachází ve stávajícím staničení 5,765 00 km. Jeho 

napojení na navrženou úpravu je široké 3 m a dlouhé 20 m.  

 Křižovatka s  místní komunikací (ulice Podlesí) se nachází ve stávajícím staničení 

5,991 00 km. Tato křižovatka se nijak neupravuje, neboť stávající silnice zůstane v těchto 

místech ponechána a bude napojena na nově navrženou úpravu silnice. Zaslepená část 

původní silnice bude dále využívána jako místní komunikace sloužící k napojení stávajících 

místních a obslužných komunikací (viz. výkres 09a – Situace problémového úseku č.6). 

 V koncové části ponechaného úseku (stávající staničení 6,045 00 km) bude 

vybudována propojovací komunikace na nově navrženou úpravu silnice.  

 Jedná se o dvoupruhovou komunikaci s šířkou jízdního pásu stejnou jako u stávající 

komunikace. Napojení je tvořeno obloukem poloměru 20 m a délky 25 m a je zakončeno 

přímou délky 25 m, kterou se napojuje na nově navrženou úpravu silnice (staničení úpravy 

0,414 47 km – inflexní bod).  
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 Lesní cesta se nachází ve stávajícím staničení 6,095 00 km. Nově vybudovaný sjezd 

na lesní cestu je připojen zleva a nachází se ve staničení úpravy 0,414 47 km. Skládá se 

z oblouku poloměru 30 m a délky 25 m a z přímé délky 10 m. Sjezd je ve své počáteční fázi 

(cca 20 m) navržen v šířce 6 m z důvodů míjení vozidel na něm. Dále se pak zužuje na šířku 4 

m a napojuje na stávající lesní cestu. 

 

Podmiňující předpoklady (demolice, zábory ploch) 
 
 Úprava problémového úseku č.6 vyžaduje zábor ostatních ploch (dle katastrálního 

úřadu) přibližně 1800 m² a zábor lesních pozemků přibližně 4200 m². Nejsou zapotřebí žádné 

demolice ani jiná zásadní opatření. 

 

Zemní práce 
 
 Bude zapotřebí odstranění vegetace (kácení stromů, lesního porostu a křovin), 

odfrézovaní asfaltových vrstev na vozovkách dotčených novou trasou a rekultivace původní 

vozovky v místech kdy již nebude dále využívána. 

 Přebytečný výkopový materiál a nevhodný materiál bude odvezen na skládku dle 

zajištění zhotovitele. 

 Na trvalých svazích zemního tělesa bude proveden hydroosev. Násypy budou 

provedeny z materiálu vytěženého z trasy, případně dovezeny ze zemníku. 

 
Orientační cena úpravy (dle ceníku Ústavu územního rozvoje) 

 

Tabulka č.8 – Orientační cena úpravy problémového úseku č.6 

Oceňovaná položka 
Výměra 
[m²,m³] 

Jednotková 
cena 

[Kč/m²,Kč/m³] 
Cena položky [Kč] 

konstrukce vozovky 3870 1970 7 623 900 Kč 

rekultivace vozovky 2940 470 1 381 800 Kč 

sejmutí ornice 1800 70 126 000 Kč 

odstranění křovin a stromů  4200 48 201 600 Kč 
zemní práce - výkopy 5020 97 486 940 Kč 
zemní práce - násypy 1800 220 396 000 Kč 

celková orientační cena úpravy  (zaokrouhleno)   10 300 000 Kč 
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5.7 PROBLÉMOVÝ ÚSEK č.7 
 

Poloha: 

 Nachází se v intravilánu, v obci Václavovice. 

 

Obrázek č.10 – Poloha problémového úseku č.7 

Důvod úpravy: 

 Nevyhovující směrové vedení trasy (dva směrové oblouky poloměrů 75 m a 150 m) a 

z toho plynoucí nemožnost předjíždění na většině délky úseku. 

 
Začátek a konec úseku: 

 Začátek se nachází přibližně 6700 m a konec zhruba 7200 m od počátku řešeného 

úseku. 

 
Katastrální území: 

 Václavovice u Frýdku-Místku. 

 
5.7.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU 
 
Směrové řešení – směrové oblouky: 
 
 Nevyhovující směrové oblouky poloměrů 75 m a 150 m  (viz. výkres č.02 – Situace - 

stávající stav s vyznačením dopravních závad). 
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Fotografie č.14 – První nevyhovující směrový oblouk u problémového úseku č.7 

 

 

Fotografie č.15 – Druhý nevyhovující směrový oblouk u problémového úseku č.7 

 

Výškové řešení – výškové oblouky: 
 
 Vydutý výškový oblouk poloměru 3000 m, výškový vypuklý oblouk poloměru 5000 m 

a výškový vydutý oblouk poloměru 2000 m (viz. výkres č.03 Přehledný podélný profil – 

stávající stav). 
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Křižovatky a sjezdy: 
 
 Křižovatka se silnicí III/47310 a dva sjezdy k rodinným domům. 

 
Nároky na úpravy souvisejících pozemních komunikací: 
 
 Bylo potřeba vyřešit napojení silnice a sjezdů na nově navrženou úpravu. Jednotlivá 

napojení jsou podrobně řešena v kapitole: Křižovatky a sjezdy, nově vybudovaná napojení a 

úprava souvisejících komunikací, obslužná zařízení. 

 
5.7.2 NÁVRH ÚPRAVY PROBLÉMOVÉHO ÚSEKU č.7 – TECHNICKÉ 
 ÚDAJE 
 
Začátek a konec úpravy problémového úseku 
 

 Začátek úpravy se nachází ve stávajícím staničení 6,695 00 km, konec úpravy se 

nachází ve stávajícím staničení 7,200 00 km od počátku řešeného úseku silnice II/473. 

 
Směrové řešení (směrové oblouky a přechodnice), příčný sklon, odvodnění: 
 
 Úprava problémového úseku č. 7 je řešena jako inflexní motiv. Proto se zde nacházejí 

dva protisměrné směrové oblouky poloměru 250 m s dvěmi symetrickými přechodnicemi 

délky 70 m (viz. výkres č. 10a - Situace problémového úseku č.7). 

Komunikace je ve svých přímých úsecích odvodněna příčným sklonem střechovitým 

2,5 % k okrajům vozovky a ve směrových obloucích dostředným příčným sklonem 6 %. 

 
Výškové řešení – výškové oblouky: 
 
 Vydutý výškový oblouk poloměru 3000 m (viz. výkres č.10b - Podélný profil 

problémového úseku č.7). 

 
Křižovatky a sjezdy, nově vybudovaná napojení a úprava souvisejících komunikací, 

obslužná zařízení 

 
 První sjezd k rodinnému domu se nachází ve stávajícím staničení 6,750 00 km a jeho 

napojení je široké 3 m a je tvořeno přímou délky 6 m. 

 Druhý sjezd k rodinnému domu se nachází ve stávajícím staničení 6,795 00 km a jeho 

napojení je široké 3 m a je tvořeno přímou délky 13 m. 

 Křižovatka se silnicí III/47310 se nachází přibližně ve stávajícím staničení 7,010 00 

km. Napojení silnice na nově navrženou úpravu se nachází ve staničení úpravy 0,355 00 km a 
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je připojeno zleva. Je široké jako stávající silnice III/47310 a skládá se z přímé délky 40m 

(viz. výkres 10a – Situace problémového úseku č.7). 

 Autobusové zastávky nacházející se na stávající silnici II/473 byly ponechány na 

stávajícím umístění a byly pouze napojeny na nově navrhovanou úpravu. 

 

Podmiňující předpoklady (demolice, zábory ploch) 
 
 Úprava problémového úseku č.7 vyžaduje zábor lesních pozemků přibližně 8300 m². 

Nejsou zapotřebí žádné demolice ani jiná zásadní opatření. 

 
Zemní práce 
 
 Bude zapotřebí odstranění vegetace (kácení stromů, lesního porostu a křovin), 

odfrézovaní asfaltových vrstev na vozovkách dotčených novou trasou a rekultivace původní 

vozovky v místech kdy již nebude dále využívána. 

 Přebytečný výkopový materiál a nevhodný materiál bude odvezen na skládku dle 

zajištění zhotovitele. 

 Na trvalých svazích zemního tělesa bude proveden hydroosev. Násypy budou 

provedeny z materiálu vytěženého z trasy, případně dovezeny ze zemníku. 

 
Orientační cena úpravy (dle ceníku Ústavu územního rozvoje) 
 

Tabulka č.9 – Orientační cena úpravy problémového úseku č.7 

Oceňovaná položka 
Výměra 
[m²,m³] 

Jednotková 
cena 

[Kč/m²,Kč/m³] 
Cena položky [Kč] 

konstrukce vozovky 3200 1970 6 304 000 Kč 

rekultivace vozovky 3280 470 1 541 600 Kč 

odstranění křovin a stromů  8359 48 401 232 Kč 
zemní práce - výkopy 16200 97 1 571 400 Kč 
zemní práce - násypy 0 220 0 Kč 

celková orientační cena úpravy  (zaokrouhleno)   9 900 000 Kč 
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5.8 PROBLÉMOVÝ ÚSEK č.8 a č.9 
 
 Problémové úseky č.8 a č.9 jsou vyřešeny společnou úpravou, proto jsou také společně 

popisovány v následujícím textu. 
 
Poloha: 

 Problémový úsek č.8 se nachází v intravilánu v obci Václavovice. 

 Problémový úsek č.9 se nachází v extravilánu mezi obcemi Václavovice a Šenov. 
  

 

Obrázek č.11 – Poloha problémového úseku č.8 a č.9 

Důvod úpravy: 

 Nevyhovující směrové vedení trasy (směrové oblouky poloměrů 60 m, 20 m a 75 m) a 

z toho plynoucí nemožnost předjíždění na většině délky úseku. 

 
Začátek a konec úseku: 

 Začátek problémového  úseku č.8 se nachází přibližně 7595 m a konec zhruba 7630 m 

od počátku řešeného úseku. 

 Začátek problémového  úseku č.9 se nachází přibližně 7940 m a konec zhruba 8400 m 

od počátku řešeného úseku. 

 
Katastrální území: 

 Problémový úsek č.8 se nachází v katastrálním území Václavovice u Frýdku-Místku. 

 Problémový úsek č.9 se nachází v katastrálním území Šenov u Ostravy. 



41 
 

5.8.1 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU 
 
Směrové řešení – směrové oblouky: 
 
 U problémového úseku č.8 se nachází nevyhovující směrový oblouk poloměru 60 m. 

 U problémového úseku č.9 se nachází nevyhovující směrové oblouky poloměrů 20 m 

a 75 m (viz. výkres č.02 – Situace - stávající stav s vyznačením dopravních závad). 

 

 
Fotografie č.16 – Nevyhovující směrový oblouk u problémového úseku č.8 

 

 

Fotografie č.17 – První nevyhovující směrový oblouk u problémového úseku č.9 
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Fotografie č.18 – Druhý nevyhovující směrový oblouk u problémového úseku č.9 

 
Výškové řešení – výškové oblouky: 
 
 Výškový vypuklý oblouk poloměru 3200 m a vypuklý oblouk poloměru 3500 m (viz. 

výkres č.03 Přehledný podélný profil – stávající stav). 

 
Křižovatky a sjezdy: 
 
 U problémového úseku č.8 se nevyskytuje žádná křižovatka ani sjezd.  

 U problémového úseku č.9 se vyskytuje křižovatka se silnicí III/4739  a dále několik 

sjezdů k rodinným domům. 

 

Nároky na úpravy souvisejících pozemních komunikací: 
 
 U problémového úseku č.8 se nevyskytuje žádná křižovatka ani sjezd, proto zde 

nebylo zapotřebí řešit jejich napojení. 

 U problémového úseku č.9 se vyskytuje křižovatka a několik sjezdů, proto bylo 

potřeba vyřešit jejich napojení na nově navrženou úpravu. Jednotlivá napojení jsou podrobně 

řešena v kapitole: Křižovatky a sjezdy, nově vybudovaná napojení a úprava souvisejících 

komunikací, obslužná zařízení.  

 

 

 



43 
 

5.8.2 NÁVRH ÚPRAVY PROBLÉMOVÉHO ÚSEKU č.8 a č.9 – TECHNICKÉ 
 ÚDAJE 
  
 Problémové úseky č.8 a č.9 jsou vyřešeny společnou úpravou. 
 
Začátek a konec úpravy problémových úseku 
 

 Začátek úpravy se nachází ve stávajícím staničení 7,595 91 km (začátek 

nevyhovujícího směrového oblouku u problémového úseku č.8), konec úpravy problémového 

úseku se nachází ve stávajícím staničení 8,397 61 km (konec posledního nevyhovujícího 

směrového oblouku) od počátku řešeného úseku silnice II/473. 

 

Směrové řešení (směrové oblouky a přechodnice), příčný sklon, odvodnění: 
 

 Směrový oblouk poloměru 250 m s dvěmi symetrickými přechodnicemi délky 70 m 

(viz. výkres č. 11a - Situace problémového úseku č.8 a č.9). 

Komunikace je ve svých přímých úsecích odvodněna příčným sklonem střechovitým 

2,5 % k okrajům vozovky a ve směrovém oblouku dostředným příčným sklonem 6 %. 

 
Výškové řešení – výškové oblouky: 
 
 Vypuklý výškový oblouk poloměru 8000 m,  vydutý výškový oblouk poloměru 5000 

m a vypuklý výškový oblouk poloměru 4500 m (viz. výkres č.11b - Podélný profil 

problémového úseku č.8 a č.9). 

 
Křižovatky a sjezdy, nově vybudovaná napojení a úprava souvisejících komunikací, 

obslužná zařízení 

 
 U problémového úseku č.9 se vyskytuje křižovatka se silnicí III/4739  a dále několik 

sjezdů k rodinným domům a na lesní cestu. 

 Sjezdy k rodinným domům se nijak neupravují, neboť zůstanou ponechány a napojeny 

na stávající silnici, která bude v místě napojení sjezdů ponechána i nadále. 

 Sjezd na lesní cestu (stávající staničení 7,950 00 km) umístěný vpravo od stávající 

silnice bude samostatně napojen na nově navrženou úpravu silnice. Nově vybudované 

napojení zbývajícího sjezdu na lesní cestu je široké 4 m a dlouhé 13 m.  

 Křižovatka se silnicí III/4739 (stávající staničení 8,158 00 km) se také nijak 

neupravuje, neboť stávající silnice zůstane ponechána v tomto místě i nadále. Silnice III/4739 
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bude ovšem také nově napojena na nově navrženou úpravu silnice II/473 a to pomocí 

křižovatky (staničení úpravy 0,618 00 km). 

 Původní silnice II/473 bude ve své středové části zaslepena (viz. výkres 11a – Situace 

problémového úseku č.8 a č.9) a tato její zaslepená část bude napojena na nově navrženou 

úpravu silnice. Zaslepená část bude dále využívána jako místní komunikace sloužící 

k napojení obslužných komunikací. 

 Napojení stávající silnice II/473 bude provedeno pomocí silnice III/4739. Tím bude 

zajištěno napojení na nově navrženou úpravu silnice všech sjezdů k rodinným domům.  

 Na obou koncích zaslepené části původní silnice budou zřízena obratiště pro nákladní 

vozidla. 

 Autobusové zastávky nacházející se na stávající silnici II/473 budou přesunuty na 

nově navrhovanou úpravu silnice. Zastávka ve směru na Frýdek - Místek bude umístěna 

přibližně 585 m od začátku úpravy problémového úseku, zastávka ve směru na Šenov bude 

umístěna přibližně 650 m od začátku úpravy problémového úseku (viz. výkres 11a – Situace 

problémového úseku č.8 a č.9). 

 

Podmiňující předpoklady (demolice, zábory ploch) 

 
 Úprava problémového úseku č.8 a č.9 vyžaduje zábor orné půdy přibližně 900 m², dále 

zábor ostatních ploch (dle katastrálního úřadu) přibližně 9200 m² a zábor lesních pozemků 

přibližně 3600 m². Nejsou zapotřebí žádné demolice ani jiná zásadní opatření. 

 

Zemní práce 
 
 Bude zapotřebí odstranění vegetace (kácení stromů, lesního porostu a křovin), 

odfrézovaní asfaltových vrstev na vozovkách dotčených novou trasou a rekultivace původní 

vozovky v místech kdy již nebude dále využívána. 

 Přebytečný výkopový materiál a nevhodný materiál bude odvezen na skládku dle 

zajištění zhotovitele. 

 Na trvalých svazích zemního tělesa bude proveden hydroosev. Násypy budou 

provedeny z materiálu vytěženého z trasy, případně dovezeny ze zemníku. 

 
 
 
 
 



45 
 

Orientační cena úpravy (dle ceníku Ústavu územního rozvoje) 

 
Tabulka č.10 – Orientační cena úpravy problémového úseku č.8 a č.9 

Oceňovaná položka 
Výměra 
[m²,m³] 

Jednotková 
cena 

[Kč/m²,Kč/m³] 
Cena položky [Kč] 

konstrukce vozovky 5550 1970 10 933 500 Kč 

rekultivace vozovky 1640 470 770 800 Kč 

sejmutí ornice 9200 70 644 000 Kč 

odstranění křovin a stromů  3600 48 172 800 Kč 
zemní práce - výkopy 9040 97 876 880 Kč 
zemní práce - násypy 1200 220 264 000 Kč 

celková orientační cena úpravy  (zaokrouhleno)   13 700 000 Kč 
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7. POSOUZENÍ JEDNOTLIVÝCH ÚPRAV 
 
 Každý problémový úsek a každá jeho úprava je posouzena dle TP 131 Zásady pro 

úpravy silnic včetně průtahů obcemi [8]. Posouzení spočívá v obodování jednotlivých prvků 

vyskytujících se v úseku: 

 směrové prvky – poloměry, křivolakost, nemožnost předjíždění 

 výškové prvky - poloměry vypuklé, poloměry vyduté, podélný sklon 

 

Počet sloupců u tabulek vyjadřuje počet prvků na jednotlivých úsecích.  

 Např. problémový úsek č.1 obsahuje ve stávajícím stavu pouze jeden směrový oblouk 

(poloměru 75 m) proto jen jeden sloupec, ale obsahuje tři výškové vypuklé oblouky 

(poloměry 1000 m, 500 m a 500 m) proto tři sloupce (viz. 7.1 Problémový úsek č.1). 

 U všech hodnocených prvků byly stanoveny požadované hodnoty ve čtyřech 

parametrech: 

 I. doporučené (plně uspokojující parametry) 

 II. přípustné (přípustné na komunikacích do celkové přestavby) 

 III. zaručené (parametry, pod které se smí komunikace dostat pouze krátkodobě) 

 IV. vyjímečné, časově omezené 

  IV.a - na časově omezenou dobu (závady, které musí být odstraněny nebo 

  řádně vyznačeny dopravním značením na časově omezenou dobu) 

  IV.b - k neprodlenému odstranění (závady, které je nutné neprodleně odstranit) 

  

 Parametry ohodnoceny stupněm III. a IV. jsou v tabulkách vyznačeny červeně, neboť 

jsou velmi nevhodné a byly hlavním důvodem úprav. 

 

Tabulky k hodnocení jednotlivých parametrů z TP131 [8]: 

Tabulka č.11 – směrové prvky – poloměry (m) 
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Tabulka č.12 – směrové prvky – křivolakost a nemožnost předjíždění 

 

 

 Nemožnost předjíždění na stávající trase byla zjištěna pomocí vizuální prohlídky trasy 

(dopravním značením je vyznačen zákaz předjíždění). Tento stávající stav však neodpovídá 

aktuálním normám a v mnoha případech je předjíždění povoleno i tam, kde je to nebezpečné, 

proto se v některých případech nemožnost předjíždění nezlepšila. 

 

Tabulka č.13 – výškové prvky – poloměry vypuklé (m) 

 

 
 

Tabulka č.14 – výškové prvky – poloměry vyduté (m) 
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Tabulka č.15 – výškové prvky – podélný sklon (%) 
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7.1 PROBLÉMOVÝ ÚSEK č.1 
 
STÁVAJÍCÍ STAV 
 
a) směrové prvky - poloměry 75m 

 
hodnocení IV.a 

 
b) směrové prvky - křivolakost 87gon/km 

 
hodnocení II 

 
c) směrové prvky - nemožnost předjíždění 100% 

 
hodnocení IV 

 
d) výškové prvky - poloměry vypuklé 1000m 500m 500m 

 
hodnocení III IV.b IV.b 

 
e) výškové prvky - poloměry vyduté 500m 1000m 800m 

 
hodnocení IV.b II III 

 
f) výškové prvky - podélný sklon 2.60% -4.20% 1.94% -4.01% -0.03% -8.23% 

hodnocení I I I I I II 

 
NOVÝ STAV 

 
a) směrové prvky - poloměry 600m 

hodnocení I 

b) směrové prvky - křivolakost 92gon/km 

hodnocení II 

c) směrové prvky - nemožnost předjíždění 17% 

hodnocení II 

d) výškové prvky - poloměry vypuklé 4000m 

hodnocení I 

e) výškové prvky - poloměry vyduté 2000m 

hodnocení I 

f) výškové prvky - podélný sklon 0.60% -3.80% 2.03% 

hodnocení I I I 

 
ZHODNOCENÍ ÚPRAVY 
 
 Stávající stav problémového úseku č.1 byl v několika prvcích velmi nevyhovující až 

nebezpečný. Nově navržená úprava odstraňuje tyto nedostatky a úsek je ve všech prvcích 

vyhovující. 
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7.2 PROBLÉMOVÝ ÚSEK č.2 
 
STÁVAJÍCÍ STAV 
 
a) směrové prvky - poloměry 150m 300m 1100m 615m 

hodnocení II I I I 

b) směrové prvky - křivolakost 76gon/km 

hodnocení II 

c) směrové prvky - nemožnost předjíždění 77% 

hodnocení III 

d) výškové prvky - poloměry vypuklé 1000m 
  

hodnocení III 
  

e) výškové prvky - poloměry vyduté 2000m 2000m 
 

hodnocení I I 
 

f) výškové prvky - podélný sklon -0.83% 2.78% 7.44% -0.37% 

hodnocení I I II I 

 
NOVÝ STAV 
 
a) směrové prvky - poloměry 500m 

hodnocení I 

b) směrové prvky - křivolakost 41gon/km 

hodnocení I 

c) směrové prvky - nemožnost předjíždění 90% 

hodnocení III 
d) výškové prvky - poloměry vypuklé 3200m 

hodnocení I 

e) výškové prvky - poloměry vyduté 2000m 

hodnocení I 

f) výškové prvky - podélný sklon -0.83% 4.45% -0.37% 

hodnocení I I I 

 
ZHODNOCENÍ ÚPRAVY 
 
 Stávající stav problémového úseku č.2 byl v několika prvcích nevyhovující. Nově 

navržená úprava odstraňuje především nevhodný vypuklý výškový oblouk. 

 Nemožnost předjíždění nebyla z důvodu dodržování aktuálních příslušných norem a 

z důvodu ekonomicky přijatelného řešení vylepšena. Jelikož byla nutnost navázat na stávající 

stav komunikace, nebylo možné dodržet minimální výškové poloměry pro předjíždění dané 

normou ČSN 73 6101 [1]. 
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7.3 PROBLÉMOVÝ ÚSEK č.3 

 
STÁVAJÍCÍ STAV 
 
a) směrové prvky - poloměry 100m 100m 

 
hodnoceni III III 

 
b) směrové prvky - křivolakost 202gon/km 

hodnoceni III 

c) směrové prvky - nemožnost předjíždění 100% 

hodnoceni IV 

d) výškové prvky - poloměry vypuklé 3500m 
  

hodnoceni I 
  

e) výškové prvky - poloměry vyduté 1000m 2000m 
 

hodnoceni II I 
 

f) výškové prvky - podélný sklon -2.52% -5.03% -2.38% 

hodnoceni I I II 

 
 
NOVÝ STAV 
 
a) směrové prvky - poloměry 250m 250m 

hodnoceni I I 

b) směrové prvky - křivolakost 148gon/km 

hodnoceni II 

c) směrové prvky - nemožnost předjíždění 25% 

hodnoceni II 

d) výškové prvky - poloměry vypuklé - 

hodnoceni - 

e) výškové prvky - poloměry vyduté 2000m 

hodnoceni I 

f) výškové prvky - podélný sklon -5.72% -2.38% 

hodnoceni I I 

 
ZHODNOCENÍ ÚPRAVY 
 
 Stávající stav problémového úseku č.3 byl v několika prvcích velmi nevyhovující. 

Nově navržená úprava odstraňuje tyto nedostatky a úsek je ve všech prvcích vyhovující. 
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7.4 PROBLÉMOVÝ ÚSEK č.4 
 
STÁVAJÍCÍ STAV 
 
a) směrové prvky - poloměry 35m 

   
hodnoceni IV.b 

   
b) směrové prvky - křivolakost 53gon/km 

hodnoceni I 

c) směrové prvky - nemožnost předjíždění 7% 

hodnoceni I 

d) výškové prvky - poloměry vypuklé 4000m 2000m 
 

hodnoceni I I 
 

e) výškové prvky - poloměry vyduté 20000m 2000m 
 

hodnoceni I I 
 

f) výškové prvky - podélný sklon 0.22% 0.88% -4.20% -0.51% 

hodnoceni I I I I 

 
NOVÝ STAV 
 
a) směrové prvky - poloměry 1150m 

 
hodnoceni I 

 
b) směrové prvky - křivolakost 57gon/km 

hodnoceni I 

c) směrové prvky - nemožnost předjíždění 0% 

hodnoceni I 

d) výškové prvky - poloměry vypuklé 25000m 

hodnoceni I 

e) výškové prvky - poloměry vyduté - 

hodnoceni - 

f) výškové prvky - podélný sklon 0.22% -3.41% 

hodnoceni I I 

 
ZHODNOCENÍ ÚPRAVY 
 
 Stávající stav problémového úseku č.4 byl ve směrovém vedení velmi nevyhovující. 

Nově navržená úprava odstraňuje tento nedostatek a úsek je ve všech prvcích vyhovující. 
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7.5 PROBLÉMOVÝ ÚSEK č.5 
 
STÁVAJÍCÍ STAV 
 
a) směrové prvky - poloměry 30m 

  
hodnoceni IV.b 

  
b) směrové prvky - křivolakost 152gon/km 

hodnoceni III 

c) směrové prvky - nemožnost předjíždění 27% 

hodnoceni II 

d) výškové prvky - poloměry vypuklé 5000m 3000m 
 

hodnoceni I I 
 

e) výškové prvky - poloměry vyduté - 
  

hodnoceni - 
  

f) výškové prvky - podélný sklon -0.10% -2.20% -4.54% 

hodnoceni I I I 

 
NOVÝ STAV 
 
a) směrové prvky - poloměry 375m 

 
hodnoceni I 

 
b) směrové prvky - křivolakost 135gon/km 

hodnoceni II 

c) směrové prvky - nemožnost předjíždění 0% 

hodnoceni I 

d) výškové prvky - poloměry vypuklé 5000m 

hodnoceni I 

e) výškové prvky - poloměry vyduté - 

hodnoceni - 

f) výškové prvky - podélný sklon -0.10% -4.54% 

hodnoceni I I 

 
ZHODNOCENÍ ÚPRAVY 
 
 Stávající stav problémového úseku č.5 byl v několika prvcích velmi nevyhovující. 

Nově navržená úprava odstraňuje tyto nedostatky a úsek je ve všech prvcích vyhovující. 
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7.6 PROBLÉMOVÝ ÚSEK č.6 
 
STÁVAJÍCÍ STAV 
 
a) směrové prvky - poloměry 30m 100m 60m 

  
hodnoceni IV.b III IV.b 

  
b) směrové prvky - křivolakost 252gon/km 

 
hodnoceni IV 

 
c) směrové prvky - nemožnost 
předjíždění 

91% 
 

hodnoceni III 
 

d) výškové prvky - poloměry vypuklé 3200m 3200m 
  

hodnoceni I I 
  

e) výškové prvky - poloměry vyduté 5000m 3000m 2000m 
 

hodnoceni I I I 
 

f) výškové prvky - podélný sklon -0.18% 1.47% -1.68% 0.34% -1.99% -0.95% 

hodnoceni I I I I I I 

 
NOVÝ STAV 
 
a) směrové prvky - poloměry 250m 250m 

hodnoceni I I 

b) směrové prvky - křivolakost 142gon/km 

hodnoceni II 

c) směrové prvky - nemožnost předjíždění 75% 

hodnoceni III 

d) výškové prvky - poloměry vypuklé 40000m 

hodnoceni I 

e) výškové prvky - poloměry vyduté - 

hodnoceni - 

f) výškové prvky - podélný sklon -0.18% -0.95% 

hodnoceni I I 
 
ZHODNOCENÍ ÚPRAVY 
 
 Stávající stav problémového úseku č.6 byl v několika prvcích velmi nevyhovující až 

nebezpečný. Úprava odstraňuje především nevyhovující směrové prvky (poloměry a 

křivolakost). 

 Nemožnost předjíždění nebyla z důvodu dodržování aktuálních příslušných norem a 

z důvodu ekonomicky přijatelného řešení vylepšena.  

 Pokud by byl výslovný požadavek na zlepšení možnosti předjíždění v úseku, byla by 

nutná zapotřebí demolice několika objektů. 
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7.7 PROBLÉMOVÝ ÚSEK č.7 
 
STÁVAJÍCÍ STAV 
 
a) směrové prvky - poloměry 75m 150m 

  
hodnoceni IV.a II 

  
b) směrové prvky - křivolakost 178gon/km 

hodnoceni III 

c) směrové prvky - nemožnost předjíždění 74% 

hodnoceni III 

d) výškové prvky - poloměry vypuklé 5000m 
  

hodnoceni I 
  

e) výškové prvky - poloměry vyduté 3000m 2000m 
 

hodnoceni I I 
 

f) výškové prvky - podélný sklon -2.69% -1.06% -2.20% 2.72% 

hodnoceni I I I I 

 
NOVÝ STAV 
 
a) směrové prvky - poloměry 250m 250m 

hodnoceni I I 

b) směrové prvky - křivolakost 137gon/km 

hodnoceni II 

c) směrové prvky - nemožnost předjíždění 0% 

hodnoceni I 

d) výškové prvky - poloměry vypuklé - 

hodnoceni - 

e) výškové prvky - poloměry vyduté 3000m 

hodnoceni I 

f) výškové prvky - podélný sklon -2.69% 2.72% 

hodnoceni I I 

 
ZHODNOCENÍ ÚPRAVY 
 
 Stávající stav problémového úseku č.7 byl v několika prvcích velmi nevyhovující. 

Nově navržená úprava odstraňuje tyto nedostatky a úsek je ve všech prvcích vyhovující. 
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7.8 PROBLÉMOVÝ ÚSEK č.8 a č.9 
 
STÁVAJÍCÍ STAV 
 
a) směrové prvky - poloměry 60m 20m 170m 300m 75m 

hodnoceni IV.b IV.b II I IV.a 

b) směrové prvky - křivolakost 242gon/km 
 

hodnoceni III 
 

c) směrové prvky - nemožnost předjíždění 78% 
 

hodnoceni III 
 

d) výškové prvky - poloměry vypuklé 2000m 5000m 3200m 3500m 
 

hodnoceni I I I I 
 

e) výškové prvky - poloměry vyduté 2000m 
   

hodnoceni I 
   

f) výškové prvky - podélný sklon -0.08% -1.66% -0.15% -0.53% -2.69% -6.00% 

hodnoceni I I I I I I 

 
NOVÝ STAV 
 
a) směrové prvky - poloměry 250m 

 
hodnoceni I 

 
b) směrové prvky - křivolakost 94gon/km 

hodnoceni II 

c) směrové prvky - nemožnost předjíždění 95% 

hodnoceni III 

d) výškové prvky - poloměry vypuklé 8000m 4500m 

hodnoceni I I 

e) výškové prvky - poloměry vyduté 5000m 

hodnoceni I 

f) výškové prvky - podélný sklon -0.08% -2.08% 1.69% -6.00% 

hodnoceni I I I I 
 
ZHODNOCENÍ ÚPRAVY 
 
 Stávající stav problémového úseku č.8 a č.9 byl v několika prvcích velmi nevyhovující 

až nebezpečný. Úprava odstraňuje především nevyhovující směrové prvky (poloměry a 

křivolakost). 
 Nemožnost předjíždění nebyla z důvodu dodržování aktuálních příslušných norem a 

z důvodu ekonomicky přijatelného řešení vylepšena.  

 Pokud by byl výslovný požadavek na zlepšení možnosti předjíždění v úseku, byla by 

nutná zapotřebí demolice několika objektů a úprava podélného profilu trasy. 
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8. CELKOVÉ HODNOCENÍ 
  

Určení a porovnání závažnosti závad jednotlivých úseků a jejich úprav 
– Index hodnocení (IH) 
 
 Podkladem pro určení závažnosti závad bylo TP 131 [8] a tam kapitola Index 

závažnosti závad. Jednotlivé úseky a jejich úpravy jsou zde ohodnoceny a každému indexu je 

přiřazena váha na výsledném indexu hodnocení (čím vyšší je celkový index hodnocení, tím je 

problémový úsek závažnější a omezující a jeho důležitost v postupu výstavby stoupá). 

 Index hodnocení je složený ze dvou základních částí, které jsou dále rozčleněny. 

 V první části je posuzován stávající stav jednotlivých problémových úseků a jejich 

závažnost (Index závažnosti závad - Izz). 

 Ve druhé části jsou posuzovány nově navržené úpravy problémových úseků a jejich 

náročnost z hlediska záborů ploch a jejich ceny (Index navržených úprav - Inú). 

 Index hodnocení má tedy tento tvar: 

 

 

Tabulka č.16 – Určení indexu závažnosti závady 

Indexy 
ovlivňující 
závažnost 
závady 

Problém. 
úsek č.1 

Problém. 
úsek č.2 

Problém. 
úsek č.3 

Problém. 
úsek č.4 

Problém. 
úsek č.5 

Problém. 
úsek č.6 

Problém. 
úsek č.7 

Problém. 
úsek č.8 

a č.9 

Index ovlivnění 
uživatelů (Iu) 

3 2 2 3 3 3 2 3 

Index 
bezpečnosti (Ib) 

3 1 2 2 2 2 2 3 

Index ovlivnění 
živ. prostředí 

(Iž) 
3 1 2 3 2 2 2 3 

Index ovlivnění 
plynulosti (Ip) 

3 2 2 3 2 3 3 3 

Index vlivu 
rychlosti (Ir) 

3 3 1 2 2 3 1 3 

celkový Index 
závažnosti 

závady (Izz) 
25.5 13 16 21.5 18 20.5 17.5 25.5 

 

)2(( )
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Tabulka č.17 – Určení indexu náročnosti navržených úprav 

Indexy 
ovlivňující 

navržené úpravy 

Problém. 
úsek č.1 

Problém. 
úsek č.2 

Problém. 
úsek č.3 

Problém. 
úsek č.4 

Problém. 
úsek č.5 

Problém. 
úsek č.6 

Problém. 
úsek č.7 

Problém. 
úsek č.8 

a č.9 

Index záboru 
lesnich pozemků 

(Izl) 
3 0 0 0 0 2 3 2 

Index záboru 
orné půdy (Izor) 

0 0 1 3 2 0 0 1 

Index záboru 
ostatních ploch 

(Iop) 
0 2 2 0 0 1 0 2 

Index nákladů 
na stavbu (In) 

2 2 1 3 1 2 2 3 

celkový index 
náročnosti 
navržených 

úprav (Inú)  

7.5 5 4.5 7.5 3.5 7 7.5 10.5 

 
Hodnocení: 
 
 Jednotlivé indexy nabývají hodnot 0 až 3 (0 = neovlivňuje, 3 = velký vliv). Čím vyšší 

hodnota indexu, tím vyšší vliv na závažnost dopravní závady a větší náročnost úpravy.  

 

Tabulka č.18 – Určení indexu hodnocení IH 

Celkové 
hodnocení 

IH: 
18 8 11.5 14 14.5 13.5 10 15 

 
Zábory ploch jednotlivých úprav  
 

Tabulka č.19 – Zábory ploch 

Druh plochy 
1.úsek 
[m²] 

2.úsek 
[m²] 

3.úsek 
[m²] 

4.úsek 
[m²] 

5.úsek 
[m²] 

6.úsek 
[m²] 

7.úsek 
[m²] 

8. a 9.úsek 
[m²] 

celkem 
[m²] 

Zábor lesních 
pozemků 

6000 0 0 0 0 4200 8300 3600 22100 

Zábor orné půdy 0 0 150 19000 4000 0 0 900 24050 
Zábor ostatních 

ploch 0 7200 5500 0 0 1800 0 9200 
23700 
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Scénáře výstavby 
 
 Na základě zjištěného indexu hodnocení IH a údajů ze Správy silnic 

Moravskoslezského kraje [6], kde byl zjištěn rozpočet za rok 2009 pro dopravu ve výši 600 

mil. Kč byly navrženy tři možné scénáře výstavby: 

 
Optimistický: 

 V příštích letech dojde k významnému navýšení rozpočtu určenému pro dopravu a tím 

pádem dojde k realizaci všech navržených úprav, včetně kompletní úpravy a modernizace celé 

silnice (obnova obrusné vrstvy, obnova dopravního značení, krajnic atd.) v období 2 až 3 let. 

 Celková orientační cena je určena součtem všech orientačních cen jednotlivých úprav 

problémových úseků a nákladů spojených s kompletní úpravou a modernizací celé silnice 

(obnova obrusné vrstvy, obnova dopravního značení, krajnic atd.) a byla stanovena přibližně 

na 110 000 000 Kč (nejsou započítány náklady za výkup pozemků). 

 

Realistický: 

 V příštích letech zůstane rozpočet určený pro dopravu přibližně ve stejné výši a tím 

pádem dojde k realizaci pouze některých navržených úprav. Jedná se o realizaci 

problémových úseků č.1, č.4, č.5, č.6 a společnou úpravu problémových úseků č.8 a č.9. 

 Celková orientační cena je určena součtem orientačních cen jednotlivých úprav 

problémových úseků a byla stanovena přibližně na 70 000 000 Kč (nejsou započítány náklady 

za výkup pozemků). 

 

Pesimistický: 

 V příštích letech dojde ke snížení rozpočtu určenému pro dopravu a tím pádem dojde 

k realizaci navržených úprav pouze u nejzávažnějších problémových úseků, a to u úseku č.1 a 

společnou úpravu úseků č.8 a č.9. Celková orientační cena je určena součtem orientačních cen 

jednotlivých úprav problémových úseků a byla stanovena přibližně na 25 000 000 Kč (nejsou 

započítány náklady za výkup pozemků). 
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Celkový dopad stavby na zájmové území  
 
 Stavbou nově navržených úprav trasy silnice II/473 bude v daném území narušena síť 

komunikací. Součástí stavby jsou proto místní komunikace a sjezdy, které zpřístupní 

rozdělené nebo oddělené pozemky a zajistí napojení stávajících objektů.  

 Dále také dojde k záboru a k rozdělení obhospodařovaných ploch s nevratným 

negativním účinkem. Dostupnost pozemků je řešena doprovodnými místními komunikacemi a 

lesními cestami se zpevněným povrchem. 

 Po dokončení stavby bude zajištěna dopravní obslužnost minimálně v takovém 

rozsahu, jako před stavbou nové trasy silnice II/473. 

 

9. ZÁVĚR 
 
 Diplomová práce se zabývá pouze orientačním návrhem řešení jednotlivých 

problémových úseků a navrhuje možné postupy výstavby vzhledem k závažnosti závad a 

náročnosti jednotlivých úprav. 

 Nově navržené úpravy trasy silnice II/473 řeší zásadní nedostatky, které se 

v jednotlivých úsecích nacházejí. Převážně se jedná o nevyhovující směrové vedení 

s množstvím oblouků s malými poloměry a nevyhovující výškové vedení trasy. Jejich 

provedením dojde k homogenizaci celé trasy komunikace na jednotnou návrhovou kategorii. 

 Orientační ceny vycházejí z ceníků Ústavu územního rozvoje z roku 2009, v případě 

realizace v budoucích letech se proto musí počítat s jejich navýšením. 

 Úpravy problémových úseků byly posuzovány pro rok 2030, kdy za předpokladu 

naplnění prognóz vývoje dopravy dojde k limitním hodnotám dané kategorie a bude potřeba 

uvažovat o jejím navýšení. 

 Navržené varianty při respektování existujících norem splňují požadavky z hlediska 

ekonomického i estetického a jejich realizování by zájmovému území prospělo, proto 

realizaci rekonstrukce stávající trasy silnice II/473 doporučuji. 
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