
 

 
 

VŠB-Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební 

Katedra dopravního stavitelství 

Návrh dopravně bezpečnostních opatření na silnici 

III/48411 ve Sviadnově a Frýdku - Místku 

Design of Traffic Safety Measures on Road III/48411 in 

Sviadnov and Frýdek - Místek 

Student: Bc. Brusová Tereza 

Vedoucí diplomové práce: Ing. Václav Škvain 

Ostrava 2010 



 

 
 

Prohlášení studenta 

Prohlašuji, že předložená práce je mým původním autorským dílem, které jsem 

vypracovala samostatně. Veškerou literaturu a další zdroje, z nichž jsem při zpracování 

čerpala, v práci řádně cituji a jsou uvedeny v seznamu použité literatury. 

V Ostravě dne . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
      podpis studenta 

 



 

 
 

Prohlašuji, že 

� jsem byla seznámena s tím, že na moji diplomovou práci se plně vztahuje zákon 

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

a náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití díla školního a § 60 –školní 

dílo. 

� beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen VŠB-

TUO) má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě diplomovou práci užít (§ 35 odst. 3). 

� souhlasím s tím, že jeden výtisk diplomové práce bude uložen v Ústřední knihovně 

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

práce. Souhlasím s tím, že údaje o diplomové práci budou zveřejněny v informačním 

systému VŠB-TUO. 

� bylo sjednáno, že užít své dílo – diplomovou práci - nebo poskytnout licenci k jejímu 

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

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

vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

� beru na vědomí, že odevzdáním své práce souhlasím se zveřejněním své práce podle 

zákona č. 111/1998 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 dne . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
      podpis studenta 

 



 

 
 

Anotace 

Cílem diplomové práce byl návrh dopravně bezpečnostních opatření na silnici III/48411 

(původně silnice první třídy I/56) ve Sviadnově a Frýdku – Místku. V západní části obce se 

nachází rychlostní silnice R/56 Ostrava – Frýdek – Místek, která zajišťuje hlavní dopravní 

vazby. Spojovací komunikací mezi rychlostní silnicí R/56 a silnicí III/48411 je silnice 

III/4845 Sviadnov – Fryčovice. Na území obce Sviadnov se nachází zařízení technické 

infrastruktury, které mají pro obec vyšší význam a to především: Teplárna Frýdek – Místek, 

Městská čistička odpadních vod Frýdek – Místek a Transformační stanice Lískovec.  

Účelem, za jakým se toto zklidňování provádělo, bylo zejména zvýšení bezpečnosti 

chodců a cyklistů, snížení emisí a hluku z tranzitní dopravy a v neposlední řadě také estetické 

hledisko, které je v obci Sviadnov zastoupeno jen velice sporadicky.  

Výsledkem je návrh optimálního řešení spolu s rozpočtem pro optimistickou, 

realistickou a pesimistickou variantu.  

 

Klíčová slova: Sviadnov a Frýdek – Místek studie, průtah silnice III/48411, zklidňování 

dopravy, opatření na regulaci rychlosti, dopravně bezpečnostní opatření, rychlostní 

komunikace R/56, okružní křižovatka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

The Annotation 

The goal of dissertation was to design of traffic safety measures on road III/48411 

(formerly main road I/56) in Sviadnov and Frýdek- Místek. In western part of urban area, 

there is motorway R/56 Ostrava – Frýdek – Místek, which provide the most important traffic 

connection. Road III/4845 Sviadnov – Fryčovice serves as connection between motorway 

R/56 and road III/48411. The Technical facilities for infrastructure are located in urban area 

Sviadnov. The most significant ones are these: heating plant in Frýdek – Místek, sewage 

treatment plant in Frýdek – Místek and transformational station in Lískovec. 

The reasons for optimalization of traffic were especially to increase safety of 

pedestrians and cyclists, to reduce emmisions and noise from transit traffic and also esthetical 

point of view, which was neglected in Sviadnov. 

Result is design of optimal solution including budget for optimistic, realistic and 

pessimistic option. 

 

Keywords: Sviadnov a Frýdek – Místek study,  through road III/48411, optimalization 

of traffic, reducing speed measures, traffic safety measures, motorway R/56, traffic circe. 
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1 ÚVOD 

1.1. Identifika ční údaje 

Název:  Návrh dopravně bezpečnostních opatření na silnici III/48411 ve 

Sviadnově a Frýdku - Místku 

Kraj:    Moravskoslezský 

Místo:    Sviadnov,  Frýdek - Místek 

Zadavatel:  Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

Rozsah:   Studie 

Vedoucí práce:  Ing. Václav Škvain 

Autor práce:   Bc. Tereza Brusová 

1.2. Zdůvodn ění studie  

Cílem diplomové práce byl návrh dopravně bezpečnostních opatření na silnici III/48411 

ve Sviadnově a Frýdku – Místku. Byl zpracován návrh opatření pro snížení rychlosti v obci, 

ochranu chodců a cyklistů a sjednocení prostoru komunikace na jednotnou šířkovou kategorii 

s úpravou ostatních doprovodných staveb jako jsou křižovatky, autobusové zastávky, 

parkovací stání a ostatní dopravní plochy. V rámci diplomové práce bylo dále provedeno 

rámcové vyčíslení nákladů, zhodnocení návrhu z hlediska dopadu na bezpečnost provozu a 

návrh optimálního scénáře výstavby s ohledem na ekonomii výstavby. 

Zastavování vozidel hromadné dopravy osob je v současné době provozováno na 

nevhodně umístěných autobusových zastávkách, které zcela pozbývají vodorovné dopravní 

značení a v některých místech napojení na protější chodníkové plochy. V zadaném území se 

nachází celkem osm autobusových zastávek a to v obou směrech.   

Budou řešeny jak malé tak rozsáhlé úpravy stávajících křižovatek, které se 

v posuzovaném úseku ve velké míře nacházejí. Spolu s doplněním vodorovného i svislého 

dopravního značení.  
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2  POPIS ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 

Obec Sviadnov leží v okrese Frýdek-Místek v moravskoslezském kraji. Správním 

územím města Sviadnov prochází silnice III/48411 (Paskov – Frýdek - Místek), která je 

hlavní dopravní tepnou spojující obec z jižní strany s městem Frýdek – Místek a ze strany 

severní s obcí Žabeň.  

Hromadná doprava osob je provozována příměstskou autobusovou dopravou, kterou 

zajišťuje ČSAD Frýdek-Místek, a.s. V řešeném úseku se nachází 4 autobusové zastávky a to 

Sviadnov, rozcestí Stařič; Sviadov, restaurace pod Šimlem; Sviadnov, Husinec; Sviadnov, 

ČSAD v obou směrech. 

2.1. Přírodní podmínky 

2.1.1. Geomorfologická a geologická charakteristika  

Řešený úsek mezi obcí Sviadnov a Frýdek – Místek je z větší části plochého charakteru, 

tvořený údolní nivou řek Olešná a Ostravice. Nadmořská výška v této části obce dosahuje 

k hodnotě 265 m.n.m. Geomorfologické a geologické podmínky řešeného úseku nijak 

neomezují jeho využití. Sesuvná území a jiná geologicky riziková území se v řešeném úseku 

nevyskytují. 

2.1.2. Kulturní a historické hodnoty území 

Na území obce Sviadnov se nachází kulturní památka, zapsaná v Ústředním seznamu 

nemovitých kulturních památek ČR a to kaple sv. Jana Nepomuckého a další už méně 

významné stavby. Všechny tyto stavby je třeba chránit a respektovat a při návrhu trasy k tomu 

bylo přihlédnuto. 

První dochovaný záznam o Sviadnově se datuje k roku 1267. Sviadnov patří od svého 

vzniku k menším obcím a pro rok 1771 se zachoval údaj o 259 obyvatelích. V roce 2007 byl 

součet obyvatel žijících ve Sviadnově 1426. V roce 1994 byla v obci zahájena výstavba 

kanalizačního řádu a o rok dříve tedy roku 1993 byla zahájena výstavba plynovodního řádu. 

1.1.1992 vznikla samostatná obec Sviadnov rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR 

z 20.12.1991.  
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Tab. 1 Vývoj počtu obyvatel v obci Sviadnov v letech 2003 – 2007 

Vývoj počtu obyvatel v obci v posledních letech 
Rok 2003 2004 2005 2006 2007 Změna 2003-2007 
Obyvatel 1327 1352 1385 1413 1426 99 

Z novodobé historie obce stojí za zmínku především výstavba podchodu v roce 2001 za 

5,6 mil. Kč pod rychlostní komunikací I/56 Ostrava – Beskydy tím byl vyřešen bezpečný 

vstup z obce do rekreační oblasti Pod Štandlem.  

 

Obr. 1 Situace širších vztahů 

2.2. Posouzení stavu komunikace z hlediska 

prostorového uspo řádání a zastoupení zelen ě 

Šířkové uspořádání komunikace III/48411 odpovídá převážně dvoupruhové komunikaci 

kategorie S 7,5/50. Jedná se původně o komunikaci první třídy I/56, která byla a je 

významnou komunikační spojnicí s přilehlými obcemi (Paskov – Žabeň – Sviadnov – Frýdek 

- Místek).  Z urbanisticko – dopravního hldiska se jedná o sběrnou komunikaci funkční 

skupiny B s převážně obslužnou funkcí.   



 Diplomová práce  
 

4 
 

Dalšími významnými komunikacemi, které se v řešeném území nachází jsou silnice 

III/4845 (Sviadnov – Fryčovice) a již zmiňovaná rychlostní silnice R/65 (Ostrava – Frýdek - 

Místek).  

2.3. Posouzení z hlediska technického stavu 

Kryt vozovky je na celém úseku komunikace III/48411 asfaltový. Hlavní řešená 

průsečná křižovatka ulice Ostravská, ulice Nádražní a ulice Sviadnovská není usměrněna 

světelným signalizačním zařízením. Bylo zde provedeno ranní sčítání dopravy ve špičkové 

hodině. Ostatní méně frekventované křižovatky jsou stykové. 

Technický stav komunikace: 

� Deformace asfaltového krytu – vyjeté koleje; 

� Deformace asfaltového krytu – výtluky; 

� Opravy živičnými vrstvami; 

� Obrubníky betonové nebo kamenné, v některých místech značně deformované; 

 

 

Obr. 2 Detail chodníku u průsečné křižovatky ul. Ostravská, ul. Nádražní a ul. Stařičská  
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Obr. 3 Pohled na chodník před vjezdem do obce Sviadnov 

� Konstrukce chodníku je z různých druhů materiálu a to především: asfaltová a dlážděná; 

� Část chodníků v centru Sviadnova s nově provedenou zámkovou dlažbou; 

� Z větší části nutná rekonstrukce stávajících chodníkových ploch spolu s výstavbou ploch 

nových; 

� Centrum Sviadnova rovněž s asfaltovým krytem; 

� Špatná nebo žádná viditelnost vodorovného dopravního značení; 

� Značná deformace krytu vozovky především v prostoru vodícího proužku. 
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Obr. 4 Centrální část Sviadnova směr pohledu Frýdek - Místek 

 

Obr. 5 Centrální část Sviadnova – autobusová zastávka směr pohledu Frýdek - Místek 
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Obr. 6 Pohled na komunikaci III/48411 ulice Ostravská směr pohledu Frýdek - Místek 

 

Obr. 7 Pohled na  parkoviště u ČSAD a.s. směr pohledu Frýdek - Místek 
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Obr. 8 Pohled na výjezd na parkoviště u ČSAD a.s. směr pohledu Frýdek - Místek 

 

Obr. 9 Pohled na průsečnou křižovatku ul. Ostravská, ul. Nádražní a ul. Sviadnovská 
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2.4. Posouzení z hlediska intenzity dopravy 

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Praha provádí pravidelně v pětiletých intervalech 

sčítání dopravních intenzit. Výsledky statického šetření z let 2000 a 2005 zaměřeného na 

zatížení komunikací jsou uvedeny v následujících tabulkách. 

 

Obr. 10 Sčítací úsek 7 – 1761, 1760 a 1767 pro rok 2005 

Dle denních intenzit převzatých z ředitelství silnic a dálnic vyplývá, že dané intenzitě 

vyhovuje neřízená křižovatka pouze s předností v jízdě upravenou svislým popřípadě 

vodorovným dopravním značením. Navržená okružní křižovatka působí pro to převážně jako 

zklidňující prvek před samotným vjezdem do obce Sviadnov. 

 

 



 Diplomová práce  
 

10 
 

Tab. 2 Intenzita dopravy pro sčítací úsek 7 - 0502 pro rok 2000 

INTENZITA DOPRAVY - stav v roce 2000 
č. 

silnice  
sčítací 
úsek T O M S 

začátek 
úseku 

konec 
úseku 

48411 7-1761 1730 7180 75 8985 
vyús. ze 473 

ve Frýdku- 
Místku 

Frýdek-
Místek k.z. 

48411 7-1760 1113 4845 34 5992 Frýdek-Místek 
k.z. 

vyús. 4845 
do Stařiče 

48411 7-1767 965 3830 31 4826 vyús. 4845 do 
Stařiče x se 56 

 
Tab. 3 Intenzita dopravy pro sčítací úsek 7 - 0502 pro rok 2005 

INTENZITA DOPRAVY - stav v roce 2005 
č. 

silnice  
sčítací 
úsek T O M S 

začátek 
úseku 

konec 
úseku 

48411 7-1761 1195 5454 38 6687 
vyús. ze 473 

ve Frýdku- 
Místku 

Frýdek-
Místek k.z. 

48411 7-1760 1620 4926 32 6578 Frýdek-Místek 
k.z. 

vyús. 4845 
do Stařiče 

48411 7-1767 1859 4339 34 6232 vyús. 4845 do 
Stařiče x se 56 

 
Tab. 4 vysvětlivky k tabulkám intenzit dopravy 

Vysvětlivky 
S Součet všech motorových vozidel a přívěsů 
O Osobní a dodávkové automobily 
T Těžká motorová vozidla a přívěsy 
M Jednostopá motorová vozidla 

 

Bylo provedeno sčítání dopravy na křižovatce ul. Ostravská, Sviadnovska a ul. 

Nádražní a to ve špičkovou ranní hodinu tj. od 8:00 do 9:00 hodin.  
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Obr. 11 Intenzita dopravy ve špičkové hodině 

2.5. Zhodnocení sou časného stavu  

Popis nevyhovujících prvků vyskytujících se na zkoumaném úseku komunikace 

III/48411: 

� Nízká preference pěší a cyklistické dopravy; 

� Nehomogenní šířka komunikace; 

� Úzké chodníky, neoddělené od vozovky; 

� Chybějící chodníky; 

� Chybějící přechody pro chodce; 

� Nedostatečná opatření na ochranu chodců a cyklistů; 

� Absence zelených ploch po celé délce úseku; 

� Neúměrně velký podíl zpevněných ploch na úkor zeleně; 

� Absence zklidňujících prvků; 

� Nezřetelné vodorovné dopravní značení; 

� Přílišné množství vjezdů na komunikaci III/48411; 
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� Neusměrněný provoz na parkovištích; 

� Rovný úsek svádějící řidiče k nedodržení rychlosti jízdy. 

2.6. Rozbor nehodovosti 

Kompletní výsledky nehodovosti na řešeném úseku získané od policie ČR. 

Tab. 5 Dopravní nehodovost na komunikaci III/48411 v období od 1.1.2007 – 1.10.2010 

Přehled nehod v silni čním provozu 

Období: 1.1.2007 - 1.10.2010 

Území: obec Sviadnov (Moravskoslezský kraj) 

  
Počet nehod celkem 81  100% 
Počet nehod s následky na zdraví 25 31% 

Počet usmrcených osob 1 1% 

Počet těžce zraněných osob 9 11% 
Počet lehce zraněných osob 29 36% 

Počet nehod pod vlivem alkoholu 5 6% 
  

Počet nehod v pondělí 18 22% 

Počet nehod v úterý 10 12% 
Počet nehod ve středu 16 20% 

Počet nehod ve čtvrtek 11 14% 
Počet nehod v patek 18 22% 

Počet nehod v sobotu 3 4% 

Počet nehod v neděli 5 6% 
  

Počet nehod na silnici č. 56 26 32% 
počet nehod na silnici č.4845 21 26% 
Počet nehod na silnici č. 48411 34 42% 

  
Zhoršená viditelnost     

počet nehod 14 17% 
počet nehod s následky na zdraví 3 4% 

počet usmrcených osob 1 1% 

počet těžce zraněných osob 0 0% 
Počet lehce zraněných osob 2 2% 

Počet nehod pod vlivem alkoholu 0 0% 
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3 ANALYTICKÁ ČÁST 

3.1. Dotazník 

Byl proveden průzkum dotazníkovou formou pro zjištění zklidňujících prvků, které 

mají největší vliv na pozornost a snížení rychlosti u řidiče. Bylo dotázáno celkem 

pětaosmdesát respondentů, kteří se vyjádřili k dotazované problematice. Celý dotazník viz. 

příloha diplomové práce. 

Tab. 6 Procentuální vyjádření odpovědí pětaosmdesáti dotazovaných respondentů 

DOTAZNÍK  
Celkový po čet respondent ů 85 
Který typ dopravního opat ření na Vás p ůsobí?    
1. psychologické dopravní opaření 10 12% 
2. fyzické dopravní opaření 23 27% 
3. obojí stejně 37 44% 
4. ani jedno 15 18% 

CELKEM 85 100% 
Fyzické prvky:    
1. příčný práh 67 28% 
2. zúžení jízdního pruhu 18 8% 
3. vychýlení jízdního pruhu 3 1% 
4. střední dělící ostrůvek 8 3% 
5. odlišný konstrukční povrch komunikace 12 5% 
6. policie 52 22% 
7. okružní křižovatka 25 10% 
8. nerovnosti a vady na vozovce 47 20% 
9. nic z uvedených 7 3% 

CELKEM 239 100% 
Psychologické prvky:    
1. příčné optické brzdy na komunikaci 20 10% 
2. přechod pro chodce 57 28% 
3. optické zúžení vozovky 21 10% 
4. optické vychýlení jízdního pruhu 11 5% 
5. figurína policisty 27 13% 
6. svislá značka začátek obce 47 23% 
7. jiné 15 7% 
8. nic z uvedených 8 4% 

CELKEM 206 100% 
Jste spokojeni s mírou dopravních opat ření na ochranu 
chodc ů ve Vašem m ěstě?   
ANO 53 62% 
NE 32 38% 

CELKEM 85 100% 
Ztoto ňujete se se zp řísněním trestu za porušení rychlosti v 
obci?   
1. ANO 37 44% 
2. NE 48 56% 
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CELKEM 85 100% 

 

Obr. 12 Procentuální vyjádření vybrané otázky 

 

Obr. 13 Procentuální vyjádření vybrané otázky 
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Obr. 14 Procentuální vyjádření vybrané otázky 

 

Obr. 15 Procentuální vyjádření vybrané otázky 
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Obr. 16 Procentuální vyjádření vybrané otázky 

3.2. Opat ření na pr ůtahu obcí 

Hlavním cílem bylo dosažení nového stavebně-technického pojetí prostoru pozemní 

komunikace a následně bezpečnějšího a vyváženějšího dopravního režimu. Opatření bylo 

potřeba provádět pro dosažení požadovaného celkového efektu v průběhu obce, ale také před i 

na vjezdu do obce Sviadnov. Při výběru vhodných bezpečnostních opatření bylo vycházeno 

mimo jiné i z ankety veřejného mínění (dále jen dotazník) na používání jak fyzických, tak 

psychologických prvků. V níže uvedené tabulce je přehledně zaznamenán názor jednoho sta 

dotazovaných respondentů. 

Opatření, která byla, použita pro obec Sviadnov se dělí podle oblasti použití: 

• Opatření před vjezdem do obce; 

• Opatření na vjezdu do obce; 

• Opatření na vlastním průtahu obcí. 

3.2.1. Opatření před vjezdem do obce 

Před samotný vjezd do obce byl zařazen adaptační úsek pro postupné snižování 

rychlosti.  

Opatření použitá v tomto úseku: 

• Postupné snižování rychlosti svislým dopravním značením; 
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• Provedení příčných pásů na vozovce s odlišnou barvou povrchu; 

• Stávající obslužné zařízení (čerpací stanice pohonných hmot v obci Sviadnov). 

3.2.2. Opatření na vjezdu do obce 

Na okraji obce Sviadnov se rozhoduje o tom, jakou rychlostí řidič obcí projede a jak 

vyplývá nejenom z dotazníku, je to převážně stavební uspořádání, které řidiče přiměje ke 

snížení rychlosti. Uspořádání vjezdu do obce bylo zvoleno tak, aby znemožnilo přenos 

vysokých rychlostí z extravilánu do intravilánu.  

Opatření použitá v tomto úseku: 

• Směrové vychýlení jízdního pruhu ve směru do obce Sviadnov pomocí středního 
dělicího ostrůvku (viz obr. 11); 

• Směrové vychýlení jízdního pruhu ve směru z obce Sviadnov pomocí středního 
dělicího ostrůvku (viz obrázek 11); 

• Optické zúžení komunikace vodorovným dopravním značením; 

• Okružní křižovatka; 

• Prvky zeleně v oblasti okružní křižovatky spolu s výsadbou u svislé dopravní značky 
‘‘obec‘‘. 

3.2.3. Opatření na vlastním pr ůtahu 

Návrh opatření vychází z poznatku, že volbu jízdního režimu v průběhu obce ovlivňují 

především následující faktory: 

• Střední dělící ostrůvky v kombinaci s přechody pro chodce; 

• Střední dělící pás; 

• Přechody pro chodce na vyvýšených prazích v kombinaci s využitím LED diod; 

• Podélné parkovací stání podél komunikace; 

• Pruh pro cyklisty umístěný v hlavním dopravním prostoru; 

• Postranní pásy zeleně; 

• Odlišná úprava povrch náměstí v obci Sviadnov; 

• Rozhledové poměry; 

• Potlačení přímých a urychlujících linií; 

• Druh a stav povrchu komunikace; 

• Optické zúžení vozovky vodorovným dopravním značením. 
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4  NÁVRHOVÁ ČÁST 

Řešený úsek byl pro zpřehlednění rozdělen na tři základní části, které spojuje jednotná 

charakteristika. Celý úsek je zhruba 2000 m dlouhý z toho část A v délce 880 m část B 

v délce 460 m a poslední část C v délce 660 m. 

4.1. Širší popis I. řešeného území 

 

Obr. 17 Situace I. řešeného úseku 

Dominantním prvkem I. úseku je průsečná křižovatka. Sbíhají se zde ulice Ostravská, 

Sviadnovská a ulice Nádražní. Šířka hlavního dopravního prostoru hlavní komunikace (ul. 

Ostravská - III/48411) činí 7,5 m. Přípojné větve vedlejších komunikací (ul. Sviadnovská – 

III/4845 a ul. Nádražní) činí 7,0 m. Plochy zeleně zde nejsou ve větší míře zastoupeny, stejně 

jako u níže posuzovaných úseků. Hlavní komunikace je z obou stran lemovaná chodníkem, 

který nevyhovuje z hlediska technického stavu. Prostor křižovatky je rozlehlý, zástavba v této 

části úseku není hojněji zastoupena a proto nijak neomezuje její přehlednost. 

Na vjezdu do obce Sviadnov se po levé straně ve směru na Frýdek-Místek nachází 

čerpací stanice pohonných hmot, kterou provuzuje Čepro, a.s. V její bezprostřední blízkosti se 

zejména musí vyřešit neusměrněný vjezd a výjezd na benzínovou stanici a přilehlé parkovací 

plochy. 

Dále na jih se nachází dnes již nevyužívaný obchod s potravinami, jehož vjezd a výjezd 

na přilehlé parkovací plochy je rovněž neusměrněný. Je potřeba se také zaměřit na dnes 

fugující a dobře prosperující restauraci Ondráš, kde je potřeba vyřešit stejný problém 

s neusměrněným provozem motorových vozidel.   
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Na začátku řešeného úseku ze severozápadní strany se nachází průmyslová zóna. Ze 

severozápadní strany je centrum Sviadnova tvořeno zástavbou rodinných domků a ze strany 

jihovýchodní občanskou vybaveností smíšenou s rodinnou zástavbou. 

Nachází se zde dvě autobusové zastávky se samostatným pruhem pro zastavení ve 

směru na Frýdek-Místek a dvě autobusové zastávky ve směru na Žabeň.  

V prostoru Sviadnovského centra je vyzdvižena motorová doprava na úkor dopravy 

pěšší. Náměstí celkově působí chladným až špinavým dojmem a to především využitím ploch 

pro statickou dopravu umístěnou i na nevhodných místech a to v prostoru křižovatky ul. 

Ostravská (III/48411) a ul. Na Závodí. Jsou zde umístěny již zmiňované autobusová zastávky 

v samostatných pruzích pro zastavení a to v obou směrech. Dále se zde nachází tři stykové 

křižovatky, které  jsou nevhodně napojeny na hlavní komunikaci a je potřeba je přeřešit.  

Regulace rychlosti vozidel je v této části omezena poze svislým dopravním značením, 

jiná optická nebo fyzická opatření zcela chybí. Ulice Sviadnovská, Nádražní, na Kopečku, Na 

Závodí, k Topolině, K Ostravici, Na Řečišti, Ke Splavu a na ulici Úzka zcela postrádají 

přechody pro chodce případně místa pro přecházení se sníženou obrubou. 
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4.1.1. Návrh I. řešeného území  

 

Obr. 18 Situace I. řešeného úseku 

V tomto úseku byla nahrazena průsečná křižovatka (ul. Ostravská-III/48411, Nádražní, 

Sviadnovská - III/4845) okružní křižovatkou o průměru D = 30 m. Její návrh byl řešen tak, 

aby nezasahovala do prostor okolních pozemků a zároveň přispěla ke snížení rychlosti jízdy 

před samotným vjezdem do obce Sviadnov. Okružní jízdní pás má jeden jízdní pruh o šířce 

5,5 m spolu s pojížděným prstencem šířky 2,0 m, který je barevně i materiálově odlišný od 

přilehlého jízdního pruhu s příčným sklonem 6 %. Kruhový středový ostrůvek o průměru D= 

14,0 m byl zcela zatravněn a osázen nízkými křovinami dále byl navržen jako nezpevněný 

lemovaný zvýšeným obrubníkem. Směrovací ostrůvky na ul. Ostravska a ul. Sviadnovská 

byly navrženy pro oddělení vjezdu a výjezdu na stejném paprsku křižovatky a byly navrženy 

jako zvýšené s nezpevněnou úpravou chránící přechod pro chodce. Směrový ostrůvek na ul. 

Nádražní byl navržen jako dopravní stín. Součástí okružní křižovatky jsou boční pruhy 

zeleně, které výrazně přispívají k celkovému zklidnění a zmalebnění řešeného úseku. Příčný 

sklon je roven 3,0 % směrem k vnějšímu okraji okružního jízdního pásu. Kryt okružního 

jízdního pásu byl navrhnut z asfaltového betonu stejně jako kryt u přilehlých komunikací. 



 Diplomová práce  
 

21 
 

Křižovatka je ze všech čtyřech stran doplněna o přechody pro chodce v šířce 4,0 m na ul. 

Ostravská (III/48411) a na ul. Sviadnovská a ul. Nádraní v jednotné šířce 3,5 m. Okružní 

křižovatka byla také navržena z důvodu zdůraznění konce komunikace s vyšší povolenou 

rychlostí (V = 80 Km/h). Křižovatka byla doplněna světelnými body umístěnými podél celého 

vjezdu a výjezdu a dále pak na vnější straně okružního jízdního pásu. 

Příčné uspořádání komunikace (ul. Ostravská-III/48411) bylo zařazeno do funkční 

skupiny MS2 12,0/8,5/50. Příčný sklon po celé délce komunikace odpovídá hodnotě 2,5% . 

Dále byly navrženy chybějící přechody pro chodce na ulicích Na Kopečku v šířce 3,0 m 

a délce 6,0 m a na ul. K Topolině v šířce 3,0 m a délce 6,0 m. V oblasti centra Sviadnova byly 

navrženy přechody pro chodce na vyvýšených prazích ve výškové úrovni chodníkových ploch 

z důvodu většího zajištění bezpečnosti chodců, kteří se v této oblasti vyskytují ve větší míře. 

Jedná se o ulice Na Závodí v šířce 3,0 m a délce 5,5 m, ul. Ke Splavu v šířce 3,0 m a délce 6,0 

m. Na hlavní komunikaci (ul. Ostravská-III/48411) byly navrženy tři přechody pro chodce 

v jednotné šířce 4,0 m z toho  přechod pro chodce u benzínové stanice byl navržen se 

středním ochranným ostrůvkem. Součástí přechodu pro chodce jsou i snížené obruby 

zajišťující bezbariérový přístup. Pro zvýšení bezpečnosti byla na hlavní komunikaci navržena 

podélná čára souvislá v přibližovacím úseku 50 m před přechodem pro chodce. Reflexní 

svislé dopravní značení bylo opatřeno přerušovaným žlutým světlem. Dále bylo navrženo 

přisvětlení přechodu pro chodce LED diodami z důvodu zvýšení bezpečnosti a lepší orientace 

pro řidiče i chodce. Tato opatření byla navržena na hlavní komunikaci (ul. Ostravská-

III/48411) v celé délce řešeného úseku pro celkové zvýšení bezpečnosti chodců a zvýšení 

pozornosti řidičů. 

Autobusové zastávky na komunikaci III/48411 jsou navrženy podle odstavce 3.5 návrh 

autobusových zastávek. V tomto řešeném úseku se nachází celkem dvě autobusové zastávky 

v obou směrech. 
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Obr. 19 Situace I. řešeného úseku 

Bylo navrženo usměrnění dopravy na vjezdu a výjezdu na stanici pohonných hmot 

v obci Sviadnov a dále byly upraveny přilehlé parkovací plochy. Počet parkovacích stání o 

rozměrech 2,4x4,5 m včetně stání pro osoby se sníženou pohyblivostí o rozměrech 3,5x4,5 m 

byl zvýšen na 22+2 parkovacích stání. 

V jihovýchodní části před bývalým nákupním centrem v obci Sviadnov byl usměrněn 

provoz při vjezdu a výjezdu na přilehlé parkovací plochy. Po úpravě parkovacích stání 

z původně kolmého řazení na současné šikmé pod úhlem 45° byl zvýšen jejich počet na 

navržených 22 + 2 místa pro osoby se sníženou pohyblivostí. Rozměry stání byly navrženy 

v šířce 2,4 a 3,5 m.  

V jihovýchodní části před restaurací Ondráš v obci Sviadnov byl usměrněn provoz při 

vjezdu a výjezdu na přilehlé parkovací plochy. Po úpravě parkovacích stání z původně 

kolmého řazení na současné šikmé pod úhlem 45° byl zvýšen jejich počet na navržených 21 + 

2 místa pro osoby se sníženou pohyblivostí. Rozměry stání byly navrženy v šířce 2,4 a 3,5 m.  
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Dále bude navržena styková křižovatka ul. Ostravská a ul. Na Závodí, která byla 

navržena s kolmým napojením na hlavní komunikaci.  

 

Obr. 20 Situace I. řešeného úseku 

V jihovýchodní části centra Sviadnova byla navržena pěší zóna z důvodu preference 

pěší dopravy. Zásobování přilehlé občanské vybavenosti bude umožněno ze zadní části tohoto 

objektu z ulice Na Závodí kde byla umístěna i parkovací stání pro hosty restaurace pizzeria 

Miláno. 
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4.2. Širší popis II. řešeného území 

 

Obr. 21 Situace II. řešeného úseku 

Z jihozápadní strany je okolí hlavní komunikace (ul. Ostravská-III/48411) tvořeno 

průmyslovou zástavbou ze strany jihovýchodní je plánovaná zástavba rodinnými domy.  

Na začátku druhého řešeného úseku se nachází rovný úsek v délce cca 460 m, který 

svádí řidiče k rychlé jízdě a ztrátě pozornosti.  

Plochy zeleně zde nejsou zastoupeny, stejně jako u výše posuzovaného úseků. 

Chodníkové plochy se nachází pouze z jihozápadní strany ul. Ostravska (III/48411) ze strany 

jihovýchodní zcela chybí a je potřeba je vzhledem k budoucí zástavbě rodinnými domy 

doplnit po celé délce hlavní komunikace. 

V řešeném úseku se nachází příliš mnoho vjezdů na komunikaci III/48411, které je 

nutno redukovat a ponechat pouze vjezdy nezbytné. Jedná se ul. O Kišové ta se prodlouží a 

propojí s ulicí Na Drahách, kterou bude zajištěno napojení na komunikaci III/48411 (ul. 

Ostravská).  

Regulace rychlosti vozidel je v této části omezena pouze svislým dopravním značením, 

jiná optická nebo fyzická opatření zde zcela chybí. Ulice Stařičská, K Zahrádkam a ul. Selská 

postrádají přechody pro chodce nebo místa pro přecházení se sníženou obrubou.  
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4.2.1. Návrh II. řešeného území  

Po celé délce úseku byl v hlavním dopravním prostoru navržen pruh pro cyklisty a to 

v obou směrech. Šířka byla navržena v hodnotě 1,5 m, tak aby bylo umožněno cyklistům 

vzájemné předjíždění. Na začátku řešeného úseku se navrhované cyklistické pruhy napojí na 

již existující cyklostezku. Dále dle odstavce 4.6 návrh pruhu pro cyklisty.  

Příčné uspořádání komunikace (ul. Ostravská-III/48411) bylo zařazeno do funkční 

skupiny MS2ac 11,0/12,75/50. Příčný sklon po celé délce komunikace odpovídá hodnotě 

2,5% . 

Na hlavní komunikaci (ul. Ostravská-III/48411) byly navrženy dva přechody pro 

chodce v jednotné šířce 4,0 m se středním ochranným ostrůvkem pro zvýšení bezpečnosti 

chodců a zároveň přerušení rovného druhého úseku. Součástí přechodu pro chodce jsou i 

snížené obruby zajišťující bezbariérový přístup. Pro zvýšení bezpečnosti bude na hlavní 

komunikaci navržena podélná čára souvislá v přibližovacím úseku 50 m před přechodem pro 

chodce. Reflexní svislé dopravní značení bude opatřeno přerušovaným žlutým světlem. Dále 

bude navrženo přisvětlení přechodu pro chodce LED diodami z důvodu zvýšení bezpečnosti a 

lepší orientace pro řidiče i chodce. Tato opatření pro celkové zvýšení bezpečnosti chodců a 

zvýšení pozornosti řidičů bude navrženo na hlavní komunikaci (ul. Ostravská) v celé délce 

řešeného úseku. 

Na méně frekventovaných vedlejších komunikacích (ul. O. Kišové a ul. K Zahrádkám) 

byla navržena místa pro přecházení se sníženým obrubníkem. 

Styková křižovatka (ul. Ostravská a ul. Stařičská) byla doplněna o středový ostrůvek 

který byl zcela zatravněn a osázen nízkými křovinami dále byl navržen jako nezpevněný 

lemovaný zvýšeným obrubníkem. 
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4.3. Širší popis III. řešeného území 

 

Obr. 22 Situace III. řešeného úseku 

Dominantním prvkem II. úseku je přechod z dvoupruhové směrově nerozdělené místní 

komunikace na čtyřpruhovou směrově nerozdělenou komunikaci. Tento přechod je 

v současné době nevhodně řešen a je potřeba jeho nový návrh. Šířka dvoupruhové 

komunikace (ul. Ostravská-III/48411) činí 7,5 m, šířka navazující čtyřpruhové komunikace 

činí 15,5 m.  

Začátek čtyřpruhové komunikace je charakteristický okolní zástavbou průmyslovými 

objekty a ČSAD a.s. Zde je potřeba vyřešit nevhodně řešený a neusměrněný vjezd a výjezd na 

přilehlé parkovací plochy. V současné době je zde zhruba 93 parkovacích stání.  

Regulace rychlosti vozidel je v této části omezena pouze svislým dopravním značením, 

jiná optická nebo fyzická opatření zde zcela chybí. V ulicích Selská, Březinova, Ondrášova, 

Vojanova chybí přechody pro chodce případně místa pro přecházení. 

Plochy zeleně zde nejsou zastoupeny, stejně jako u výše posuzovaných úseků. 

Komunikace je ve větší míře z obou stran lemovaná chodníkem, který nevyhovuje z hlediska 

technického stavu.  

Jsou zde umístěny autobusové zastávky nacházející se v průběžném jízdním pruhu. Ze 

severozápadní i jihovýchodní strany se nachází průmyslová zástavba.  
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4.3.1. Návrh Varianty A -  III. řešeného území  

Před průmyslovou zástavbou a ČSAD a.s. byl usměrněn provoz při vjezdu a výjezdu na 

přilehlé parkovací plochy. Po úpravě parkovacích stání z původně kolmého řazení na 

současné šikmé pod úhlem 45° byl zvýšen jejich počet na navržených 98 + 8 místa pro osoby 

se sníženou pohyblivostí. Rozměry stání byly navrženy v šířce 2,4 a 3,5 m. 

 

Obr. 23 Situace I. řešeného úseku 

V této variantě byla nahrazena styková křižovatka (ul. Ostravská, ul. Selská) okružní 

křižovatkou o průměru D = 30 m. Její návrh byl upraven tak, aby nezasahovala do prostor 

okolních pozemků a zároveň ve větší míře neomezovala rychlost projíždějících motorových 

vozidel. Okružní jízdní pás má jeden jízdní pruh o šířce 5,50 m spolu s pojížděným prstencem 

šířky 2,0 m, který je barevně i materiálově odlišný od přilehlého jízdního pruhu s příčným 

sklonem 6 %. Kruhový středový ostrůvek šířky 14,00 m bude zcela zatravněný a osázený 

nízkými křovinami bude navržený jako zvýšený, nezpevněny lemovaný zvýšeným 

obrubníkem. Směrovací ostrůvky na ul. Ostravska budou navrženy pro oddělení vjezdu a 

výjezdu na stejném paprsku křižovatky a jsou navrženy jako zvýšené s nezpevněnou úpravou 
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s vegetací chránící přechod pro chodce. Směrový ostrůvek na ul. Selská bude navržen jako 

dopravní stín. Součástí okružní křižovatky je i navržení čtvrté větve, která nabývá na 

významu až při výstavbě plánované zástavby rodinnými domky na sever od ČSAD a.s. 

Součástí okružní křižovatky jsou i boční pruhy zeleně, které výrazně přispívají k celkovému 

zklidnění a zmalebnění řešeného úseku. Příčný sklon bude roven 3,0 % směrem k vnějšímu 

okraji okružního jízdního pásu. Kryt okružního jízdního pásu bude proveden z asfaltového 

betonu stejně jako kryt u přilehlých komunikací. Okružní křižovatka bude ze všech stran 

doplněna o přechody pro chodce. 

 

Obr. 24 Situace I. řešeného úseku 

Autobusové zastávky na komunikaci III/48411 jsou navrženy podle odstavce 3.5 návrh 

autobusových zastávek. 

Cyklistická doprava na komunikaci III/48411 byla navržena podle odstavce 4.6 návrh 

pruhu pro cyklisty. 

Pruh pro levé odbočení do areálu ČSAD a.s. na komunikaci III/48411 byl navržen podle 

ČSN 73 6102 projektování křižovatek.  
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Příčné uspořádání komunikace (ul. Ostravská) bylo zařazeno do funkční skupiny 

MS2dac 17,0/13,5/50. Příčný sklon po celé délce komunikace odpovídá hodnotě 2,5% . 

Byl navržen střední dělící ostrůvek o šířce 3,25 m po celé délce varianty A. 

 

Obr. 25 Situace I. řešeného úseku 

Cyklistická doprava na komunikaci III/48411 byla navržena podle odstavce 4.6 návrh 

pruhu pro cyklisty. 

Součástí této varianty bylo zrušení vjezdu z hlavní komunikace III/48411 do přilehlé 

průmyslové zóny, které bude umožněno komunikací ze zadní části objektu. 

4.3.2. Návrh Varianty B -  III. řešeného území  

V této řešené variantě byla styková křižovatka ul. Ostravská a ul. Selská navrhnuta jako 

průsečná vzhledem k plánované zástavbě rodinnými domky na sever od ČSAD a.s. 

Dále tato varianta, která je brána jako úsporné řešení byla navržena bez pruhů pro 

cyklisty, které byly nahrazeny postraními zelenými pasy v šířce 1,5 m pro oddělení hlavního 

dopravního prostoru od přilehlých chodníkových ploch.  
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Pruh pro levé odbočení do areálu ČSAD a.s. na komunikaci III/48411 byl navržen podle 

ČSN 73 6102 projektování křižovatek.  

Autobusové zastávky na komunikaci III/48411 jsou navrženy podle odstavce 3.5 návrh 

autobusových zastávek. 

Před průmyslovou zástavbou a ČSAD a.s. byl usměrněn provoz při vjezdu a výjezdu na 

přilehlé parkovací plochy. Po úpravě parkovacích stání z původně kolmého řazení na 

současné šikmé pod úhlem 45° byl zvýšen jejich počet na navržených 98 + 8 místa pro osoby 

se sníženou pohyblivostí. Rozměry stání byly navrženy v šířce 2,4 a 3,5 m. 

 

Obr. 26 Situace I. řešeného úseku 

Příčné uspořádání komunikace (ul. Ostravská) bylo zařazeno do funkční skupiny 

MS2dp 17,25/9,75/50. Příčný sklon po celé délce komunikace odpovídá hodnotě 2,5 %.  

Dále byly přidány po obou stranách komunikace III/48411, pro oddělení pěší dopravy 

od motorové a celkové zklidnění, boční dělící pásy zeleně (nízké dřeviny). 
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Součástí této varianty bylo zrušení vjezdu z hlavní komunikace III/48411 do přilehlé 

průmyslové zóny, které bude umožněno komunikací ze zadní části objektu. 

Dále byly navrženy pruhy pro levé odbočení do ulic Březinova, Ondrášova a ul. Raisova šířky 

2,75 m. Dle normy 73 6102 byla vypočtena potřebná celková délka, ale vzhledem 

k stísněným prostorovým podmínkám byla výsledná délka přizpůsobena možnostem území. 

 

4.4. Řešení autobusových zastávek 

Zařízení hromadné dopravy osob bylo navrženo v samostatných zálivech o jednotné šířce 

zastávkového pruhu 3,0 m. 

 

Obr. 27 Zastávka v samostatném autobusovém zálivu 
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Obr. 28 Umístění autobusových zastávek v řešeném úseku 

4.5. Signální a varovné pásy 

Z důvodu umožnění zrakově postiženým osobám v přesném směru chůze, zejména při 

přecházení vozovky přes přechod pro chodce, nebo při přístupu k místu nástupu do vozidel 

hromadné dopravy byl u všech nově budovaných přechodů pro chodce a autobusových 

zastávek navržen signální pás.   

Základní parametry navrženého signálního pásu jsou šířka 800 mm, délka hmatného 

vedení byla navržena min. 1500 mm.  

 

Obr. 29 Přechod pro chodce na vyvýšeném prahu v úrovni chodníku 
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Povrch signálního pásu (dlažba s výstupky) má výrazně odlišnou strukturu a charakter 

povrchu od okolí a je dobře vnímatelný slepeckou holí a nášlapem včetně dodržení barevného 

kontrastu vůči okolí.  

Součástí výše popsaného signálního pásu je pás varovný. Jedná se o formu umělé vodící 

linie ohraničující místo, které je pro zrakově postižené osoby trvale nebezpečné, zejména 

označení hranice mezi chodníkem a vozovkou na přechodu pro chodce.  

Základní parametry navrženého varovného pásu jsou šířka 400 mm. Varovný pás 

přesahuje signální pás na obou stranách o 800 mm. Je zřízen po celé délce sníženého 

obrubníku, směrem do chodníku. 

Povrch Varovného pásu (dlažba s výstupky) má výrazně odlišnou strukturu a charakter 

povrchu od okolí a je dobře vnímatelný slepeckou holí a nášlapem včetně dodržení barevného 

kontrastu vůči okolí. 

4.6. Řešení pohybu cyklistické dopravy 

Cyklistická doprava všeobecně přispívá ke zlepšení životního prostředí dále 

k zatraktivnění dotčené oblasti a v neposlední řadě k upevnění zdraví obyvatel. Proto je 

součástí této diplomové práce alespoň částečné zakomponování cyklistické dopravy do 

řešeného úseku.  

Návrh cyklistické infrastruktury je nedílnou součástí řešení dopravní soustavy obce 

Sviadnov. Cyklistickou trasu byla řešena všude tam, kde to prostorové podmínky místní 

komunikace umožnily. 

Cyklistický provoz byl vzhledem k ostatním účastníkům dopravy navrhnut jako 

společný a to v hlavním dopravním prostoru vzhledem k níže uvedeným skutečnostem.  

Dle normy ČSN 766110 je z hlediska uživatele jízdní pruh pro cyklisty v hlavním 

prostoru vhodnější pro denní provoz do zaměstnání a zdatnější uživatele. Z hlediska 

vzdálenosti křižovatek, které jsou v převážné většině umístěny méně než 150m od sebe je toto 

uspořádání vhodnější oproti umístění jízdního pruhu pro cyklisty v přidruženém prostoru.  

Toto uspořádání vyvolává v podstatně větší míře méně kolizí s vozidly odbočujícími vpravo i 

vlevo. Dalším kritériem je vhodnější uspořádání u zastávek městské hromadné dopravy 

(MHD). Jako poslední neméně významné kritérium je prostorově úspornější řešení, které bylo 

v daných stísněných podmínkách zohledněno. 
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Jízdní pruh pro cyklisty byl navrhnut jako jednosměrný v šířce ac=1,50 m z důvodu 

umožnění vzájemného předjíždění cyklistů. Vzhledem k podélnému stoupání do 6% se jízdní 

pruh nerozšiřuje o 0,25m.  

Povrch jízdního pruhu byl zvolen podle doporučení ČSN 766110 a to asfaltový 

s barevně odlišeným povrchem od přilehlého jízdního pruhu. 

Podélný sklon byl navržen jako 3% z čehož vyplývá, že délka stoupání není omezena.  

Příčný skoln byl navržen jako 2,0 %. Volná výška, která činní 2,5m byla po celé délce 

jízdního pruhu dodržena.  

 

 

 

 

Obr. 30 Orientační kritéria pro způsob vedení cyklistické dopravy ve vztahu k intenzitám a 
rychlostem motorových vozidel – včetně začlenění mezi příslušnou úroveň kvality dopravy 
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Tab. 7 Tabulka k orientačním kritériím pro způsob vedení cyklistické dopravy 

Pole Provoz Prostor Způsoby vedení cyklistické dopravy 

B 
společný 

nebo 
oddělený 

hlavní 
dopravní 

prostor nebo 
přidružený 

prostor 

_v jízdních pruzích v hlavním dopravním prostoru 
_v jízdních pruzích pro cyklisty v hlavním 
dopravním prostoru 
_na jízdních pruzích pro cyklisty v přidruženém 
prostoru 

_na společných pásech pro provoz cyklistů a 
chodců v přidruženém prostoru 

 

5 ROZPOČET 

5.1. Optimistická varianta 

Tab. 8 Rozpočet pro optimistickou variantu 

Úroveň TV Kód 
položky 

Popis MJ Množství  J. cena 
indexovaná 

Index 
ceny 

Celková 
cena 

  CENA CELKEM    59,703,803.60 
0 D HSV Práce a dodávky HSV          58,961,923.60 
1 D 1   Zemní práce          13,283,920.00 
2 K 113106121      Rozebrání dlažeb nebo 

dílců komunikací pro pěší z 
betonových nebo 
kamenných dlaždic 

m2 4800 36.80 1.00 176,640.00 

2 K 113107112     Odstranění podkladu pl 
do 50 m2 z kameniva 
těženého tl 200 mm 

m2 35000 134.00 1.00 4,690,000.00 

2 K 113151114      Odstranění živičného 
krytu frézováním pl do 500 
m2 tl 50 mm s naložením 

m2 28800 285.00 1.00 8,208,000.00 

2 K 113201111       Vytrhání obrub 
chodníkových ležatých 

m 2400 87.20 1.00 209,280.00 

1 D 5   Komunikace          43,978,734.00 
2 K 561121111       Podklad z mechanicky 

zpevněné zeminy MZ tl 150 
mm 

m2 28800 32.60 1.30 1,220,544.00 

2 K 565135111       Asfaltový beton vrstva 
podkladní ACP 16 
(obalované kamenivo OKS) 
tl 50 mm š do 3 m 

m2 28800 208.00 1.30 7,787,520.00 

2 K 567122113       Podklad z kameniva 
zpevněného cementem 
KSC I tl 140 mm 

m2 28800 265.00 1.30 9,921,600.00 

2 K 567122114       Podklad z kameniva 
zpevněného cementem 
KSC I tl 150 mm 

m2 405 281.00 1.00 113,805.00 
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2 K 577134121       Asfaltový beton vrstva 
obrusná ACO 11 (ABS) tř. I 
tl 40 mm š přes 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu 

m2 28800 205.00 1.30 7,675,200.00 

2 K 577155112       Asfaltový beton vrstva 
ložní ACL 16 (ABH) tl 60 
mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu 

m2 28800 298.00 1.30 11,157,120.00 

2 K 581131211       Kryt cementobetonový 
vozovek skupiny CB II tl 
210 mm 

m2 405 789.00 1.00 319,545.00 

2 K 591412111       Kladení dlažby z 
mozaiky dvou a 
vícebarevné komunikací 
pro pěší lože z kameniva 

m2 10200 567.00 1.00 5,783,400.00 

1 D 9   Ostatní konstrukce a 
práce-bourání 

        1,699,269.60 

2 K 913121112       Montáž a demontáž 
dočasné dopravní značky 
kompletní zvětšené 

kus 10 46.00 1.00 460.00 

2 K 913411111       Montáž a demontáž 
mobilní semaforové 
soupravy se 2 semafory 

kus 1 194.00 1.00 194.00 

2 K 913911112       Montáž a demontáž 
akumulátoru dočasného 
dopravního značení 
olověného 12 V/55 Ah 

kus 1 36.60 1.00 36.60 

2 K 914111111       Montáž svislé dopravní 
značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo 
konzolu 

kus 95 176.00 1.00 16,720.00 

2 K 914511111       Montáž sloupku 
dopravních značek délky 
do 3,5 m s betonovým 
základem 

kus 95 224.00 1.00 21,280.00 

2 K 915211112       Vodorovné dopravní 
značení retroreflexním 
bílým plastem dělící čáry 
souvislé šířky 125 mm 

m 200 34.20 1.00 6,840.00 

2 K 915211122       Vodorovné dopravní 
značení retroreflexním 
bílým plastem dělící čáry 
přerušované šířky 125 mm 

m 500 13.00 1.00 6,500.00 

2 K 915221112       Vodorovné dopravní 
značení bílým plastem 
vodící čáry šířky 250 mm 
retroreflexní 

m 7200 66.10 1.00 475,920.00 

2 K 915231112       Vodorovné dopravní 
značení retroreflexním 
bílým plastem přechody 
pro chodce, šipky nebo 
symboly 

m2 490 302.00 1.00 147,980.00 

2 K 915611111       Předznačení 
vodorovného liniového 
značení 

m 7900 4.37 1.00 34,523.00 

2 K 915621111       Předznačení 
vodorovného plošného 
značení 

m2 490 22.00 1.00 10,780.00 
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2 K 916231112       Osazení chodníkového 
obrubníku betonového 
ležatého bez boční opěry 
do lože z betonu prostého 

m 4800 176.00 1.00 844,800.00 

2 K 916431111       Osazení 
bezbariérového 
betonového obrubníku do 
betonového lože tl 150 mm 

m 168 502.00 1.00 84,336.00 

2 K 916781112       Zpomalovací plastový 
práh pro přejezdovou 
rychlost 20 km/h 

m 30 1,630.00 1.00 48,900.00 

0 D M Práce a dodávky M          741,880.00 
1 D 46-M   Zemní práce          741,880.00 
2 K 460650044       Zřízení podkladní 

vrstvy vozovky a chodníku 
ze štěrkopísku se 
zhutněním tloušťky do 20 
cm 

m2 10200 65.90 1.00 672,180.00 

2 M 026512760       habr-Carpinus betulus 
30-40 cm 

kus 400 41.20 1.00 16,480.00 

2 K 181411000       Založení trávníku 
výsevem se zalitím vodou 
na rovině 

m2 1200 10.60 1.00 12,720.00 

2 K 460650055       Zřízení podkladní 
vrstvy vozovky a chodníku 
ze štěrkodrti se zhutněním 
tloušťky do 25 cm 

m2 405 100.00 1.00 40,500.00 

 

5.2. Realistická varianta 

Úroveň TV 
Kód 

položky Popis MJ Množství  
J. cena 

indexovaná 
Index 
ceny 

Celková 
cena 

  CENA CELKEM    41,076,379.60 
1 D 1   Zemní práce          10,831,600.00 
2 K 113106121       Rozebrání dlažeb nebo 

dílců komunikací pro pěší z 
betonových nebo 
kamenných dlaždic 

m2 2200 36.80 1.00 80,960.00 

2 K 113107112       Odstranění podkladu pl 
do 50 m2 z kameniva 
těženého tl 200 mm 

m2 25000 134.00 1.00 3,350,000.00 

2 K 113151114       Odstranění živičného 
krytu frézováním pl do 500 
m2 tl 50 mm s naložením 

m2 25600 285.00 1.00 7,296,000.00 

2 K 113201111       Vytrhání obrub 
chodníkových ležatých 

m 1200 87.20 1.00 104,640.00 

1 D 5   Komunikace          29,145,210.00 
2 K 561121111       Podklad z mechanicky 

zpevněné zeminy MZ tl 150 
mm 

m2 25600 32.60 1.00 834,560.00 

2 K 565135111       Asfaltový beton vrstva 
podkladní ACP 16 

m2 25600 208.00 1.00 5,324,800.00 
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(obalované kamenivo OKS) 
tl 50 mm š do 3 m 

2 K 567122113       Podklad z kameniva 
zpevněného cementem 
KSC I tl 140 mm 

m2 25600 265.00 1.00 6,784,000.00 

2 K 567122114       Podklad z kameniva 
zpevněného cementem 
KSC I tl 150 mm 

m2 405 281.00 1.00 113,805.00 

2 K 577134121       Asfaltový beton vrstva 
obrusná ACO 11 (ABS) tř. I 
tl 40 mm š přes 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu 

m2 25600 205.00 1.00 5,248,000.00 

2 K 577155112       Asfaltový beton vrstva 
ložní ACL 16 (ABH) tl 60 
mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu 

m2 25600 298.00 1.00 7,628,800.00 

2 K 581131211       Kryt cementobetonový 
vozovek skupiny CB II tl 200 
mm 

m2 405 789.00 1.00 319,545.00 

2 K 591412111       Kladení dlažby z 
mozaiky dvou a 
vícebarevné komunikací pro 
pěší lože z kameniva 

m2 5100 567.00 1.00 2,891,700.00 

1 D 9   Ostatní konstrukce a 
práce-bourání 

        676,339.60 

2 K 913121112       Montáž a demontáž 
dočasné dopravní značky 
kompletní zvětšené 

kus 10 46.00 1.00 460.00 

2 K 913411111       Montáž a demontáž 
mobilní semaforové 
soupravy se 2 semafory 

kus 1 194.00 1.00 194.00 

2 K 913911112       Montáž a demontáž 
akumulátoru dočasného 
dopravního značení 
olověného 12 V/55 Ah 

kus 1 36.60 1.00 36.60 

2 K 914111111       Montáž svislé dopravní 
značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo 
konzolu 

kus 30 176.00 1.00 5,280.00 

2 K 914511111       Montáž sloupku 
dopravních značek délky do 
3,5 m s betonovým 
základem 

kus 30 224.00 1.00 6,720.00 

2 K 915111112       Vodorovné dopravní 
značení šířky 125 mm 
retroreflexní bílou barvou 
dělící čáry souvislé 

m 200 7.95 1.00 1,590.00 

2 K 915111122       Vodorovné dopravní 
značení šířky 125 mm 
retroreflexní bílou barvou 
dělící čáry přerušované 

m 500 4.04 1.00 2,020.00 

2 K 915121112       Vodorovné dopravní 
značení šířky 250 mm 
retroreflexní bílou barvou 
vodící čáry 

m 7200 13.90 1.00 100,080.00 

2 K 915131112       Vodorovné dopravní 
značení retroreflexní bílou 
barvou přechody pro 

m2 490 88.00 1.00 43,120.00 
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chodce, šipky nebo symboly 

2 K 915611111       Předznačení 
vodorovného liniového 
značení 

m 7900 4.37 1.00 34,523.00 

2 K 915621111       Předznačení 
vodorovného plošného 
značení 

m2 490 22.00 1.00 10,780.00 

2 K 916231112       Osazení chodníkového 
obrubníku betonového 
ležatého bez boční opěry do 
lože z betonu prostého 

m 2200 176.00 1.00 387,200.00 

2 K 916431111       Osazení bezbariérového 
betonového obrubníku do 
betonového lože tl 150 mm 

m 168 502.00 1.00 84,336.00 

0 D M Práce a dodávky M          423,230.00 
1 D 46-M   Zemní práce p ři 

extr.mont.pracích 
        423,230.00 

2 K 460650044       Zřízení podkladní vrstvy 
vozovky a chodníku ze 
štěrkopísku se zhutněním 
tloušťky do 20 cm 

m2 5100 65.90 1.00 336,090.00 

2 K 181411000       Založení trávníku 
výsevem se zalitím vodou 
na rovině 

m2 4400 10.60 1.00 46,640.00 

2 K 460650055       Zřízení podkladní vrstvy 
vozovky a chodníku ze 
štěrkodrti se zhutněním 
tloušťky do 25 cm 

m2 405 100.00 1.00 40,500.00 

 

Tab. 9 Rozpočet pro realistickou variantu 

5.3. Pesimistická varianta 

Tab. 10 Rozpočet pro pesimistickou variantu 

Úroveň TV Kód 
položky 

Popis MJ Množství  J. cena 
indexovaná 

Index 
ceny 

Celková 
cena 

  CENA CELKEM    740,880.00 
1 D 9   Ostatní konstrukce a 

práce-bourání 
        740,880.00 

2 K 915111111       Vodorovné dopravní 
značení šířky 125 mm 
bílou barvou dělící čáry 
souvislé 

m 200 6.81 1.00 1,362.00 

2 K 915111121       Vodorovné dopravní 
značení šířky 125 mm 
bílou barvou dělící čáry 
přerušované 

m 500 3.65 1.00 1,825.00 

2 K 915121111       Vodorovné dopravní 
značení šířky 250 mm 
bílou barvou vodící čáry 

m 7200 11.60 1.00 83,520.00 
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2 K 915131111       Vodorovné dopravní 
značení bílou barvou 
přechody pro chodce, 
šipky, symboly 

m2 490 76.80 1.00 37,632.00 

2 K 915611111       Předznačení 
vodorovného liniového 
značení 

m 7900 4.37 1.00 34,523.00 

2 K 915621111       Předznačení 
vodorovného plošného 
značení 

m2 490 22.00 1.00 10,780.00 

2 K 916231112       Osazení 
chodníkového obrubníku 
betonového ležatého 
bez boční opěry do lože 
z betonu prostého 

m 500 176.00 1.00 88,000.00 

2 K 919733111       Úprava povrchu 
živičného krytu 
broušením tl do 2 mm 

m2 360 580.00 1.00 208,800.00 

2 K 572713111       Vyrovnání povrchu 
dosavadních krytů 
živičnou směsí pro 
asfaltový koberec 
otevřený AKO 

t 27 1,650.00 1.00 44,550.00 

2 K 573911113       Asfaltový 
regenerační postřik s 
posypem kameniva v 
množství 0,3 kg/m2 

m2 25600 8.98 1.00 229,888.00 

2 K 572701111       Vyspravení výtluků 
na krajnicích  

m2 10 3,000.00 1.00 30,000.00 

 

Tab. 11 Rozpočet pro pesimistickou variantu 

ORIENTAČNÍ ROZPOČET:   

Optimistická varianta  60,000,000 
Realistická varianta  41,000,000 
Pesimistická varianta  1,000,000 
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6 ZÁVĚR 

Předmětem diplomové práce byl návrh dopravně bezpečnostních opatření na silnici 

III/48411 (původně silnice první třídy I/56) ve Sviadnově a Frýdku – Místku.  

Byla vypracována optimální varianta řešení s tím, že v jižním úseku řešené trasy byla 

tato varianta rozšířena o ekonomicky přijatelnější návrh. S přihlédnutím na možné omezené 

možnosti investora. 

V rámci diplomové práce jsou na trase silnice III/48411 navrženy dvě zásadní přestavby 

stávajících křižovatek. Jedná se o průsečnou křižovatku silnic III/4845, III/48411 a ulice 

Nádražní v severní části řešeného úseku a stykovou křižovatku silnice III/48411 a ulice 

Selská, která se nachází v jižní části řešeného úseku.  

Dalším bodem bylo řešení úprav stávajících nevhodně napojených stykových křižovatek 

a byla navržena jejich přestavba spolu s organizační změnou provozu, doplněním svislého a 

vodorovného dopravního značení. 

V neposlední řadě byl proveden rozpočet spolu s kalkulací pro optimistické, 

pesimistické a realistické řešení, a bude na možnostech investora pro kterou variantu se 

rozhodne. 

Posledním bodem studie bylo provedení kompletní vizualizace navržené trasy. 
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