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Anotace 
 

Diplomová práce se zabývá problematickou tranzitní dopravou vedenou městem 

Kolín, po silnici I. třídy I/38 a navazujících komunikacích. V předloţené práci je hledán 

způsob zklidnění dopravy  - návrhem vybudování odklonu dopravy za okrajové části města 

tzv. „obchvatu“. Navrhuje opatření stimulující k vyuţití obchvatu. 

V práci je popsán i předpokládaný ekonomický dopad na zúčastněné subjekty a 

způsob čerpání dotací z Evropských fondů na rozvoj TEN-T. 

Řeší vliv stavby obchvatu na ţivotní prostředí obyvatel města - expozici zdraví 

nebezpečných látek vznikající z dopravy. 

 

Klíčová slova: obchvat, silnice I/38, Kolín, doprava, nákladní automobily 

 

 

Annotation of thesis 

The thesis pertains problematical transit traffic through Kolin city by road I/38 and 

related local communications. The thesis discusses a possible way of quiescing the traffic 

by diverting it beyond the Kolin city limits - building of the so-called "bypass". It proposes 

means for stimulation of the usage of the bypass. 

The thesis describes an estimated economic impact on all the subjects involved, and 

the ways of drawing resources from TEN-T European subsidy funds. 

It solves the bypass construction's influences on the environment of the city 

inhabitants and their exposure to substances dangerous to health being exhaled by the 

means of transportation. 
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1. Úvod 
Zabývám se profesně prodejem stavebních materiálů a jejich dopravou 

zajišťovanou prostřednictvím vlastních nebo smluvních dopravních prostředků. 

Vhodnost pouţitého dopravního prostředku je limitována povahou, mnoţstvím a typem 

přepravovaného materiálu, stejně tak jako efektivitou, hospodárností, spolehlivostí a 

preferencemi dopravců. Úroveň poskytování těchto sluţeb je vyhodnocována 

opakovaně, stejně tak hodnocení dodavatelů zboţí a sluţeb.  

Jedním z hlavních důvodů, proč jsem si vybrala téma diplomové práce - Řešení 

kritické dopravní situace města Kolín - je, ţe sebelepší dopravce je limitován situací na 

místních komunikacích, které je nucen vyuţít pro zajištění přepravy materiálu. Nejen 

prodej zboţí, ale i poskytnutí sluţby dopravy materiálu je hodnoceno mírou 

spokojenosti zákazníka. A v případě odběru zboţí z naší pobočky Kolín často slyším 

nelichotivé poznámky o tíţivé situaci na místních komunikacích. 

V diplomové práci řeším problematickou tranzitní dopravu vedenou městem 

Kolín, po silnici I. třídy I/38 a navazujících komunikacích. V kapitole č. 2 uvádím 

aktuální stav, rozlišuji druh a skladbu dopravních prostředků, a popisuji plánovanou a 

dnes jiţ částečně realizovanou stavbu Obchvat – Kolín. Pro pochopení všech souvislostí 

aktuální situace v dopravě uvádím v kapitole č. 3 historii plánování dopravního 

obchvatu, a souvislosti spojené s řešením dopravy v historii města. 

Zpracovávám i předpokládaný ekonomický dopad na zúčastněné subjekty v 

kapitole č. 4, kde seznamuji také s moţností čerpat finanční prostředky z Evropské unie 

na projekty silniční dopravní infrastruktury prostřednictvím Operačního programu 

Doprava.  V podkapitolách 4.3., 4.4. a 4.5. uvádím rozčlenění nákladů pro financování 

projektu, nabídkovou cenu a rozpočet na realizovanou stavbu. 

Vliv stavby obchvatu a dopravy na ţivotní prostředí města uvádím v kapitole č. 5. 

V další kapitole - č. 6 popisuji jednotlivé dotčené odstavné plochy a silnice. 

Hlavním cílem mojí diplomové práce je navrhnout opatření stimulující k 

vyuţívání obchvatu, které uvádím v kapitole č. 7. Odklonem dopravy za okrajové části 

města - prostřednictvím obchvatu - místo vyuţívání současného průtahu v centru města, 

lze dosáhnout zlepšení v dopravě na místních komunikacích a současně tak i v ţivotním 

prostředí obyvatel města. 

Nejsem lhostejná k dění na pozemních komunikacích města Kolín a ani nejsem 

pro bulvárně medializované upouštění senzačních zpráv. Mým cílem je objektivně 
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vyhodnotit aktuální situaci a veškeré dostupné informace o místní dopravní situaci a 

jejím vlivu na ţivotní prostředí obyvatel a za pomocí mnou navrhnutých opatření 

stimulovat řidiče ke zlepšení současné dopravní situace.  

V závěru diplomové práce shrnuji informace nabyté během psaní práce a vlastní 

návrhy  vedoucí k odlehčení přetíţených komunikací města. 
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2. Současný stav 
Současná dopravní situace ve městě Kolín je pro obyvatele města a především pro 

obyvatele domů ţijících v bezprostřední blízkosti silnice I/38, ale i pro projíţdějící 

řidiče vozidel neúnosná. Průjezd městem je v dopravní špičce zablokován kolonami aut, 

která nemají moţnost uskutečnit průjezd jiným způsobem neţ po silnici I/38 (průtah 

městem). Aktuálně není schůdné řešení nebo způsob jak vynechat trasu – průjezd 

dopravou přetíţeným Kolínem bez finančních a časových ztrát. K tomu se uchýlí jen 

málokterý řidič projíţdějící trasu Praha – Kutná Hora. Řidiči, kteří pospíchají, by se 

měli tomuto městu raději vyhnout. Ale jak? Takto lze hodnotit aktuální stav, kdy 

městem denně projede kolem 30 000 aut, nicméně Ředitelství silnic a dálnic a Městský 

úřad Kolín úzce spolupracují na zlepšení současné tíţivé dopravní situace. 

Tranzitní dopravou zatíţený Kolín čeká na řešení uţ přes 30 let. Ředitelství silnic 

a dálnic ČR, trvalo téměř 4 roky, neţ skoupilo všechny potřebné pozemky pro výstavbu 

obchvatu. Proběhlo 27 vyvlastňovacích řízení se 40 majiteli. Teď, dle Ředitelství silnic 

a dálnic ČR, k dokončení obchvatu uţ nic nebrání. 

Z vyjádření starosty města „Je jasné, ţe na řešení dopravní situace v podstatě 

neexistuje dokonalé řešení. Kaţdé se někomu nebude líbit,“ je zřejmé, ţe výstavba 

obchvatu má i své odpůrce. Občané města jsou zmítáni kusými informacemi o lepší 

budoucnosti, která jiţ klepe na dveře. Ale je tomu opravdu tak? Odporující společenství 

občanů i jednotlivci (majitelé vyvlastňovaných pozemků a majitelé dotčených 

nemovitostí) nezůstávají lhostejní a vybranému návrhu se brání. 

Exhalace, hluk a znečišťování ţivotního prostředí plynoucí z přetěţování 

kolínských komunikací je třeba řešit – na tom se shodnou všichni, občané města i 

zastupitelé. 

2.1. Zatížení komunikací města Kolín  

Jako jeden z podkladů pro výběr z variant řešení, a s ním provázané nemalé 

investice, slouţí produkt Ředitelství silnic a dálnic ČR nazvaný Celoroční sčítání 

dopravy 2005. 

Toto sčítání probíhá kaţdých 5 let, bohuţel výsledek sčítání pro rok 2010 zatím 

není k dispozici. I tak poslouţí dostupný údaj roku 2005 pro dále uváděné rozbory 

dopravy ve městě Kolín. 
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2.2. Rozlišení dopravních prostředků 

Pro seznámení s aktuálním stavem na silničních komunikacích je potřeba 

vyhodnotit sloţení dopravy.  

V následujícím grafu č. 1 jsou rozlišena vozidla dle jejich typu. Dle uvedených 

hodnot graf vypovídá, kolik kterých typů dopravních prostředků bylo sečteno 

v měřených úsecích města Kolín, co by celoroční průměr za 24 hodin. Tedy v průměru 

kaţdých 27 sekund projede po silnici některé z těţkých motorových vozidel a kaţdých 6 

sekund jakékoliv motorové vozidlo. 

Graf č. 1 – Rozlišení dle typu dopravních prostředků – průměr měřených úseků 

Rozlišení dle typu použitých dopravních 
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Jde o průměrná čísla nevyjadřující popis současné situace v době „dopravní špičky“. 

V nejvíce vytíţených časech doprava není ani plynulá a místy - v dopravních uzlech – 

vznikají několik stovek metrů dlouhé kolony vozidel. 

2.2.1. Rozbor dopravy - těžkých motorových vozidel a přívěsů 

Typy nákladních vozidel se rozlišují na lehká nákladní vozidla – s uţitečnou 

hmotností do 3,5 tuny, střední nákladní vozidla s uţitečnou hmotností od 3,5 tuny do 10 

tun a těţká nákladní vozidla s uţitečnou hmotností přes 10 tun. 

Z důvodu vysoké míry hlučnosti, znečisťování ţivotního prostředí a 

ovlivnitelnosti se zaměříme na těţká motorová vozidla a přívěsy dle jednotlivých silnic 

– jejich měřených úseků.  Úseky provedených měření jsou vyznačeny v mapě 

na obrázku č. 1 a byly prováděny průběţně v městských zastavěných částech. 
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Obrázek č. 1 – Mapa s vyznačenými místy měření 

 
 
 

Graf č. 2 – Rozbor těžké dopravy na silnici č. 125 – směr Uhlířské Janovice – Velký Osek 
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Doprava po silnici č. 125 je doprava vedoucí ve dvou pruzích ze směru Uhlířské 

Janovice do průmyslové oblasti Ovčáry - Velký Osek. Městem, kromě zastavěné 

oblasti, prochází po Novém mostě přes řeku Labe. Je to v Kolíně jediný most, který 

umoţňuje přejezd těţké dopravy na druhý břeh Labe. Druhý – Masarykův most – 

umoţňuje přepravu jen vozidlům s uţitečnou hmotností do 3,5 tuny s výjimkou pro 

autobusy městské hromadné dopravy. 

 

Graf č. 3 – Rozbor těžké dopravy silnice č. 38 – současném průtahu městem ve směru Praha -Kutná   
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Doprava po silnici č. 38 vede ze směru Praha – Český Brod přes okraj průmyslové 

oblasti v jiţní části města do Kutné Hory. Tato dvouproudá silnice je také nazývána 

jako hlavní průtah a vede těsně kolem historického centra města. 

 

Graf č. 4 – Složení těžké dopravy na dalších měřených silnicích 
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Z výše uvedených grafů č. 2, 3 a 4 lze vyčíst jakou měrou jsou zatíţené místní 

popsané komunikace dopravou. U velké části z nich  se jedná o tranzitní dopravu, 

kterou lze odklonit a ovlivnit tak, aby se doprava stala plynulou. 

Předpokládaný aktuální počet vozidel projíţdějící městem Kolín za 24 hodin je 

odhadovaný pro rok  2010 na cca 30 000. 

2.3. Vybraná varianta obchvatu – silnice I/38  

O historii plánování obchvatu  a plánování komunikačního systému včetně výběru 

z moţných variant obchvatu je uvedeno dále v bodě 3. Zvolenou variantou obchvatu se 

stala přeloţka hlavního průtahu silnice I/38 ze zastavěné části města, mimo jeho 

zástavbu, nazvaná Kolín – obchvat. 

2.3.1. Dopravní význam stavby 

Projektovaný úsek silnice I/38 by po svém dokončení měl převést tranzitní 

dopravu v regionu mimo zástavbu města. U trasy stávající silnice I/38 (průtah městem) 

by po dokončení stavby obchvatu mělo dojít k jejímu přeřazení mezi silnice niţší 

kategorie. V rámci výstavby obchvatu dojde i k úpravám vedení stávajících komunikací 

I., II. a III. třídy. Z hlediska dopravní zátěţe navrhované komunikace bylo uvaţováno 

v souladu s aktualizací dopravní zátěţe provedené v roce 2005 a přepočteno pro rok 

2030 s následující intenzitou: 

- 13472 vozidel / 24 h (z toho 4304 těţkých vozidel) pro úsek mezi 

počátkem trasy a přeloţkou Polepské (silnice II/125) 

- 11857 vozidel / 24 h (z toho 2970 těţkých vozidel) pro úsek mezi 

přeloţkou Polepské (silnice II/125) a koncem trasy 

Minimalizace negativních účinků dopravy na ţivotní prostředí bude docílena 

dodrţením závěrů dokumentace E.I.A pro fázi projektu, výstavby i provozu. Zasaţená 

lesní zeleň bude kompenzována náhradní výsadbou provedenou v rámci stavebního 

objektu SO 702 – Vegetační úpravy. 

Realizací stavby bude dosaţeno odvedení tranzitní dopravy mimo obytnou 

zástavbu centra Kolína, čímţ dojde ke zlepšení plynulosti a bezpečnosti dopravy 

v daném regionu. 

Dopravní obsluţnost pozemků přiléhajících k obchvatu je zajištěna dokončenými 

komplexními pozemkovými úpravami, jejich součástí je i vybudování nových polních 

cest v rámci společných zařízení. 
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2.3.2. Umístění a popis stavby 

Zájmové území se nachází jiţně od centra města na katastrálních územích Kolín, 

Štítary u Kolína, Polepy u Kolína, Nová Ves I a Nebovidy. Trasa obchvatu je vedena 

převáţně po pozemcích zemědělsky vyuţívaných, pouze v dílčích částech (chatařská 

oblast u Praţského předměstí, Štítary, Polepy, Šťáralka) se přibliţuje k zástavbě. Stavba 

obchvatu je vedena mimo významné krajinné území a prvky. 

Předmětem stavby je vybudování objezdu centra města, který nahradí stávající 

trasu silnice I/38 procházející téměř středem města. Jedná se o novostavbu pozemní 

dvoupruhové komunikace situovanou jiţně od Kolína. Komunikace je navrţena 

v kategorii S 11,5/80. To znamená, ţe jde o dva jízdní pruhy –pro silnici 11,5 m širokou 

a s doporučenou rychlostí 80 km/h. 

Počátek přeloţky je umístěn na stávající silnici I/38 západně od Kolína do 

blízkosti stávající křiţovatky silnic I/38 a I/12, konec úpravy se nachází východně od 

Kolína na stávající komunikaci I/38 poblíţ Šťáralky. Trasa obchvatu je vedena 

v souladu se schváleným územním plánem města Kolína. Nová trasa silnice I/38 ve 

směru staniční mimoúrovňově kříţí silnice I. třídy číslo I/12, II. třídy číslo II/125 a III. 

třídy číslo III/12555, trať ČD Kolín – Ledečko, vodoteče Pekelský potok, Polepka a 

Nebovidský potok. Dále mimoúrovňově kříţí polní cestu Štítar, Polep a v Polepském 

údolí. Součástí stavby jsou kromě hlavní trasy tři mimoúrovňové křiţovatky, úpravy 

stávajících komunikací, přístupové komunikace k přilehlým objektům, mostní objekty, 

úprava trati ČD, protihlukové stěny a valy, přeloţky inţenýrských sítí (vodovody, 

slaboproudá a silnoproudá vedení, plynovody, ropovody, produktovody), a rovněţ 

demolice, náhradní výsadba a rekultivace.  

Základní návrhová kategorie pozemní komunikace hlavní trasy je S 11,5/80, tedy 

se dvěma jízdními pruhy. V prostoru křiţovatek se počet jízdních pruhů zvětšuje o 

odbočovací a připojovací pruhy, volná šířka komunikace je zachována v celém rozsahu 

trasy. 

Jednotlivé kategorie komunikací vycházejí ze zadávacích podmínek 

zohledňujících  výhledový rozvoj silniční dopravy a ze závěrů jednotlivých jednání 

konaných v rámci prací na projektové dokumentaci. Řízení silničního provozu je 

předpokládáno pomocí definitivního svislého a vodorovného dopravního značení, které 

je podrobně rozpracováno a projednáno s Policií ČR v rámci samostatného stavebního 

objektu. 

Polohová situace je znázorněna v obrázku č. 2. 
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Obrázek č. 2 – Mapa plánovaného obchvatu silnice č. I/38 

 

2.3.3. Stav realizace 

Předpokládaná doba realizace stavby byla uvaţována v období 09/2008 – 

12/2010, nicméně předpokládaný termín dokončení stavby a uvedení do provozu v celé 

délce je 31. 12. 2012 s tím, ţe dokumentace k projektu by měla být komplexně předána 

do 30. 6. 2013. 

Důvody zpoţdění stavby: 

 archeologický průzkum – od 04/2008 do 11/2009 (prodlouţení doby 

průzkumu z důvodu významu nálezů z odhalených vykopávek), 

 zdlouhavé vykupování potřebných pozemků k realizaci stavby, mnohdy 

následováno vyvlastňovacími řízeními, 
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 rozčlenění do 5 dílčích celků oproti původnímu 1 celku z důvodu povolení 

a vydávání stavebních povolení. To bylo opakovaně následováno 

odvolávacími řízeními a námitkami dotčených osob a společenství, 

 rozmělňování stavby do menších celků  z důvodu zdlouhavého 

vyjednávání s dotčenými orgány a institucemi pro vydávání stavebních 

povolení, kterých je dosud vydáno 24 z celkem plánovaných 36, 

 komplexní pozemkové úpravy – přečíslování a převod na dopracování 

projektových úprav pro dodrţení přístupnosti a podmínek právních 

předpisů na všechny dotčené pozemky, 

 přeloţky inţenýrských sítí, kde je potřeba součinnosti s vlastníky 

dotčených nemovitostí. 

Vzhledem k rozsahu stavby, k jejímu technickému řešení a k poţadovanému 

velmi krátkému časovému horizontu na provedení se uvaţuje o uvedení obchvatu do 

provozu a do trvalého uţívání v celé délce k jednomu termínu. 

2.3.4. Data o stavbě 

 Hlavní trasa má plánovanou délku 7957 metrů a je kategorie S 11,5/80. Plocha 

vozovek má výměru 90 910 m
2 

a počet stavebních objektů bude 123.  

 Bude pouţito 6 mostních objektů na hlavní trase a 6 přes hlavní trasu, tedy 

celkem 12. Celková délka mostů má 1266 metrů.  

 Mimoúrovňové křiţovatky budou 3, při ploše vozovek 49 144 m
2
.  

 Součástí je i 7 protihlukových stěn o celkové ploše 7578,6 m
2
. 

 Přeloţky a úpravy ostatních komunikací – zahrnují 18 objektů.  

 Přeloţky a úpravy inţenýrských sítí zahrnují 6 vodohospodářských objektů, 41 

objektů elektro a 6 přeloţek plynovodů. 

 Objem zemních prací je pro výkopy - 428 517 m
2 
a pro násypy - 451 732 m

2
. 

 Název stavby: I/38 obchvat Kolín, místo stavby: Středočeský kraj 

 Katastrální území: Kolín, Štítary, Polepy, Nebovidy, Nová Ves I 

 Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Praha, Dukelských hrdinů 34, 

Praha 7 

 Projektant: SUDOP Praha a. s., středisko 202, Olšanská 1a, Praha 3 

 Zhotovitel: Sdruţení Kolín: Strabag, Metrostav, PSVS 

 Cena stavby dle smlouvy bez daně:  1 904 601 581 Kč. 
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3. Historie plánování obchvatu 
K historii plánování obchvatu je potřeba uvést několik základních faktů o historii 

města, protoţe jeho vývoj je s ní úzce provázán. 

3.1. Historie města Kolín 

Východně od Prahy v úrodné polabské níţině se na obou březích Labe rozkládá 

město Kolín. Odpradávna se zde nacházela křiţovatka obchodních cest a první písemná 

zmínka o opevněném městě pochází z roku 1261, kdy slouţilo za vzor jiným městům. 

Ve 14. století byla městu udělena mnohá privilegia a Kolín se zařadil mezi 

nejvýznamnější města království českého. Třicetiletá válka pro město znamenala citelný 

útlum.  

Kolín měl od svého zaloţení všechny předpoklady stát se nejdůleţitějším centrem 

středního Polabí, jeho význam však hned zpočátku zatlačovala do pozadí rozvíjející se 

Kutná Hora. K rozvinutí města Kolína nepřispívalo ani jeho částečné zastavování, ani 

jeho částečná degradace. Předpoklady výrazného rozvoje se proto naplnily aţ 

s nástupem průmyslové revoluce. Prioritu města potvrdila jiţ stavba nejstarší české 

císařské silnice ze Saska do Prahy v polovině 18. století. Ještě větší význam sehrála 

nejstarší česká ţeleznice z Vídně přes Olomouc do Prahy otevřená toku 1845. 

Následovala výstavba další trati Znojmo – Vídeň – Sasko, která stanovila Kolín 

klíčovým dopravním uzlem. Od poloviny 19. století město rychle rostlo po obou 

stranách řeky Labe a Kolín se postupně stal jedním z významných sídel oblasti 

Středních Čech. Dnes je zde slibně rozvinutý  průmysl chemický, potravinářský, 

polygrafický a strojírenský, který v roce 2004 výrazně posílila automobilka TPCA, 

postavená doslova na zelené louce v blízkosti přilehlé obce Ovčáry. Střed města si ale i 

tak zachoval svůj historický vzhled a byl dokonce vyhlášen městskou památkovou 

rezervací. 

3.2. Plánování komunikačního systému 

S překotným rozvojem města byla provázána i přestavba komunikačního systému. 

Jiţ od roku 1900 se počet domů oproti stavu v polovině 19. století zdvojnásobil, pak 

opět koncem roku 1930 a růst obdobným tempem pokračoval i ve 30. letech. 

Ţelezobetonový most přes řeku Labe vystřídal starý jiţ nevyhovující most a nová 

ţelezniční trať přes řeku také napomohla k výraznému růstu intravilánu města. 
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Hromadná bytová výstavba provázena potřebnými objekty občanské vybavenosti nutně 

následovaly posilování průmyslové základny. 

Nejzávaţnějším zásahem byla v 80. letech přestavba komunikačního systému, 

která musela zbavit labský most i vnitřní město, včetně okruhu kolem bývalých hradeb 

zátěţe tranzitní dopravy, protoţe tyto problémy předchozí etapy vývoje neřešily. Místo 

velkého jiţního obchvatu kolem celého města byla zvolena stavba vnitroměstského 

průtahu s vyuţitím existujících úseků ulic mezi vnitřními a vnějšími předměstími, čímţ 

vznikla nynější Jaselská ulice. Toto řešení bylo velmi nešťastné, protoţe vyvolalo 

značné demolice a zatíţilo tranzitní dopravou jiné obytné části města. Kolín se tak 

zapsal mezi města nejvíce postiţená nevhodným vedením nových komunikací, aniţ by 

byl problém zátěţe ţivotního prostředí silniční dopravou jakkoliv vyřešen. 

Bylo navrhnuto několik variant obchvatu a nejslibnější se zdála být varianta 

vedoucí ze Štítar ke Zibohlavům, ale velmi velká vzdálenost a vyšší spotřeba 

pohonných hmot by mohla řidiče vést k jejímu vyuţívání jen v době dopravní špičky tj. 

v době, kdy je téměř jisté, ţe městem plynule neprojedou, a proto by z donucení volili 

tento obchvat pouze v době dopravní špičky. 

Roku 2001 se začala připravovat výstavba automobilového průmyslového 

podniku Toyota Peugeot Citroen automobile (TPCA) a jeho zóna právě v době, kdy uţ 

byl obchvat projekčně zpracován včetně studie E.I.A., a to se s touto výstavbou bohuţel 

neslučovalo. Situace se zhoršila po vstupu Česka do Evropské unie a po otevření 

zmiňované automobilky TPCA v nedaleké průmyslové zóně. 

Zadavatelem řešení obchvatu města Kolín je stát, úkol připadl Ředitelství silnic a 

dálnic ČR, protoţe jde o silnici I. třídy, která je v jeho správě. Město Kolín má správu 

jen části stávajícího průtahu, a to mimo části kraje obsahující jen silnice II. třídy.  

V rozhodování bylo nutné pouţít upřednostňování veřejného zájmu před 

menšinami. Nicméně společné cesty a směr řešení se vystříbřil aţ po cca 30 letech 

skloňování slova „obchvat“.  

3.3. Archeologický průzkum 

Před stavbou silničního obchvatu kolem Kolína byl uskutečněn archeologický 

průzkum, při jehoţ vykopávkách se archeologům naskytl doslova pohled do historie. 

Během dvouletého průzkumu (od dubna 2008 do listopadu 2009) se jim podařilo odkrýt 

pozůstatky unikátních staveb i vzácné předměty, prakticky napříč nejstaršími dějinami 

této oblasti. 
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Celá prozkoumaná plocha je přibliţně 40 hektarů rozlehlá a díky tomu se toto 

bádání zařadilo mezi největší akce Archeologického ústavu Akademie věd. Vedoucí 

oddělení záchranných výzkumů – Jan Frolík – si mezi nálezy nejvíc cení 4 neolitických 

rondelů, tedy velkých kruhových příkopů z doby přibliţně 5000 let před naším 

letopočtem „Koncentrace čtyři na malém území je překvapující.“ Dále také vyzdvihuje 

rozsáhlé pohřebiště kultury únětické ze starší doby bronzové či další pohřebiště ze starší 

doby ţelezné s bohatými hroby s mnoha desítkami nádob a meči. 

Nález na Kolínsku je rozsáhlý i časovým údobím, které zahrnuje 7000 let, tedy 

5500 před naším letopočtem aţ 1500 našeho letopočtu. Nejvíce zastoupenými 

periodami jsou doba neolitických zemědělců, starší doba bronzová, období kultury 

bylanské a doba prvních Slovanů. 

Nálezy ovšem ve svém původním místě nezůstanou. Zachování původního území 

muselo ustoupit plánovanému silničnímu obchvatu. Všechny movité nálezy jsou ale 

uloţeny a v současnosti procházejí procesem ošetření a konzervace, neţ budou 

podrobeny vědeckému výzkumu odborníků. 
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4. Předpokládaný ekonomický dopad na zúčastněné    
 subjekty 

Výstavba obchvatu města není z finančního hlediska vůbec bezvýznamná. 

Naopak. Nese s sebou potřebné náklady, bez nichţ by stavbu nebylo moţné realizovat. 

Uţ samotné plánování a průzkum místních podmínek s sebou nese náklady na nutné 

výdaje. Pro zajištění financování takovéhoto projektu lze vyuţít podpory z fondů EU. 

4.1. Projekty silniční dopravní infrastruktury podporované 
z prostředků Evropské unie 

Finanční podpora z fondů Evropské unie pro sektor dopravy v České republice je 

pro období 2007 – 2013 realizována zejména prostřednictvím Operačního programu 

Doprava (dále jen OP Doprava). OP Doprava je největší operační program v ČR. 

Připadá na něj 5,774 miliardy EUR, to je zhruba 22% ze všech prostředků pro ČR 

poskytnutých z fondů Evropské unie pro uvedené období. 

4.2. Cíl programu a jeho finanční zajištění 

Alokace finanční pomoci přispěje k zajištění kvalitního vnitrostátního silničního 

spojení, které bude mít pozitivní dopad na ekonomické a sociální prostředí jednotlivých 

dotčených regionů a na sníţení negativních důsledků dopravy na ţivotní prostředí. 

Na jednotlivé projekty v rámci uvedených Priorit bude poskytnuta dotace z Fondu 

soudrţnosti a nebo z Evropského fondu pro regionální rozvoj aţ do výše 85% celkových 

uznatelných nákladů. Celková alokace z fondů Evropské unie na období let 2007 – 2013 

pro ŘSD ČR bude činit 2 658 713 468 EUR. Zbývající část nákladů bude hrazena 

z rozpočtu SFDI a z úvěru poskytnutého Evropskou investiční bankou. 

Pro vyhodnocování a řízení projektů silniční dopravní infrastruktury a ţádání o 

finanční čerpání z fondů Evropské unie je vyuţíván systém Operační program Doprava. 

Operační program Doprava 

V rámci OP Doprava jsou realizovány zejména dopravní aspekty hlavních 

strategických cílů Národního rozvojového plánu. OP Doprava je zaměřen na sledování 

priorit evropského a nadregionálního významu, přičemţ je v jejich plnění 

komplementární s dopravními intervencemi v rámci Regionálních operačních programů. 

OP Doprava je současně zaměřen na realizaci priorit a cílů daných Dopravní politikou 

České republiky na léta 2005 – 2013 a dalšími strategickými dokumenty, jako například 

Harmonogramem výstavby dopravní infrastruktury na období  2007 – 2013. Naplňování 
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všech uvedených priorit a cílů je samozřejmě provázeno i respektováním cílů 

udrţitelného rozvoje. 

Celková alokace OP Doprava je 5 774 081 203 EUR. 

4.3. Vztah českého státního rozpočtu a OP Doprava 

Za pomoci Operačního programu Doprava nebude zatíţení českého státního 

rozpočtu ve spojitosti s výstavbou nových tuzemských dálnic a silnic tak masivní. 

Prostředky z fondů EU jsou při financování dopravních staveb velkým přínosem. 

V mnoha případech dosahují aţ 85% celkové částky za výstavbu. Celkově se do roku 

2013 bude jednat o výdaje ve výši aţ 66 miliard korun (v závislosti na pohybu kurzu 

koruny vůči euru). 

Ředitelství silnic a dálnic ČR se daří připravovat projekty tak, aby odpovídaly 

parametrům pro schválení Evropskou unií a mohly získat příslušné finanční prostředky 

z OP Doprava. Uvedená finanční podpora je alokována z prostředků Fondu soudrţnosti 

a Evropského fondu pro regionální rozvoj poskytovanou v rámci OP Doprava. 

Příjemcem podpory je Ředitelství silnic a dálnic ČR, které bude realizaci těchto 

projektů zajišťovat. Spolufinancování je poskytnuto v rámci Prioritní osy 2 – Výstavba 

a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T a Prioritní osy 4 – Modernizace silnic I. 

třídy mimo TEN-T z OP Doprava. Ředitelství silnic a dálnic ČR můţe vyuţít také 

podpory z Prioritní osy 7 – Technická pomoc OP Doprava, která je zaměřena na 

podporu a zajištění implementace OP Doprava - předpokládá se financování činností 

zahrnujících implementaci, monitorování, publicitu a další aktivity. 

Projekt I/38 Kolín obchvat je  seznamu projektů OP Doprava a přehledu 

schválené podpory lze na webu www.rsd.cz/rsd/rsd.nsf  vyčíst, ţe projekt nazvaný 

I/38 Kolín obchvat byl předloţen a podporou OP Doprava schválen v hodnotě 

2 044 213 924 Kč z aktuálně poţadované částky 2 044 213 924 Kč.  Stav projektu je 

uvedený jako realizace. 

4.3.1. Nabídková cena stavby 

V uskutečněném výběrovém řízení dle platné legislativy ČR a právních předpisů 

EU dne 11. 1. 2008 byla vybrána nejvýhodnější nabídka zhotovitele Sdruţení Kolín, 

které zahrnuje společenství firem Strabag a.s., Metrostav a.s., Praţské silniční a 

vodohospodářské stavby a.s. s nabídkovou cenou stavby 1 904 601 581,14 Kč bez DPH, 

který obsahuje provizorní poloţku – rezervu ve výši 10% (tedy 173 145 598,29 Kč). 

http://www.rsd.cz/rsd/rsd.nsf
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Celková cena stavby dle nabídky tedy byla vyhodnocena na 2 266 475 881,55 Kč 

včetně DPH, které činí 361 874 300,42 Kč. 

Byla dojednána i lhůta pro uvedení stavby do provozu na 26 měsíců a lhůta pro 

dokončení stavby na 36 měsíců. Byla stanovena i záruční doba 60 měsíců je na mosty a 

36 měsíců pro komunikace a ostatní objekty ledaţe technické kvalitativní podmínky a 

nebo zvláštní technické kvalitativní podmínky stanoví pro příslušnou technologii či 

objekt jinak. 

Celková záruční doba na následující technologie a objekty činí na vozovkové 

souvrství asfaltové 66 měsíců, délka záruční doby na nosné konstrukce mostů je 90 

měsíců a délka záruční doby na hydroizolace mostů stanovena na 127 měsíců. 

Výše záruky za provedení díla je uvedena ve výši 10 % přijaté ceny stavby bez 

DPH a výše záruky na odstranění závad činí 3 % z ceny díla bez DPH. 

Měna a poměry – 100 % je v české měně a bude placeno tedy korunou českou. 

Lhůta pro předloţení pojištění činí 90 dnů, přičemţ minimální částka pojištění 

odpovědnosti je stanovena na 1 % přijaté ceny stavby bez DPH. 

Byla řádně přijata nabídka dle zákona a zadávacích podmínek pro veřejné 

zakázky. 

4.3.2. Pravidla pro řízení v průběhu realizace zakázky 

Zhotovitel – Sdruţení Kolín se smluvně zavázal objednateli (zadavateli) – ŘSD 

ČR, ţe provede minimálně 55 % z objemu prací vlastními kapacitami, zbytek po 

předloţení návrhu subdodavatelských smluv vyţádaných zadavatelem. 

Zhotovitel uznává, ţe zadavatel je oprávněn ke schvalování subdodavatelských 

smluv na plnění veřejné zakázky. Zvolení subdodavatelé jsou uvedeni ve zvláštní 

příloze k nabídce jako nedílnou součást smlouvy. 

Dále zhotovitel ujišťuje, ţe do 10. dne kaţdého kalendářního měsíce poskytne 

úplný seznam osob (dodavatelů a subdodavatelů) včetně jejich kapacit, kteří se 

v průběhu minulého kalendářního měsíce vyskytovali na staveništi. 

Za neoprávněné pouţití sluţeb neschváleného subdodavatele souhlasí zadavatel se 

smluvní pokutou ve výši 1 000 000,- Kč, se souhlasem provedení formou zápočtu proti 

jednotlivým dílčím platbám. 

Zadavatel je oprávněn povolit výjimku z procentuální hranice podílu prací 

provedených vlastními kapacitami. 

Nedílnou součástí tohoto bodu je i Rámcová smlouva o financování projektu. 
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4.4. Financování projektu Silnice I/38 Kolín – obchvat 

Byla uzavřena rámcová smlouva o financování projektu silnice I/38 Kolín – 

obchvat, předloţeného k potvrzení podpory Evropskou komisí v rámci OP Doprava 

z rozpočtu SFDI. Smluvní vztah mezi poskytovatelem – Státní fond dopravní 

infrastruktury a příjemcem – Ředitelství silnic a dálnic ČR, byl uzavřen 24. 9. 2007. 

Smluvně jde o vztah Ministerstva dopravy jako řídícího orgánu OP Doprava a 

poskytovatelem jako zprostředkujícím subjektem OP Doprava a na základě 

schvalovacího protokolu ze dne 4. 12. 2008 vydaného řídícím orgánem tuto rámcovou 

smlouvu o financování projektu předloţeného. 

Účelem smlouvy je vytvořit podmínky k zajištění včasných a plynulých plateb 

administrovaných prostřednictvím poskytovatele pro projekt v sektoru dopravy 

schválený ke spolufinancování z OP Doprava v rozsahu výdajů, které mají být kryty z 

prostředků fondu Evropské unie i v rozsahu národního financování a zajistit plnění 

podmínek, za kterých jsou příspěvky z OP Doprava pro spolufinancovaný projekt 

poskytnuty. 

Zajistit provedení ustanovení §2 a §3 zákona č. 104/2000 Sb., o státním fondu 

dopravní infrastruktury a změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR ve 

věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku ČR ve znění 

pozdějších předpisů. 

Realizovat schválený rozpočet poskytovatele ve vztahu k projektu v sektoru 

dopravy předloţeném k potvrzení podpory Evropskou komisí a schválenému řídícím 

orgánem ke spolufinancování v rámci OP Doprava. 

Smlouva upravuje práva a povinnosti příjemce ve vztahu k řídícímu orgánu a 

případně i k dalším subjektům v souvislosti se správou a řízením prostředků OP 

Doprava a prostředků z úvěru Evropské investiční banky (EIB) určených k financování 

národního podílu projektů schválených ke spolufinancování v rámci OP Doprava. 

Účel a výše poskytnutí finančních prostředků jsou stanoveny tak, ţe poskytovatel 

poskytuje na základě této smlouvy finanční prostředky výlučně na financování 

uvedeného projektu Silnice I/38 Kolín – obchvat, evidenční číslo projektu je 

CZ.1.01/4.1.00/08.0089, prioritní osa 4, oblast podpory 4.1, který byl schválen k 

financování v rámci OP Doprava v souladu s rozpočtem vţdy pro příslušný rok 

realizace projektu v souladu s uzavřenou smlouvou o poskytnutí úvěru z EIB. 
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Specifikace výše poskytovaných prostředků - poskytovatel uvolní na základě 

smlouvy příjemci k financování projektu po dobu jeho realizace finanční prostředky v 

rozsahu potřebném pro financování projektu maximálně do výše 2 678 282 676,- Kč v 

níţe uvedeném členění: 

a) finanční prostředky poskytované z rozpočtu poskytovatele na předfinancování  

výdajů projektu, které jsou kryty schváleným příspěvkem z fondu EU: 

- podíl na financování 85% ve vztahu k celkovým způsobilým výdajům           

projektu 

   - celkem krytá výše příspěvku z fondu EU je 2 044 213 924,- Kč. 

b) finanční prostředky poskytované poskytovatelem k nákladům na financování 

projektu, tj. finanční prostředky z rozpočtu poskytovatele a nebo z úvěru 

Evropské investiční banky (EIB): 

- podíl na financování 15% ve vztahu k celkovým způsobilým výdajům 

projektu 

- celkem výše finančních prostředků poskytovaných na financování    

národního podílu u projektu z rozpočtu poskytovatele a nebo z úvěru 

EIB ve výši 360 743 634,- Kč. 

c) finanční prostředky poskytované poskytovatelem k úhradě nezpůsobilých 

výdajů projektu v předpokládané výši 273 325 118,- Kč. 

Pro účely financování projektu dle smlouvy se rozlišují výdaje projektu na: 

a) způsobilé výdaje, tedy výdaje projektu, které jsou v souladu s příslušnými 

předpisy EU, v souladu s pravidly způsobilých výdajů programu 

spolufinancované ze Strukturálních fondů a Fondu Soudrţnosti na programové 

období 2007 – 2013 a pravidly stanovenými řídícím orgánem pro OP 

Doprava. Pro vyloučení pochybností se uvádí, ţe případné příjmy projektu ve 

smyslu článku 55 nařízení ES č. 1083/2006 se povaţují za způsobilé výdaje, 

byť na ně není moţné získat příspěvek z Evropského fondu pro regionální 

rozvoj ani Fondu soudrţnosti. 

b) nezpůsobilé výdaje, tj. výdaje projektu, které nelze hradit z příspěvku 

Evropských fondů ve specifikaci uvedené ve finančním rozpočtu projektu, 

který tvoří přílohu projektové ţádosti. 

Financování projektu je po celou dobu realizace projektu - od data zahájení 

projektu do data ukončení projektu, které jsou stanovené ve schvalovacím protokolu.  
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Monitorované ukazatele dle odboru fondů EU jsou v tabulce č. 1, kde uvádějí 

plánované hodnoty monitorovaných ukazatelů. Tato tabulka byla vyprojektována dle 

Odboru fondů EU a je obsaţená v příloze ke schvalovacímu protokolu č. j. 111/2008-

430-PPR/7 ze dne 4. 12. 2008. 

Tabulka č. 1 – Plánované hodnoty monitorovacích ukazatelů 

Název indikátoru Jednotka 
Výchozí 
hodnota 

Plánovaná 
hodnota 

Počet projektů podporujících dopravu a dopravní infrastrukturu počet 0 1 

Délka rekonstruovaných silinic I. třídy - mimo TEN-T km 0 7,97 

Hodnota úspory času v silniční dopravě (EUR) EUR/rok 0 2 265 087 

Snížení míry nehodovosti na dotčených úsecích % 100 98,52 

[11]    

Smlouva byla podepsána 8. 12. 2008 v Praze. Dne 31. 3. 2008 byla zahájena 

realizace projektu přípravnými pracemi k zahájení archeologického průzkumu. 

4.5. Plánovaný rozpočet projektu 

V tabulce č. 2 je uvedený plánovaný rozpočet na projekt I/38 Obchvat – Kolín.  

Tabulka č. 2 – Plánovaný rozpočet projektu I/38 Obchvat - Kolín  

Plánovaný rozpočet projektu 
A = celkové 

náklady 
projektu 

B = nezpůsobilé 
náklady 

C = způsobilé 
náklady (C = A - B) 

1. Poplatky za plány/stavební projekt 69 195 000 69 195 000 0 

2. Nákup pozemků 132 482 668 132 482 668 0 

3. Výstavba 1 731 455 983 0 1 731 455 983 

4. Stroje a zařízení 0 0 0 

5. Nepředvídatelné události 173 145 598 0 173 145 598 

6. Případná úprava ceny 116 371 157 0 116 371 157 

7. Technická pomoc 0 0 0 

8. Propagace 0 0 0 

9. Dozor v průběhu výstavby 49 160 000 49 160 000 0 

10. Mezisoučet 2 271 810 406 250 837 668 2 020 972 738 

11. DPH 406 472 270 22 487 450 383 984 820 

12. Celkem 2 678 282 676 273 325 118 2 404 957 558 

Kurz pro určení velikosti projektu byl stanoven pro přepočet 25,80 Kč / 1 EUR. 

V rámci výstavby uvedeného projektu se stále řeší úpravy dílčích částí stavby a 

nelze jednoznačně uvést výši finančních prostředků, které jsou nebo budou vyčleněny 

z důvodů moţných spekulací a moţných konkurenčních výhod u probíhajících či 

budoucích veřejných zakázek. 
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4.6. Ekonomický dopad na město Kolín 

Město Kolín se podílí – spolupracuje na připojení komunikací, které má ve své 

správě a jejich příp. další úpravě. Tato napojení jsou však součástí projektu obchvatu 

jako jejich nezbytná součást, tedy jsou financovány ze stejného zdroje a město Kolín se 

v souvislosti s výstavbou obchvatu Kolín financování neúčastní. 

Dle slov starosty města Kolína Mgr. Víta Rakušana, „Kolín má dluh miliardu, nás 

ovšem nyní ještě více trápí dluh letošní, který činí aţ 70 milionů korun. Ty peníze chybí 

a my musíme škrtat a škrtat, kde to jen jde.“ jak uvedl pro Kolínský deník 26. 11. 2010 

je zřejmé, ţe městská pokladna by si nákladnou investici pro zlepšení dopravní situace 

v Kolíně, jako je obchvat, nemohla dovolit. 

Město s investicemi do infrastruktury zatím čeká na dokončení obchvatu, který dá 

celé kolínské dopravě úplně nové parametry. Nyní se chce zaměřit na lepší ţivot 

kolínských cyklistů či na jisté úpravy v parkovacím systému. Zásadní změny logicky 

přijdou aţ s dokončeným obchvatem. 

Po dokončení stavby obchvatu bude starý průtah městem – úsek silnice č. 38 

v městské části předán z poloviny do správy kraje a z druhé poloviny do správy města. 

Tím městu vznikne povinnost se o svěřený úsek starat, tedy jej udrţovat, čistit a 

opravovat. 
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5. Vliv stavby obchvatu na životní prostředí 
Zvýšenému hluku a zvýšeným imisím z dopravy je exponováno cca 2500 osob. 

Plánovaný obchvat má podstatně sníţit dopravní zátěţ a expozici obyvatel v centru 

města, přičemţ k navýšení expozice hluku a imisí dojde u cca 100 obyvatel v obytné 

zóně v bezprostřední blízkosti obchvatu. 

5.1. Hluk 

Noční hladina hluku by neměla v okolí domů přesáhnout 45 dB(A) za 

předpokladu poklesu hladiny hluku o 15 dB při přenosu venkovního hluku do místnosti 

částečně otevřeným oknem. Maximální hodnoty hlukových událostí by neměly 

přesáhnout uvnitř místnosti LA max = 45 dB(A), resp. 60 dB(A). Počet mimořádných 

hlukových událostí by za noc neměl přesáhnout počet 10 – 15. 

Epidemiologické studie ukazují, ţe kardiovaskulární účinky hluku jsou spojeny s 

dlouhodobou expozicí na ekvivalentní hladině LA eq, 24 h  v rozmezí 65 – 70 dB(A) a více. 

Další účinky hlukové expozice jako změna hladiny stresových hormonů, změny 

imunitního systému, změny motility gastrointestinálního traktu nejsou doloţeny 

dostatečně průkazným způsobem. Nepředpokládá se, ţe hluk by mohl být přímou 

příčinou duševních nemocí, ale patrně se podílí na zhoršení jejich symptomů, případně 

urychluje rozvoj latentních duševních poruch. 

Zvýšenou hladinou hluku je negativně ovlivněna především činnost spojená s 

nároky na paměť, vyţadující trvalou soustředěnost a pozornost a analytická činnost. 

Nejdotčenější reakce populace na hluk je na úrovni takzvaného obtěţování hlukem. 

Promítá se emoční sloţka vnímání, sloţka rušení hlukem při činnostech širokého 

záběru, emoční stavy pocitu rozmrzelosti, špatných nálad, deprese, pocitů beznaděje 

nebo vyčerpání. 

Stupeň senzitivity či tolerance vůči hluku je u člověka individuálně rozdílný. U 

normální populace existuje 10 – 20 % vysoce senzitivních, stejně tak i velmi 

tolerantních osob, u zbytku populace více méně platí kontinuální závislost míry 

obtěţování na intenzitě hlukové zátěţe.  

Kromě fyzikální podstaty hluku a senzitivity exponovaných osob se zde 

významně uplatňuje řada neakustických faktorů sociální, psychologické a ekonomické 

povahy. Na míře obtěţování hlukem se mimo jiné podílí komfort bydlení, vztah ke 

zdroji hluku, tzn. do jaké míry je člověk můţe ovlivnit, či zda pro něj má nějaký 

ekonomický význam. Obtěţování hlukem vede i k projevům nepřímo negativně 
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ovlivňujícím ţivotní styl člověka – zavírání oken, nedostatečné větrání, nevyuţívání 

balkonů, stěhování či nesnášenlivost. 

Vysoké hladiny hluku vedou k nepříznivým projevům v sociálním chování, kdy 

příčinou je většinou zhoršená řečová komunikace a sníţená ochota ke slovní pomoci. 

U všech typů dopravního hluku se procento osob se silnými negativními emocemi 

začíná zvyšovat při působení hluku od ekvivalentní hladiny Ldn = 42 dB(A). Procento 

mírně nespokojených roste uţ od  Ldn = 37 dB(A). 

Dle doporučení WHO je během dne jen málo lidí váţně obtěţováno ekvivalentní 

hladinou hluku pod 55 dB(A) nebo mírně obtěţováno ekvivalentní hladinou hluku pod 

50 dB(A). Při projektech rozvoje území je uţívána limitující ekvivalentní hladina hluku 

40 dB(A). Během večera hladina hluku má být o 5 – 10 dB niţší neţ ve dne. 

Celá řada epidemiologických studií zjistila u souborů obyvatel neprofesionálně 

exponovaných hlukem zvýšení celkové nemocnosti. Jako vysvětlení skutečnosti se 

nabízí jako důsledek působení chronického stresu. 

Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostředí jsou určeny nařízením 

vlády č. 502/2000 Sb., o ochranně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Bylo novelizováno č. 88/2004 Sb. s účinností od 1. 4. 2004. 

Hodnoty hluku ve venkovním prostoru se vyjadřují ekvivalentní hladinou 

akustického tlaku ALAeq, T. V denní době se stanoví pro 8 nejhlučnějších hladin, v noční 

době pro nejhlučnější hladiny. Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického 

hluku A ve venkovním prostoru se stanoví součtem základní hladiny hluku LAeq, T = 50 

dB a příslušné korekce pro denní a noční dobu. Korekce podle přílohy č. 6 k nařízení 

vlády č. 88/2004 Sb. pro stanovení nejvyšších přípustných hodnot hluku v chráněném 

venkovním prostoru a v chráněných venkovních prostorech staveb. Pro noční dobu se 

pouţije další korekce mínus 10 dB. 

Tabulka č. 3 – Korekce podle přílohy č. 6 k nařízení vlády č. 88/2004 Sb. pro stanovení nejvyšších 

přípustných hodnot hluku v chráněném venkovním prostoru a v chráněných venkovních 

prostorech staveb 

Způsob využití území 
Korekce (dB) 

1) 2) 3) 4) 

Chráněné venkovní prostory staveb nemocnic a staveb lázní - 5 0 +  5 + 15 

Chráněné venkovní prostory nemocnic a lázní 0 0 + 5 + 15 

Chráněné venkovní prostory ostatních staveb a chráněné 
ostatní venkovní prostory 

0 + 5 + 10 + 20 

Poznámka: korekce uvedené v tabulce se nesčítají 
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1) Pro hluk provozoven (továrny, dílny, prádelny, stravovací a kulturní zařízení) a 

jiných stacionárních zdrojů (vzduchotechnické systémy, kompresory). 

2) Pro hluk pozemní dopravy na veřejných komunikacích. 

3) Pro hluk v okolí hlavních pozemních komunikací, kde hluk z dopravy je na 

těchto komunikacích převaţující. 

4) Pro starou hlukovou zátěţ z pozemních komunikací – tj. hluk, který existoval 

k 1. 1. 2001. 

Pro provádění nových staveb a změn dokončených staveb v době od 7 do 21 

hodin je přípustná korekce plus 10 dB k nejvyšší přípustné ekvivalentní hladině 

akustického tlaku A. 

Dle nařízení vlády č. 88/2004 Sb. je obecně pro venkovní prostor nejvyšší 

přípustná ekvivalentní hladina hluku A, LAeq, T pro denní dobu 50 dB(A) a 40 dB(A) pro 

noční dobu.  

Bude dodrţeno limitních hodnot ve venkovním prostoru na většině zájmového 

území a eliminace negativních účinků hluku na exponovanou populaci je prakticky 

moţná při realizaci navrhovaných protihlukových opatření. Současně je nezbytné 

proměření nejvíce exponovaných míst a přijetí technických opatření pro zajištění 

dodrţení limitu pro vnitřní prostředí. 

Dle akustické studie č. 2379-S27-10 vlivu stavby na okolí od firmy REVITA 

ENGENEERING v Litoměřicích, z 1. 7. 2010, byla vyhodnocena predikce hluku ze 

stavební činnosti. Dle provedených akustických výpočtů, hygienický limit LAeq, T = 65 

dB(A) pro den nebude překračován při dodrţení nejvýše přípustné doby vrtání a lití 

pilot, jak je stanoveno v příloze studie. K vrtné soupravě budou umístěny protihlukové 

zástěny s ohledem na terén je omezena doba provádění pilotáţe, pro zajištění limitů. 

Po zahájení stavebních prací jsou a budou prováděna měření hluku z výstavby na 

uvedeném objektu pro kontrolu správnosti (dle závěrů studie) a dodrţování pokynů a 

opatření k minimalizaci hlučnosti výstavby, jak jsou ve studii popsány. 

5.2. Hodnocení rizik imisní zátěže 

Zdrojem emisí pro rozptylovou studii je doprava. Údaje o intenzitě provozu v roce 

2020 na obchvatu i na ostatních zahrnutých silnicích jsou uvedeny v  tabulce č. 4. 

Hodnoty uvedené - maximální krátkodobé koncentrace znečisťujících látek, byly 

počítané ze špičkové intenzity dopravy, která se předpokládá 2,4x vyšší neţ v tabulkách 
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uvedené průměry za 24 hodin. Roční průměrné koncentrace byly počítané z průměrné 

intenzity dopravy. 

Tabulka č. 4 – Tabulka intenzity provozu v roce 2020 

Komunikace Délka Počet vozů za 24 hodin 

úsek (m) Osobní 
Lehké 

nákladní 
Těžké 

nákladní 

Obchvat         

   Začátek úseku - křižovatka s I/12 610 6 750 555 1 205 

   Křižovatka s I/12 - křižovatka Kolín-jih 3 200 10 800 645 1 505 

   Křižovatka Kolín-jih - křižovatka Šťáralka 2 800 8 150 465 1 085 

   Křižovatka Šťáralka - konec úseku 1 360 14 300 690 1 746 

Silnice I/12         

   Od Prahy - křižovatka s obchvatem 600 11 350 510 1 190 

Stávající I/38 přes Kolín         

   Křižovatka s obchvatem - Pražské Předměstí 810 5 200 360 840 

   Pražské Předměstí - Benešova 980 13 850 330 770 

   Benešova - křižovatka s II/125 740 14 690 330 770 

   Křižovatka s II/125 - kruhový objezd 850 19 010 330 770 

   Kruhový objezd - křižovatka se III/12555 1 410 18 900 960 2 376 

   Křižovatka se III/12555 - MÚK Šťáralka 1 040 11 700 540 1 396 

Silnice III/12540         

   Pražská - Kouřimské Předměstí 940 11 150 270 630 

   Kouřimské Předměstí - přes Štítary 1 860 3 500 60 140 

Silnice II/125         

   Pražská - křižovatka s III/12550 820 15 950 705 1 645 

   Křižovatka s III/12555 - letiště 1 850 4 800 165 385 

Silnice III/12550         

   Křižovatka s II/125 - přes Polepy 2 500 3 000 60 140 

Celkem 22 370       

 

5.3. Emisní faktory pro provoz motorových vozidel 

Emisní faktory pro provoz motorových vozidel jsou zejména emise NOx a prach – 

PM10 z automobilového provozu. Byly určené pomocí emisních faktorů za předpokladu 

jejich poklesu do roku 2020 oproti současnému stavu v důsledku toho, ţe v provozu 

zcela převládnou auta vybavené účinnými katalyzátory. 

V tabulce č. 5 jsou uvedené pouţité emisní faktory. 

Tabulka č. 5 – Použité emisní faktory 

  Emisní faktory v g/km a 1 vozidlo pro rok 2010 

Automobily osobní lehké nákladní (do 3,5 t) těžké nákladní 
(nad 3,5 t) Znečisťující látka město mimo město město mimo město 

Nox 0,56 0,92 0,73 1,04 6,57 

Prach (PM10) 0,013 0,019 0,032 0,063 1,92 

Benzen 0,0010 0,0030 0,0020 0,0013 0,0032 

[15]    
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Na celém úseku obchvatu a na úsecích ostatních silnic mimo zastavěné území 

obcí byly pouţité emisní faktory pro provoz mimo město, protoţe se na nich 

předpokládá větší rychlost i plynulost provozu. Na celém úseku stávající silnice I/38 

přes Kolín a na úsecích ostatních silnic uvnitř města Kolín a dalších obcí byly pouţité 

emisní faktory pro provoz ve městě. 

Uvedené emisní faktory platí pouze pro rovinu. Proto byly v dalších výpočtech 

korigovány koeficienty stoupání. Rozptylové studie řeší imisní zátěţ lokalita NOx, CO, 

PM10, Cx Hy a benzenem. 

5.4. Kvantifikace emisí 

Z předpokládané intenzity dopravy na sledovaných úsecích komunikací a 

z emisních faktorů vyplývají hodnoty emisí znečisťujících látek v tabulce č. 6. 

Tabulka č. 6 – Množství emisí z dopravy ve sledované lokalitě 

Zdroj emisí 

Roční úhrny emisí v roce 2020 

NOx (t/r) 
Prach - 

PM10 (t/r) 
Benzen 
(kg/r) 

1 – Obchvat 57,23 8,46 108,6 

2 - Stará I/38 přes Kolín 41,11 6,26 52,7 

3 - III/125 40 přes Štítary 6,31 0,7 10,1 

4 - Ostatní silnice 15,01 1,93 26,5 

Celkem 119,66 17,35 197,9 

[15]    

Z tabulky je zřejmé, ţe většina emisí bude produkována na obchvatu, který 

umoţní odklon značné části dopravy z centra města Kolín, a tím se sníţí emise ze 

stávající I/38. Emise ze silnice III/125 40 přes Štítary jsou o řád menší neţ emise 

z obchvatu nebo původní silnice I/38 a většina se jich bude tvořit ještě v zastavěné části 

města Kolín, kde se předpokládá silnější provoz. Emise ve Štítarech z této silnice proto 

nebudou rozhodující pro kvalitu ovzduší v obci. 

Emise benzenu budou pro rok 2020 poměrně nízké. To je důsledkem podstatně 

niţších emisních faktorů pro benzen v roce 2020 neţ za současného stavu, protoţe se 

počítá s tím, ţe většina aut jiţ bude vybavena účinnými katalyzátory, které dokáţou 

zachytit více neţ 90 % benzenu z výfukových plynů benzínových motorů. Naftové 

motory nákladních aut přitom produkují benzen jen minimálně.  

Přímé emise NO2 tvoří podle předpokladu 10 % emisí NOx, ale vzhledem ke 

konverzi NO na NO2 bude vliv NO2 vyšší, neţ by odpovídala jeho přímým emisím. 
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5.5. Hodnocení expozice 

Krátkodobé i roční emise znečisťujících látek byly stanovené z předpokládané 

intenzity dopravy na sledovaných úsecích komunikací, jejich délky a známých emisních 

faktorů. Výpočet krátkodobých i průměrných ročních koncentrací NO2, NOx, prachu 

(PM10) a benzenu a doby překročení zvolených hraničních koncentrací byl proveden 

podle metodiky SYMOS97, která byla vydána Ministerstvem ţivotního prostředí ČR 

v roce 2003. Metodika zaloţená na předpokladu Gaussovského profilu koncentrací na 

průřezu kouřové vlečky. Umoţňuje počítat koncentrace znečisťujících látek v síti 

referenčních bodů,  dále doby překročení zvolených hraničních koncentrací, podíly 

jednotlivých zdrojů nebo skupin zdrojů na roční průměrné koncentraci v daném místě a 

maximální dosaţitelné koncentrace a podmínky, za kterých se mohou vyskytovat. 

Přehled imisních limitů látek v ovzduší je uveden v tabulce č. 7. 

Tabulka č. 7 – Přehled imisních limitů látek v ovzduší v µg.m
-3

  

Znečisťující 
látka v µg.m

-3
  

Časový 
interval 

První etapa 
(2005) 

Imisní limit 
(2020) 

Poznámka / další kritéria 
splnění imisního limitu 

Suspendované 
částice – prach 

rok 40 20  -  

24 hod. 50 50 
nesmí být překročena více 
jak 35krát/rok 

Oxid dusičitý 
(NO2) 

rok 40  -  

1 hod. 200 
nesmí být překročena více 
jak 18krát/rok 

Oxid uhelnatý 
(CO) 

8 hod. 10000  -  

Benzen - C6H6 rok 5  -  

CxHy krátkodobý 1 000  -  

[15]    

Předloţená rozptylová studie molekul je stav znečistění látek z dopravy v roce 

2020, opírá se o vypočtené intenzity provozu v tomto roce a vyuţívá emisní faktory pro 

provoz motorových vozidel. 

Zátěţ znečisťujícími látkami z provozu byla počítána v síti 507 referenčních bodů 

v jihovýchodní, jiţní a západní části města Kolín, doplněna byla dalšími referenčními 

body ve zbylých částech města. Další referenční body byly umístěny v obci Štítary, kde 

má obchvat procházet v blízkosti bytové zástavby. Jako znečisťující látky byly 

hodnoceny NO2, NOx, prach (PM10) a benzen. 

Maximální hodnoty znečisťujících látek jsou nalézány přímo na trase obchvatu 

v období inverzí. Průměrná roční koncentrace imisí z dopravy se potom řádově 

pohybuje v procentech aţ desítkách procent limitů. 
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5.6. Shrnutí   

Automobilový provoz sám o sobě po obchvatu města Kolín nezpůsobí v roce 

2020 ve svém okolí nadměrné znečistění ovzduší NO2, NOx, prachem (PM10) ani 

benzenem. Všechny vypočítané maximální krátkodobé i průměrné roční koncentrace 

těchto znečisťujících látek způsobené automobilovým provozem po obchvatu a 

ostatních nejdůleţitějších komunikacích v jeho okolí, zůstávají pod svými imisními 

limity. Výjimku tvoří stávající silnice I/38, kde v navazujících místech JV od kruhové 

křiţovatky ve městě Kolín, můţe vlivem dopravy na velmi krátkou dobu za rok, kterou 

zákon připouští, dojít k nadlimitním denním koncentracím prachu (PM10). Příčinou 

tohoto stavu je předpokládaný intenzivní provoz nákladních automobilů po tomto úseku 

silnice. Kdyby však obchvat nebyl realizován a k předpokládanému provozu by 

přispíval i tranzit městem Kolín, byla by zde imisní situace mnohem horší. 

Trasa obchvatu vede nejblíţe obydleným místům ve Štítarech a Šťáralce. Ani 

v těsné blízkosti trasy koncentrace ţádné ze sledovaných znečisťujících látek 

nedosáhnou svých imisních limitů, a to ani za inverzních situací. 

Budovy leţící nejblíţe trase obchvatu, tedy nebudou ovlivněné emisemi 

znečisťujících látek z dopravy nad přijatelnou mezí. Doprava po silnici III/125 40 

ovzduší ve Štítarech negativně neovlivní, protoţe její intenzita je nízká. 

Dá se očekávat, ţe zprovozněním obchvatu I/38 povede, za cenu přijatelného 

zvýšení znečistění ovzduší na jihozápadním a jiţním okraji města, k poklesu znečistění 

ovzduší uvnitř města v jeho obytné zóně. Opět můţeme očekávat navýšení expozice 

imisím z dopravy u cca 100 osob. Toto navýšení bude kompenzováno výrazným 

sníţením zátěţe u souboru cca 2 500 osob exponovaných při vedení dopravy centrem 

města. Celkově je moţné při poklesu intenzity dopravy v centru města předpokládat 

jisté úhrnné sníţení pravděpodobnosti negativního vlivu emisí na zdraví exponované 

populace. 
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6. Dotčené odstavné plochy a silnice 
Dotčené odstavné plochy a silnice na současném hlavním průtahu městem budou 

ovlivněny niţším mnoţstvím projíţdějící dopravy, která se uvolní a stane plynulou. 

Z toho vyplývají hlavní změny – sníţení hluku, otřesů a exhalací. Lze předpokládat 

změnu v pohybu cen nemovitostí a sníţení počtu projíţdějících potenciálních 

zákazníků. Dojde ke sníţení otřesů, které mají také vliv na statiku budov a tím i k 

sníţení nákladů na opravy a úpravy nemovitostí a přilehlých prostranství v dotčené 

oblasti. 

6.1. Dotčené odstavné plochy 

Na současném hlavním průtahu městem, který bude přeloţen na obchvat, se nyní 

nachází 5 čerpacích stanic na trase a 3 čerpací stanice v oblasti plánovaného napojení 

obchvatu. Tyto 3 čerpací stanice ale nebudou přímo na obchvatu a v případě, ţe bude 

řidič potřebovat dočerpat pohonné hmoty bude muset sjet do přilehlé komerční zóny. 

Jiné plochy, které by bylo moţné pouţít jako odstavné plochy zde nejsou. 

Na plánovaném obchvatu  silnice I/38 zatím ţádné povolené odstavné plochy pro 

výstavbu nejsou. Bylo tak rozhodnuto z hlediska plánování regionálního rozvoje a 

v rámci územního plánu města Kolín, aby nedošlo k rozšiřování města – zástavby ani 

průmyslové oblasti z druhé strany obchvatu, tedy ze strany mimo zastavěnou plochu 

města tak, aby se tento obchvat do budoucna nestal průtahem. 

Pro odstavení vozidla bude ale moţné sjet do zastavěné oblasti města a vyuţít 

některou ze stávajících čerpacích stanic na trase současného hlavního průtahu.  

Město má zpracovanou studii dopravy v klidu, ale postrádá záchytná parkoviště, 

především záchytná parkoviště pro kamiony, která bohuţel nejsou součástí studie. 

V současné době existují v Kolíně 3 záchytná parkoviště (cca 140 parkovacích míst, 

platba ve výši 10 - 30 Kč / den), která jsou jiţ nedostatečná. Slouţí většinou pro 

odstavení osobních automobilů – dojíţdění za prací autobusovou dopravou do Prahy a 

Poděbrad. Zcela chybí záchytné parkoviště pro kamiony v průmyslové zóně Ovčáry u 

TPCA. Chybí celoměstská studie parkovacích míst. 

6.2. Dotčené silnice 

Silnice dotčené obchvatem jsou nejen ty, které na stavbu obchvatu budou 

navazovat, ale i silnice procházející současným hlavním průtahem. Komunikace 

procházející současným hlavním průtahem budou v případě realizace obchvatu zatíţeny 
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o cca 30% méně, a tím by mělo dojít k uvolnění dopravy a zlepšení moţnosti dopravní 

obsluţnosti. 

Na základě dendrologického průzkumu (soupis kácené mimolesní zeleně) bude 

smýcena zasaţená mimolesní zeleň. Rozsah smýcené zeleně je zahrnut do stavebního 

objektu SO 701 – Příprava území. 

V průzkumu inţenýrských sítí bylo zjištěno, ţe realizací trasy obchvatu a dalších 

upravovaných komunikací dojde k zásahu do vedení stávajících sítí – konkrétně se 

jedná o vodovody, kanalizace, místní a dálkové sdělovací kabely (téţ kabely ČD), 

rozvody nízkého a vysokého napětí, střednětlaké a vysokotlaké plynovody, ropovody a 

produktovody. Kolize s těmito inţenýrskými sítěmi je řešena v rámci jednotlivých 

stavebních objektů. 

Pro dopravní značení platí, ţe je součástí výstavby obchvatu Kolína včetně 

definitivního vodorovného a svislého dopravního značení. Vzhledem k tomu, ţe 

z důvodů návazností na jednotlivé další silniční objekty nelze striktně oddělit dopravní 

značení určené přímo pro příslušný stavební objekt, je definitivní dopravní značení 

řešeno pro celou stavbu v rámci samostatného dopravního objektu – SO 151 – Dopravní 

značení. Dopravně inţenýrská opatření realizovaná pro jednotlivé fáze výstavby (tedy i 

provizorní dopravní značení) jsou opět řešena pro celou stavbu v rámci samostatného 

stavebního objektu SO 150 – Dopravní opatření. 

Stavební objekty SO 107, 108 a 109 nevyţadují ţádné zvláštní podmínky ani 

poţadavky na postup výstavby a údrţbu, jejich realizace proběhne po realizaci 

příslušných přeloţek inţenýrských sítí, v časovém horizontu a návaznostech dle 

projektové dokumentace. Tyto stavební objekty nemají vazbu ani souvislost na ţádná 

technologická vybavení řešená v rámci stavby obchvatu. 

6.2.1. Přeložka Polepské ulice – silnice II/125 – SO 107 

Výstavbou obchvatu dojde k přetnutí stávající silnice II/125. S ohledem na 

nutnost zachovat propojení ve směru Uhlířské Janovice - Kolín zajišťované touto silnicí, 

je v rámci SO 107 řešena její přeloţka. Tato přeloţka je zakomponována i do řešení 

mimoúrovňové křiţovatky řešené v rámci SO 103.  

Počátek přeloţky je umístěn na stávající II/125 v blízkosti vodojemu, a je ve svém 

konci napojena na nově budovanou Polepskou ulici. Komunikace je navrţena 

v kategorii S 9,5/60, pouze ve svém konci jsou návrhové parametry z prostorových 

důvodů upraveny na S 9,5/50. Směrově je trasa tvořena přímými s vloţenými 
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směrovými oblouky s oboustrannými přechodnicemi. Minimální směrový poloměr je 

v jiţ zmiňovaném konci úpravy R = 130 m, stejně tak minimální přechodnice mají 

v této oblasti délku L = 50 m. Ostatní přechodnice jsou navrţeny délky 60 m, resp. 90 

m. Celková délka přeloţky činí 1.517,88 m. V části trasy je v souběhu s přeloţkou 

vedena stezka pro pěší a cyklisty (ta je samostatně řešena v rámci SO 119). Základní 

příčný sklon vozovky je v přímé linii 2,5%. 

Z hlediska výškového je v počátku a konci úpravy vycházeno z nutnosti navázání 

na stávající stav, niveleta mezi těmito body je určena nutností jednak mimoúrovňového 

přechodu přes trasu obchvatu (SO 212 – Most  na přeloţce II/125 přes I/38 v délce 

3,868 km), jednak úrovňového napojení na přeloţku silnice III/125 50, řešenou v rámci 

SO 109. Ve svém průběhu niveleta střídavě klesá a stoupá, maximální podélný sklon je 

4,96 %, minimální 0,50 %. 

Jde o napojení dvoupruhové komunikace v kategorii S 9,5 / 60 v úsecích bez 

rozšíření v oblouku. V prostoru, kde je podél větve trasy SO 107 veden chodník, je toto 

řešeno v rámci stavebního objektu SO 119. 

V místě napojení větví 103A a B; resp. C a D je trasa přeloţky opatřena pruhem 

pro levé odbočení, v místě připojení větví 103C a D jsou navíc v rámci objektu SO 107 

– ve směru na Polepskou – navrţeny dva jízdní pruhy. Tyto pruhy jsou pro navrhovaný 

stav uvaţovány jako pruh průběţný a pruh pro pravé odbočení, v případě dostavění 

výhledově uvaţované páteřní komunikace dle územního plánu Kolína (není součástí 

stavby obchvatu) by se z těchto pruhů staly pruh průběţný a pruh pro levé odbočení na 

výše uvedenou páteřní komunikaci. 

Na základě závěrů geotechnického průzkumu bylo rozhodnuto, ţe zářezové i 

násypové tvary tělesa SO 107 budou prováděny v souladu s geotechnickými pasporty 

jednotlivých úseků dokladovaných v rámci geologického průzkumu.  

Konstrukce vozovky je navrţena v souladu s části „A – Katalog vozovek“ TP 170 

pro třídu dopravního zatíţení III – katalogový list D1 – N – 7. V rámci stavebního 

projektu SO 107 nejsou navrhovány ţádné další zpevněné plochy. 

Dle geotechnického průzkumu byla v zájmovém území SO 107  hladina podzemní 

vody naraţena sondou J162, hladina podzemní vody ustálená je předpokládána nejméně 

3 m pod niveletou zářezu hlavní trasy. Vodní reţim byl v předmětné oblasti vyhodnocen 

jako difuzní. V druhé části trasy (od mostu SO 212) byla dle geotechnických pasportů 

dílčích úseků v zájmovém území SO 107 hladina podzemní vody naraţena v hloubce 
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2,1 m a hladina podzemní vody ustálená byla zjištěna v hloubce 1,5 m. Vodní reţim byl 

v předmětné oblasti vyhodnocen jako difuzní. Odvodnění komunikace je zajištěno 

příčným a podélným sklonem do přilehlého terénu či do nově navrhovaného otevřeného 

odvodňovacího zařízení svedeného do otevřeného odvodňovacího zařízení hlavní trasy 

(SO 101) odvedeného jednak do Pekelského, jednak do Polepského potoka. 

6.2.2. Úprava silnice III/333 45 – SO 108 

Výstavbou obchvatu dojde k přetnutí stávající silnice III/333 45. Vzhledem 

k tomu, ţe je nutno zachovat propojení ve směru Pašinka – Kolín zajišťované touto 

silnicí, je v tomto rámci řešena i její úprava. Tato přeloţka je zakomponována i do 

řešení mimoúrovňové křiţovatky řešené v rámci SO 103 (tedy úpravy kříţení silnic I/38 

a II/125). Úprava komunikace III/125 50 je řešena v kategorii S 7,5/60. 

Počátek úpravy je umístěn na stávající III/333 45, konec je řešen úrovňovým 

napojením na  přeloţku silnice II/125 (SO 107). Trasa je tvořena směrovým obloukem 

R= 200m s oboustrannými přechodnicemi délky 50 m. Celková délka úpravy je 151,1m. 

Výškově je přeloţka navrţena v klesání pohybujícím se mezi 0,60% a 3,50%. 

Minimální hodnota výškového poloměru činí R = 2.500 m, maximální R = 4.000 m. 

V příčném uspořádání je stanovena v kategorii S 7,5 / 60 v úsecích bez rozšíření 

v oblouku. Základní příčný sklon v přímém uspořádání je 2,5%. 

Konstrukce vozovky je navrţena v souladu s části „A – Katalog vozovek“ TP 170 

pro třídu dopravního zatíţení III – katalogový list D1 – N – 7.  

Dle geotechnického průzkumu - v rámci reţimu povrchových a podzemních vod a 

odvodnění – nebyla dle geotechnických  pasportů  dílčích úseků  v  zájmovém území 

SO 108 hladina podzemní vody zastiţena a vodní reţim byl v předmětné oblasti 

vyhodnocen jako difuzní. Odvodnění komunikace je zajištěno příčným a podélným 

sklonem do nově navrhovaného otevřeného odvodňovacího zařízení a pomocí 15 m 

dlouhého propustku do odvodňovacího zařízení stavebního projektu SO 107 a následně 

do otevřeného odvodňovacího zařízení hlavní trasy odvedené do Polepského potoka. 

6.2.3. Úprava silnice III/125 50 – SO 109 

Výstavbou obchvatu dojde k přetnutí stávající silnice III/125 50. A proto, ţe je 

nutno zachovat propojení ve směru Červené Pečky - Kolín zajišťované touto silnicí, je 

v rámci SO 109 řešena i její úprava. Tato přeloţka je zakomponována i do řešení 
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mimoúrovňové křiţovatky řešené v rámci SO 103. Úprava komunikace III/125 50 je 

řešena dvěma větvemi – 109A a 109B – oběma navrţenými pro kategorii S 7,5/60. 

Počátek větve 109A je umístěn na stávající III/125 50 v blízkosti stávajících 

garáţí, konec je řešen úrovňovým napojením na přeloţku silnice II/125 (SO 107). Trasa 

je tvořena krátkou přímou a směrovým obloukem hodnoty R = 50 m s přechodnicí 

délky 40 m. Celková délka úpravy je 69,69 m. 

Počátek větve 109B je umístěn na stávající III/125 50 mezi trasou obchvatu a 

Polepy, konec je řešen úrovňovým napojením na  přeloţku silnice II/125 (SO 107). 

Trasa je tvořena přímými a směrovými oblouky s přechodnicemi délky 60 m, pouze 

v místě napojení na SO 107 je délka přechodnice pouze 40 m. Celková úprava je dlouhá 

469,54 m.  

Výškově je niveleta větve 109A navrţena ve stoupání pohybujícím se mezi 2,01% 

a  5,30%.  Minimální   hodnota   výškového    poloměru   činí  R = 800 m,   maximální 

R = 1.200 m. Kdeţto výškové vedení nivelety větve 109B je ovlivněno jednak nutností 

navázání na stávající stav, resp. přeloţku II/125, jednak nutností mimoúrovňového 

přechodu přes trasu obchvatu (Most na III/125 50 přes silnici I/38 ve 4,213 km). 

Maximální podélný sklon činí 6,11%, minimální 0,06%. Minimální hodnota výškového 

poloměru činí R = 600 m, maximální R = 1.500 m. 

V příčném uspořádání jde o napojení komunikace v kategorii S 7,5 / 60 v úsecích 

bez rozšíření v oblouku. Základní příčný sklon v přímém uspořádání je 2,5%. 

Na základě závěrů geotechnického průzkumu bylo rozhodnuto, ţe zářezové i 

násypové tvary tělesa SO 109 budou prováděny v souladu s geotechnickými pasporty 

jednotlivých úseků dokladovaných v rámci geologického průzkumu. V celém úseku 

trasy bude pod konstrukcí vozovky provedena aktivní zóna v tloušťce 0,50 m. 

Konstrukce vozovky je navrţena v souladu s části „A – Katalog vozovek“ TP 170 

pro třídu dopravního zatíţení III – katalogový list D1 – N – 7. V rámci stavebního 

projektu SO 109 nejsou navrhovány ţádné další zpevněné plochy.  

Dle geotechnického průzkumu byla v zájmovém území SO 109 naraţená hladina 

podzemní vody zastiţena dle geotechnických pasportů dílčích úseků sondou J163 

v hloubce 9,20 m pod terénem – ustálená 12,80 m pod terénem, vodní reţim byl 

v předmětné oblasti vyhodnocen jako difuzní. Odvodnění komunikace je zajištěno 

příčným a podélným sklonem do přilehlého terénu, a následně do otevřeného 

odvodňovacího zařízení hlavní trasy odvedeného do Polepského potoka. 
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7. Návrh opatření stimulujících k využití obchvatu 
Součástí projektu  I/38 - Kolín obchvat jsou i dopravní značení, která zajistí 

napojení a dobrou orientaci řidičů na dílčích úsecích budované stavby. I přesto bude 

potřeba motivovat řidiče k vyuţití nové trasy. 

7.1. Časová a finanční úspora 

Průjezd městem po silnici I/38 je dlouhý cca 6 km a projet jím v době dopravní 

špičky trvá aţ 45 minut. Časová i finanční úspora pro řidiče zejména transitní dopravy 

budou tím hlavním stimulem pro vyuţití budovaného obchvatu. 

Nyní projede městem cca 30 000 aut kaţdým směrem, tedy 60 000 aut za den. 

V době, kdy bude realizován obchvat, se předpokládá plánovaný pokles v dopravě na 

hlavní trase o cca 30 %. I přesto průjezd současným hlavním průtahem bude časovou 

ztrátou z důvodu několika světelných křiţovatek, přechodů pro chodce i kruhových 

objezdů. 

Dle slov vedoucího oddělení Speciálního stavebního úřadu města Kolína „nejsou 

plánována ţádná speciální omezení. Aţ s obchvatem uvidíme, zda bude potřeba 

dodatečně řešit omezení nebo jiná nařízení pro zajištění většího vyuţití nového 

obchvatu.“ Čekat na poţadovaný efekt zlepšení dopravy bez přípravy mi nepřipadá 

vhodné. Myslím si, ţe by bylo vhodnější seznámit veřejnost s potřebou vyuţít obchvat, 

místo průtahu městem. Nejlepší by byla forma veřejné reklamy postupně začleňovaná 

do místních tiskovin, ale i poutače v místech současné trasy I/38 i v místech napojení na 

budovaný obchvat. Řidiči by se tak seznámili s budoucí moţností volby vyuţít trasu 

obchvatu. Tyto informace by se lépe dostaly do podvědomí řidičů umocněné aktuálním 

pocitem nesouhlasu a bouře bezmoci řidičů poslušně popojíţdějících v koloně.  

Kaţdý automobil, který se vyhne centru města a pojede svou trasu přes obchvat, 

pomůţe plynulosti dopravy v kritických místech a pomůţe sníţit problémovou hladinu 

imisí, hluku i vibrace. 

7.2. Hmotnostní omezení dopravních prostředků 

Po vyjmutí silnice 1. třídy č. I/38 – současného hlavního průtahu – ze sítě ČR, by 

mohlo být docíleno převedení tohoto úseku do místních komunikací, o které dále bude 

pečovat město Kolín a částečně Středočeský kraj.  

Doporučila bych, aby byl úsek silnice současného hlavního průtahu převeden jako 

silnice 3. třídy, eventuálně jako místní komunikace. Pak bych doporučila městskému 
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úřadu Kolín stanovit dopravní omezení. Konkrétně zakázat vjezd vozidlům s váhovým 

omezením nad 3,5 tuny nebo nad 6 tun do města ve směru do města. Toto omezení bych 

upřesnila dodatkovou tabulkou, kde by byl obsaţen čas dopravní špičky. Toto nařízení 

by platilo i pro automobily s označením Zásobování. Tímto opatřením by významná 

část dopravy byla nucena vyuţít obchvat a byla by odkloněna z přetíţeného průjezdu 

centrem města. 

7.3. Propojení silnic I/12, I/38 a II/125 – severní prodloužení 
obchvatu 

Silnicí 2. třídy č. II/125 – přípojkou na D11 denně projede cca 5 000 aut kaţdým 

směrem, tj. 10 000 aut denně, přičemţ jde převáţně o kamiony. Silnice č. II/125 je 

významným propojením oblasti Kolína s Vlašimí a návaznosti na dálnici D1 a dále mezi 

Kolínem a dálnicí D11, kde plní funkci dálničního přivaděče.  

Navrhla bych propojení silnice I/12 a I/38. Právě s touto silnicí by byla vytvořena 

severní část obchvatu, který by mohl být napojený na současně budovaný obchvat. 

Tímto novým propojením bychom získali přímou trasu pro dopravce směřující i do 

průmyslové zóny Ovčáry, zahrnující  TPCA – největšího lokálního výrobce, 

produkujícího automobily. 

Propojení silnic bych doporučila stejně jako u budovaného obchvatu, formou 

mimoúrovňového kříţení vybudované v kategorii S 11,5/80, které by se tak stalo 

prodlouţením v trase na dálnici D11. Toho by vyuţila nejen těţká doprava, ale všichni, 

kteří by se tak mohli vyhnout městské zástavbě a kříţení s městskými komunikacemi. 

Návrh propojení jsem znázornila v obrázku č. 3 na straně 35. Trasa navrhnuté 

komunikace vede mimo chráněnou krajinnou oblast. 

Samozřejmě by se nejednalo o malou stavbu. K propojení výše uvedených 

komunikací bych navrhla vystavět most přes řeku Labe. Tímto mostem by bylo moţné 

ulevit v dopravní intenzitě Nového mostu přes uvedenou řeku, který vede poblíţ centra 

města Kolín, kudy nyní projíţdí veškerá těţká doprava v daném směru. 

Napojení v oblasti Ovčáry jsem zvaţovala i přímo v prostoru současného 

kruhového objezdu na začátku obce Ovčáry. Rozhodně ale preferuji napojení 

komunikací ve větším odstupu od zástavby uvedené obce. 
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Obrázek č. 3 – Návrh propojení komunikací budovaného obchvatu se silnicí č. II/125 

 
Zváţení mého návrhu - moţnosti propojení a jeho potenciální vybudování by se 

muselo stát součástí územního plánu Vyššího územního celku Střední Polabí po 

prověření místní situace odborníky a jejich doporučení. 

Z hlediska vlivu na ţivotní prostředí a vlivu na obyvatele města Kolína by se beze 

sporu jednalo o zlepšení - sníţení hluku, otřesů a exhalací způsobených současnou 

přesycenou dopravou v zastavěných částech města. 

Na můj dotaz směrovaný na vedoucí Oddělení územního plánování a regionálního 

rozvoje města Kolína, zda se touto moţností jiţ někdo zabýval, jsem obdrţela odpověď, 

ţe zatím nebyla provedena studie, která by tento návrh zhodnotila a mohly být 

posouzeny veškeré souvislosti potřebné k rozhodnutí zda ji chtít uskutečnit a jít tímto 

směrem, nebo zamítnout.  

Plánování změn zasahujících do územního plánu Vyššího územního celku Střední 

Polabí je zdlouhavé. Protoţe nutně předcházející studie mapující situaci a moţnosti je 

finančně náročná a nejsou prostředky, zatím tato moţnost nebyla zvaţována. 

7.4. Další možné úpravy na území města Kolín 

Další připravovaná dopravní řešení jsou spíše drobného rázu, drobné stavební 

úpravy a úpravy dopravního značení. 
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Důvodem nemoţnosti  realizace zásadního řešení je ochrana kvalitní zemědělské 

půdy v Polabí. Od roku 2008 bylo jiţ 5 % zemědělské půdy v katastru vyuţito pro 

rozvoj města. Více se jiţ tímto směrem neuvaţuje a hledají se rezervy jinde. 

Město Kolín si nechalo zpracovat studii Dopravně inţenýrská studie Kolínska 

v návaznosti na průmyslovou zónu Kolín – Ovčáry, která byla k dispozici v roce 2004. 

Dle této studie byla učiněna rozhodnutí o návrzích opatření, které byly realizovány 

bezodkladně a dalších návrzích, které byly postupně realizovány. Studie obsahuje i 

návrhy opatření s výhledem časového horizontu do roku 2020.  

Většiny návrhů opatření na zlepšení v dopravní infrastruktuře města Kolín bylo jiţ 

vyuţito. 

I přesto bych doporučila zváţení některých finančně náročnějších zamítnutých 

doporučení. Nedostatek financí nepovaţuji za důvod rozhodný pro pasivní přihlíţení. 

Navrhla bych stavební úpravu velmi frekventovaných křiţovatek o odbočovací a 

připojovací pruhy, které by pomohly zajistit plynulost provozu.  

S tímto opatřením je nutné myslet na chodce. Zajistit bezpečné překonání 

komunikace chodci podchodem, nadchodem nebo vyvýšením komunikace v místě 

přechodu pro chodce. Samozřejmě osadit nutným svislým dopravním značením 

upozorňujícím na chodce a děti. V místech nejfrekventovanějších, v blízkosti škol a 

zpočátku i ve všech místech stavebních úprav bych doporučila vyuţít hlídky občanů na 

přechodech korigujících dopravní provoz a zajišťujících bezpečné překonání 

komunikace. Tyto hlídky bych vybavila reflexní vestou pro zajištění nepřehlédnutí a 

terčíkem určujícím řidičům zastavení vozidla. Nutné by bylo i jejich proškolení. 

Společně s dočasným zapojením stráţníků městské policie by si získali respekt u řidičů. 

7.5. Servis pro řidiče a záchytná parkovací místa 

Výstavba obchvatu nedostatečně řeší potřeby řidičů. V úseku Praha aţ Havlíčkův 

Brod jsou u všech větších měst jiţ vybudovány obchvaty, ale nenachází se tu ţádná 

odstavná plocha pro nákladní motorové automobily.  

V místech napojení obchvatu - v počátku, konci a v místě Polepské přeloţky - 

napojení na komunikaci II/125, bych doporučila přenést čerpací stanice pohonných 

hmot z aktuální trasy I/38 s tím, ţe by u kaţdé bylo zřízeno parkoviště pro motorová 

vozidla. Kapacita nově zřízených parkovišť by zahrnovala mimo jiné minimálně 40 

stání pro těţká motorová vozidla. Byla by vybavena hygienickými zařízeními (toalety, 

sprchy, umývadla) k dispozici řidičům za přiměřený poplatek.  
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U čerpací stanice nedaleko napojení Polepské přeloţky bych zřídila restauraci a 

autoservis. Formou veřejné pobídky bych motivovala místní investory k vybudování 

nebo přesunutí svých provozů. 

Pro moţnost přestupu na jiný druh dopravy bych k těmto záchytným parkovacím 

místům přivedla i městskou hromadnou dopravu umístěním zastávek. Řidiči tak budou 

mít moţnost vyuţít městské hromadné dopravy pro přesunutí do centra města bez 

nutnosti vyuţití osobního nebo nákladního motorového vozidla. 

7.6. Organizační struktura obchodní sítě a služeb 

Pro plánování, resp. urbanismus a územní rozvoj města je nutné uspořádat cíle. 

Ekonomicky náročné, ale dle mého názoru výhodnější, by bylo přesunutí prodejen 

automobilů a stavebních materiálů z hlavního průtahu města do blízkosti obchvatu. 

Doporučila bych reorganizaci struktury obchodní sítě a sluţeb. Znamenalo by to, 

ţe dopravně náročné prodejny je třeba situovat u kraje jádra, resp. u kapacitně 

dostačujících zásobovacích komunikací a parkovišť. A naopak specializované prodejny 

a zařízení s orientací na turistický ruch bych umístila poblíţ, ne-li přímo do pěší zóny 

v centru města. 

Toto rozčlenění -  zónování od středu historického jádra aţ po okrajové části 

města bych doporučila důsledně prosazovat a cílevědomě koncepčně udrţovat. Aktuální 

situování se zdá být v podstatě náhodné. Jediným kritériem, a to ještě ne tím 

nejvhodnějším, je zájem investora, cena pozemku a prosperita prodejny. 

7.7. Nedostatečné prostory autobusového nádraží 

Kolín se jiţ několik let potýká s problémem dopravy a parkování v oblasti 

ţelezniční zastávky Kolín nádraţí a autobusovým nádraţím. Obě tyto části jsou 

proloţeny hlavní pobočkou Pošty pro přepravu balíků a zásilek. Mezi tím jsou umístěny 

zastávky městské hromadné dopravy a z donucení vzniklo malé kapacitně nedostatečné 

parkoviště pro osobní automobily. 

Tento problém bych vyřešila. Doporučila bych vypracovat studii, která by 

zjišťovala a zhodnotila stav a moţnosti dopravní obsluţnosti provozované 

prostřednictvím dálkové a městské hromadné dopravy. Na základě této studie bych 

rozdělila dopravní trasy a reorganizovala bych městskou hromadnou síť – zastávky i 

trasy jednotlivých linek pro její maximální a smysluplné vyuţití. 
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V současnosti se objevují tendence zvyšování míry intenzity individuální 

automobilové dopravy a zároveň poklesu poptávky po veřejné hromadné dopravě. 

Motivací řidičů pro vyuţití osobního automobilu mnohdy není nic jiného, neţ 

nedostatečné pokrytí a dopravní dostupnost prostřednictvím MHD cílových lokací. 

Uvědomuji si, ţe provoz městské hromadné dopravy není výdělečný, ba co hůř, je 

z velké části dotován. Dotace na provoz MHD jsou limitované a ne plně dostačující. To 

s sebou nese nutné zvyšování cen jízdenek. A ty demotivují občany města, aby vyuţili 

tohoto dopravního prostředku místo osobního automobilu. Úbytek cestujících pasaţérů 

a nevytíţenost jednotlivých linek vede k jejich časovému zeštíhlování a tím se 

dostáváme k problému nedostatečné dopravní obsluţnosti. 

Cena jízdného je jednotná, stanovená pro rozlišené skupiny cestujících a jízdenky 

jsou nepřestupní. Nepřestupní jízdenka mnohdy nutí cestujícího zbytečně objet půl trasy 

danou linkou, aby se dostal na cílové místo. Přitom by stačilo přestoupit na druhou 

linku navazující a pokračující správným směrem. Došlo by tak také k časové úspoře 

cestujících. 

Kolem obchvatu bych umístila stanoviště zastávek dálkových autobusů. Došlo by 

tak vlastně k vybudování dalšího menšího autobusové nádraţí pro dálkovou dopravu, na 

které bych navázala síť městské hromadné dopravy. 

Okolí autobusového nádraţí bych doplnila parkem a vzrostlými stromy pro 

příjemný čas strávený během čekání na dopravní prostředek. 

7.8. Parkoviště pro osobní a nákladní automobily do 3,5 tun 

Celoúzemní problém města Kolín s nedostatkem parkovacích míst bych navrhla 

řešit výstavbou parkovacích míst u hlavního ţelezničního nádraţí, na které navazuje 

autobusové nádraţí. Pro parkovací plochu bych vyuţila v současnosti nevyuţívané a 

chátrající staré domy vedoucí směrem k centru města. Odstraněním těchto stářím 

polorozpadlých domů a vybudováním vícepatrového parkovacího domu na jejich místě 

bychom získali na malé ploše významný prostor pro parkování a odstranili bychom i 

estetický problém nevzhledných objektů. 

Prostor u autobusového nádraţí bych doplnila zelení a stromy pro odstínění 

nepříznivých vlivů z dopravy. 

Město Kolín má ve správě několik nemovitostí, které chátrají obdobně jako výše 

uvedené staré domy nedaleko nádraţí. Zváţila bych vytipování, zda lze těchto lokalit 

vyuţít pro parkování. Umístěním automobilů na parkovací místa alespoň z části mimo 
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hlavní komunikace bychom získali přehlednější a bezpečnější provoz. Vznikl by i 

prostor pro případnou zeleň, která by měla nejen estetickou funkci, ale také by chránila 

proti prachu a hluku. 

Parkoviště bych vybavila také dostatečnými nádobami na sběr odpadu. 

7.9. Podpora využití jízdních kol 

Zavedením jednoduchého informačního systému pro cyklisty a pěší – grafického 

systému a orientačních prvků, můţeme podporovat rozvoj cestovního ruchu a turismu. 

Zavedením cyklotras a jejich vyznačením v městské silniční síti, v centru, ale i 

v další zástavbě města můţeme podpořit bezpečnost cyklistů, ale i silničního provozu, a 

motivovat občany města k vyuţití nemotorové dopravy. 

7.10. Informační prvky a údržba komunikací 

Pro odklonění dopravy z centra města do méně vyuţívaných lokalit a odlehčení 

tak přetíţeným komunikacím bych doporučila vyuţít rozborových studií dopravní 

situace města po otevření obchvatu. Na základě výsledku bych pak dalším informačním 

nebo omezujícím dopravním značením usměrnila provoz na méně vyuţívané lokality a 

komunikace. 

Pro řešení problému průjezdnosti centrem města bych doporučila rozšířit síť 

jednosměrných komunikací. 

Pro obnovení zdravého ţivotního prostředí v průmyslové lokalitě jakou je město 

Kolín je nezbytné udrţovat a rozšiřovat prostory relaxace a pohody vhodnou výsadbou 

stromů i nízkých parkových keřů, případnou prašnost a vyšší koncentraci škodlivin pak 

eliminovat pravidelnou údrţbou a dobrou provozuschopností místních komunikací 

včetně výsadby zeleně. 
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8. Závěr 
Během psaní diplomové práce jsem dospěla ke zjištění, ţe tranzitní dopravou 

zatíţený Kolín se vybudováním stavby Obchvat – Kolín dočká potřebné úlevy od 

exhalací a hluku a dojde i ke stavu zlepšení ţivotního prostředí. Zlepší se také plynulost 

a bezpečnost dopravy v regionu. 

Projektovaný úsek silnice I/38 (dvoupruhá komunikace s mimoúrovňovým 

kříţením) by po svém dokončení měl převést tranzitní dopravu v regionu mimo 

zástavbu města. U trasy stávající silnice I/38 (aktuální průtah městem) by po dokončení 

obchvatu mělo dojít k poklesu negativních důsledků dopravy  na ţivotní prostředí a s 

tím související fyzické i duševní zdraví obyvatel. 

Předpokládaný  termín dokončení  stavby v celé  délce a uvedení do provozu je 

31. 12. 2012 s tím, ţe dokumentace  k projektu  by měla  být  komplexně  předána do 

30. 6. 2013. 

Výstavba Obchvatu – Kolín bude ve výši 85 % celkových uznatelných nákladů 

financována z prostředků Evropské unie, z Fondu soudrţnosti a z Fondu pro regionální 

rozvoj, formou postupného čerpání vyuţívajícího systém Operačního programu 

Doprava. Zbývající část nákladů bude hrazena z rozpočtu SFDI a z úvěru poskytnutého 

Evropskou investiční bankou. 

Čerpání finančních prostředků je ošetřeno rámcovou smlouvu o financování  

projektu silnice I/38 Kolín – obchvat, uzavřenou mezi SFDI a ŘSD ČR, také s 

Ministerstvem dopravy jako řídícím orgánem OP Doprava. 

Pro čerpání finančních prostředků na výstavbu a modernizaci dálniční a silniční 

sítě TEN-T je nutné dodrţení všech parametrů pro schválení Evropskou unií a 

postupování dle platných právních úprav pro veřejné zakázky. Z toho vyplývá i 

povinnost podrobit se kontrolám ze strany Evropského účetního dvora, Evropské 

komise, NKÚ, auditního orgánu, finančních orgánů, platebního a certifikačního orgánu, 

řídícího orgánu, SFDI a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ČR a EU. 

 Minimalizace negativních účinků dopravy na ţivotní prostředí bude docílena 

dodrţením závěrů dokumentace E. I. A. pro fázi projektu, výstavby i provozu. Stavbou 

zasaţená lesní zeleň bude kompenzována náhradní výsadbou provedenou v rámci 

projektu. 

S dokončením stavby dojde ke sníţení hladiny hluku a během výstavby jsou 

stanovena opatření pro dodrţování stanovených hygienických limitů uvedených v 
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kapitole č. 5. V podkapitole 5.6. shrnuji předpokládaný stav imisní zátěţe pro rok 2020 

se současnou situací – bez vyuţití stavby Obchvat – Kolín. Uvedením stavby do 

provozu dojde k navýšení expozice imisí z dopravy u cca 100 osob, které bude 

kompenzováno výrazným sníţením zátěţe u souboru cca 2 500 osob exponovaných při 

vedení dopravy centrem města. Celkově je moţné při poklesu intenzity dopravy v 

centru města předpokládat jisté úhrnné sníţení pravděpodobnosti negativního vlivu 

emisí na zdraví exponované populace. 

V kapitole č. 6 seznamuji s úpravami dotčených odstavených ploch a silnic, a 

docházím k zjištění, ţe město Kolín trpí také nedostatkem záchytných parkovišť, 

zejména pro kamiony. Komunikace dotčené – procházející současným hlavním 

průtahem městem - budou v případě realizace obchvatu zatíţeny o cca 30 % méně, a tím 

by mělo dojít k uvolnění dopravy a zlepšení dopravní obsluţnosti. I přesto je třeba 

motivovat a stimulovat řidiče k vyuţívání nové trasy. 

V hlavní kapitole č. 7 kromě uváděné časové a finanční úspory pro dopravce 

navrhuji a shrnuji další  opatření stimulující k vyuţití obchvatu formou: 

 vyuţití hmotnostních omezení dopravních prostředků, 

 propojení silnic I/12, I/38 a II/125 – coby severní prodlouţení obchvatu,  

 vznik přímé trasy pro dopravce směřující do průmyslové zóny Ovčáry, 

která by tak mohla být prodlouţením trasy k dálnici. Mimoúrovňové 

kříţení, vedení komunikace  mimo městskou zástavbu a překonání řeky 

Labe mimo centrum města by bylo přínosem pro dopravu, ţivotní 

prostředí, i zdraví obyvatel města Kolín, 

 zajištění servisu pro řidiče a zřízení záchytných parkovacích míst, 

 doporučení pro reorganizaci struktury obchodní sítě a sluţeb, protoţe toto 

rozčlenění – zónování od středu historického jádra aţ po okrajové části 

města bych doporučila důsledně prosazovat a cílevědomě koncepčně 

dodrţovat, 

 doporučení vypracovat studii, která by zjišťovala a zhodnotila stav a 

moţnosti dopravní obsluţnosti provozované prostřednictvím dálkové a 

městské hromadné dopravy. Na základě této studie pak rozdělit dopravní 

trasy a reorganizovat městskou síť – zastávky i trasy jednotlivých linek pro 

její maximální a smysluplné vyuţití, 

 vybudování parkoviště pro osobní a nákladní automobily do 3,5 tuny – pro 
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umístění automobilů na parkovací místa alespoň z části mimo hlavní 

komunikace pro získání přehlednějšího a bezpečnějšího provozu, 

 uplatňování informačních prvků pro odklonění dopravy z centra města do 

méně vyuţívaných lokalit a odlehčení tak přetíţeným komunikacím, 

 udrţování a rozšiřování prostor relaxace a pohody vhodnou výsadbou 

stromů i nízkých parkových keřů. Případnou prašnost a vyšší koncentrace 

škodlivin pak eliminovat pravidelnou údrţbou a dobrou 

provozuschopností místních komunikací včetně výsadby zeleně. 

Předpokládám vyuţití diplomové práce jako podkladu  pro efektivní plánování 

doprav a jako podklad pro plánování způsobů dosahování strategických cílů firmy.  

Myslím si, ţe cíle mojí diplomové práce byly splněny. 
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